
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

สำนักปลัด



คำนำ

แผนงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 
ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ(ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแผนการดำเนินงานประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบล3เรีวิชัย ได้กำหนดรายละเอียดของโครงการ / กิจกรรมการ 

พัฒนาท่ีดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย โดยโครงการ / กิจกรรม /กิจกรรมการ 

พัฒนาท่ีบรรจุในแผนการดำเนินงานฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานฯ ที่ได้ 

ให้ข้อมูลโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาของแต่ละส่วน เพื่อประกอบข้อมูลในการจัดทำแผนการดำเนินงานฯ อันเป็น 

ประโยชน์ต่อการจัดทำแผนดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ตุลาคม ๒๕๖๕



สารบัญ

หน้า

คำนำ

ส่วนที ่๑ บทนำ ๑

ส่วนท่ี ๒ บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

- บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ ๗

- บัญชี/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ด๒

ภาคผนวก

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย



๑

บทนำ



๒

ส่วนท่ี ๑

๑.® บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดทำแผนยุทธศาสตร ์แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี และแผนการ 

ดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ 

กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น แผนการ 

ดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณน้ัน ทำให้แนวทาง 

ในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการ 

ประสานแผนและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ใน 

แผนการดำเนินงาน จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เพื่อแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท้ังหมดท่ีจะดำเนินการจริงใน

ปีงบประมาณนั้น ในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบล

๒. เพื่อใช้เป็นเอกสารสำคัญในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ให้มีความสะดวกและ 

ชัดเจนในการดำเนินการต่าง ๆ

๓. เพื่อเป็นการแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ีไปสู่แผนการดำเนินงาน ให้มีความสอดคล้องกับแผน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบการจัดหำแผนการดำเนินงาน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ห.ศ. 

๒๕๔๘ (หมวด ๕ ข้อ ๒๖) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวบรวม

แผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ 

หน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นท่ีขององค์กำปกครองส่วนท้องถิ่น

๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดทำร่วง 

แผนการดำเนินงาน โดยพิจารณา แผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 

หน่วยงานต่าง ๆ

๓) คณะกรรมการสนับลนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน นำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอฅ่อ 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อให้ความเห็นชอบ

๔) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนทร 

ดำเนินงานโดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้อท๊น 

ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน



๓

ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน ต้องจัดทำให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณน้ัน ๆ หรือภายใน 

สามสิบวัน นับแต่วันท่ีตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราขการส่วนกลาง ส่วน 

ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลในปีงบประมาณนั้น 

เพื่อให้ดำเนินโครงการไต้ในปีงบประมาณนั้น

อำนาจในการขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานตามวรรคหนึ่ง เป็นอำนาจของผู้บริหาร 

ท้องถิ่น ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล อำนาจการขยายเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน เป็นอำนาจของ 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แนวหางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ 

ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และ 

การประเมินผล ดังนั้น แผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้

๑. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action plan)

๒. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

๓. แสดงถึงเป๋าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาท่ีชัดเจน และแสดงถึงการ 

ดำเนินงานจริง

๔. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วน  

ท้องถิ่น

รายละเอียดขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนท,ี ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการเนิน 

การจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง 

และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นท่ี โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงาน 

ในพื้นที ่และตรวจสอบจากแผนการดำเนินงานการพัฒนาจังหวัด/อำเภอ หรือก่ิงอำเภอแบบบูรณาการ 

ขั้นตอนท่ี ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจัดหหมู่ 

ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 3ง(ค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงานแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ

ส่วนท่ี ๑ บทนำ

ส่วนที ่๒ บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมเพื่อประกาศใช ้การประกาศแผนการดำเนินงาน

ขั้นดอนที ่๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหารท้องฏนี เพื่อ 

ประกาศใช้ การประกาศแผนการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศขององค์กรปกครชิง5คืๅน



ท้องถิ่น เรื่อง แผนการดำเนินงานของ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เมืองพัทยา/เทศบาล/องค์การบริหารส่วน  

ตำบล................... )

ประจำปี............... เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณะชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทิศทางการพัฒนาท่ีชัดเจน โดยใช้แผนการดำเนินงาน เป็น 

เครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงานโครงการพัฒนา ตรงตามความต้องการและตอบสนอง 

ปัญหาของท้องถิ่น

๓. ทำให้การพัฒนาในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ซํ้าช้อนกับหน่วยงานอื่น

๔. ประชาชนทราบล่วงหน้าว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จะดำเนินการกิจกรรม หรือ มีโครงการ 

พัฒนาอะไรในพื้นที่บ้าง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นให้เป็นไปด้วยความลูกต้อง โปร่งใส

๕. เป็นการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
๖. การจัดทำแผนการดำเนินงาน จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อส้ินปีมีความสะดวกมากข้ึน



๕

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ



๖

ส่วนที่

๒.® บัญชีสรุปจำนวนโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย



ส่วนที ๒

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ 

โครงการท้ังหมด

จำนวน 

งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ 

งบประมาณท้ังหมด

หน่วย 

ดำเนินการ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานที ่๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานท่ี ๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานท่ี ๓ แผนงานการศึกษา

แผนงานที ่๔ แผนงานสาธารณสุข

แผนงานท่ี ๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงานท่ี ๖ แผนงานเคหะและชุม

แผนงานท่ี ๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานท่ี ๘ แผนงานการศาสนา วัฒธนธรรมและนันทนาการ

แผนงานที ่๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานท่ี ๑๐ แผนงานการเกษตร

แผนงานท่ี ๑๑ แผนงานการพาณิชย์

๓ ๓.๗๕ ๘๐,๐๐๐ 0.๕๕ สำนักปลัด

รวม ๓ ๓.๗๕ ๘๐,0๐๐ ๐.๔๕



บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ 

โครงการทั้งหมด

จำนวน 

งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ 

งบประมาณท้ังหมด

หน่วย 

ดำเนินการ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท,องเที่ยว 

แผนงานที ่๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานที ่๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานที ่๓ แผนงานการศึกษา

แผนงานที่ ๔ แผนงานสาธารณสุข

แผนงานที ่๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงานที ่๖ แผนงานเคหะและชุม

แผนงานที ่๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานท่ี ๘ แผนงานการศาสนา วัฒธนธรรมและนันทนาการ

แผนงานท่ี ๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานท่ี ๑๐ แผนงานการเกษตร

แผนงานท่ี ๑๑ แผนงานการพานิชย์

แผนงานท่ี ๑๒ แผนงานงบกลาง

รวม ๐ ๐ - O



บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ 

โครงการทั้งหมด
จำนวน 

งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ 

งบประมาณทั้งหมด

หน่วย 

ดำเนินการ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แผนงานที ่๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานที่ ๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานที่ ๓ แผนงานการศึกษา/ ๑๑ ๑๓.๗๕ ๗,๖๙๑,๗๕๒ ๕๓.๑๕ กองการศึกษา

แผนงานที่ ๔ แผนงานสาธารณสุข ๕/ ๖.๒๕ ๕๙๕,000 ๒.๗๒ / สำนักปลัด

แผนงานท,ี ๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงานที ่๖ แผนงานเคหะและชุม

แผนงานท่ี ๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๕z ๖.๒๕ ๗๒,000 ๐.๔๐ / สำนักปลัด

แผนงานที ่๘ แผนงานการศาสนา วัฒธนธรรมและนันทนาการ

แผนงานที ่๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานท่ี ๑๐ แผนงานการเกษตร

แผนงานท่ี ๑๑ แผนงานการพานิชย์

แผนงานที ่๑๒ แผนงานงบกลาง

๖^ ๗.๕๐ ๖๖๐,๐๐๐ ๓.๗0 / กองการศึกษา

( รวม ๒๗ ๓๓.๗๕ ๘1๙๐๘,๗๕๒ ๔๙.๙๘



บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

-๐
(9

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ 

โครงการท้ังหมด

จำนวน 

งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ 

งบประมาณท้ังหมด

หน่วย 

ดำเนินการ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณา 

ที่สมดุลและยั่งยืน

แผนงานท่ี ๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป

แผนงานท่ี ๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานท่ี ๓ แผนงานการศึกษา

แผนงานท่ี ๔ แผนงานสาธารณสุข

แผนงานท่ี ๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

การ

แผนงานท่ี ๖ แผนงานเคหะและชุม

แผนงานที่ ๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานที่ ๘ แผนงานการศาสนา วัฒธนธรรมและนันทนาการ

แผนงานท่ี ๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓ ๓.๗๕ ๑,๐๒๔,๐๐๐ ๔.๗๔ กองช่าง

แผนงานที่ ๑๐ แผนงานการเกษตร 

แผนงานที่ ๑๑ แผนงานการพานิชย์ 

แผนงานท่ี ๑๒ แผนงานงบกลาง

๒ ๒.๕๐ ๘๖๗,๐๐๐ ๔.๘๖ กองช่าง

รวม ๕ ๖.๒๔ (ริ),๔ 0k(ริ),o o O (ริ) O (ริ)



บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

-(รุ
)(รุ

)

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

*?

จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ 

โครงการทั้งหมด
จำนวน 

งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด

หน่วย 

ดำเนินการ

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีเพื่อความอยู่ดีมีสุข

แผนงานท่ี ๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป / 6)6) ๑๓.๗๕ ๕๕๘,๖๐๐ ๓.๑๓ สำนักปลัด

แผนงานที่ ๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานที ่๓ แผนงานการศึกษา

แผนงานที ่๔ แผนงานสาธารณสุข

แผนงานท่ี ๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

๘ ๑๐.๐๐ ๒๗๕,๐๐๐ ๑.๕๕ สำนักปลัด

แผนงานที ่๖ แผนงานเคหะและชุม ๑ ๑.๒๕ . ๑๙๑,๙๖๕ ๑.๐๘ กองช่าง

แผนงานท่ี ๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานที ่๘ แผนงานการศาสนา วัฒธนธรรมและนันทนาการ

๘^ ๑๐.๐๐ ๑๖๐,๔๕๐ ๐.๙๐

แผนงานที่ ๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนงานที่ ๑๐ แผนงานการเกษตร

แผนงานที ่๑๑ แผนงานการพานิชย์

แผนงานที ่๑๒ แผนงานงบกลาง

๑๗ ๒๑.๒๕ ๕,๗๖๐,๐๐๐ ๓๒.๓๑ กองช่าง, 

กองช่าง

รวม ๔๕ ๕๖.๒๕ ๖,๙๔๖,๐๑๕ ๓๘.๙๗

รวมทั้งสิน ๘๐ ๑00.00 ๑๗,๘๒๕,๗๖๗ ๑๐๐.๐0



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ยุทธศาสตร์ที ร) ยุทธศาสตร์การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานท่ี ๑0 แผนงานการเกษตร

- ๑๒-

ลำดับ 

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที ่

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑

๒

โครงการส่งเสริมการเกษตรตามหลfั 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดหน้าท่ี ๗๐

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำป ี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

รายละเอียดหน้าท่ี ๗๑

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่ง- 

เสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร 

อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าป้าย 

โครงการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็น

-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0๘๙ 

๑.๔/ว๑๖๕๙ ลว.๒๔ ส.ค. ๕๓

-เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 

สกอบรมและการเข้ารับการสกอบรมชอง 

จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก 

จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแช่ง 

ชันกี่หาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแช่ง 

ชันกีฬาชอง อปท. พ.ศ. ๒๕๕๙

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น 

ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย 

โครงการ ค่าพันธุไม้ ค่าป้ายประชาสัมพันธ ์

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

-เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 

ฟิกอบรมและการเข้ารับการสกอบรมชอง 

จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด’้วยการเ.บิก 

จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแช่ง 

ชันกีฬาของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

อบต.ศรีวิชัย

อบต.ศรีวิชัย

สำนักปลัด

สำนักปลัด



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ยุทธศาสตร์ที ่๑ ยุทธศาสตร์การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานที ่๑๐ แผนงานการเกษตร

-U
3 
(9

ลำดับ 

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที ่

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดหน้าท่ี ๗๑

■เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น 

ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย 

โครงการ ค่าพันธุไม ้ค่าป้ายประชาสัมพันธ ์

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

■เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 

สกอบรมและการเข้ารับการฟิกอบรมของ

จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗

■ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก 

จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่ง 

ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๙

๓๐,๐๐๐ อบต.ศรีวิชัย สำนักปลัด



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

แผนงานที ่๓ แผนงานการศึกษา

- ^
) (อ

ลำดับ 

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

๑

๒

โครงการสนับสนนค่าใช้จ่ายในการ 

บริหารสถานศึกษา

- ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย ์

พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลศรวิชัย

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดหนัาที ๓๒

โครงการสนับสนนค่าใช้จ่ายในการ 

บริหารสถานศึกษา

- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ 

บริหารส่วนตำบลศรวิชัย แยกเป็น

- ค่าหนังสือเรียน

- ค่าอุปกรณ์การเรียน

- ค่าเครืองแบบนักเรียน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งปป!รมาณ พ.n.

รายละเอียดหน้าที ่๓๒-๓๔

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสบุน 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาขององค์ 

การบริหารสถานศึกษาขององค์การบริหาร 

ส่วนตำบลศรีวิชัย

- ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจ 

ให้แก'องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลัก 

เกณฑ์จัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไปให้แก่องค์กร 

ครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๕

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสบุน 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาขององค ์

การบริหารสถานศึกษาขององค์การบริหาร 

ส่วนตำบลศรีวิชัย

- ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจ 

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลัก 

เกณฑ์จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กร 

ครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๕

๓๔๐,๐๐๐

๒๒๖,๐๐๐

ศพด.สังกัดอบต.ศรีวิชัย

ศพด.สังกัดอบต.ศรีวิชัย

กองการศึกษา

กองการศึกษา



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ยุทธศาสตร์ที ่๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแช่งขัน 

แผนงานที ่๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับ 

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที ่

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

๓

(•L.

จัดซ้ือพัดลมตั้งพื้น

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดหน้าที ่๒๘

จัดซ้ือตู้ช่วยสอน

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดหน้าท่ี ๒๘

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือพัดลมต้ังพื้นสไลด ์

ขนาดใบพัด ๑๘ นิ้ว จำนวน ๑๐ ตัวๆละ 

๑,๘๐๐ ตัว เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท 

สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้ช่วยสอนสำหรับใช ้

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลศรีวิชัย จำนวน ๕ เครื่องๆ ละ 

๕,๘๕๐ บาท รายละเอียดดังน้ี

๑. ลำล้อลากเอนกประสงค ์Mastech ขนาด 

๑๕ นิ้ว คุณสม'บต

- อินพุตไมล์+กีต้าร์และ USB,SD Card 

ภาครับวิทยุ

- รองรับการใช้งานบลูทูธ

- ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล,มีจอแสดงผล 

LED ด้านหลัง

- IN Put ไมล์ไรัสายระบบ VHFte ตัว (แถม 

ใมล์ลอย ๒ ๓ว)

- ใช้ได้ทั้งไฟ AC และ แบตเตอรี ่(DC®๒V)

(5)๘,000

๒๙,๒๕0

ศพด.

ศพด.

กองการศึกษาๆ

กองการศึกษาๆ



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

แผนงานท่ี ๓ แผนงานการศึกษา

-

ลำดับ 

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

๕

(ต่อ)

จัดซื้อกล้องวงจรปิด

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำป ี

งบประมาณ พ.ศ. เอ๕๖๖

รายละเอียดหน้าท่ี เอ๘

ชาร์จไฟได้

- แบตเตอร่ีสามารถใช้งานได้ต่อเน่ือง ๔-๕ 

ชั่วโมง

- มีล้อและมือจับสำหรับลาด

- มีช่องเสึยบไมล์ IN PUT ๑ ช่อง

- ตอบสนองความถี่ ๘๐Hz - ๑๘ KHz

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

- เพื่อจ่ายเป็นค่าชัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจร 

ปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมคงท่ีสำหรับติดตั้ง 

ภายนอกอาคาร สำหรับใช้ไนงานรักษาความ 

ปลอดภัยท่ัวไป และงานอ่ืนๆ จำนวน เอ ชุด 

โดยมีรายละเอียดังนี้

คุณลักษณะพื้นฐานการชัดหาอุปกรณ์และ 

ระบบคอมพิวเตอร ์อบับเดือนธันวาคม่ 

เอ๕๖๔ ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน

๒๕๖๔)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว'าดํวยการขีดฃ์อจ้ดจ้างและการบรหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๔๔,๐๐๐ ศพด. กองการศึกษาฯ



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

แผนงานที ่๓ แผนงานการศึกษา

- เ
พ(

อ -

ลำดับ 

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

โครงการสกอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประ 

กอบวิชาชีพครูศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก 

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

ศรีวิชัย

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดหน้าที ่๓๐ 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดหน้าท ี๓๑

ค่าอาหารเสริม (นม)

ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดหน้าที ๓๕

๖

๗

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้าย 

ประขาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 

ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำ 

เป็นในการจัดทำโครงการ (ระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสกอบรม 

และเข้ารับการสกอบรมชองเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๕๗)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสด ุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้าย 

ประชาสัมพันธ ์ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 

ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆท่ี 

จำเป็นในการจัดทำโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้ในการจัดงาน การ 

จัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกิหา และ 

การแข่งขันกีหา พ.ศ. ๒๕๖๔

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้ออาหารเสิรม (นม) 

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเด็กสังกัดองค์การบริ 

หารส่วนตำบลศรีวิชัย และโรงเรียนในเขต 

ตำบลศรีวิชัย

- ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาร 

โหนก่องคึกรปกครองส่วนท์องภิน เจ่อง•หลัก 

เกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไปให้แก่

๖๐๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๖,๐๐๙,๕๐๒

อบต.ศรีวิชัย

อบต.ศรีวิชัย

อบต.ศรีวิชัย

กองการศึกษาๆ

กองการศึกษาๆ

กองการศึกษาฯ

----->

d



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ยุทธศาสตร์ที ่๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

แผนงานที ่๓ แผนงานการศึกษา

- £
)(
©

ลำดับ 

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที ่

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

๙

(ต่อ)

ค่าอาหารกลางวัน

(เงินอุดหนุนส่วนราขการ) 

ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดหน้าท ี๓๗

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 

พ.ศ. เอ๕๖๕ ลงวันที ่๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ 

และ(ฉบับท่ี ๒) ลงวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖ 

- หนังสีอกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ด่วนทสุด ท ีมท ๐๘๑๐.๘/ว ๓๐๓๔ 

ลงวันที ่๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการ ดังนี ้

ด. โรงเรียนบ้านศรีวิชัย

๒. โรงเรียนบ้านโนนอุดม

๓.โรงเรียนบ้านแก้ง

๔. โรงเรียนบ้านดอนแดง

๕. โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

๖. โรงเรียนบ้านห้วยแสง

๗. โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์

- ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจ 

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลัก 

เกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนท่ี'วไปให้แก่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที ่๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ 

และ(อบ'บที ่๒) ลง•รนท่ี ๘ พฤศขิกายน ๒๕๖< 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ด่วนท่ีสุด ที ่มท ๐๘®๐.๘/ว ๓๐๓๔

L

๓,๖๙๖,๐๐๐

L

อบต.ศรีวิชัย กองการศึกษาฯ



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ยุทธศาสตร์ท ี๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแขังขัน 

แผนงานท่ี ๓ แผนงานการศึกษา

- (ร _

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖
ที่ กิจกรรม (บาท) ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(ต่อ)

โครงการศึกษาคูงานนอกสถานทีเพืe่ 

เสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กศูนย์ 

พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลศรวิชัย

รายละเอียดหน้าท ี๓๑

โครงการสนับสนนค่าใช้จ่ายในการ

บริหารสถานศึกษา

- ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย ์

พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลศรวิชัย

รายละเอียดหน้าที ๓๑

ลงวันที ่๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้าย 

ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 

ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆท่ี 

จำเป็นในการจัดทำโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้ในการจัดงาน ทาร 

จัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ 

การแช่งขันกีฬา พ.ศ. ๒๕๖๔

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสบุน 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาขององค ์

การบริหารสถานศึกษาชององค์การบริหาร 

ส่วนตำบลศรีวิขัย

- ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจ 

ให้แก,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลัก 

เกณฑ์จัดสรรเงินอุดหบุนทั่วไปให้แก่องค์กร 

ครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๕

๕๐,๐๐๐

๑,๐๒๙,๐๐๐

อบต.ศรีวิชัย

อบต.ศรีวิชัย

กองการศึกษา

กองการศึกษา



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

แผนงานท่ี ๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ 

ที่

โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที ่

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

๑

๒

โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 

หรือโรคอุบัติใหม่

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดหน้าที ่๓๘

โครงการสกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 

การแพทย์อุกเอิน

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดหน้าที ่๓๙

■เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสกอบรม 

ให้ความรู ้หรือรณรงค์ป้องกันโรคอุบัติใหม่ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริม 

กีหาของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๔

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสก 

อบรมและกาเข้ารับการสกอบรมของ 

จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗

■เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เข่น 

ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องด่ืม 

ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ ตลอด 

จนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริม 

กีฬาของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๔

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว'าฅํวยการเบ๊กจ่ายฅ่าใฃัจ'ายในกา-5สก 

อบรมและกาเข้ารับการนึกอบรมของ 

จนท.ท้องล่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗

๒๐,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

อบต.ศรีวิชัย

อบต.ศรีวิชัย

สำนักปลัด

สำนักปลัด

- ๒๐ -



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน องคการบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

แผนงานท่ี ๔ แผนงานสาธารณสุช

- -

ลำดับ 

ที่

โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที ่

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

โครงการรณรงค์บ้องกันและควบคุม 

โรคไข้เลือดออก

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๖๕๖๖

รายละเอียดหน้าท่ี ๓๙

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น 

ค่าทรายอะเบท ค่านํ้ายา พ่นหมอกควัน 

ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที ่

จำเป็นและเกี่ยวช้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

อบต.ศรีวิชัย สำนักปลัด๓ ๘๐,๐๐๐

การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริม 

กีฬาของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๔

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสก 

อบรมและกาเข้ารับการสกอบรมของ

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภั£ 

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน

จนท.ท้องลิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗

■เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ 

ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

อบต.ศรีวิชัย สำนักปลัด๔ ๕๐,๐๐๐

ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า 

จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมาร ี

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

รายละเอียดหน้าท่ี ๔๐

ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก 

เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ ์อัครราช 

กุมารี

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสก 

อบรมและกาเข้ารับการสกอบรมของ 
จนท.ท้องถน พ.ศ. 1©<£<£๗

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ยุทธศาสตร์ที ่๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

แผนงานที ่๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ 

ที่

โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที ่

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

(ต่อ)

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 

(เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน)

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำป็

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดหน้าท่ี ๔๑

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริม 

กีฬาของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๔

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนใท้แก่คณะกรรม 

การหมู่บ้านจำนวน ๑๖ หมู่บ้านๆ ละ 

๖๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๒๐,๐๐๐

บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๓

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝาก 

เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน 

ชอง อปท. พ.ศ. ๒๕๔๗

๓๒๐,๐๐๐ ม.๑ - ม.๑๖ สำนักปลัด

- ๒๒ -



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ยุทธศาสตร์ท ี๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

แผนงานท่ี ๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

- Io
 ๓ -

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖
ที่ กิจกรรม (บาท) ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ 

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

รายละเอียดหน้าท่ี ๔๑

โครงการพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุ

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดหน้าที ่๔๒

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา 

ชีวิตผู้พิการ เข่นค่าวิทยากร ค่าอาหาร 

อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่าย 

อื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสก 

อบรมและกาเข้ารับการสกอบรมของ

จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าไข้จ่ายในการจัดงาน 

การจัดการแข่งข้นกีฬาและการส่งเสริม 

กีฬาของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๕

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา

(5)๕,000

๒0,000

อบต.ศรีวิชัย

อบต.ศรีวิชัย

สำนักปลัด

สำนักปลัด๒

ชีวิตผู้สูงอาย ุเข่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร 

อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่าย 

อื่นท่ีจำเป็นและเกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสก 

อบรมและกาเข้ารับการขิกอบรมของ 

จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาคไหย 

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ยุทธศาสตร์ที ่๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแช่งขัน 

แผนงานที ่๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

- ๖๔ -

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖
ที่ กิจกรรม (บาท) ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(ต่อ)

โครงการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส/คนไร ้

ที่พึ่ง

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำป ี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดหน้าท่ี ๔๒

โครงการวัยเรียน วัยใส ห่างไกลโรค

การจัดการแข่งข้นกีหาและการส่งเสริม 

กีฬาของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๔

-เทื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา 

ผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ท่ีพึ่ง เข่นค่าวิทยากร 

ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องด่ืม ตลอด 

จนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าไข้จ่ายในการฟิก 

อบรมและกาเข้ารับการฟิกอบรมของ

จนท.ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าไข้จ่ายไนการจัดงาน 

การจัดการแข่งขันกีหาและการส่งเสริม 

กีฬาของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๔

- เทื่อจ่ายเป็นค่าไข้จ่ายตามโครงการวัย 

เรียน วัยใส ห่างไกลโรคติดต่อ เข่น ค่าอา 

หาร อาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าป้าย 

โครงการ ค่าวิทยากร เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฟิก

อบรมและกาเข้ารับการฟิกอบรมของ

จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗

๑๐,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

อบต.ศรีวิชัย

อบต.ศรีวิชัย

สำนักปลัด

สำนักปลัด

๓

๔

ติดต่อ

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดหน้าท่ี ๔๒



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพโนการแข่งขัน 

แผนงานท่ี ๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ลำดับ 

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

๕

(ต่อ)

โครงการรวมนํ้าใจต้านภัยยามยาก

(เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล)

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำป ี

งบประมาณ พ.ศ. เอ๕๖๖

รายละเอียดหน้าท่ี ๔๓

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

การจัดการแข่งขันทีหาและการส่งเสริม 

กีฬาของ อปท. พ.ศ. เอ๕๖๔

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กิ่งกาชาด 

อ.วานรนิวาส ตามโครงการรวมน้ําใจ 

ต้านภัยยามยาก

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. (ฉบับท่ี เอ) 

พ.ศ. ๒๕๖๓

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝาก 

เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน 

ของ อปท. พ.ศ. เอ๕๔๓!

๑๒,๐๐๐ อ.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส

- ๒๕ -



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ยุทธศาสตร์ที ่๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแช่งขัน 

แผนงานที ่๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ 

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑

เซ

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 

และแข่งขันกีฬาอ่ืน ๆ

ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดหน้าที ๕๔

โครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

ตามงบประมาณรายจ่ายประจำป ี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดหน้าท่ี ๕๕

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการชัดการแข่งขันกVิ 

และส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เข่น 

ค่าจัดสถานท่ี ค่าพาหนะ ค่าเงินรางวัล ค่าโล่ 

รางวัล ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่อวดื่มไม่มี 

แอลกอฮอล ์ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ากรรมการตัดสิน 

กี'ฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาในการแข่งขันกีฬา 

และอื่น ๆ ที่จำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 

ด้วยการเบิกค่าไข้จ่ายในการชัดงาน การชัด 

กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการ 

แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๖๔

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้าย 

ประขาสัมพันธ ์ค่าจัางเหมาบริการต่าง ๆ 

ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆท่ี 

จำเป็นในการชัดทำโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้ในการชัดงาน การ 

ชัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ 

การแข่งขันกีฬา พ.ศ. ๒๕๖๔

๓๐๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

อบต.ศรีวชัย 

อบต.ศรีวิชัย

กองการศึกษา

กองการศึกษา —>

- ๖๖ -



บัณูชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

แธศาสตร์ท ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแช่งขัน 

ง'นงานที ่๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

าดับ 

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที ่

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๓ โครงการรณรงค์ให้ความรู้แก่เด็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าใข้จ่ายในการตจัดทำโครงการ ๖๐,๐๐๐ อบต.ศรีวิชัย กองการศึกษา 

กองการศึกษา

กองการศึกษา

๔

และเยาวชน

ตามงบประมาณรายจ่ายประจำป ี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดหนำที่ ๕๕

โครงการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม 

ประเพณีท้องถิ่น

ตามงบประมาณรายจ่ายประจำป ี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดหน้าที ่๕๕

โครงการอบรมและเข้าค่ายธรรมะ 

เด็กนักเรียนในเขตตำบลศรีวิชัย 

ตามงบประมาณรายจ่ายประจำป ี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

รายละเอียดหน้าท่ี ๕๖

ให้ความรู ้สกอบรม รณรงค ์เช่น ป่ายประชา 

สัมพันธ ์ค่าใข้จ่ายในการฟิกอบรม วัสด ุอุปกร 

ในการให้ความรู้ ๆลๆ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใข้ในการจัดงาน การ 

จัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกิหา และ 

การแช่งขันกีฬา พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่'จ่ายในการส่งเสริมศาสนา 

วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เช่น ประเพณ ี

ลอยกระทง ประเพณีสงกรานต ์ประเพณีวัน 

เข้าพรรษา ประเพณีวันออกพรรษา ประเพณ ี

วันวิสาข'ยุชา ๆลๆ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช่ในการจัดงาน การ 

จัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ 

การแช่งขันกีฬา พ.ศ. ๒๕๖๔

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฟิกอบรมและเข้า 

ค่ายธรรมะเด็กนักเรียนในเขตตำบลศรีวิชัย เข 

ค่าอาหาร อาหารว่าง 'นาดื่ม ค่าป่ายโครงการ 

วัสด ุอุปกรณ์ ๆลๆ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้ในการจัดงาน การ

ณ์

อบต.ศรีวิชัย

อบต.ศรีวิชัย๕

๓00,000

๖๐,๐๐๐

เน



บัญขีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมบุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแช่งชัน 

แผนงานท่ี ๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ 

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

๖ อุดหบุนสภาวัฒนธรรมอำเภอ

วานรนิวาส

(เงินอุดหนนองค์กรประขาชน) 

ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดหน้าที ่๕๖

จัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีหา และ 

การแข่งขันทีหา พ.ศ. ๒๕๖๔

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรม 

อำเภอวานรนิวาส ในการจัดกิจกรรม/เข้า 

ร่วมกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรมอันดี 

งามของประชาชนขาวอำเภอวานรนิวาส 

เช่น วันวิสาชบูชา วันอาสาหหนุชา การประ 

กวดต่างๆ เช่น ประกวดธิดาผ้าคราม ประกว? 

หงโบราณ ประกวดโต๊ะหมู่บูชา ประกวด 

ขบวนแหโคมบัวบูชา เป็นด้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. (ฉบับที ่๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๐,0๐๐ สภาวัฒนธรรมอำเภอ 

วานรนิวาส

กองการศึกษา

- ๒๘ -



บัณูชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและย่ังยืน 

แผนงานท่ี ๖ แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับ 

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที ่

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

๑ .ครงการก่อสร้างรางระบายน้ํารูป 

ตัวยู พร้อมผ่าปิด คสล. บ้านแก้ง 

หมู ่๑๕ จำนวน ๒ เส้น

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

รายละเอียดหน้าท่ี ๔๘

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้าง 

รางระบายนํ้ารูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. 

บ้านแกง หมู ่๑๕ จำนวน ๒ เสัน โดยมีราย 

ละเอียดดังน้ี

- เสนท่ี ๑ ขนาดกว้าง ๐.๓๕ เมตร ยาว

๙.๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๕ เมตร

- เสนท่ี ๒ ขนาดกว้าง ๐.๓๕ เมตร ยาว 

๑๓๒.๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๕ เมตร พร้อมวาง 

ท่อระบายน้ํา คสล. มอก.ข้ัน ๓ ขนาด ศก. 

๐.๔๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน

- ตามแบบ ๔๔/๒๕๖๖ พร้อมติดตั้งป้าย 

โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑.ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน

๒.ดำเนินการตามสัญญา

๓.ลงทะเบียนทรัพย์สิน

๒๒๑,๐๐๐ บ้านแกง หมู ่๑๕ 

เส้นท่ี ๑ พิกัด

N ๑๗.๓๓๔๔๘๖๔

E ๑๐๓.๔๖๒๔๔๐๔ 

เส้นท่ี ๒ จุดเริ่มต้น 

พิกัด N ๑๗.๓๓๕๒๐๖๖

E ๑๐๓.๔๖๒๐๙๒๕

จุดสินสุด พิกัด

N ๑๗.๓๓๓๕๓๖๗๔

E ๑๐๓.๔๖๑๗๙๗๔

กองข่าง



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ยุทธศาสตร์ที ่๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 

แผนงานที ่๖ แผนงานเคหะชุมชน

๓๐

ลำดับ 

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที ่

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

ตัวย ูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านหัวนา 

หมู ่๔ จำนวน ๒ เส้น

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดหน้าที ่๔๙

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้ารูป 

ตัวยู พร้อมฝาปิด คสล.และวางท่อ 

ระบายนํ้า คสล.มอก.ชั้น ๓ จำนวน 

๔ จุด บ้านโนนอุดม หมู ่๒

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ค. ๒๕๖๖

รายละเอียดหน้าท่ี ๔๙

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้าง 

รางระบายนี้ารูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. 

บ้านหัวนา หมู ่๔ จำนวน ๖ เส้น โดยราย 

มีรายละเอียดดังนี้

- เส้นท่ี ๑ ขนาดปากรางในกว้าง ๐.๔๐ เมตร 

ยาว ๑๐๔.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๘ เมตร

- เส้นท่ี ๖ ขนาดปากรางในกว้าง ๐.๓๕ เมตร 

ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๕ เมตร

- ตามแบบ ๔๕/๖๕๖๖ พร้อมดีดตั้งป้าย

โครงการ จำนวน ๑ ป้าย 

โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑.ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน

เอ.ดำเนินการตามสัญญา

๓.ลงทะเบียนทรัพย์สิน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้าง 

รางระบายนี้ารูปตัวย ูพร้อมฝาปิด คสล.และ 

วางท่อระบายนํ้า คสล.มอก.ขั้น ๓ จำนวน ๔ 

จุด บ้านโนนอุดม หมู ่๖ โดยมีรายละเอียด 

ดังนี้

- เส้นท่ี ๑ ขนาดปากรางในกว้าง ๐.๓๕ เมตร 

ยาว ๗๑.๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๕ เมตร

- เส้นท่ี ๖ วางท่อระบายนี้า คสล. มอก.ขั้น ๓

๔๐๓,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

บ้านหัวนา หมู ่๔ 

เส้นที ่๑ จุดเริ่มค้น พิกัด 

N ๑๗.๓๖๕๖๑๐๙

E ๑๐๓.๔๔๖๓๖๐๘

จุดสันสุด พิกัด

N ๑๗.๓๖๔๙๓๔๓

E ๑๐๓.๔๔๖๔๗๘๗

เส้นท่ี ๖ จุดเริ่มด้น พิกัด

N ๑๗.๓๓๑๘๑๕

E ๑๐๓.๔๔๑๖๔๐๘

จุดล้นสุด พิกัด

N ๑๗.๓๓๐๕๓๙

E ๑๐๓.๔๔๑๓๘๖๙

บ้านโนนอุดม หมู ่๖ 

เส้า4ที ่๑ จุดเริ่มด้นพิกัด 

N ๑๗.๓๖๙๔๔๑

E ๑๐๓.๔๔๖๑๓๐๖

จุดล้นสุด พิกัด

N ๑๗.๓๖๙๕๑๘

E ๑๐๓.๔๔๖๑๘๑๗

เส้นท่ี ๖ จุดเริ่มด้นพิกัด

กองข่าง

กองข่าง๓



บัณูชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒cTto๖ 

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 

แผนงานที ่๖ แผนงานเคหะชุมชน

๓๑

ลำดับ 

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที ่

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ต่อ) ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๔๖ ท่อน 

พร้อมบ่อพักนํ้า คลล. ขนาด ๐.๘๐X๐.๘๐X 

๐.๑๐ เมตร จำนวน ๔ บ่อ

- เล่นท่ี ๓ วางท่อระบายนํ้า คลล. มอก.ขั้น ๓ 

ศก. ๐.๔๐ จำนวน ๖๒ ท่อน

- เส้นท่ี ๔ วางท่อระบายนํ้า คลล. มอก.ขั้น ๓ 

ศก. ๐.๔๐ จำนวน ๘๒ ท่อน พร้อมบ่อพัก'นา 

คลล. ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๐.๑๐ เมตร 

จำนวน ๓ บ่อ

- ตามแบบ ๔๘/๒๔๖๖ พร้อมติดตั้งป้าย 

โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑.ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน

๒.ดำเนินการตามสัญญา

๓.ลงทะเบียนทรัพย์สิน

N ๑๗.๓๒๑๐๑๘

E ๑๐๓.๔๔๒๖๕๕๘

จุดสินสุด พิกัด

N ๑๗.๓๒๑๐๓๕

E ๑๐๓.๔๔๒๗๓๕๙ 

เสนท่ี ๓ จุดเริ่มต้นพิกัด 

N ๑๗.๕๓๓๖๑๖

E ๑๐๓.๗๓๘๔๓๑

จุดสินสุด พิกัด

N ๑๗.๕๓๓๔๗๖

E ๑๐๓.๗๓๙๐๘๘ 

เสันที ่๔ จุดเริ่มต้นพิกัด 

N ๑๗.๓๒๖๗๖๕

E ๑๐๓.๔๔๑๘๗๒๗ 

จุดสินสุด พิกัด

N ๑๗.๓๒๖๗๙๒

E ๑๐๓.๔๔๒๑๒๕๔



บ้ณูชีโกรงการ/กิจกร■รม/งบบ/วโบ-มาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ยุทธศาสตร์ที ่๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบผูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 

แผนงานที ่๑๐ งานการเกษตร

- ๓๒ -

ลำดับ 

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที ่

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑

๒

โครงการขุดลอกสระนํ้าสาธารณ- 

ประโยขน' บ้านห้วยแสง หมู ่๘ 

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดหน้าที ่๗๒

โครงการขุดลอกห้วยบงตอนบน 

บ้านชัยเจริญ หมู ่๑๔

-ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดหน้าท่ี ๗๒

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการชุดลอกสระนํ้า 

สาธารณประโยชน ์บ้านหวยแสง หมู ่๘ 

ขนาดกว้างชอบในสระ ๖๔.๐๐ เมตร ยาว 

ในสระ ๖๔.๐๐ เมตร ลึกจากดินเดิม ๓.๐๐ 

เมตรหรือปริมาณดินชุดไม,นอยกว่า ๑๐,๓๖๘ 

ลบ.ม. พรัอมลงดินลูกรังรอบคันสระนี้า 

สาธารณประโยชน์ ชนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร 

ยาว ๗๖.๐๐ เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๓๐ เมตร 

หรือปริมาณลงดินลูกรังไม่น้อยกว่า

๔๕๖.๐๐ ลบ.ม. 

โดยมีชั้นตอนดังนี ้

๑.ดำเนินการก่อหน้ีผูกพ้น 

เอ.ดำเนินการตามสัญญา 

๓.ลงทะเบียนทรัพย์สิน

•เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการชุดลอกห้วยบง 

ตอนบน บ้านขัยเจริญ ม. ๑๔

ขุดลึกจากดินเดิม ๓.๐๐ เมตร หรือปริมาณ 

งานดินชุดไม่น้อยกว่า ๑๔,๗๐๐ ลบ.ม. 

โดยมีช้ันตอนดังนี้

๑.ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน 

เอ.ดำเนินการตามสัญญา 

๓.ลงทะเบียนทรัพย์สิน

๔๐๓,๐๐๐

๔๖๔,๐๐๐

บ้านห้วยแสง 

พิกัด N ๑๗.๕๐๗๖๙๒ 

E ๑๐๓.๗๓๓๑๐๘

ห้วยบงตอนบน 

พิกัด N ๑๗.๕๓๕๒๔๑ 

E ๑๐๓.๗๒๐๔๔๔

กองช่าง

กองช่าง



บ้ณูชีโครงการ/กิจกรรม/พประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ, ๒<tbb 

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ทธศาสตร์ท่ี ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

.ผนงานที ่๑ แผนงานบริหารงานมั่วไป

๓๓

h ตบ 

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที ่

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

’ครงการจิตอาสา เราทำความดี 

ด้วยหัวใจ

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดหน้าที ่๑๐

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการๆ 

เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าป้าย 

โครงการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 

ฟิกอบรมและการเข้ารับการฟิกอบรมของ

๒)๐,๐๐๐ อบต.ศรีวิชัย สำนักปลัดๆ๑

จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๗

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

การจัดการแข่งขันกีหาและการส่งเสริม

โครงการคิดป้ายประชาสัมพันธ์

กีทาของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๘

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประ อบต.ศรีวิชัย สำนักปลัดฯ๒ ๑๐,๐๐๐

กรณีพบการทุจริต

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชาสัมพันธ์ กรณีพบการทุจริต

- เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 

ฟิกอบรมและการเข้ารับการฟิกอบรมของ

รายละเอียดหน้าที ่๑๐ จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๗

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายไนการจัดงาน 

การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริม 

กีฬาของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๙



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งนปวชมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

แผนงานท่ี ๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ลำดับ 

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๓

(ริ^

โครงการประกวดคำขวัญต่อต้าน 

ทุจริต

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำป ี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดหน้าท่ี ๑0

โครงการปลูกสงองค์ความรู้ให้มีความ 

รู้ให้มีความเข้าใจเที่ยวกับผลประ

โยขน'ทับช้อน

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดหน้าที ่๑๑

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใข้จ่ายเกี่ยวกับการประ 

กวดคำขวัญการต่อต้านทุจริต เช่นเงินรางวัล 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าโล่ห'เกียรต็ 

คุณ และค่าใช้จ่ายอ่ีนๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้อง 

- เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 

สกอบรมและการเข้ารับการฟิกอบรมของ 

จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

การจัดการแช่งขันกีฬาและการส่งเสริม 

กีฬาของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๙

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูก 

สงองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับผล 

ประโยชน์ทับช้อน

- เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 

ฟิกอบรมและการเช้ารับการฟิกอบรมของ 

จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าไช้จ่ายในการจัดงาน 

การจัดการแช่งขันกีฬาและการส่งเสริม 

กีฬาของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๐,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

อบต.ศรีวิขัย

อบต.ศรีวิชัย

สำนักปลัด

สำนักปลัด —>



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒<£๖๖

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานที ่๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป

-

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖
ที่ กิจกรรม (บาท) ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เครงการฟิกอบรมและศึกษาคูงาน 

เพื่อเพิ่มประสีทธิภาพบุคลากร อบต 

ศรีวิชัย

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดหน้าท่ี ๑๑

โครงการให้ความรู้แก่พนักงานส่วน 

ตำบลและประขาชนทั่วไป เรื่อง

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ 

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดหน้าท่ี ๑๒

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฟิก 

อบรมและศึกษาคูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

บุคลากร อบต.

- เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 

ฟิกอบรมและการเข้ารับการฟิกอบรมของ 

จนท.ท้องสิ'น พ.ศ. ๒๕๕๓!

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

การจัดการแช่งขันกีฬาและการส่งเสริม 

กีฬาของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๙

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให ้

ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบลและประขาชน 

เรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ 

- เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 

ฟิกอบรมและการเข้ารับการฟิกอบรมของ 

จนท.ท้องลน พ.ศ. ๒๕๕๓!

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าไข้จ่ายในการจัดงาน 

การจัดการแช่งขันกีฬาและการส่งเสริม 

กีฬาของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๙

๔๐๐,๐๐๐ อบต.ศรีวิชัย

อบต.ศรีวิชัย

สำนักปลัด

สำนักปลัด

๕

๖ 6)๔,๐๐๐



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ยุทธศาสตร์ที ่๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดึตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

แผนงานท่ี ๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ลำดับ 

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที ่

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๗

๘

โครงการพัฒนาบุคลากร ''เทคนิคกา 

ใหับริการชุมชน"

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำป ี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

รายละเอียดหน้าที ่๑๑

โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดท'" 

แผนพัฒนาห้าป ีหรือทบทวนแผน 

พัฒนา หรือแผนพัฒนาชุมชน 

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

รายละเอียดหน้าที ่๑๔

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น 

ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน 

ค่าบ้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว 

ข้อง

- เป็นโปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

การจัดการแช่งขันกีฬาและการส่งเสริม 

กีฬาของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๔

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฟิก 

อบรมและกาเข้ารับการฟิกอบรมของ 

จนท.ท้องลิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการ 

ประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาหรือ 

ทบทวนแผนพัฒนาๆ หรือแผนพัฒนาชุมชน 

- เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 

ฟิกอบรมและการเข้ารับการฟิกอบรมของ 

จนท.ท้องลิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใข้จ่ายในการจัดงาน 

การจัดการแช่งขันกีฬาและการส่งเสริม 

กีฬาของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๗,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

อบต.ศรีวิชัย 

อบต.ศรีวิชัย

สำนักปลัด

สำนักปลัด —>



บัณูชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรืวิชัย

9ทธศาสตร์ที ่๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมีองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

.เผนงานที ่๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ทำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖
ที่ กิจกรรม (บาท) ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(ต่อ)

^ครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัด 

ทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดหน้าที ่๑๔

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฟิก 

อบรมและกาเข้ารับการฟิกอบรมของ 

จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการใครงการ 

.ห้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริม 

กีฬาของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๔

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฟิก 

อบรมและกาเข้ารับการฟิกอบรมของ 

จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก 

ทรงสูง ขนาด ๓ ฟุต มีแผ่นชั้นวางของ 

จำนวน ๒ หลังๆ ละ ๕,๘๐๐ บาท (ด้ง 

ตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

อบต.ศรีวิชัย

อบต.ศรีวิชัย

สำนักปลัด

กองคลัง

๙ ๑๐,๐๐๐

๑๐ จัดซ้ือดูบานเล่ือนทระจกสูง

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๖๕๖๖

รายละเอียดหน้าท่ี ๑๘

๑๑,๖๐๐



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ยุทธศาสตร์ที ่๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

แผนงานที ่๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ 

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖

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)๑ จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดหนัาท่ี ๑๘

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ่ือเครื่องคอมพิวเตอร ์

สำนักงาน จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 

๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง โดยฏีรายละเอียด 

คุณลักษณะพนฐานการชัดหาอุปกรณ์และ 

ระบบคอมพิวเตอร ์ฉบับเดือนธันวาคม 

๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน

๒๕๖๔)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยการจัดซื้อชัดจ้างและการบรีหาร 

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐

๓๐,๐๐๐ อบต.ศรีวิชัย กองคลัง

- ๓๘ -



บัณูชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒<£๖๖ 

ซื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

แผนงานที ่๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

- ๓๙ -

ที่

๑ โครงการจัดประชุมชี้แจงนโยบาย 

และพิธีสวนสนามเนื่องโนวัน "อปพโ

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

รายละเอียดหน้าที ่๒๒

โครงการข้อมแผนปีองกันและลด 

อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดหน้าที ่๒๒

•จำยละเอียดโครงก !ร/

___________ กจกรรม____________

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดประ 

ชุมชี้แจงนโยบายและพิธีสวนสนาม เนื่อง 

ในวัน อปพร.และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีจำเป็น 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดใทย 

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริม 

กีฬา•ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๔

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฟิก 

อบรมและกาเข้ารับการฟิกอบรมของ 

จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗

•เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น 

ค่าป็ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ 

อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริม 

กีฬาของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๔

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฟิก 

อบรมและกาเข้ารับการฟิกอบรมของ 

จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘

งบ'แระมาณ 

(บาท)

๕,๐๐๐

สถานท่ี 

ดำเนินการ 

อบต.ศรีวิชัย

อบต.ศรีวิชัย

หน่วย 

ดำเนินการ 

สำนักปลัด

สำนักปลัด

พ.

ต.ต.

5เ. ๒๕

พ.ข.

๒๕

ธ-ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.!

เม.ย.

=1. ๒๕'

พ.ค.

อ๖

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๒ ๒๐,๐๐๐



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประบาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๖ 

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

แผนงานท่ี ๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ 

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๓

๔

โครงการติดป้ายประชาสัมพันธ ์

เนื่องในวันเทศกาลปีใหม่และ 

สงกรานต์

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดหน้าท่ี ๒๒

โครงการป้องกันและแก้!ขปัญหา 

อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี 

ใหม่และสงกรานต์

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดหน้าท่ี ๒๓

-เพึ่ยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้าย 

ประขาสัมพันธ์เกี่ยวกับเทศกาลปีใหม่และ 

สงกรานต์

- เป็นใปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

การจัดการแข่งข้นกีหาและการส่งเสริม 

กีหาของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๔

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสก 

อบรมและกาเข้ารับการฟิกอบรมของ 

จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗

-เพอจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น 

ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ 

อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้'จ่ายในการจัดงาน 

การจัดการแข่งข้นกีหาและการส่งเสริม 

กีหาของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๔

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฟิก 

อบรมและกาเข้ารับการฟิกอบรมของ 

จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗

๓๓,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

อบต.ศรีวิชัย

อบต.ศรีวิชัย

สำนักปลัด

สำนักปลัด



บัฅขีโคห การ/กิจทหม/พประ mm
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ยุทธศาสตร์ที ่๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

แผนงานท่ี ๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

- (6
)T

) -

ลำดับ 

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที ่

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

เครงการฟิกอบรมแนวป้องกันไฟป่า 

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำป ี

งบประมาณ พ.ศ. ๖๕๖๖

รายละเอียดหน้าที ่๖๓

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น 

ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ 

อุปกรณ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการชัดงาน 

การจัดการแช่งขันกีฬาและการส่งเสริม 

กีฬาของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๔

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฟิก 

อบรมและกาเข้ารับการฟิกอบรมของ 

จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. ๖๕๕๗

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฟิกอบรม 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (จัดตั้ง) 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 

ด้วยค่าใช้จ่ายในการฟิกอบรม พ.ศ. ๖๕๕๙ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

การจัดการแช่งขันกีฬาและการส่งเสริม 

กีฬาของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๔

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฟิก 

อบรมและกาเข้ารับการฟิกอบรมของ

๒๐,๐๐๐ อบต.ศรีวิชัย

อบต.ศรีวิชัย

สำนักปลัด

สำนักปลัด

๕

๖ โครงการฟิกอบรมอาสาสมัครป้องกัใ 

ภัยฝ่ายพลเรือน (จัดตั้ง อปพร.)

๕วัน

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๖๕๖๖

รายละเอียดหน้าท่ี ๒๔

๘๒,๐๐๐



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมๆฌ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ส. ๒๕๖๖ 

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ยุทธศาสตร์ที ่๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

แผนงานท่ี ๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ 

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

๗

๘

(ต่อ)

โครงการสกอบรมอาสาสมัครบ้องกัใ 

ภัยฝ่ายพลเรือน (ทบทวน)

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๖๕๖๖

รายละเอียดหนาท่ี ๒๕

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ 

ช่วยเหลือประชาขนขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถ่ิน อำเภอวานร 

นิวาส

(เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน- 

ท้องถ่ิน)

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๖๕๖๖

รายละเอียดหน้าท่ี ๒๕

จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗

-เพอจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสกอบรม 

อาสาสมัครบ้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ทบทวน) 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 

ด้วยค่าใช้จ่ายในการสกอบรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริม 

กีฬาของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๕

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าไช้จ่ายในการสก 

อบรมและกาเช้ารับการสกอบรมของ 

จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. ๖๕๕๗

-เพึ่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้เทศบาลตำบล 

หนองสนม ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการ 

ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวานรนิวาส 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. (ฉบับที ่๒) 

พ.ศ. เอ๕๖๓

๕๒,๐๐0

๑๓,๐๐๐

อบต.ศรีวิขัย

อบต.ศรีวิชัย

สำนักปลัด

สำนักปลัด —.



บัณูชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ชื่อส่วนรา,ชการ/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ทธศาสตร์ที ่๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

.ผนงานที ่๖ แผนงานเคหะและชุมขน

- น
ว̂

) -

เำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖
ที่ กิจกรรม (บาท) ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

บ้านขัวสูง หมู ่๕

(เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ) 

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดหน้าที ่๔๗

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขยายเขตไฟฟ้า 

สาธารณะบ้านขำสูง หมู ่๕ โดยมีรายละเอียด 

ดังนี้

-เสาติดโคมไฟถนน ขนาด ๒x๒0 วัตต์ 

จำนวน ๑๒ ตัน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 

ครบขุด ตามมาตรฐาน กฟภ.

-พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕

ตร.ม. ระยะ ๘๖๐ เมตร พร้อมอุปกรณ ์

ประกอบครบชุด ตามมาตรฐาน กฟภ. 

โดยมีข้ันตอนลังนี้

๑.ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน

๒.ดำเนินการตามสัญญา

๓.ลงทะเบียนทรัพย์สิน

๑๙๑,๙๖๕ บ้านชัวสูง หมู ่๕ กองช่าง๑



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประ;มาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ยุทธศาสตร์ที, ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

แผนงานที ่๗ แผนงานสร้างความเข็มแข็งชองชุมชน

๔๔ -

ลำดับ 

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑

๒

โครงการประชุมประชาคมตำบล

ศรีวิชัย

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดหน้าท่ี ๕๑

โครงการป้องกันและแกไขปัญหา

ยาเสพดีด

กิจกรรม อบรมให้ความรู้การป้องกัน 

และแกไขปัญหายาเสพดีด

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดหน้าที ่๕๒

-เพี่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุม 

ประขาคมตำบลศรีวิชัย เข่น ค่าอาหารว่าง 

ค่าอาหาร ค่าป่ายโครงการ และค่าใช้จ่าย 

อื่นๆ ทีจำเป็นและเกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริม 

กีหาของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๔

- เพี่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เข่น 

ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่อง 

ดื่ม ค่าป่ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฟิก 

อบรมและกาเข้ารับการฟิกอบรมของ 

จนท.ท้องอื่น พ.ศ. ๒๕๕๗

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริม 

กีหาของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

อบต.ศรีวิชัย

อบต.ศรีวิชัย

สำนักปลัด

สำนักปลัด



บัณูซีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ชื่อส่วนรา'ชการ/หน่วยงาน องคการบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

แผนงานที ่๗ แผนงานสร้างความเข็มแข็งของขุมขน___________________

ลำดับ 

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที ่

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

^ครงการป้องกันและแกัโขปัญหา

ยาเสพติด

กิจกรรม การรณรงค์ประชาสัมพันธ ์

และสร้างจิตสำนึก ตามยุทธศาสตร์ 

การป้องกันและแก่ไชปัญหายาเสพ 

ลิด

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดหน้าที ่๕๒

โครงการป้องกันและแก่ไชปัญหา

ยาเสพดีด

กิจกรรม การจัดหาวัสดุตรวจสารเส' 

ลิดและอุปกรณ์เพื่อคันหาผู้เสพ ผู้ด5ี 

ยาเสพติด เข้ารับการบำบัด รักษา 

ส้นฟูสมรรถภาพผู้ลิดยาเสพติด 

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดหน้าท่ี ๕๒

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น 

ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่อง 

ดื่ม ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

การจัดการแช่งขันทีหาและการส่งเสริม 

กิหาชอง อปท. พ.ศ. ๒๕๖๔

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสด ุ

ชุดตรวจสารเสพติดและอุปกรณ์เพื่อคันหา 

ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยการชัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๖๐,๐๐๐ อบต.ศรีวิชัย

อบต.ศรีวิชัย

สำนักปลัด

สำนักปลัด

สำนักปลัด

๓

๕ ๑๕,๐๐๐

๕ โครงการส่งเสริมและสนับสบุนการ 

พัฒนาสตรีตำบลศรีวิชัย

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๖๕๖๖

รายละเอียดหน้าที ่๕Gก

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่ง 

เสริมและสนับสนนการพัฒนาสตรีตำบล 

ศรีวิชัย เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหาร 

ว่างและเครื่องดื่ม ค่าป็ายโครงการ และ 

1 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทีจำเป็นและเกี่ยวช้อง

๖๐,๐๐๐ อบต.ศรีวิชัย



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประม--1ณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีๆซัย

ยุทธศาสตร์ที ่๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

แผนงานท่ี ๗ แผนงานสร้างความเข็มแข็งชองชุมชน

ลำดับ 

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย, พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๖

(ต่อ)

โครงการส่งเสริมหมู่บ้านสะอาด 

ปราศจากโรคภัย

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๖๕๖๖

รายละเอียดหน้าท่ี ๕๓

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฟิก 

อบรมและกาเข้ารับการฟิกอบรมของ 

จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าไข้จ่ายในการจัดงาน 

การจัดการแข่งขันทีทาและการส่งเสริม 

กีทาของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๔

■เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่ง 

เสริมหมู่บ้านสะอาดปราศจากโรคภัย เข่น 

ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่อง 

ลิ่ม ค่าบ้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใข้จ่ายในการฟิก 

อบรมและกาเข้ารับการฟิกอบรมของ 

จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

การจัดการแข่งขันทีทาและการส่งเสริม 

กีทาของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๔

๖๐,๐๐๐ อบต.ศรีวิชัย สำนักปลัด



บัณูชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๖ 

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ฑธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

.ผนงานที ่๗ แผนงานสร้างความเข็มแข็งชองชุมชน______

- -

ราดบ 

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

ชุมชน

(เงินอุดหนุนส่วนราชการ)

-ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดหน้าท่ี ๕๓

โครงการอุดหนนกองทุนสวัสคทาร

ชุมชนออมวันละบาท

(เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน)

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดหน้าที ่๕๔

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให ้สภ.ศรีวิชัย 

ตามโครงการฟิกอบรมอาสาสมัครตำรวจ

ชุมชน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยเงินอุดหนุนชอง อปท. (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. 1๐๕๖๓

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝาก 

เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน 

ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๗

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ กองทุนสวัสด ิ

การชุมชนตำบลศรีวิชัย โดยยึดหลักประ- 

ชาชนออม ๑ ส่วน อปท.สมทบ ๑ ส่วน 

รัฐบาล ๑ ส่วน โดยยึดถือปฏิบัติตามหนัง 

สึอ ที ่มท ๐๘๙๑.๔/ว ๒๕๐๒ ลว. ๒๐ 

สิงหาคม ๒๕๕๓

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. (ฉบับที ่๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๓

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝาก 

เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน 

ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๗

๑๕,๔๕๐

๔๐,๐๐๐

สภ.ศรีวิชัย

กองทนสวัสดิการๆ

สภ.ศรีวิชัย

กองทุนสวัสดิการๆ๘

1



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ยุทธศาสตร์ที ่๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

แผนงานที ่๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ 

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

โครงการต่อเต็มศาลาประชาคม 

พร้อมเปล่ียนวัสดุมุงหลังคาอาคาร 

เติมพร้อมท้องนํ้า บ้านแทง หมู๓่ 

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. เซ๕๖๖

รายละเอยดหน้าที ่๕๗

-เพี่อจ่ายเป็นค่าต่อเต็มศาลาประขาคม 

พร้อมเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาอาคารเต็ม 

พร้อมท้องนํ้า บ้านแก่ง หมู ่๓ 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑.๖๐

เมตร สูง ๖.๕๐ เมตร

-ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย เลขท่ี ๔๗/๖๕๖๖ 

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย 

โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑.ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน

๖.ดำเนินการตามสัญญา

๓.ลงทะเบียนทรัพย์สิน

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กป้านแก่ง หมู ่๑๕ 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 

๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อม

ลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

หรือพนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐

ดร.ม.
- ตามแบบ ท๑-๐๑/๖๕๖๖ พร้อมติดตั้ง 

ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย โดยมีขั้นตอน 

ดังนี้

๑.ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน

๔๕๔,๐๐๐ ศาลาประขาคมบ้านแก่ง 

ม.๓

พิกัด N ๑๗.๕๖๐๓๙๐

E ๑๐๓.๗๗๓๕๙๓

บ้านแก่ง ม. ๑๕ 

จุดเริ่มต้น ข้างสวนลำไย 

นางคำโจม สักดหาญภพ 

พิกัด N ๑๗.๓๓๕๓๖๗(ริ

E ๑๐๓.๔๖๑๗๙๗๔ 

จุดสินสุด ข้างสวนยาง 

พารา นายทองดี 

ฤทธผล พิกัด

N ๑๗.๓๓๕๓๖๗๖

E ๑๐๓.๔๖๑๗๙๗๓

กองช่าง

กองช่าง

๑

๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 

เหล็กบ้านแก่ง หมู ่๑๕

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำป ี

งบประมาณ พ.ศ. เอ๕๖๖

รายละเอียดหน้าท่ี ๕๘

๑๑๗,๐๐๐



บัณูจีโครงการ/กิจกรพ/พปวิพัมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒<t๖๖ 

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

เทธศาสตร์ที ่๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

.ผนงานที ่๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา________________________________________

- -

h ดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖
ที่ กิจกรรม (บาท) ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(ต่อ)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 

เหล็กบ้านชัวสูงสวรรค ์หมู ่๑๓ 

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

รายละเอียดหน้าท่ี ๕๙

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 

บ้านโคกสะอาด หมู่ท่ี ๗ จำนวน

๒ เสัน

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

รายละเอียดหน้าท่ี ๖๐

๒.ดำเนินการตามสัญญา

๓.ลงทะเบียนทรัพย์สิน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กบ้านขัวสูงสวรรค์ หมู ่๑๓ 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 

๑๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พรัอม 

ลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

หรือพี้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๕๖.๐๐

ตร.ม.

- ตามแบบ ท๑-๐๑/๒๕๖๖ พร้อมติดตั้ง 

บ้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย โดยมีข้ันตอน 

ดังนี้

๑.ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน

๒.ดำเนินการตามสัญญา

๓.ลงทะเบียนทรัพย์สิน

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็กบ้านโคกสะอาด หมู่ท่ี ๗ 

จำนวน ๒ เส้น

โดยมีรายละเอียดดังนี้

-เส้นท่ี ๑ ขนาดผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร 

ยาว ๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อม 

ลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

หรือพี้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๑๒ ตร.ม.

๔๐๐,๐๐๐ บ้านข้วสูงสวรรค ์ม.๑๓ 

จุดเริ่มต้น หน้าบ้านนาย 

ทัศพล ศ'กดหาญภพ 

พิกัด N ๑๗.๓๓๓๑๕๕๙

E ๑๐๓.๔๕๗๑๕๔

บ้านโคกสะอาด ม.๗ 

เส้นที ่๑ จุดเริ่มด้น

กองช่าง

กองช่าง

๓

๔ ๔๐๐,๐๐๐

หน้าบ้านนายบรรเจิด 1 

กมลชันธ พิกัด

N ๑๗.๓๑๒๙๒๖๕

E ๑๐๓.๔๐๑๐๖๖๙ 

จุดสินสุด หน้าบ้านนาง 

ลำไย กมลขันธ์



•บญขีโครงการ/กิจกรรน/ง■บปรรนๆณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

แผนงานที ่๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย พ.ศ. ๒๔๖๔ พ.ศ. ๒๔๖๖

ที่ กิจกรรม (บาท) ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(ต่อ) -เสนท่ี ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร

ยาว ๖๐ .๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

พรอมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ 

เมตร หรือพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า

๒๔๐.๐๐ ตร.ม.
- ตามแบบ ท๑-๐๑/๒๕๖๖ พรัอมติดตั้ง 

ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย โดยมีข้ันตอน 

ดังนี้

๑.ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน

๒.ดำเนินการตามสัญญา

๓.ลงทะเบียนทรัพย์สิน

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรืต 

เสริมเหล็กบ้านดอนแดง หมู๖่ จำนวน

๒ เสัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

-เสันท่ี ๑ ขนาดผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร

ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ 

เมตร หรือพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า

๔๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายนี้า 

ฅสล. มอก.ข้ัน ๓ ศก. ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร 

จำนวน ๖ ท่อน

-เสันท่ี ๒ ขนาดผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร

ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

๔๔๒,๐๐๐

พิกัด N ๑๗.๓๑๒๘๑๖๒

E ๑๐๓.๔๐๑๗๕๕ 

เสนที ่๒ จุดเริ่มด้น 

ข้าง ศพด. พิกัด

N ๑๗.๓๑๒๙๒๕๖

E ๑๐๓.๔๐๑๐๖๖๙ 

จุดสินสุด หน้าบ้านนาง 

สมหวัง พรมคิริ พิกัด

N ๑๗.๓๑๒๙๒๕๔

E ๑๐๓.๔๐๒๒๔๙๕

บ้านดอนแดง หมู ่๖ 

เสนที ่๑ จุดเริ่มด้น

N ๑๗.๓๓๓๗๒๕๔

E ๑๐๓.๔๑๒๒๖๒๖ 

จุดสินสุด

N ๑๗.๓๓๓๖๒๕๗

E ๑๐๓.๔๑๒๕๙๙๓ 

เส้นที ่๒ จุดเริ่มด้น 

N ๑๗.๓๓๔๔๔๕๒

E ๑๐๓.๔๑๒๒๑๕๑ 

จุดสินสุด

N ๑๗.๓๓๔๔๙๙๓

กองช่าง๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 

บ้านดอนแดง หมู ่๖ จำนวน ๒ เสัน 

- ตามงบประมาณรายจำยประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๖๕๖๖ 

รายละเอียดหน้าที ่๖®



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ค. ๒๕๖๖ 

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ยุทธศาสตร์ที ่๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

แผนงานที ่๙ แผนงานยุตสาหทรรมและการโยธา

- -

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖
ที่ กิจกรรม (บาท) ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(ต่อ)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 

เหล็กบ้านดอนแดงน้อย หมู ่๑๐ 

จำนวน ๔ เส้น

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๖๕๖๖

รายละเอียดหน้าที ่๖®

พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ 

หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ 

ตร.ม.พร้อมวางท่อระบายนํ้า คสล. มอก. 

ชั้น ๓ ศก. 0.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน 

๕ ท่อน

- ตามแบบ ท®-๐๑/๖๕๖๖ พร้อมติดตั้ง 

ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย โดยมีชั้นตอน 

ดังนี้

๑.ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน

๒.ดำเนินการตามสัญญา

๓.ลงทะเบียนทรัพย์สิน

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็กบ้านดอนแดงน้อย หมู ่๑๐ 

จำนวน ๔ เส้น โดยมีรายละเอียดดังนี ้

เส้นท่ี ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร

ยาว ๑๐๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ 

เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า

๔๐๘.๐๐ ตร.ม.

เส้นท่ี ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร

ยาว ๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ 

เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่นอยกว่า

๔๐.๐๐ ตร.ม.

๔๐๐,๐๐๐

E ๑๐๓.๔๑๒๓๘๓๑

บ้านดอนแดงน้อย 

หมู ่๑๐

เส้นที ่๑ จุดเริ่มด้นพิกัด 

N ๑๗.๓๓๑๑๕๑

E ๑๐๓.๔๑๒๒๕๖๒ 

จุดสินสุด พิกัด 

N ๑๗.๓๓๑๒๑๕

E ๑๐๓.๔๑๑๗๙๘๗ 

เส้นท่ี ๒ จุดดำเนินการ 

พิกัด

N ๑๗.๓๓๑๐๖๑๗

E ๑๐๓.๔๑๒๒๐๒๕ 

เส้นที ่๓ จุดดำเนินการ

กองช่าง๐



บัญซ ีTn รงการ/ก,ิจกรรม/งบป-รร;มาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

แผนงานที ่๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ 

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ตำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

(ต่อ)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 

เหล็กบ้านโนนสวาท หมู ่๙

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. เซ๕๖๖

รายละเอียดหนาที ่๖๓

เสนที ่๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร 

ยาว ๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อม 

ลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

หรือพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๕.๐๐

ตร.ม.

เสนที ่๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐เมตร 

ยาว ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อม 

ลงดินลูกร้งไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๖.๐๐

ตร.ม.
- ตามแบบ ท๑-๐๑/เซ๕๖๖ พร้อมดิดตั้ง 

ป๋ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย โดยมีขั้นตอน 

ดังนี้

๑.ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน

๒.ตำเนินการตามสัญญา

๓.ลงทะเบียนทรัพย์สิน

-เพึ่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กบ้านโนนสวาท หมู ่๙

โดยมีรายละเอียดดังนี้

■ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 

๑๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อม 

ลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๕๖.๐๐

ตร.ม.

พิกัด

N ๑๗.๓๓๑๐๗๑๙

E ๑๐๓.๔๑เซเซ๐เซ๕ 

เส้นที ่๔ จุดดำเนินการ 

พิกัด

N ๑๗.๓๓๑๑๕๑

E ๑๐๓.๔๑เซ๒๐๔๓

บ้านโนนสวาท ม.๙ 

จุดเริ่มตัน พิกัด 

N ๑๗.๓๑๓๒๓๒ 

E ๑๐๓.๔๖๙๕๓๔ 

จุดสินสุด พิกัด 

N ๑๗.๓๑๒๘๗๖๙ 

E ๑๐๓.๔๖๑๒๙๒๑

กองช่าง๗ ๔๐๐,๐๐๐

บ



บัณูขีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาถ4 พ.ศ. ๒<£'๖๖ 

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ยุทธศาสตร์ที ่๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

แผนงานท่ี ๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

- น
^ 

-

ลำดับ 

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

๘

(ต่อ)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

บ้านโนนอุดม หมู ่๑๖

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายสะเอียดหน้าที ่๖๓

- ตามแบบ ท๑-๐๑/๒๕๖๖ พร้อมติดตั้ง 

บ้ายโครงการจำนวน ๑ ป่าย โดยมีข้ันตอน 

ดังนี้

๑.ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน

๒.ดำเนินการตามสัญญา

๓.ลงทะเบียนทรัพย์'สิน

-เที่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กบ้านโนนอุดม หมู ่๑๖

โดยมีรายละเอียดดังนี้

-ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 

๑๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อม 

ลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๕๖.๐๐

ตร.ม.
- ตามแบบ ท๑-๐๑/๒๕๖๖ พร้อมติดตั้ง 

ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย โดยมีขั้นตอน 

คังนี้

๑.ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน

๒.ดำเนินการตามสัญญา

๓.ลงทะเบียนทรัพย์สิน

๔๐๐,๐๐๐ บัานโนนอุดม ม. ๑๖ 

จุดเริ่มด้น พิกัด 

N ๑๗.๓๑๔๕๑๕๖

E ๑๐๓.๔๔๖๗๐๓๕ 

จุดสินสุด พิกัด 

N ๑๗.๓๑๔๔๕๓

E ๑๐๓.๔๔๓๑๓๗๘

กองช่าง



ใJ ญชโครงการ/กิจกรรม/ง1J ประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ยุทธศาสตร์ที ่๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมีองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมนคง 

แผนงานที ่๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ 

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที ่

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 

เหล็กบ้านร่มเย็นพัฒนา หมู ่๑๑ 

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำป ี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

รายละเอียดหน้าที ่๖๔

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 

เหล็กบ้านศรีวิชัย หมู่ที ่๑

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำป ี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

รายละเอียดหน้าท่ี ๖๔

•เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กบ้านร่มเย็นพัฒนา หมู ่๑๑ 

โดยมีรายละเอียดด้งนี้

•ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 

ด๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อม 

ลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๕๖.๐๐

ตร.ม.

- ตามแบบ ท๑-๐๑/๒๕๖๖ พร้อมติดตั้ง 

ป้ายโครงการจำนวน ๑ บ้าย โดยมีข้ันตอน 

ดังนี้

๑.ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน

๒.ดำเนินการตามสัญญา

๓.ลงทะเบียนทรัพย์สิน

•เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กบ้านศรีวิชัย หมู่ท่ี ๑ 

โดยมีรายละเอียดด้งน้ี

•ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว 

๑๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อม 

ลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐

ตร.ม.
- ตามแบบ ท๑-๐๑/๒๕๖๖ พร้อมติดต้ัง 

ป่ายโครงการจำนวน ๑ ป่าย โดยมีข้ันตอน

๔๐๐,๐๐๐ บ้านร่มเย็นพัฒนา 

หมู ่๑๑

จุดเริ่มตน พิกัด 

N ๑๗.๕๑๔๓๙๔

E ๑๐๓.๖๘๑๒๑๐ 

จุดสินสุด พิกัด 

N ๑๗.๕๑๔๖๑๙

E ๑๐๓.๖๘๐๔๘๙

บ้านศรีวิชัย หมู่ที ่๑ 

จุดเริ่มต้น พิกัด

N ๑๗.๓๒๒๓๐๙๓

E ๑๐๓.๔๒๕๓๗๓๕ 

จุดส้ินสุด พิกัด 

N ๑๗.๓๒๒๖๖๑๒

E ๑๐๓.๔๔๒๐๔๗๒

กองข่าง

กองข่าง

๙

๑๐ ๔๐๐,๐๐๐

___



บัณชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒<£๖๖ 
ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

เทธศาสตร์ที ่๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

เผนงานท่ี ๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา______________________

-

ราดับ 

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

๑๑

(ต่อ)

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการ 

เกษตร บ้านชัวสูง หมู่ท่ี ๕

จำนวน เอ เส้น

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดหน้าที ่๖๕

ดังน

๑.ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน

๒.ดำเนินการตามสัญญา

๓.ลงทะเบียนทรัพย์สิน

■เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการ 

เกษตรบ้านขัวสูง หมู่ท่ี ๕โดยมีราย 

ละเอียดดังนี้

■เส้นที ่๑ ขนาดกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว 

๑๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๓๐ เมตร 

หรือปริมาณลงดินลูกรังไมนอยกว่า 

๒๑๐.๐๐ ลบ.ม.

■เส้นที ่๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 

๒๕๕.๐๐ เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๖๐ เมตร 

หรือปริมาณลงดินลูกรังไมนอยกว่า 

๗๖๕.๐๐ ลบ.ม.

- ตามแบบ ๖๑/๒๕๖๖ พร้อมติดตั้ง 

ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย โดยมีขั้นตอน 

ดังนี้

๑.ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน

๒.ดำเนินการตามสัญญา

๓.ลงทะเบียนทรัพย์สิน

๑๖๖,๐๐๐ บ้านขัวสูง ม. ๕ 

เส้นที ่๑ จุดเริ่มต้น 

พิกัด

N ๑๗.๕๕๑๓๙๘

E ๑๐๓.๗๑๖๖๖๖ 

เส้นท่ี ๒ จุดเริ่มต้น 

พิกัด

N ๑๗.๕๕๐๔๒๔

E ๑๐๓.๗๑๗๒๐๐

จุดสินสุด พิกัด 

N ๑๗.๕๕๐๓๘๙

E ๑๐๓.๗๑๗๖๒๔

กองช่าง



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประม') ณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ยุทธศาสตร์ที ่๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

แผนงานที ่๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา_______________

ลำดับ 

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่ 

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖

ต.ค. พ.ย. 5.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑1©

๑๓

โครงการลงดินลูกรังบริเวณด้านข้าง 

อบต.ศรีวิชัย

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดหน้าที ่๖๕

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน 

ลูกรังภายในหมู่บ้าน และถนนลูกรัง 

เพื่อการเกษตร บ้านข้วสูง หมู ่๕ 

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดหน้าท ี๖๖

•เพี่อจ่ายตามโครงการลงดินลูกรังบริเวณ 

ด้านข้าง อบต.ศรีวิชัย โดยมรายละเอียด 

ดังนี้

•ขนาดกว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร 

หนาเฉล่ีย ๑.๐๐ เมตร หรือปริมาณดิน 

ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๖.๐๐ ลบ.ม.

พรัอมวางท่อระบายนา คลล.มอก.ช้ัน ๓ 

ขนาดท่อ ศก.๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘๖ 

ท่อน และบ่อพักน้ํา คลล.ขนาด ๑.๐๐X 

๐.๑๐ เมตร จำนวน ๕ บ่อ 

- ตามแบบ ๕๖/๒๕๖๖ พรัอมตดตั้ง 

ข้ายโครงการจำนวน ๑ ข้าย โดยมีชั้นตอน 

ด้งนี้

ด.ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน

๒.ดำเนินการตามสัญญา

๓.ลงทะเบียนทรัพย์สิน

•เพื่อจ่ายตามโครงการซ่อมแซมปรับปรุง 

ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน และถนนลูกรัง 

เพี่อการเกษตร บ้านชัวสูง หมู ่๕ 

โดยมีรายบละเอียดดังนี้

•ขนาดกว้าง ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ลง 

เฉพาะทีเป็นหลุมเป็นบ่อเท่านั้น หรือ 

ปริมาณดินลูงรังไม,น้อยกว่า ๑,๙๐๐ ลบ.ม. 
- ตามแบบ ๕๑/๒๕๖๖ พรัอมตดตั้ง

๒๗๔,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

ข้าง อบต.ศรีวิชัย 

จุดเริ่มต้น พิกัด 

N ๑๗.๕๔๑๗๙๔ 

E ๑๐๓.๗๓๘๕๕๗ 

จุดสินสุด พิกัด 

N ๑๗.๕๔๑๗๔๙ 

E ๑๐๓.๗๓๙๓๓๘

บ้านขัวสูง หมู ่๕ 

จุดดำเนนโครงการ 

พิกัด

N ๑๗.๕๕๐๖๐๒ 

E ๑๐๓.๗๒๙๘๘๙

กองช่าง

กองช่าง



บัณูชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการคำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒ 

ซื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

^ทธศาสตร์ที ่๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

.เผนงานที ่๙ แผนงานอุดลาหทรรมและการโยธา_____________________________

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖
ที่ กิจกรรม (บาท) ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๔

(ต่อ)

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพี่อ 

การเกษตร จำนวน fe เส้น บ้าน

ศรีวิชัย หมู่ท่ี ๑

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๖๕๖๖

รายละเอียดหน้าท่ี ๖๗

ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย โดยมีขั้นตอน 

ดังนี้

๑.ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน

๖.ตำเนินการตามสัญญา

๓.ลงทะเบียนทรัพย์สิน

-เพื่อจ่ายตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 

เพื่อการเกษตร จำนวน ๖ เส้น บ้านศรีวิชัย 

หมู่ท่ี ๑ โดยมีรายละเอิยดังนี้

เส้นท่ี ๑ ขนาดถนนกวัาง ๔.๐๐ เมตร ยาว 

๖,๙๐๐ เมตร หนาเฉล่ีย ©.๑๕ เมตร 

หรือปริมาณดินลงลูกรังไม่น้อยกว่า

๖,๑๗๕ ลบ.ม.

เส้นท่ี ๒ ขนาดถนนกวัาง ๔.๐๐ เมตร 

ยาว ๙๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 

เมตร หรือปริมาณดินลงลูกรังไม่น้อยกว่า 

๗๒๐.๐๐ ลบ.ม.
- ตามแบบ ๖๐/๖๕๖๖ พรัอมติดต้ัง

ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย โดยมีขั้นตอน 

ดังนี้

๑.ตำเนินการก่อหนี้ผูกพัน

๒.ตำเนินการตามสัญญา

๓.ลงทะเบียนทรัพย์สิน

๔๗๕,๐๐๐ บ้านศรีวิชัย ม.๑ 

เส้นท่ี ๑ จุดเริ่มด้น พิกัด 

N ๑๗.๕๒๗๘๕๘ 

E ๑๐๓.๗๑๒๐๒๑๗ 

จุดล้นสุด พิกัด 

N ๑๗.๕๓๖๔๑๖ 

E ๑๐๓.๖๘๕๖๐๘ 

เส้นท่ี ๒ จุดเริ่มด้น พิกัด 

N ๑๗.๕๔๑๙๓๗ 

E ๑๐๓.๗๑๑๖๔๒ 

จุดล้นสุด พิกัด 

N ๑๗.๕๔๙๖๗๑ 

E ๑๐๓.๗๐๘๕๓๐

กองช่าง

-พ
 -



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ยุทธศาสตร์ที ่๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

แผนงานที ่๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ 

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที ่

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

๑๕ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการ 

เกษตร บ้านแกง หมูที ่๑๕

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. เซ๕๖๖

รายละเอียดหน้าที ่๖๗

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการ 

เกษตร บ้านแก้ง หมู่ที ่๓ - บ้าน 

ห้วนา ม.๔

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดหน้าที ่๖๘

■เพื่อจ่ายตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 

ถนนเพื่อการเกษตร บ้านแก้ง หมู่ท่ี ๑๕ 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

■ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว เอ,๐๐๐.๐๐ 

เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณ 

ดินลูกรังไม,น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ลบ.ม. 

พร้อมวางท่อระบายน้ํา คลล.มอก.ช้ัน ๓ 

จำนวน ๒ จุด

- ตามแบบ ๖๐/๒๕๖๖ พร้อมติดตั้ง

ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย โดยมีชั้นตอน 

ดังนี้

ต.ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน

เ5.ดำเนินการตามสัญญา

๓.ลงทะเบียนทรัพย์สิน

■เพื่อจ่ายตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 

เพื่อการเกษตร บ้านแก้ง หมูท่ี ๓ - บ้านหัว 

นา หมู่ท่ี ๔โดยมีรายละเอียดดังนี้

■ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๔๐.๐๐ 

เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาณ 

ดินลงลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๗๔๐.๐๐ ลบ.ม. 
- ตามแบบ ๕๘/๒๕๖๖ พร้อมติดตั้ง

ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป่าย โดยมีชั้นตอน 

ดังนี้

ต.ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน

๓๑๔,๐๐๐ กองข่าง

กองข่าง

บานแกง ม.๑๕ 

จุดเริ่มด้น พิกัด 

N ๑๗.๕๖๗๘๐๔ 

E ๑๐๓.๗๙๐๕๐๑ 

จุดสินสุด พิกัด

N ๑๗.๕๕๖๓๑๐

E ๑๐๓.๗๙๖๒๔๘

บ้านแก้ง ม.๓ 

จุดเริ่มด้น พิกัด 

N ๑๗.๕๕๒๕๖๓ 

E ๑๐๓.๗๗๐๖๙๖ 

จุดสินสุด พิกัด 

N ๑๗.๕๓๙๑๔๔ 

E ๑๐๓.๗๖๓๒๖๒

๑๖ ๒๘๖,๐๐๐



บัญชีโคหทาร/กิจกหบ/พบัรฒณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ยุทธศาสตร์ที ่๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ'บานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

.เผนงานหี ่๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา__________________

-^
-

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖
ที่ กิจกรรม (บาท) ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๓!

(ต่อ)

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายใน 

หมู่บ้านและถนนลูกรังเพื่อการเกษต 

จำนวน ๒ เส้น บ้านโนนอุดมหมู ่๒ 

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. เอ๕๖๖ 

รายละเอียดหน้าที ่๖๘

๒.ดำเนินการตามสัญญา

๓.ลงทะเบียนทรัพย์สิน

-เพื่อจ่ายตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 

ภายในหมู่บ้านและถนนลูกรังเพื่อการ 

เกษตร จำนวน ๒ เล้น บ้านโนนอุดม หมู๒่ 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

เส้นท่ี ๑ ขนาดถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 

๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๒๐ เมตร

หรือปริมาณดินลงลูกรังไม่น้อยกว่า

๑,0๐๐ ลบ.ม.

เส้นท่ี ๒ ขนาดถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร 

ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๒๐ 

เมตร หรือปริมาณดินลงลูกรังไม่น้อยกว่า

๔๐๐.๐๐ ลบ.ม.

- ตามแบบ ๕๙/๒๕๖๖ พร้อมติดตั้ง 

ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย โดยมีข้ันตอน 

ดังนี้

๑.ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน

๒.ดำเนินการตามสัญญา

๓.ลงทะเบียนทรัพย์สิน

๒๓๒,๐๐๐ บ้านโนนอุดม ม.๒ 

เส้นท่ี ๑ จุดเริ่มต้นพิกัด 

N ๑๗.๕๓๗๖๓๕

E ๑๐๓.๗๕๑๙๓๐ 

จุดสินสุด พิกัด 

N ๑๗.๕๓๖๔๘๙ 

E ๑๐๓.๗๔๓๖๐๔ 

เส้นท่ี ๒ จุดเริ่มต้นพิกัด 

N ๑๗.๕๓๖๐๔๓ 

E ๑๐๓.๗๔๓๕๗๖ 

จุดสินสุด พิกัด 

N ๑๗.๕๓๕๖๗๓ 

E ๑๐๓.๗๔๐๒๘๒

กองช่าง

1



ภาคผนวก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 

เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

เรื่อง แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

*********************************

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๘ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินห้าป ีโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึง 

รายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดของหน่วยงานต่างๆ 

ที่ดำเนินงานจริงในปีงบประมาณ ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อีกทั้งเป็นการประสานและบูรณา 

การทำงานกับหน่วยงานต่างๆ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ไต้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 

ข้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงประกาศเป็นแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที ่๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายนิรันดร โฮมวงศ์)

นายกองศ์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย


