
                                            องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภมูิ แบบ ผด. 02
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาดา้นสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงานรับ

ที่ (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการต่อเติมอาคารศาลาประชาคม บ้านโคกต่ าสามคัคี หมู่ที่ 9 ต่อเติมอาคารศาลาประชาคม บ้านโคกต่ าสามคัคี หมู่ที่ 9 201,000 หมู่ที่ ๙ กองชา่ง

อาคารขนาดกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 14.00 เมตร พร้อมป้ายมาตรฐาน

โครงการ 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอยีดและขอ้ก าหนดของ อบต.
โคกเริงรมย)์

2 โครงการกอ่สร้างลานตากพืชผลทางการเกษตรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชว่งที่ 1 เป็นส่ีเหล่ียมด้านไมเ่ท่า ขนาดกวา้ง 16.60/18.30 เมตร 203,000 หมู่ที่ 6 กองชา่ง

บ้านโคกหินต้ัง หมู่ที่ 6 ยาว 17.20/21.70 เมตร พื้นที่ด าเนินการคอนกรีตเสริมเหล็ก 

336.10 ต.รม. ชว่งที่ 2 เป็นส่ีเหล่ืยมด้านขนาน ยาว 16.00 เมตร

ยาว 14.00 เมตร ลึก 18.00 เมตร พื้นที่ด าเนินการคอนกรีตเสริมเหล็ก

270 ตารางเมตร ทั้ง 2 ชว่ง หนา 0.10 เมตร หรือมพีื้นที่ คสล.ไมน่้อย

กวา่ 606.10 ต.รม. พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ 1 ป้าย 

 (ตามแบบรูปรายการละเอยีดและขอ้ก าหนดของ อบต.โคกเริงรมย)์

3 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็สายคลองหักทาม กอ่สร้างถนน คสล.ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร 73,800 หมู่ที่ 4 กองชา่ง

บ้านคลองสันติธรรม หมู่ที่ 11 หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ คสล.ไมน่้อยกวา่ 150.00 ตารางเมตร

(ตามแบบรูปรายการละเอยีดและขอ้ก าหนดของ อบต.โคกเริงรมย)์

4 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็สายจากบ้านนางอิ่ง- กอ่สร้างถนน คสล.ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร 49,900 หมู่ที่ 3 กองชา่ง

บ้านนางร าพรรณ บ้านทุ่งโปร่ง  หมู่ที่ 3 หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ คสล.ไมน่้อยกวา่ 102.00 ตารางเมตร
(ตามแบบรูปรายการละเอยีดและขอ้ก าหนดของ อบต.โคกเริงรมย)์

5 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายนัด- กอ่สร้างถนน คสล.ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 143.00 เมตร 214,000 หมู่ที่ 8 กองชา่ง

บ้านนายสุนทร บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 8 หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ คสล.ไมน่้อยกวา่ 429.00 ตารางเมตร

พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ  1  ป้าย

(ตามแบบรูปรายการละเอยีดและขอ้ก าหนดของ อบต.โคกเริงรมย)์
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บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



                                            องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภมูิ แบบ ผด. 02
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ่)
ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงานรับ

ที่ (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก 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 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายศรนริน กอ่สร้างถนน คสล.ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร 104,000 หมู่ที่ 7 กองชา่ง

บ้านโปร่งมชียั หมู่ที่ 7 หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ คสล.ไมน่้อยกวา่ 200.00 ตารางเมตร

พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ  1  ป้าย

(ตามแบบรูปรายการละเอยีดและขอ้ก าหนดของ อบต.โคกเริงรมย)์

7 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวดัป่า บ้านกดุตาลาด กอ่สร้างถนน คสล.ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร 202,000     หมู่ที่ 2 กองชา่ง

หมู่ที่ 2 หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ คสล.ไมน่้อยกวา่ 400.00 ตารางเมตร

พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ  1  ป้าย

(ตามแบบรูปรายการละเอยีดและขอ้ก าหนดของ อบต.โคกเริงรมย)์

8 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหน้าวดัโปร่งมชียั กอ่สร้างถนน คสล.ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร 106,000     หมู่ที่ 7 กองชา่ง

บ้านโปร่งมชียั หมู่ที่ 7 หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ คสล.ไมน่้อยกวา่ 200.00 ตารางเมตร

พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ  1  ป้าย

(ตามแบบรูปรายการละเอยีดและขอ้ก าหนดของ อบต.โคกเริงรมย)์

9 โครงการกอ่สร้างลานตากพืชผลทางการเกษตรคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างลานฯ คสล.ขนาดกวา้ง 14.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร 216,000     หมู่ที่ 1 กองชา่ง

บ้านโคกเริงรมย ์หมู่ที่ 1 หนา 0.10 เมตร หรือมพีื้นที่ คสล.ไมน่้อยกวา่ 602.00 ตารางเมตร

พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ  1  ป้าย

(ตามแบบรูปรายการละเอยีดและขอ้ก าหนดของ อบต.โคกเริงรมย)์

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแสง เทคอนกรีตเหล็กทับผิวทางเดิมที่ช ารุด ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 204,000     หมู่ที่ 4 กองชา่ง

บ้านกดุตาลาดพัฒนา หมู่ที่ 4 ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ คสล.ไมน่้อยกวา่

400.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ  1  ป้าย

(ตามแบบรูปรายการละเอยีดและขอ้ก าหนดของ อบต.โคกเริงรมย)์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564
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บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

พ.ศ. 2565



                                            องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภมูิ แบบ ผด. 02
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ่)
ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงานรับ

ที่ (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายคลองหักทามชา่งที่ 2 ลงหินคลุกพิวจราจรขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร 82,700 หมู่ที่ 11 กองชา่ง

บ้านคลองสันติธรรม หมทูี่ 11 หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรังไมน่้อยกวา่ 96.00 ลบ.ม.

(ตามแบบรูปรายการละเอยีดและขอ้ก าหนดของ อบต.โคกเริงรมย)์

12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายโคกสามพี่น้องชว่งแยก ยกร่องพูนดินพื้นชั้นทางเดิมขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 660.00 ม. 159,200 หมู่ที่ 10 กองชา่ง

หนองกระทุ่ม-โคกหินต้ัง บ้านสามหลังพัฒนา หมู่ที่ 10 สูงเฉล่ีย 0.50 เมตร ปริมาตรดินถมไมน่้อยกวา่ 1,815.00 ล.บม.

ลงลูกรังผิวจราจรขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 660.00 เมตร หนาเฉล่ีย

0.10 เมตร ปริมาตรลูกรังไมน่้อยกวา่ 330.00 ล.บม. พร้อมป้าย

มาตรฐานโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอยีดและขอ้ก าหนด

ของ อบต.โคกเริงรมย)์

13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายดงชยัพันธ ์บ้านโคกเริงรมย์ ถมดินพื้นชั้นทางเดิม ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร 287,000 หมู่ที่ 12 กองชา่ง

หมู่ที่ 12 สูงเฉล่ีย 0.75 เมตร หรือมปีริมาตรดินไมน่้อยกวา่ 1,940.63 ลูกบาศก์

เมตร ผิวจราจรลงหินคลุก ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมปีริมาตรลูกรังไมน่้อยกวา่ 225.00 ล.บม.

วางท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 0.80 ม. ชนิดคู่ จ านวน 18

ท่อน พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า-หลังท่อ พร้อมป้ายมาตรฐาน

โครงการ 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอยีดและขอ้ก าหนดของ 

อบต.โคกเริงรมย)์

14 โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ปรับปรุงหลังคามงุเมทัลชลีหนา 0.30 มม. พื้นที่รวม 320 ตร.ม. 465,000  อบต. กองชา่ง

โคกเริงรมย์ ฝ้าเพดานยบิซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดภายนอกคาร โครงคร่าวเหล็กชบุ

สังกะสี @ 0.60 ม. พื้นที่ 99 ตร.ม. ฝ้าเพดานยปิซ่ัมบอร์ดหนา 9 มม.

ชนิดภายในอาคาร โครงคร่าวเหล็กชบุสังกะสี 0.60 ม. พื้นที่ 213 ตร.ม.

ทาสีภายในและภายนอกคาร พื้น 540 ตร.ม. ระบบไฟฟ้าชั้น 2 และทาง

ลาดส าหรับคนพิการ พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ 1 ป้าย 

(ตามแบบรูปรายการละเอยีดและขอ้ก าหนดของ อบต.โคกเริงรมย)์

พ.ศ. 2565
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บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564



                                            องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภมูิ แบบ ผด. 02
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ่)
ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงานรับ

ที่ (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
15 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะรายทางแบบโซล่าเซลล์ ติดต้ังโคมไฟถนนแบบใชพ้ลังงานแสงอาทิตย ์(โซล่าเซลล์) โคมหลอด 99,000 หมู่ที่ 5 กองชา่ง

ถนนทางเขา้หมู่บ้าน บ้านใหมส่มบูรณ์วฒันา หมู่ที่ 5 LED ไมต่่ ากวา่ 40 วตัต์ เสาเหล็กเคลือบสังกะสี สูง 6 เมตร จ านวน
3 จดุ ๆ ละ 33,000 บาท (ตามแบบรูปรายการละเอยีดและขอ้ก าหนด
ของ อบต.โคกเริงรมย)์

16 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะรายทางแบบโซล่าเซลล์ ติดต้ังโคมไฟถนนแบบใชพ้ลังงานแสงอาทิตย ์(โซล่าเซลล์) โคมหลอด 198,000 หมู่ที่ 3 กองชา่ง
ถนนทางเขา้หมู่บ้าน บ้านทุ่งโปร่ง หมู่ที่ 3 LED ไมต่่ ากวา่ 40 วตัต์ เสาเหล็กเคลือบสังกะสี สูง 6 เมตร จ านวน

6 จดุ ๆ ละ 33,000 บาท (ตามแบบรูปรายการละเอยีดและขอ้ก าหนด
ของ อบต.โคกเริงรมย)์

รวม  16  โครงการ 2,864,600
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บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



                                            องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภมูิ แบบ ผด. 02
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพัฒนาการเกษตร สนับสนุนสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงานรับ

ที่ (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการส ารวจขอ้มลูจ าสัตวแ์ละขึ้นทะเบียนสัตว์ เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอกส ารวจขอ้มลูจ านวนสัตว์ 10,000 หมู่ที่ 1-12 กอง

และขึ้นทะเบียนสัตว ์ สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม

2 โครงการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการขบัเคล่ือนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 240,000 หมู่ที่ 1-12 กอง

ในกจิกรรมต่าง ๆ สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม

3 โครงการป้องกนัและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการป้องกนัและระงับโรคติดเชื้อ 20,000 หมู่ที่ 1-12 กอง

ไวรัสโคโรนา 2019 สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม

4 โครงการรณรงค์ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการรณรงค์ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 80,000 หมู่ที่ 1-12 กอง

ได้แก ่ค่าน้ ายาฉดีพ่นหมอกควนั ค่าน้ ามนัเบนซิน น้ ามนัดีเซล ทรายอะเบท สาธารณสุข

ค่าวสัดุประชาสัมพันธ ์เชน่ แผ่นป้ายไวมลิประชาสัมพันธ ์แผ่นพับประชา และ

สัมพันธ ์ ส่ิงแวดล้อม

5 โครงการสัตวป์อดโรค คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการสัตวป์อดโรค คนปลอดภยั 50,000 หมู่ที่ 1-12 กอง

จากโรคพิษสุนัขบ้า สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม

รวม  5  โครงการ 400,000

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
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                                            องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภมูิ แบบ ผด. 02
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพัฒนาการเกษตร สนับสนุนสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงานรับ

ที่ (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอาย ุผู้พิการ และผู้มฐีานะยากจน เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอาย ุผู้พิการ และผู้มฐีานะ 100,000 หมู่ที่ 1-12 กอง

ยากจน สวสัดิการ

สังคม

2 โครงการฝึกอบรมการท าไมก้วาดดอกหญ้า ประจ าปีงบประมาณ ฝึกอบรมการท าไมก้วาดฯ ให้กบักลุ่มสตรี ผู้สูงอายแุละคนพิการ 20,000 อบต. กอง

2565 มค่ีาใชจ้า่ยดังนี้ สวสัดิการ

1.ค่าสมนาคุณวทิยากร 3,600 บาท สังคม

2.อาหารส าหรับผู้เขา้อบรม 2,800 บาท

3.ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 1,750 บาท

4. ค่าป้ายโครงการ 540 บาท

5.  ค่าวสัดุอปุกรณ์ในการฝึกอบรม 11,310 บาท

3 โครงการฝึกอบรมทักษะการผูก และจบัจบีผ้าประดับตกแต่ง ฝึกอบรมทักษะการผูกผ้า และจบัจบัผ้าประดับตกแต่ง ให้กบักลุ่มสตรี 20,000 อบต. กอง

ประจ าปีงบประมาณ 2565 และประชาชนทั่วไป มค่ีาใชจ้า่ยดังนี้ สวสัดิการ

1.ค่าสมนาคุณวทิยากร 3,600 บาท สังคม

2.อาหารส าหรับผู้เขา้อบรม 2,400 บาท

3.ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 1,500 บาท

4. ค่าป้ายโครงการ 540 บาท

5.  ค่าวสัดุอปุกรณ์ในการฝึกอบรม 11,960 บาท

4 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชพีการท าซาลาเปา ประจ าปีงบประมาณ และประชาชนทั่วไป มค่ีาใชจ้า่ยดังนี้ 20,000 อบต. กอง

2565 1.ค่าสมนาคุณวทิยากร 3,600 บาท สวสัดิการ

2.อาหารส าหรับผู้เขา้อบรม 3,200 บาท สังคม

3.ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 2,000บาท

4. ค่าป้ายโครงการ 540 บาท

5.  ค่าวสัดุอปุกรณ์ในการฝึกอบรม 10,660 บาท

รวม 4  โครงการ 160,000
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บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



                                            องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภมูิ แบบ ผด. 02
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพัฒนาการเกษตร สนับสนุนสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
2.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงานรับ

ที่ (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกนัอคัคีภยั เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมด้านการ 20,000 อบต. ส านักปลัด

ป้องกนัอคัคีภยั เชน่ ค่าวทิยากร ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอปุกรณ์

ในการอบรม และค่าใชจ้า่ยอื่นที่จ าเป็นในการอบรม ฯลฯ

2 โครงการป้องกนัและลดอบุัติเหตุทางถนนในชว่งเทศกาล เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยโครงการป้องกนัและลดอบุัติเหตุทางถนนในชว่ง 50,000 อบต. ส านักปลัด

เทศกาลปีใหม ่และเทศกาลสงกรานต์ เชน่ ค่าจดัสถานที่ ค่าเคร่ืองด่ืม
ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ ์ฯลฯ

3 โครงการฝึกอบรมจดัต้ัง/ฝึกอบรมทบทวนชดุปฏบิัติการจติอาสา เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินฝึกอบรม เชน่ ค่าสมนาคุณวทิยากร 100,000 อบต. ส านักปลัด

ภยัพิบัตรประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าจดัสถานที่ ค่าพาหนะเดินทาง

ประจ าปีงบประมาณ 2565 ค่าวสัดุอปุกรณ์ในการอบรม และค่าใชจ้า่ยอื่น ๆ ที่จ าเป็นต้องจา่ย

4 โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัไฟป่า เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินฝึกอบรม เชน่ ค่าสมนาคุณวทิยากร 30,000 อบต. ส านักปลัด

ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าจดัสถานที่ ค่าพาหนะเดินทาง

ค่าวสัดุอปุกรณ์ในการอบรม และค่าใชจ้า่ยอื่น ๆ ที่จ าเป็นต้องจา่ย

5 โครงการฝึกอบรมหรือทบทวน อปพร. เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินฝึกอบรม เชน่ ค่าสมนาคุณวทิยากร 50,000 อบต. ส านักปลัด

ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าจดัสถานที่ ค่าพาหนะเดินทาง

ค่าวสัดุอปุกรณ์ในการอบรม และค่าใชจ้า่ยอื่น ๆ ที่จ าเป็นต้องจา่ย

รวม  5  โครงการ 250,000

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
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พ.ศ. 2565



                                            องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภมูิ แบบ ผด. 02
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพัฒนาการเกษตร สนับสนุนสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงานรับ

ที่ (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 20,000 อบต. ส านักปลัด

ยาเสพติด

2 โครงการอบรมครอบครัวอบอุ่นชมุชนเขม้แขง็ เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการฝึกอบรมฯ 15,000 อบต. กอสวสัดิการ

1.ค่าสมนาคุณวทิยากร 3,600 บาท

2.อาหารส าหรับผู้เขา้อบรม 5,200 บาท

3.ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 3,250 บาท

4. ค่าป้ายโครงการ 540 บาท

5.  ค่าวสัดุอปุกรณ์ในการฝึกอบรม 2,410 บาท

3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจดัท าแผนชมุชน เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจดัท า 20,000 อบต. ส านักปลัด

แผนชมุชน เชน่ การจดัประชมุประชาคมแผนฯ

4 โครงการอบรมเพิ่ศัยภาพและสร้างความเขม้แขง็คณะท างานกลุ่ม เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรมฯ 15,000 อบต. ส านักปลัด

สตรีต าบล 1.ค่าสมนาคุณวทิยากร 3,600 บาท

2.อาหารส าหรับผู้เขา้อบรม 5,200 บาท

3.ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 3,250 บาท

4. ค่าป้ายโครงการ 540 บาท

5.  ค่าวสัดุอปุกรณ์ในการฝึกอบรม 2,410 บาท

รวม 4  โครงการ 70,000
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บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



                                            องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภมูิ แบบ ผด. 02
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพัฒนาการเกษตร สนับสนุนสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.5 แผนงานงบกลาง
ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงานรับ

ที่ (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จา่ยเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ เพื่อจา่ยเป็นเบี้ยยงัชพีผู้สูงอาย ุตามอตัราเบี้ยยงัชพีรายเดือนแบบขั้นบันได 8,373,600     หมู่ที ่1-12 กองสวสัดิการ

ส าหรับผู้สูงอาย ุ สังคม   

2 จา่ยเบี้ยยงัชพีคนพิการ เพื่อจา่ยเป็นเบี้ยยงัชพีคนพิการ จ านวน 467 คน ๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 4,504,800 หมู่ที่ 1-12 กองสวสัดิการ

800 บาท สังคม

3 จา่ยเบี้ยยงัชพีผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจา่ยเป็นเบี้ยยงัชพีผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 5 คน ๆ ละ 12 เดือน ๆ ละ 30,000          หมู่ที่ 1-12 กองสวสัดิการ

500 บาท สังคม

4 อดุหนุนกองทุนหลักประกนัสุขภาพ เพื่อจา่ยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกนัสุขภาพ อบต.โคกเริงรมย์ 80,000          หมู่ที่ 1-12 กองสาธาฯ

รวม 4  โครงการ 12,988,400   
รวม 22 โครงการ 13,868,400  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
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                                            องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภมูิ แบบ ผด. 02
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ดา้นการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงานรับ

ที่ (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 สนับสนุนค่าอาหารกลางวนัให้แกศู่นยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารกลางวนัให้แกศู่นยพ์ัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกเริงรมย์ 108,045     ศพด. กอง

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ จ านวน 245 วนั การศึกษาฯ

2 สนับสนุนค่าอาหารกลางวนัให้แกโ่รงเรียนอนุบาลองค์การบริหาร เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารกลางวนัให้แก ่รร.อนุบาล อบต.โคกเริงรมย์ 373,800     รร. กอง

ส่วนต าบลโคกเริงรมย์ จ านวน 200 วนั การศึกษาฯ

3 อดุหนุนค่าอาหารกลางวนัให้แกโ่รงเรียนสังกดั สพฐ. เพื่อจา่ยเป็นเงินอดุหนุนส าหรับอาหารกลางวนั ให้แกโ่รงเรียนสังกดั สพฐ. 1,243,255     อบต. กอง

ในเขตต าบล จ านวน 200 วนั การศึกษาฯ

4 จดัหารอาหารเสริม (นม) ให้แกเ่ด็กนักเรียนในเขตต าบลโคกเริงรมย์ เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้แกเ่ด็กนักเรียนต้ังแต่ชั้นเด็กเล็ก 778,000        อบต. กอง

อนุบาล และประถมศึกษา ในเขตต าบลโคกเริงรมย์ การศึกษาฯ

5 จา้งเหมารถรับ-ส่งนักเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาล เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการสงเคราะห์จา้งเหมารถรับ-ส่ง 240,000        อบต. กอง

อบต.โคกเริงรมย์ นักเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาล อบต.โคกเริงรมย์ การศึกษาฯ

6 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการบริหารสถานศึกษา 1) ค่าใชจ้า่ยอนิเตอร์เน็ตโรงเรียน 7,200 บาท 338,500 อบต. กอง

2) ค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา การศึกษาฯ

ขั้นพื้นฐาน แยกเป็น

  6.1 ค่าจดัการเรียนการสอน (รายหัว) จ านวน 151,300 บาท

  6.2 ค่าหนังสือเรียน จ านวน 17,800 บาท

  6.3 ค่าอปุกรณ์การเรียน จ านวน 17,800 บาท

  6.4 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน จ านวน 26,700 บาท

  6.5 ค่ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 38,270 บาท

 -๑5-
บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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                                            องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภมูิ แบบ ผด. 02
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ดา้นการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.1 แผนงานการศึกษา (ตอ่)
ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงานรับ

ที่ (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3) ค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก แยกเป็น

  7.1 ค่าจดัการเรียนการสอน (รายหัว) จ านวน 35,700 บาท

  7.2 ค่าหนังสือเรียน จ านวน 4,200 บาท

  7.3 ค่าอปุกรณ์การเรียน จ านวน 4,200 บาท

  7.4 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน จ านวน 6,300 บาท

  7.5 ค่ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 9,030 บาท

4) ค่าใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมวนัเด็กแห่งชาติ จ านวน 20,000 บาท

รวม  6  โครงการ 3,081,600     

3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
1 โครงการเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีานักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยการส่งนักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาของนักเรียน 30,000 อบต. กอง

เยาวชน และประชาชนทั่วไป เชน่ ค่าชดุกฬีา อปุกรณ์กฬีา ค่าเบี้ยเล้ียง การศึกษา

นักกฬีา และค่าใชจ้า่ยอื่น ๆ ที่จ าเป็นต้องจา่ย

2 โครงการจดัการแขง่ขนักฬีาต้านยาเสพติด "โคกเริงรมยเ์กมส์" เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการการแขง่ขนักฬีาต้านยาเสพติด 20,000 อบต. กอง

"โคกเริงรมยเ์กมส์" การศึกษา

3 โครงการจดัหาอปุกรณ์กฬีาให้แกห่มู่บ้าน เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ืออปุกรณ์กฬีาแจกจา่ยหมู่บ้าน 100,000 อบต. กอง

การศึกษา

4 โครงการคลังความรู้ภมูปิัญญาท้องถิ่น เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการคลังความรู้ภมูปิัญญาท้องถิ่น 20,000 อบต. กอง

การศึกษา

5 โครงการสนับสนุนและเขา้ร่วมกจิกรรมส าคัญของจงัหวดัชยัภมูิ เพื่อจา่ยเป็น่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการ 30,000 อบต. กอง

จดังานร าถวายเจา้พ่อพญาแล เนื่องในเทศกาลประเพณีบุญเดือนหก การศึกษา

รวม  5 โครงการ 200,000

รวม  11 โครงการ 3,281,600

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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                                            องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภมูิ แบบ ผด. 02
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงานรับ

ที่ (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ส ารวจแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ เพื่อจา่ยเป็นค่ารังวดัตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์ในเขตต าบล 10,000 ต.โคกเริงรมย์ กองชา่ง

2 กอ่สร้างร้ัวหรือแนวเขตหรือแนวกนัไฟที่สาธารณประโยชน์และเสา เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาคันดินกนัแนวเขตปรับปรุงพื้นที่แนวเขตที่ 50,000 ที่สาธารณ กองชา่ง

หรือมดุหลักก าหนดแนวเขต สาธารณประโยชน์ในเขตต าบลโคกเริงรมย ์ฯลฯ ประธยชน์

3 ปรับปรุงพื้นที่ทิ้งขยะและก าจดัมลูฝอย เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบริการปรับปรุงพื้นที่ทิ้งขยะและก าจดัมลูฝอย 20,000 สถานที่ กองชา่ง

เชน่ ค่าขดุ ฝัง ถม บ่อทิ้งขยะ ตามความจ าเป็นแต่ละคร้ัง ฯลฯ ก าจดัขยะ

4 โครงการบริหารจดัการขยะชมุชน เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการบริหารจดัการขยะชมุชน ในด้าน 20,000 อบต. กอง

บริหารจดัการ เชน่ ค่าจดัอบรม ได้แก ่ค่าวทิยากร ค่าวสัดุอปุกรณ์ในการ สาธารณสุข

จดัอบรม ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ ด้านการจดัการขยะต้นทาง เชน่ และ

ค่าจดัอบรม ได้แก ่ค่าวทิยากร ค่าวสัดุอปุกรณ์ในการจดัอบรม ค่าอาหาร ส่ิงแวดล้อม

และเคร่ืองด่ืม ฯลฯ ด้านจดัการขยะกลางทาง เชน่ ค่าจดัซ้ือถงัขยะอนัตราย

ขยะแยกประเภท และขยะเปียก ด้านการจดัการขยะปลายทาง เชน่

ค่าปรับปรุงพื้นที่ก าจดัขยะให้ถกูต้องตามหลักวชิาการ

รวม  4  โครงการ 100,000

4.2 แผนงานการเกษตร

1 โครงการก าจดัผักตบชวาและวชัพืชในแหล่งน้ าสาธารณะ เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการก าจดัผักตบชวาและวชัพืชใน 30,000 หมู่ที่ 8 ส านักปลัด

แหล่งน้ าสาธารณะ เชน่ ค่าจา้งเคร่ืองจกัร ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม 2, 4 ,3

ค่าป้ายโครงการฯ ฯลฯ 

2 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกยีรติ เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกยีรติ 30,000 หมู่ที่ 10 ส านักปลัด

เชน่ ค่าพันธุพ์ืช ค่าเตรียมพื้นที่ปลูก ค่าป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ

รวม  2  โครงการ 60,000
รวม  6  โครงการ 160,000

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
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                                            องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภมูิ แบบ ผด. 02
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ดา้นการพัฒนาดา้นกรเมืองการบริหาร
๕.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงานรับ

ที่ (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจดัการเลือกต้ัง เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 300,000 อบต. ส านกัปลัด

และสมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

2 โครงการจดังาน/เขา้ร่วมงานรัฐพิธ ีและพระราชพิธต่ีาง ๆ เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการจดังาน/เขา้ร่วมงานรัฐพิธ ีและพระราชพิธต่ีาง ๆ 20,000 อบต. ส านักปลัด

3 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อจา่ยเป็นค่าพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของ อบต. 8,000 อบต. ส านักปลัด

ให้มปีระสิทธภิาพ เชน่ ค่าติดต้ังระบบอนิเตอร์เน็ต ค่าเชา่พื้นที่บริการ
อนิเตอร์เน็ต และค่าจดทะเบียนโดเมนเนม

4 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการจดัแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น 350,000 อบต. กองคลัง

5 อดุหนุนศูนยป์ฏบิัติร่วมในการชว่ยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง เพื่อจา่ยเป็นเงินอดุหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะมะนาว ตาม 30,000 อบต. ส านักปลัด
ส่วนท้องถิ่นอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ โครงการอดุหนุนศูนยป์ฏบิัติร่วมในการชว่ยเหลือประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอบ าเหน็จณรงค์

6 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 50,000          อบต. กอง
การศึกษาฯ

รวม 6 โครงการ 758,000
รวมทั้งสิ้น  61    โครงการ 20,932,600

พ.ศ. 2565พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ



                                                                                                      


























