


  
  

  
เนื่องด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไดด้ ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน  ตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ.๒๕๔๘  และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. ๒๕61 โดยกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนให้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนด ำเนินกำร  
ดังนี้   

(๑)  คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นรวบรวมแผนงำน  โครงกำรพัฒนำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยรำชกำรส่วนกลำง  ส่วนภูมิภำค  รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่
ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน  เสนอคณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่น  

 (๒) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน  แล้วเสนอผู้บริหำร
ท้องถิ่นประกำศเป็นแผนกำรด ำเนินงำน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่
ประกำศ เพ่ือให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน   

(๓)  แผนกำรด ำเนินงำนให้จัดท ำให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ประกำศใช้
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม  งบประมำณจำกเงินสะสม  หรือได้รับแจ้ง
แผนงำนและโครงกำรจำกหน่วยรำชกำรส่วนกลำง  ส่วนภูมิภำค  รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่ต้อง
ด ำเนินกำรในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้น  กำรขยำยเวลำกำรจัดท ำและกำรแก้ไข
แผนกำรด ำเนินงำนเป็นอ ำนำจของผู้บริหำรท้องถื่น”   

   
  ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบดังกล่ำว  เทศบำลต ำบลส ำโรงใหม่  จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖5 ขึ้น  เพ่ือให้ทรำบถึงรำยละเอียดแผนงำน  โครงกำร
พัฒนำและกิจกรรมที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบำลต ำบลส ำโรงใหม่ และใช้เป็นแนวทำงในกำร
ด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 ของเทศบำลต ำบลส ำโรงใหม่  ให้มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้น  
มีกำรประสำนและบูรณำกำรกำรท ำงำนกับหน่วยงำนและกำรจ ำแนกรำยละเอียดต่ำงๆ ของแผนงำน /
โครงกำรในแผนกำรด ำเนินงำนจะท ำให้กำรติดตำมประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมำณมีควำมสะดวกมำกขึ้น  
และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนกำรด ำเนินของงำนเทศบำลต ำบลส ำโรงใหม่  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖5
ฉบับนี้  จะสำมำรถใช้เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลส ำโรงใหม่  และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็น
อย่ำงดี  
 
         
  
                เทศบาลต าบลส าโรงใหม่เทศบาลต าบลส าโรงใหม่  

  
  
  
  

ค ำน ำ 
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เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงเหมำะสม  และมีประสิทธิภำพ  โดยให้สอดคล้องกับแผนเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงเหมำะสม  และมีประสิทธิภำพ  โดยให้สอดคล้องกับแผน
ยุยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  และแผนพัฒนำทธศำสตร์กำรพัฒนำ  และแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลส ำโรงใหม่เทศบำลต ำบลส ำโรงใหม่     จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน  จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน  
ประจ ำปีงบประมำณ  พประจ ำปีงบประมำณ  พ ..ศศ. . 25256655  ขึ้น  ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่น  ขึ้น  ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่น    
โดยคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำมีหน้ำที่ในกำรรวบรวมแผนงำน โดยคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำมีหน้ำที่ในกำรรวบรวมแผนงำน / / โครงกำรโครงกำรพัฒนำของพัฒนำของ
เทศบำลต ำบลส ำโรงใหม่ เทศบำลต ำบลส ำโรงใหม่ ภำยใต้แผนพัฒนำภำยใต้แผนพัฒนำท้องถิ่นท้องถิ่น  ((พพ..ศศ..25256611  ––  25256655  ))  และด ำเนินกำรในพื้นที่ของหน่วยและด ำเนินกำรในพื้นที่ของหน่วย
รำชกำรส่วนกลำง  ส่วนภูมิภำค  รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่น ๆ  ที่ต้องด ำเนินกำรในพ้ืนที่ของรำชกำรส่วนกลำง  ส่วนภูมิภำค  รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่น ๆ  ที่ต้องด ำเนินกำรในพ้ืนที่ของ เทศบำลต ำบลเทศบำลต ำบล          
ส ำโรงใหม่ส ำโรงใหม่       ในปีงบประมำณ  ในปีงบประมำณ  25256655  โดยกำรพิจำรณำของคณะกรรมโดยกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลส ำโรงใหม่กำรพัฒนำเทศบำลต ำบลส ำโรงใหม่
และควำมเห็นชอบของนำยกเทศมนตรีต ำบลส ำโรงใหม่และควำมเห็นชอบของนำยกเทศมนตรีต ำบลส ำโรงใหม่    เพ่ือให้กำรจัดกำรและกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมเพ่ือให้กำรจัดกำรและกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำม
แผนงำน แผนงำน / / โครงกำรพัฒนำและกิจกรรม  ที่ด ำเนินกำรจริงในพ้ืนที่โครงกำรพัฒนำและกิจกรรม  ที่ด ำเนินกำรจริงในพ้ืนที่ ของของเทศบำลต ำบลส ำโรงใหม่ เทศบำลต ำบลส ำโรงใหม่   มีควำมมีควำม
ชัดเจนมำกยิ่งข้ึนชัดเจนมำกยิ่งข้ึน  

กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี  กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี  25256655    ของของเทศบำลต ำบลส ำโรงใหม่ เทศบำลต ำบลส ำโรงใหม่ ประกอบด้วย  ประกอบด้วย  
องค์ประกอบ  องค์ประกอบ  2  2  ส่วน   คือ  ส่วนที่  ส่วน   คือ  ส่วนที่  1  1  บทน ำ  และส่วนที่  บทน ำ  และส่วนที่  2  2  บัญชีโครงกำร บัญชีโครงกำร / / กิจกรรม กิจกรรม     ซึ่งเป็นส่วนซึ่งเป็นส่วน
ส ำคัญที่ท ำให้ทรำบถึงโครงกำร ส ำคัญที่ท ำให้ทรำบถึงโครงกำร / / กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในกำรบริหำรงำน  ประสำนงำนและกำรติดตำมกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในกำรบริหำรงำน  ประสำนงำนและกำรติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนต่อไปประเมินผลกำรด ำเนินงำนต่อไป  
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หลักกำรและเหตุผล 
 



 

  
  
  

      
ค ำน ำค ำน ำ      

สำรบัญสำรบัญ    หน้ำหน้ำ  

ส่วนที่  ส่วนที่  11  บทน ำบทน ำ  11  --  33  

    --    วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน                    

    --    ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน    

    --    แผนภูมิข้ันตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน    

    --    ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน    

ส่วนที่  ส่วนที่  2  2    บับัญชีโครงกำร ญชีโครงกำร / / กิจกรรม  กิจกรรม      

    --    สรุปงบประมำณแผนกำรด ำเนินงำนสรุปงบประมำณแผนกำรด ำเนินงำน  44  --  66  

    --    บัญชีโครงกำร บัญชีโครงกำร / / กิจกรรมกิจกรรม  ((แบบ ผด แบบ ผด 01 01 ผด ผด 0202))      77  --  2200  

    --    บัญชีโครงกำร บัญชีโครงกำร / / กิจกรรม กิจกรรม ((แบบ ผด แบบ ผด 0202//11))  11  --  99  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

สำรบัญ 
 



 

 
 
   
  บทน ำบทน ำ  
  --    วัตถุประสงค์ของแผนด ำเนินงำนวัตถุประสงค์ของแผนด ำเนินงำน  
 - -     ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนเนินงำน  
 - -     แผนภูมิขั้นตอนกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำนแผนภูมิขั้นตอนกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำน  
 - -     ประโยชนข์องแผนกำรด ำเนินงำนประโยชนข์องแผนกำรด ำเนินงำน  
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ส่วนที่  1 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 11  
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  พแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  พ..ศศ.  .  25256655  

เทศบำลต ำบลส ำโรงใหม่ เทศบำลต ำบลส ำโรงใหม่   
©©©©©©©©©©©©©©©©  

1.1  บทน ำ 
 

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมและแก้ไขเพ่ิมเติมถึงถึง((ฉบับที่ฉบับที่  33))  พพ..ศศ..22556161   ได้ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำ
แผนกำรด ำเนินงำน  มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือแสดงถึงรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมที่ด ำเนินกำร
จริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ ำปีงบประมำณนั้น  แผนกำรด ำเนินงำนเป็นเอกสำรที่
ระบุแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมทั้งหมดที่จะด ำเนินกำรในปีงบประมำณนั้น  ท ำให้แนวทำงในกำรด ำเนินงำน
ในปีงบประมำณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้น  มีกำรประสำน และ
บูรณำกำร กำรท ำงำนกับหน่วยงำนและกำรจ ำแนกรำยละเอียดต่ำง ๆ ของแผนงำน/โครงกำร  ซึ่งแผนกำร
ด ำเนินงำนจะท ำให้กำรติดตำมประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีควำมสะดวกมำกขึ้นอีกด้วย 

ลักษณะของแผนด ำเนินงำน 
  แผนด ำเนินงำน  เป็นแผนที่ต่อเนื่องมำจำกเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีและ
แผนพัฒนำท้องถิ่น  กล่ำวคือ  เป็นแผนด ำเนินงำนของเทศบำลที่แสดงถึงรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรและ
กิจกรรมที่ด ำเนินกำรจริงในปีงบประมำณ  ประจ ำปีที่สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อมีเงินงบประมำณ
เพียงพอส ำหรับกำรก่อหนี้ผูกพัน  และแผนด ำเนินงำนจะก ำหนดรำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม  กำร
พัฒนำที่ด ำเนินงำนในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยโครงกำร/กิจกรรม  กำรพัฒนำ  ที่จะบรรจุใน
แผนด ำเนินงำนจะมีท่ีมำจำก  
  1.  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงำนอื่นด ำเนินกำร) 
  2.  โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรเองโดยไม่ใช้
งบประมำณ (ถ้ำมี) 
  3.  โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำของหน่วยงำนรำชกำร  ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค หรือ
หน่วยงำนอ่ืนๆที่ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดให้
รวบรวมข้อมูลโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำของหน่วยรำชกำร  ส่วนกลำง  ส่วนภูมิภำค  หรือหน่วยงำนอ่ืน ๆ  
ที่มีลักษณะกำรด ำเนินงำน  ครอบคลุมพ้ืนที่หลำยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือเป็น โครงกำร / กิจกรรม
กำรพัฒนำ  ที่มีควำมคำบเกี่ยวต่อเนื่อง  ระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตรวจสอบจำกแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของจังหวัดหรืออำจสอบถำมไปยังหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

4.  โครงกำร / กิจกรรมกำรพัฒนำอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจำรณำเห็นว่ำจะ
เกิดประโยชน์ในกำรประสำนกำรด ำเนินงำนในพื้นที่ 
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1.2  วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน                 
- เพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมแผนพัฒนำมำกข้ึน 
- เพ่ือแสดงถึงรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมด            

ในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เพ่ือให้กำรบริหำรงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
- เพ่ือท ำให้กำรปฏิบัติงำนมีควำมสะดวก  รวดเร็ว  มำกยิ่งขึ้น 
 

1.3  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2548  ข้อ 26 (หมวด 5 ข้อ 26)  ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนโดย
มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1.  คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นรวบรวมแผนงำน  โครงกำรพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยรำชกำรส่วนกลำง  ส่วนภูมิภำค  รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืน ๆ    ที่
ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนเสนอคณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่น 

2.  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน  แล้วเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น
ประกำศเป็นแผนกำรด ำเนินงำน  ทั้งนี้ให้ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ประกำศ  
เพ่ือให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน 

และระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 “ข้อ 27 แผนกำรด ำเนินงำนให้จัดท ำให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวัน
นับแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม งบประมำณจำกเงินสะสม 
หรือได้รับแจ้งแผนงำนและโครงกำรจำกหน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่น ๆ
ที่ต้องด ำเนินกำรในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้น 

กำรขยำยเวลำกำรจัดท ำและกำรแก้ไขแผนกำรด ำเนินงำนเป็นอ ำนำจของผู้บริหำรท้องถิ่น” 

      เพ่ือให้กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลส ำโรงใหม่  เป็นไปตำมระเบียบฯ  และมี
ควำมสอดคล้องกับกำรจัดท ำแผนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  จึงได้ก ำหนดขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำร
ด ำเนินงำนไว้  7  ขั้นตอน  ดังนี้ 
 
1.4  แผนภูมิขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร 
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 
 
 

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร 
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

หนว่ยงานอ่ืน 

จดัท าร่างแผนการด าเนินงาน 



 
-3- 

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร 
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 

 

คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 ผู้บริหำรท้องถิ่น 
 
1.5  ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

  กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน  ถือเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำร  ของผู้บริหำรท้องถิ่น  
เพ่ือควบคุมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงถูกต้อง  เหมำะสม  ซึ่งจะช่วยให้เทศบำลสำมำรถด ำเนินกำรพัฒนำ  
ได้บรรลุวัตถุประสงค์  เป้ำหมำย  อย่ำงมีประสิทธิภำพ  และประหยัดทำงด้ำนระยะเวลำ  บุคลำกร  วัสดุ
อุปกรณ์  งบประมำณ  เพรำะได้มีกำรวำงแผนทำงกำรใช้ทรัพยำกรในทุก ๆ  ด้ำนไว้ก่อนแล้ว  โดยเฉพำะใน
กำรท ำแผนกำรด ำเนินงำน  เน้นในเรื่องใดบ้ำง  ได้ล ำดับควำมส ำคัญของประเด็น  หลักกำรพัฒนำควำม
ต้องกำรของประชำชนในเขตเทศบำลอย่ำงแท้จริง  และช่วยให้กำรปฏิบัติงำนของเทศบำลมีกำรประสำนและ
บูรณำกำร  กำรท ำงำนกับหน่วยงำนมีควำมชัดเจนมำกขึ้น  ทั้งลดปัญหำควำมซ้ ำซ้อนของกำรในกำร
ปฏิบัติงำนของโครงกำร / กิจกรรม  กำรพัฒนำต่ำง ๆ  กับแผนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี สรุปได้ดังนี้  

1. เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
2. เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรเทศบำลต ำบลส ำโรงใหม่ 
3. เพ่ือควบคุมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 
4. เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน กำรประเมินผล  

-  ท ำให้กำรปฏิบัติงำนตำมแผนพัฒนำของเทศบำลต ำบลส ำโรงใหม่ เทศบำลต ำบลส ำโรงใหม่ มีควำมชัดเจนมำกยิ่งขึ้น                
-  ท ำให้มีควำมสะดวกในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของเทศบำลต ำบลส ำโรงใหม่ เทศบำลต ำบลส ำโรงใหม่   
-  ท ำให้ทรำบถึงรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรพัฒนำและกิจกรรม  ที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดใน

พ้ืนที่ของเทศบำลต ำบลส ำโรงใหม่เทศบำลต ำบลส ำโรงใหม่ 
-  สำมำรถใช้เป็นเครื่องมือในกำรตัดสินใจและปฏิบัติงำนในปีต่อ  ๆ  ไป 

©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©  

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการ
ด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

ผู้บริหารท้องถ่ินให้ความเห็นชอบ 

 

ประกาศใช้ 



 

 
 
   

บัญชีโบัญชีโครงกำร ครงกำร / / กิจกรรมกิจกรรม  
แผนกำรด ำเนินงำนแผนกำรด ำเนินงำน  

เทศบำลต ำบลส ำโรงใหม่ เทศบำลต ำบลส ำโรงใหม่   
ประจ ำปี  ประจ ำปี  25256655  

  
©©©©©©©©©©©©©©©©©© 

ส่วนที่  2 
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1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการความปลอดภยัและการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยในชวีิตและทรพัย์สินของประชาชน

 งบประมาณ สถานที่

 (บาท) 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 โครงการป้องกันอุบัติเหตุและ ต้ังจุดตรวจหรือจัดเวรยาม 15,000       ทต. ส านักปลัด

บริการประชาชนช่วงเทศกาล ช่วงเทศกาล ส าโรงใหม่

2 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน/        50,000 ทต. ส านักปลัด

อาสาสมัครป้องกันปราบ เยาวชน ส าโรงใหม่
ปรามยาเสพติด

3 โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิัติการ จัดฝึกอบรมชุดปฏบิัติการ        50,000 ทต. ส านักปลัด

จิตอาสาภยัพิบัติของเทศบาลต าบล จิตอาสาภยัพิบัติของเทศบาลต าบล ส าโรงใหม่

ส าโรงใหม่ (หลักสูตรทบทวน) ส าโรงใหม่ (หลักสูตรทบทวน)
4 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาอัคคีภยั        50,000 ทต. ส านักปลัด

บรรเทาอัคคีภยั ส าโรงใหม่

รวม 4 โครงการ     165,000

แบบ ผด.02
บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2565รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564

1.1 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
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2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ดา้นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณกีีฬาและนันทนาการ 

 งบประมาณ สถานที่

 (บาท) 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 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนา กองการศึกษา

สนับสนุนสถานศึกษา เด็กเล็ก 4 แห่ง ได้แก่ เด็กเล็ก

1.1ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์        60,200 ศูนย์พัฒนา กองการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็ก 4  แห่ง เด็กเล็ก

1.2.ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนของศูนย์        42,000 ศูนย์พัฒนา กองการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็ก 4  แห่ง เด็กเล็ก

1.3.ค่าหนังสือเรียน ค่าหนังสือเรียนของศูนย์        28,000 ศูนย์พัฒนา กองการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็ก 4  แห่ง เด็กเล็ก

1.4.ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์        28,000 ศูนย์พัฒนา กองการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็ก 4  แห่ง เด็กเล็ก

1.5.ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์      450,500 ศูนย์พัฒนา กองการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็ก 4  แห่ง เด็กเล็ก

1.6.ค่าอาหารกลางวนั สนับสนุนอาหารกลางวนัศูนย์พัฒนา   1,363,425 ศูนย์พัฒนา กองการศึกษา

เด็กเล็ก 4 แห่ง เด็กเล็ก

แบบ ผด.02

พ.ศ.2564

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2565

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์
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2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ดา้นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณกีีฬาและนันทนาการ 

 งบประมาณ สถานที่

 (บาท) 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.

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพ        15,000 ทต. กองการศึกษา
ทางการศึกษาศูนย์เด็กเล็ก และ พนักงานด้านการศึกษา ส าโรงใหม่
บุคลากรทางการศึกษา ภายในเขต บุคลากรทางการศึกษา

3 โครงการโรงเรียนคุณภาพ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในพื้นที่ 1 แห่ง          5,000 ทต. กองการศึกษา
ประจ าต าบล เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ส าโรงใหม่

4 โครงการอาหารเสริม(นม) เพื่อสนับสนุนอาหารเสริม(นม)   4,041,267 ศูนย์พัฒนา กองการศึกษา

โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กในโรงเรียน สพฐ.ในเขตพื้นที่ เด็กเล็กและ

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ โรงเรียน
ภายในเขต

5 โครงการสนับสนุนอาหาร เพื่อส่งเสริมอาหาร   3,872,400 โรงเรียน กองการศึกษา

อาหารกลางวนัโรงเรียน(สพฐ) กลางวนัเด็กนักเรียน ภายในเขต
6 โครงการงานวนัเด็กแห่งชาติ เพื่อจัดกิจกรรมงานวนัเด็กแห่งชาติ        10,000 ศูนย์พัฒนา กองการศึกษา

เด็กเล็ก
รวม 6 โครงการ   9,915,792

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

1.1 แผนงานการศึกษา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

ที่

แบบ ผด.02

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
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1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

 งบประมาณ สถานที่

 (บาท) 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 อุดหนุนการจัดงานประเพณีขึน้เขา อุดหนุนการจัดงานประเพณีขึน้เขา        20,000 เขาพนมรุ้ง กองการศึกษา

พนมรุ้งจังหวดับุรีรัมย์ พนมรุ้งจังหวดับุรีรัมย์ให้แก่จังหวดั จังหวดั

บุรีรัมย์ บุรีรัมย์

2 โครงการสืบสานประเพณีวฒันธรรม เพื่อจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี        10,000 ทต. กองการศึกษา

ท้องถิน่ประเพณีลอยกระทง วฒันธรรมประเพณีลอยกระทง ส าโรงใหม่
รวม 2 โครงการ       30,000

3 .ยุทธศาสตรด์า้นการพัฒนาระบบการจัดการทรพัยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

 งบประมาณ สถานที่
 (บาท) 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 โครงการท้องถิน่ปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ"

จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ"        10,000 ทต. กอง

ท้องถิน่ สร้างป่า รักษ์น้ า" ในพื้นที่สาธารณต าบลส าโรงใหม่ ส าโรงใหม่ สาธารณสุขฯ

รวม 1 โครงการ       10,000

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์

ที่
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2564

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
พ.ศ.2564หน่วย

ด าเนินการ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แบบ ผด.02
บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณกีีฬาและนันทนาการ 

พ.ศ.2565

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

1.1 แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ.2565
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4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสวัสดกิารสังคมและพัฒนาคุณภาพชวีิต

 งบประมาณ สถานที่
 (บาท) 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 โครงการให้บริการแพทย์ เพื่อพัฒนาระบบการ        10,000 ทต. กอง
ฉุกเฉินเทศบาลต าบลส าโรงใหม่ การแพทย์ฉุกเฉินต าบลส าโรงใหม่ ส าโรงใหม่ สาธารณสุขฯ

2 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จัดอบรมให้ความรู้และการควบคุม        90,000 ทต. กอง

ในชุมชน/หมู่บ้าน โรคขาดสารไอโอดีน ในชุมชน/หมู่บ้าน ส าโรงใหม่ สาธารณสุขฯ
3 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ จัดอบรมให้ความรู้การปรับปรุงภาวะ        90,000 ทต. กอง

และสุขภาพเด็กในชุมชน โภชนาการและสุขภาพเด็กในชุมชน ส าโรงใหม่ สาธารณสุขฯ

แก่ผู้น า อสม. ประชาชนในต าบล
4 โครงการป้องกันและควบคุมโรค อบรมให้ความรู้การป้องกันและ      100,000 ทต. กอง

พิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตวป์ลอด
โรค

ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ส าโรงใหม่ สาธารณสุขฯ

คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ้า
5 โครงการรณรงค์และแก้ปัญหายา จัดกิจกรรมรณรงค์และแก้ปัญหายา      100,000 ทต. กอง

เสพติด TO BE NUMBER ONE  เสพติด TO BE NUMBER ONE ส าโรงใหม่ สาธารณสุขฯ
(ศูนย์เพื่อใจวยัรุ่นในหมู่บ้าน/ชุมชน) (ศูนย์เพื่อใจวยัรุ่นในหมู่บ้าน/ชุมชน)

6 โครงการรณรงค์และป้องกันโรค จัดกิจกรรมรณรงค์และป้องกันโรค      250,000 ทต. กอง

ไข้เลือดออก ไข้เลือดออก ส าโรงใหม่ สาธารณสุขฯ
7 โครงการรณรงค์และป้องกัน อบรมให้ความรู้การป้องกันและรณรงค์        10,000 ทต. กอง

โรคติดต่อ โรคติดต่อ ส าโรงใหม่ สาธารณสุขฯ
รวม 7 โครงการ     650,000

หน่วย
ด าเนินการ

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2565พ.ศ.2564

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แบบ ผด.02

1.1 แผนงานสาธารณสุข

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์
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4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสวัสดกิารสังคมและพัฒนาคุณภาพชวีิต

 งบประมาณ สถานที่

 (บาท) 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 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม เพื่อให้ประชาชนได้รับ        30,000 ทต. กอง

พัฒนาอาชีพ ความรู้และพัฒนาอาชีพ ส าโรงใหม่ สวสัดิการฯ

2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ เพื่อช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวติ          5,000 ทต. กอง

ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีราย ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีราย ส าโรงใหม่ สวสัดิการฯ

ได้น้อย การสังคมสงเคราะห์ ได้น้อย การสังคมสงเคราะห์ 
สงเคราะห์ผู้ยากไร้ การส่งเสริม สงเคราะห์ผู้ยากไร้ การส่งเสริม
คุณภาพชีวติของ ผู้สูงอายุ คนพิการ คุณภาพชีวติของ ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาส

รวม 2  โครงการ       35,000

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2565รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2564

1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

แบบ ผด.02
บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่
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4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสวัสดกิารสังคมและพัฒนาคุณภาพชวีิต

 งบประมาณ สถานที่

 (บาท) 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 โครงการสนับสนุนการสร้างหลัก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ  14,944,800 ทต. กอง

ประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ให้ดียิง่ขึน้ ส าโรงใหม่ สวสัดิการฯ

2 โครงการสนับสนุนสวสัดิการทาง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ   6,840,000 ทต. กอง

สังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ,ผู้พิการ ให้ดียิง่ขึน้ ส าโรงใหม่ สวสัดิการฯ

3 โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ      270,000 ทต. กอง

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์  ให้ดียิง่ขึน้ ส าโรงใหม่ สวสัดิการฯ

4 สนับสนุนกองทุนสวสัดิการ เพื่อสนับสนุนกองทุนสวสัดิการ      100,000 ทต. กอง

ชุมชนต าบลส าโรงใหม่ ชุมชน   เพื่อให้มีการออมทรัพย์ ส าโรงใหม่ สวสัดิการฯ

(กลุ่มออมวนัละบาท) ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน ฝึกการออม

5 กองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อสมทบกองทุนในการ      253,940 ทต. กอง

(สปสช.) บริการด้านการสาธารณสุข ส าโรงใหม่ สาธารณสุขฯ
รวม 5  โครงการ  22,408,740

แบบ ผด.02
บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์

1.3 แผนงานงบกลาง

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

พ.ศ.2564
ที่

พ.ศ.2565หน่วย
ด าเนินการ
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5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

 งบประมาณ สถานที่

 (บาท) 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 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11      457,000 หมู่ที่ 11 กองช่าง

ขนาดกวา้ง  5  เมตร ยาว  180   เมตร
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 900  ตารางเมตร

ป้ายโครงการ  1 ป้าย
2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1      135,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง

ขนาดกวา้ง  4  เมตร ยาว  68   เมตร
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 272  ตารางเมตร

ป้ายโครงการ  1 ป้าย
3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12      166,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง

ขนาดกวา้ง 3.5   เมตร ยาว  90   เมตร
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 315  ตารางเมตร

ป้ายโครงการ  1 ป้าย

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกไม้แดง 
หมู่ที่12 บริเวณซอยบ้านนายภชุงค์
 พรมทอง

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์

แบบ ผด.02

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2564

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกตาด้วง 
หมู่ที่ 11 จากถนนลาดยาง - 
หนองกระทุ่ม

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกไม้แดง 
หมู่ที่1
บริเวณซอยข้างบ้านนางบานเย็น ลีตี

พ.ศ.2565
ที่
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5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

 งบประมาณ สถานที่
 (บาท) 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 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3      256,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง

ขนาดกวา้ง  3.5  เมตร ยาว 135    เมตร
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 472.5  ตารางเมตร

ป้ายโครงการ  1 ป้าย

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8      218,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง

ขนาดกวา้ง  5  เมตร ยาว 87    เมตร
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 435  ตารางเมตร

ป้ายโครงการ  1 ป้าย

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6        90,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง

ขนาดกวา้ง  3  เมตร ยาว  60   เมตร
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 180  ตารางเมตร

ป้ายโครงการ  1 ป้าย

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านบ่อโพธ ์หมู่
ท่ี 6 บริเวณซอยบ้านนางสมศรี 
แก้ววเิศษ

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกใหม่ 
หมู่ที่ 3 จากบ้านนางศิริมา บุญมา
มอญ  - บ้านนาง
สุจิตรา  ใสสดศรี

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้อยหนอง
หวา้ หมู่ที่ 8 บริเวณประปาบ้าน
น้อยหนองหวา้

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

พ.ศ.2565หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2564
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์

แบบ ผด.02
บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

 งบประมาณ สถานที่
 (บาท) 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 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6        45,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง

ขนาดกวา้ง 3   เมตร ยาว  30   เมตร
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 90  ตารางเมตร

ป้ายโครงการ  1 ป้าย

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10      458,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง

ขนาดกวา้ง  5  เมตร ยาว  170   เมตร
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 850  ตารางเมตร

ป้ายโครงการ  1 ป้าย

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5      479,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง

ขนาดกวา้ง  4  เมตร ยาว  240   เมตร
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 960  ตารางเมตร

ป้ายโครงการ  1 ป้าย

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน
พ.ศ.2565พ.ศ.2564

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสันติสุข หมู่
ท่ี 10 บริเวณนานายพา ตุ่มหนแย้ม

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านส าโรง หมู่ที่
 5 จากบ้านนางกิมหวน เสียมเพชร
 -หนองบัวแดง

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านบ่อโพธ ์หมู่
ท่ี 6 บริเวณบ้านนายเพียร  เสียม
ลอยน้ า

หน่วย
ด าเนินการ

แบบ ผด.02

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
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5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

 งบประมาณ สถานที่
 (บาท) 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 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7      489,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง
ขนาดกวา้ง  4  เมตร ยาว  245   เมตร
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 980  ตารางเมตร
ป้ายโครงการ  1 ป้าย

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4      225,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง
ขนาดกวา้ง 3.5   เมตร ยาว  120   เมตร
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 420  ตารางเมตร
ป้ายโครงการ  1 ป้าย

12 ก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ 13        83,000 หมู่ที่ 13 กองช่าง
ขนาดกวา้ง  5  เมตร ยาว  250   เมตร
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่  1,250  ตาราง
เมตรตารางเมตร ป้าย  1 ป้าย

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองปลา
อีด หมู่ที่ 4 จากบ้านนางบุญลือ 
อาวธุพันธ ์ - บ้านนางสง่า  ศิลาวงศ์

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2564

แบบ ผด.02

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์

ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกใหม่ 
หมู่ที่ 13 จากนานางปราน พูนมา -
 สวนนาย
พันระนา จันแผง

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองด่าน 
หมู่ที่ 7จากสระหนองปรือ - คลอง
ส่งน้ า

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2565

ที่
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5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

 งบประมาณ สถานที่
 (บาท) 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.

13 ก่อสร้างห้องน้ าส านักงาน      473,000 เทศบาล กองช่าง
กวา้ง 7 เมตร ยาว 18 เมตร สูง 2.70 เมตร 
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 126 ตารางเมตร

14 วางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 14         63,000 หมู่ที่ 14 กองช่าง
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
จ านวน 2 แถวๆละ12 ท่อน รวม 24 ท่อน

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์

ก่อสร้างห้องน้ าส านักงาน

วางท่อระบายน้ า บ้านสันติสุข หมู่ที่
 14 บริเวณบ้านนายค าตัน สึกรัมย์

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
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5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

 งบประมาณ สถานที่

 (บาท) 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.

15 อุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคละหานทราย      392,120 หมู่ที่ 2 กองช่าง
ด าเนินการขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้า 
บ้านโคกเฟือง หมู่ที่ 2

รวม 15 โครงการ   4,029,120

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

หน่วย
ด าเนินการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้า บ้านโคก
เฟือง หมู่ที่ 2

แบบ ผด.02
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6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น การเมอืงการบรหิารและการพัฒนาบุคลกรท้องถ่ิน

 งบประมาณ สถานที่

 (บาท) 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 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ เพื่อจัดท าแผนที่ภาษีและ      120,500 ทต. กองคลัง
ทะเบียนทรัพย์สินและภาษีที่ดิน ทะเบียนทรัพย์สิน ส าโรงใหม่
และส่ิงปลูกสร้าง

2 อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวดับุรีรัมย์ อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวดับุรีรัมย์เพื่อ        20,000 เหล่า ส านักปลัด

จัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความ กาชาด
ช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของ จังหวดั

  เหล่ากาชาดจังหวดับุรีรัมย์ บุรีรัมย์

3 อุดหนุนโครงการจัดงานพระราช อุดหนุนโครงการจัดงานพระราช        40,000 อ าเภอ ส านักปลัด

พิธแีละงานรัฐพิธี พิธแีละงานรัฐพิธใีห้แก่เทศบาลต าบล ละหานทราย

ละหานทราย

รวม 3 โครงการ     180,500

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์

พ.ศ.2565

แบบ ผด.02

ที่

1.1 แผนงานบรหิารทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

พ.ศ.2564
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1. ประเภทครภุณัฑ์ส านักงาน

 งบประมาณ สถานที่
 (บาท) 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 เคร่ืองปรับอากาศ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศขนาดไม่ต่ ากวา่ 46,100       ทต. ส านักปลัด

36,000 บีทียู

ต้ังจ่ายตามบัญชีรายการมาตรฐานครุภณัฑ์ ส าโรงใหม่
2 ตู้บานเล่ือนแบบกระจก จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 ตู้แบบบานเล่ือนกระจก        11,800 ทต. ส านักปลัด

ต้ังจ่ายตามราคาท้องถิน่เนื่องจากไม่มีใน
บัญชีมาตราฐานครุภณัฑ์ ส าโรงใหม่

3 ตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก จัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก จ านวน 2 ตู้        13,800 ทต. ส านักปลัด
ต้ังจ่ายตามราคาท้องถิน่เนื่องจากไม่มีใน
บัญชีมาตราฐานครุภณัฑ์ ส าโรงใหม่

4 เคร่ืองปรับอากาศ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศขนาดไม่ต่ ากวา่ 46,100       ทต. กองคลัง
36,000 บีทียู
ต้ังจ่ายตามบัญชีรายการมาตรฐานครุภณัฑ์ ส าโรงใหม่

5 ตู้เหล็ก จัดซ้ือตู้เหล็ก2 บานเปิด จ านวน 2 ตู้ 11,800       ทต. กองคลัง
ต้ังจ่ายตามราคาท้องถิน่เนื่องจากไม่มีใน
บัญชีมาตราฐานครุภณัฑ์ ส าโรงใหม่

ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564
ที่

พ.ศ.2565

บัญชจี านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แบบ ผด.02/1

1.1 แผนงานบรหิารทั่วไป



 -  2  -

1. ประเภทครภุณัฑ์ส านักงาน

 งบประมาณ สถานที่
 (บาท) 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 ตู้บานเล่ือนแบบกระจก จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 ตู้แบบบานเล่ือนกระจก        11,800 ทต. กองคลัง
ต้ังจ่ายตามราคาท้องถิน่เนื่องจากไม่มีใน
บัญชีมาตราฐานครุภณัฑ์ ส าโรงใหม่

รวม 6 โครงการ     141,400

 งบประมาณ สถานที่
 (บาท) 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 ตู้เหล็กเก็บชุดดับเพลิง จัดซ้ือตู้เก็บชุดดับเพลิง จ านวน 1 หลัง        15,000 ทต. ส านักปลัด
ต้ังจ่ายตามราคาท้องถิน่เนื่องจากไม่มีใน ส าโรงใหม่
บัญชีมาตราฐานครุภณัฑ์

รวม 1 โครงการ       15,000

 งบประมาณ สถานที่
 (บาท) 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 ตู้บานเล่ือนแบบกระจก จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 ตู้แบบบานเล่ือนกระจก        11,800 ทต. กองการศึกษา
ต้ังจ่ายตามราคาท้องถิน่เนื่องจากไม่มีใน
บัญชีมาตราฐานครุภณัฑ์ ส าโรงใหม่

รวม 1 โครงการ       11,800

รายละเอียดของครภุณัฑ์

ครภุณัฑ์

พ.ศ.2565พ.ศ.2564
ครภุณัฑ์

ที่

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

1.1 แผนงานป้องกัน

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดของครภุณัฑ์
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02/1
บัญชจี านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์

1.1 แผนงานบรหิารทั่วไป

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
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1. ประเภทครภุณัฑ์ส านักงาน

 งบประมาณ สถานที่
 (บาท) 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 ตู้บานเล่ือนแบบกระจก จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 ตู้แบบบานเล่ือนกระจก        11,800 ทต. กองสวสัดิการฯ

ต้ังจ่ายตามราคาท้องถิน่เนื่องจากไม่มีใน ส าโรงใหม่
บัญชีมาตราฐานครุภณัฑ์

รวม 1 โครงการ       11,800
2. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์

 งบประมาณ สถานที่
 (บาท) 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 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน 17,000       ทต. ส านักปลัด
ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ืองต้ังจ่ายตามเกณฑ์ ส าโรงใหม่
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2563

2 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า จ านวน          5,200 ทต. ส านักปลัด
2 เคร่ืองๆละ2,600 บาท ต้ังจ่ายตามเกณฑ์ ส าโรงใหม่
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

2.1 แผนงานบรหิารทั่วไป

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์ พ.ศ.2565

แบบ ผด.02/1
บัญชจี านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์

รายละเอียดของครภุณัฑ์
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ ครภุณัฑ์

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก
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2. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์

 งบประมาณ สถานที่
 (บาท) 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 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน        17,000 ทต. กองคลัง
ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ืองต้ังจ่ายตามเกณฑ์ ส าโรงใหม่
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2563

4 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล        22,000 ทต. กองคลัง
 จ านวน 1 เคร่ืองต้ังจ่ายตามเกณฑ์ ส าโรงใหม่
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2563

5 เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองพิมพ์ขนิด LED ขาวด าชนิด Network          8,900 ทต. กองคลัง

จ านวน 1 เคร่ืองต้ังจ่ายตามเกณฑ์ ส าโรงใหม่
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2563

รวม 5 โครงการ       70,100

บัญชจี านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

2.1 แผนงานบรหิารทั่วไป

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02/1

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์
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2. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์

 งบประมาณ สถานที่
 (บาท) 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 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน        34,000 ทต. กอง
ส านักงาน จ านวน 2 เคร่ืองต้ังจ่ายตามเกณฑ์ ส าโรงใหม่ สาธารณสุข

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน และส่ิงแวดล้อม
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2563

2 เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองพิมพ์ขนิด LED ขาวด าชนิด Network        17,800 ทต. กอง

จ านวน 2 เคร่ืองต้ังจ่ายตามเกณฑ์ ส าโรงใหม่ สาธารณสุขฯ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน และส่ิงแวดล้อม
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2563

รวม 2 โครงการ       51,800
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

 งบประมาณ สถานที่
 (บาท) 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 เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองพิมพ์ขนิด LED ขาวด าชนิด Network          8,900 ทต. กองสวสัดิการ

จ านวน 1 เคร่ืองต้ังจ่ายตามเกณฑ์ ส าโรงใหม่ สังคม

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2563
รวม 1 โครงการ         8,900

บัญชจี านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์

แบบ ผด.02/1

รายละเอียดของครภุณัฑ์
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
พ.ศ.2564

2.3 แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่ ครภุณัฑ์
พ.ศ.2565

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



 - 6  -

2. ประเภทครภุณัฑ์ยานพาหนะ

 งบประมาณ สถานที่
 (บาท) 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 รถบรรทุก จัดซ้ือรถบรรทุกดีเซล จ านวน 1 คัน      854,000 ทต. กองคลัง

ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ ส าโรงใหม่
2400 ซีซี

ต้ังจ่ายตามราคาท้องถิน่เนื่องจากไม่มีใน

บัญชีมาตราฐานครุภณัฑ์
รวม 1 โครงการ     854,000

 งบประมาณ สถานที่
 (บาท) 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 รถกระเช้า จัดซ้ือรถกระเช้า จ านวน 1 คัน   2,500,000 ทต. กองช่าง

รถยนต์บรรทุกเครนไฮดรอลิคติดต้ังด้ัมพร้อม ส าโรงใหม่
กระเช้าซ่อมไฟฟ้า

ต้ังจ่ายตามราคาท้องถิน่เนื่องจากไม่มีใน

บัญชีมาตราฐานครุภณัฑ์
รวม 1 โครงการ   2,500,000

แบบ ผด.02/1
บัญชจี านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
พ.ศ.2564

2.5 แผนงานอุสาหกรรมการโยธา

พ.ศ.2564

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์

พ.ศ.2565

พ.ศ.2565

2.5 แผนงานบรหิารทั่วไป

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
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3. ประเภทครภุณัฑ์สนาม

 งบประมาณ สถานที่

 (บาท) 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 โครงการจัดหาเคร่ืองเล่นสนาม โครงการจัดหาเคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น      200,000 ศูนย์พัฒนา กองการศึกษา

เด็กเล่น ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน 4 ศูนย์ เด็กเล็ก
ต้ังจ่ายตามราคาท้องถิน่เนื่องจากไม่มีใน
บัญชีมาตราฐานครุภณัฑ์

รวม 1 โครงการ     200,000

2. ประเภทครภุณัฑ์โฆษณาและเผยแพร ่

 งบประมาณ สถานที่
 (บาท) 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 กล้องถ่ายรูป เพื่อจัดซ้ือกล้องถ่ายรูป 1 เคร่ือง หน้าจอ        20,000 ทต. กองคลัง

ขนาด 3 นิ้ว ความคมชัด 2}4.00 MP ส าโรงใหม่
ต้ังจ่ายตามราคาท้องถิน่เนื่องจากไม่มีใน

บัญชีมาตราฐานครุภณัฑ์
รวม 1 โครงการ       20,000

พ.ศ.2565
2.5 แผนงานบรหิารทั่วไป

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
พ.ศ.2564

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02/1
บัญชจี านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์

3.1 แผนงานการศึกษา

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
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2. ประเภทครภุณัฑ์การเกษตร 

 งบประมาณ สถานที่
 (บาท) 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 เคร่ืองปั๊มซัมเมอร์ส จัดซ้ือเคร่ืองปั๊มซัมเมอร์ส  จ านวน 4 เคร่ือง        76,000 ทต. กองช่าง

สมรรถนะก าลัง 2 แรงม้า ส าโรงใหม่
ต้ังจ่ายตามราคาท้องถิน่เนื่องจากไม่มีใน

บัญชีมาตราฐานครุภณัฑ์

2 เคร่ืองปั๊มซัมเมอร์ส จัดซ้ือเคร่ืองปั๊มซัมเมอร์ส  จ านวน 1 เคร่ือง        28,000 ทต. กองช่าง

สมรรถนะก าลัง 3 แรงม้า ส าโรงใหม่
ต้ังจ่ายตามราคาท้องถิน่เนื่องจากไม่มีใน

บัญชีมาตราฐานครุภณัฑ์

3 เคร่ืองสูบน้ า จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง        46,500 ทต. กองช่าง

แบบมอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 5 เคร่ือง ส าโรงใหม่
สูบได้ 450 ลิตรต่อนาที 

ต้ังจ่ายตามราคาท้องถิน่เนื่องจากไม่มีใน

บัญชีมาตราฐานครุภณัฑ์

แบบ ผด.02/1

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์

พ.ศ.2564
2.5 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

บัญชจี านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

พ.ศ.2565
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2. ประเภทครภุณัฑ์การเกษตร 

 งบประมาณ สถานที่
 (บาท) 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 เคร่ืองสูบน้ า จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง        53,400 ทต. กองช่าง

แบบมอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 3 เคร่ือง ส าโรงใหม่
สูบได้ 1,130 ลิตรต่อนาที 

ต้ังจ่ายตามราคาท้องถิน่เนื่องจากไม่มีใน

บัญชีมาตราฐานครุภณัฑ์

5 เคร่ืองสูบน้ า จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง        61,800 ทต. กองช่าง

แบบมอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 2 เคร่ือง ส าโรงใหม่
สูบได้ 1,500 ลิตรต่อนาที 

ต้ังจ่ายตามราคาท้องถิน่เนื่องจากไม่มีใน

บัญชีมาตราฐานครุภณัฑ์
รวม 5 โครงการ     265,700

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02/1
บัญชจี านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์

2.5 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก




































































































































