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๑.1   บทน า 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พศศศ๒๕๔๘  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา
สามปงและแผนการด าเนินงาน เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องซึ่งกันและกัน
ระหว่างแผนทุกแผนและงบประมานรายจ่ายประจ าปง 
 

  เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  เป็นไปตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่ได้วางไว้แล้ว และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศศศ ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  พศศศ2559 (ฉบับที่ 3) พศศศ2561 จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ประจ าปงงบประมาณ พศศศ ๒๕63 ขึ้น 
1.๒  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พศศศ๒๕๔๘ ในการจัดท าแผนการด าเนินงานนั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน 
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากข้าวสารและ
ประจ าปงงบประมาณ พศศศ๒๕63 ซึ่งเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงาน มีการประสานและบูรณการการท างานกับหน่วยงาน และการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของ
แผนงาน/โครงการ ในแผนปฏิบัติงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปงมีความสะดวกมากข้ึน 
1.๓  ขัน้ตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  การจัดท าแผนการด าเนินงาน มีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
  1ศ๓ศ๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล รวบรวม
แผน โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล หน่วยรายการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอ่ืนๆที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  1ศ๓ศ๒ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 
แล้วเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลประกาศเป็นแผนด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการ
ด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิด
ประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
1.๔   ประโยชน์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  1ศ๔ศ๑ แสดงรายละเอียดโครงการพัฒนาประจ าปงที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
  1ศ๔ศ๒ ท าให้มีความชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติงาน และเป็นเครื่องมือในการบริหารของ 
                              ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในต าบลคอนสวรรค์ 
  1ศ๔ศ๓ เป็นการประสานงานและบูรณการการท างานร่วมกับหน่วยต่างๆ 
  1ศ๔ศ๔ การควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  1ศ๔ศ๕ การจัดท าแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปงมีความ สะดวก

ส่วนที่  ๑ 
 

บทน า 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 

    2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

  หน่วยด าเนินการ 

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

    
 

๑ศ๑  แผนการศึกษา ๑๗  6,007,882  อบตศ 
1ศ2  แผนงานงบกลาง ๑๐  ๑๔,๖๑๒,๓๘๐  อบตศ 
๑ศ3  แผนงานสาธารณสุข ๖      689,000  อบตศ 
๑ศ4  แผนงานเคหะและชุมชน ๑   5,343,514  อบตศ 
1ศ5  แผนงานรักษาความสงบภายใน ๒   1,042,420  อบตศ 

๑ศ6  แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ๙  ๒๒๕,๐๐๐  งอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
บตศ 

๑ศ7  แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - 610,980 - อบตศ 
๑ศ8  แผนงานเกษตร ๖          500,760  อบตศ 

รวม ๕๑     38,776,400  อบต. 
  
 
 
 

ผด  1 

ส่วนที่ ๒ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

   หน่วยด าเนินการ 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒ศ๑  แผนงาน - - - - - 

รวม - - - - - 
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓ศ๑  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๙  ๔๗๐,๐๐๐  อบตศ 
๓ศ2  แผนงานบริหารทั่วไป ๑๑  ๒๑๐,๐๐๐  อบตศ 

รวม ๒๐  ๖๘๐,๐๐๐  อบต. 
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและ 
บุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
4ศ1  แผนงานบริหารงานทั่วไป ๓๓  ๑,๒๖๓,๑๐๐  อบตศ 
4ศ2  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานคลัง ๑๖  ๗๖๗,๐๐๐  อบตศ 
4ศ3  แผนงานรักษาความสงบภายใน ๑๕  ๒๘๖,๕๐๐  อบตศ 
4ศ4  แผนงานการศึกษา ๑๗  ๓๓๑,๐๐๐  อบตศ 
4ศ5  แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๗  ๕๗,๐๐๐  อบตศ 
4ศ6  แผนงานเคหะและชุมชน ๒๓  ๑,๐๖๖,๐๐๐  อบตศ 
4ศ7  แผนงานสาธารณสุข ๑๔  ๘๕๔,๐๐๐  อบตศ 
๔ศ๘  แผนงานการเกษตร ๔  ๒๙,๐๐๐  อบตศ 

รวม ๑๒๙  ๔,๖๕๓,๖๐๐  อบต. 

ผด  1 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด 

    หน่วยด าเนินการ 

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 
๕ศ๑  แผนงาน - - - - - 

รวม - - - - - 
6.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
6ศ๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒  ๓๒๐,๐๐๐  อบตศ 

รวม ๒  ๓๒๐,๐๐๐  อบตศ 
รวมทั้งสิ้น ๒๐๒ ๑๐๐.๐๐ ๒๕,๕๓๒,๓๕๒ ๑๐๐.๐๐ อบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ผด  1 
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 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

๑ศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๕๑  ๑๙,๘๗๘,๗๕๒  อบตศ 

๒ศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- - - - อบตศ 

๓ศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๒๐  ๖๘๐,๐๐๐  อบตศ 

๔ศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 

๑๒๙  ๔,๒๕๓,๖๐๐  อบตศ 

๕ศยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว - - - - อบตศ 
๖ศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

๒  ๓๒๐,๐๐๐  อบตศ 

รวมทั้งสิ้น 200 100.00 ๒๕,๕๓๒,๓๕๒ 100.00 อบต. 
 
 

 
 
 
 

ผด  1 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

     

         ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           1.1  แผนการศึกษา 

ล า
ดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

 ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย 
 

ธศคศ มศค กศพ มีศค เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

1 เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนนุค่าจัดการ
เรียนการสอน     

จ่ายค่าใช้จา่ยจัดการเรียน
การสอน  

1๔๙,๖๐๐ ศพดศ   
๒ ศูนย์ 

กอง
การศึกษา 

              

2 เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนนุค่าอาหาร
กลางวัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยใน 
การจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกอบอาหารกลางวนั 

๔92,๘๐๐ ศพดศ   
๒ ศูนย์ 

กอง
การศึกษา 

              

3 เงินอุดหนุนส าหรับค่า
หนังสือเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบตศคอนสวรรค์  

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ
เรียนส าหรับเด็กปฐมวัย          
(อายุ 3-5) ปง 

๑๒,๒๐๐ ศพดศ   
๒ ศูนย์ 

กอง
การศึกษา 

              

4 เงินอุดหนุนส าหรับค่า
อุปกรณ์การเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบตศคอนสวรรค ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การ
เรียนส าหรับเด็กปฐมวัย          
(อายุ 3-5) ปง 

๑๒,๒๐๐ ศพดศ 
๒ ศูนย์ 

กอง
การศึกษา 

              

5 เงินอุดหนุนส าหรับ 
ค่าเครื่องแบบผู้เรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบตศคอนสวรรค์  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่อง
แบบเรียนส าหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5) ปง 
 

๑๘,๓๐๐ ศพดศ 
๒ ศูนย์ 

กอง
การศึกษา 

              

 

ผด  2 



~ 8 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

          ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1 แผนการศึกษา 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

 ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย ธศค. มศคศ กศพ มีศค เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

6 เงินอุดหนุนส าหรับ 
ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบตศคอนสวรรค์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีนศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก อบตศคอนสวรรค์ 
 

๒๖,๒๓๐ ศพดศ 
๒ ศูนย์ 

กอง
การศึกษา 

              

7 โครงการคาราวาน
เสริมสร้างเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนินโครงการคาราวาน
เสริมสร้างเด็กและเยาวชน 

๑๐๐,๐๐๐ ศพดศ 
๒ ศูนย์ 

กอง
การศึกษา 

              

8 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
คณะกรรมการ ศพดศ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยใน 
การด าเนินโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพคณะกรรมการ 
ศพดศ 
 

๒๐,๐๐๐ ศพดศ 
๒ ศูนย์ 

กอง
การศึกษา 

              

9 โครงการวันเด็ก
แห่งชาต ิ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยใน 
การด าเนินโครงการ
โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ
 

10,๐๐๐ ศพดศ 
๒ ศูนย์ 

กอง
การศึกษา 

              

 
 
 

ผด  2 



~ 9 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

              ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                    1.1 แผนการศึกษา 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศคศ พศยศ ธศค. มศคศ กศพ. มีศค. เมศย พศค. มิศย. กศค. สศคศ กศย. หน้า ข้อ 

10 โครงการสร้าง
ครอบครัวคุณธรรม
น าสงัคมไทยเข้มแข็ง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ต าบลคอนสวรรค์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยใน
การด าเนินโครงการ
ครอบครัวคุณธรรมน า
สังคมไทยเข้มแข็ง ศพดศ 
ต าบลคอนสวรรค์ 

๒๐,๐๐๐ ศพดศ 
๒ ศูนย์ 

กอง
การศึกษา 

              

11 เงินอุดหนุนส าหรับ
ค่าอาหารเสรมิ (นม)  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
อาหารเสริม (นม) ให้แก่
เด็กอนุบาลและเด็ก
ประถมศึกษา 

๗๘0,๐๔๒ ศพดศ 
๒ ศูนย์ 
รรศบ้าน

คอนสวรรค์ 
รรศบ้านโนน

โพธิ ์

กอง
การศึกษา 

              

๑๒ โครงการเข้าค่าย
อบรมคุณธรรม 
จริยธรรม  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยใน
การด าเนินโครงการเข้า
ค่ายอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

1๐,๐๐๐ รรศบ้าน
คอนสวรรค์ 

กอง
การศึกษา 

              

๑๓ โครงการคุณธรรมน า
ความรู้สู่เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยใน
โครงการคุณธรรมน าความ 
รู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง 

1๐,๐๐๐ รรศบ้าน
คอนสวรรค์ 

กอง
การศึกษา  

              

 

ผด  2 



~ 10 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

         ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
               1.1 แผนการศึกษา 

ล า
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย ธศค. มศค. กศพ. มีศค เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

14 โครงการคุณธรรมน า
ความรู้สู่เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยใน
โครงการคุณธรรมน าความ 
รู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง 

๑๐,๐๐๐ รรศบ้าน 
โนนโพธิ ์

กอง
การศึกษา 

              

15 โครงการมหกรรม
วชิาการนักเรียน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมและ
อนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๒5,๐๐๐ ศพดศ 
๒ ศูนย์ 

กอง
การศึกษา 

              

16 เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันโรงเรยีนบ้าน
คอนสวรรค ์

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวนัให้แก่เด็ก
นักเรียน โรงเรียนบา้น 
คอนสวรรค์ 

๖๙๖,๐๐๐ รรศบ้าน
คอนสวรรค์ 

กอง
การศึกษา 

              

17 เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันโรงเรยีนบ้าน
โนนโพธิ ์

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวนัให้แก่ 
เด็กนักเรียน โรงเรียน   
บ้านโนนโพธิ ์

๔๖๔,0๐๐ รรศบ้าน 
โนนโพธิ ์

กอง
การศึกษา 

              

 
 
 

 

ผด  2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

          ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 แผนงานงบกลาง 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
  ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย ธศค มศค กศพ มีศค เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

1 เงินสมทบกองทนุ
ประกันสังคม 

เพื่อจ่ายสมทบกองทนุ
ประกันสังคมให้กับพนักงาน
จ้างของ อบตศคอนสวรรค์ 

๑50,000 พื้นที่ต าบล
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

(งบกลาง) 

          
 

     

๒ 
 
 

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายส าหรับการ
สนับสนนุการสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แก่
ผู้สูงอายุต าบลคอนสวรรค ์

๙,๘๖๕,๒00 พื้นที่ต าบล      
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

(งบกลาง) 

               

๓ 
 
 

เบี้ยยังชีพคน
พิการ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายส าหรับการ
สนับสนนุสวสัดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 

๓,๗๙๒,๐00 พื้นที่ต าบล      
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

(งบกลาง) 

               

๔ เงินสมทบกองทนุ
ส ารองเลี้ยงชีพ
ส าหรับลูกจ้าง 
ประจ าของส่วน
ราชการ ซึ่งจด
ทะเบียนแล้ว 
(กสจศ) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทนุ
ส ารองเลี้ยงชีพส าหรับลูกจ้าง 
ประจ าของส่วนราชการ  
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจศ) 

5,000 พื้นที่ต าบล
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

(งบกลาง) 

          
 

     

ผด  2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

          ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 แผนงานงบกลาง 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
   ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย ธศค มศค กศพ มีศค เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

๕ 
 

 

เบี้ยยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส ์

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผูปุ้วย
เอดส์ในต าบลคอนสวรรค ์

3๐,000 พื้นที่ต าบล      
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

  (งบกลาง) 

               

๖ 
 

ส ารองจ่าย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่
มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

๒๒๐,๐๐๐ พื้นที่ต าบล      
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

(งบกลาง) 
  

               

๗ เงินสมทบระบบ
หลักประกนั
สุขภาพในระดับ
ต าบล 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับต าบล 
โดย อบตศ สมทบไมน่้อยกว่าร้อย
ละ ๔๐ ของค่าบริการสาธารณสุข
ที่ได้รับจากกองทุน ฯ 

1๕0,000 พื้นที่ต าบล      
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

(งบกลาง) 

               

 
 

 
 

 

ผด  2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

          ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 แผนงานงบกลาง 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
   ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย ธศค มศค กศพ มีศค เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

๘ เงินช่วยพิเศษ 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือเกี่ยวกับ
การท าศพของพนักงาน ลูกจา้ง    
พนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกรณีถึงแก่ความตายใน
ระหว่างปฏิบตัิราชการ 

10,000 อบตศ        
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

(งบกลาง) 
 

               

๙ เงินสมทบ
กองทุน
บ าเหน็จ
บ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบทศ) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทนุ
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นตามกฎกระทรวง
มหาดไทย (ฉบับที่ 4) พศศศ2543 
ออกตามความในพระราชบัญญตัิ
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  

๑๗๙,๖๑๖ พื้นที่ต าบล      
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

  (งบกลาง) 

               

๑๐ เงนิช่วยค่า
ครองชีพผู้รับ
บ านาญ 
(ชศคศบศ) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพผู้รับ
บ านาญ (ชศคศบศ) จ านวน ๑ คน 
เดือนละ ๑๗,๕๔๗ บาท 

๒๑0,๕๖๔ อบตศ      
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

(งบกลาง) 

              

 
 

 

ผด  2 



~ 14 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

             ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                   1.3  แผนงานสาธารณสุข 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย ธศค มศค กศพ มีศค เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หนา้ ข้อ 

1 โครงการจัดสวัสดิ
ภาพสัตว์ในชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ในชุมชน 
เช่น การขึ้นทะเบียนสัตว์  
ค่าเวชกรรม ค่าอาหาร ฯลฯ 

๒0,000 พื้นที่ต าบล
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

               

2 โครงการชุมชน
สะอาดปราศจาก
โรคภัย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนินโครงการชุมชน
สะอาดปราศจากโรคภัย 

20,000 พื้นที่ต าบล
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

               

3 โครงการรณรงค์
และปูองกันโรค 
ไข้เลือดออก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการ 
ด าเนินโครงการรณรงค์และ
ปูองกันโรคไข้เลือดออก 

๒0,000 พื้นที่ต าบล
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

               

4 โครงการสัตว์
ปลอดโรค  
คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา้ 
ตามพระปณธิาน ฯ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ย
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา้ 
เช่น ค่าจัดท าปาูย ค่าจัดซื้อ
วัคซีน  

๕๐,000 พื้นที่ต าบล
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

               

 
 

ผด  2 



~ 15 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

             ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                   1.3  แผนงานสาธารณสุข 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย ธศค มศค กศพ มีศค เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

5 อุดหนุนโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
คณะกรรมการ จ านวน ๑๐ 
หมู่บ้านๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
(เฉพาะ ๑๐ หมู่บ้านนอกเขต
เทศบาล) เพื่อด าเนนิการ
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

๒๐0,000 พื้นที่ต าบล 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

               

6 โครงการฝึกอบรม
การจัดท าแผน
สุขภาพชุมชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมการจัดท าแผน
สุขภาพชุมชน เชน่ ค่าจัด 
ท าปาูย ค่าอาหาร คา่วัสดุ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 

30,000 พื้นที่ต าบล
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

               

 
 
 
 
 
 

ผด  2 



~ 16 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

   ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
               1.๔ แผนงานเคหะและชุมชน 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศคศ พศยศ ธศคศ มศคศ กศพ มีศค เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

1 โครงการก่อสร้าง
อาคารส านักงาน
องค์การบริหารส่วน
ต าบลคอนสวรรค์ 
หลังใหม ่

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วน
ต าบลคอนสวรรค์หลัง
ใหม่ ตาม พศรศบศ สภา
ต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พศศศ 
๒๕๓๗ มาตรา ๖๖ 

๒,๐๐๐,0๐๐ อบตศ 
คอนสวรรค์ 

กองช่าง               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผด  2 



~ 17 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดคอนสวรรค์ 
  

            ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                   ๑.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล า
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย ธศค มศค กศพ มีศค เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

1 โครงการตั้งจุดตรวจ
และบริการ
ประชาชนลด
อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลปงใหม่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนินโครงการตั้งจุดตรวจ
และบริการลดอุบตัิเหตุทาง
ถนนในชว่งเทศกาลปงใหม่ 

๒0,000 พื้นที่ต าบล
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

                

2 โครงการตั้งจุดตรวจ
และบริการ
ประชาชนลด
อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนินโครงการตั้งจุดตรวจ
และบริการประชาชนลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

20,000 พื้นที่ต าบล
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

                

 
 
 
 
 
 
 
 

ผด  2 



~ 18 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

       ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
               ๑.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศคศ พศยศ 
 

ธศคศ มศค. กศพศ มีศค. เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

๑ โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนระดับ
ต าบลคอนสวรรค์ 
(งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยใน
การด าเนินโครงการ
ช่วยเหลือประชาชน 
ระดับต าบลคอนสวรรค์  

10๐,000 พื้นที่ต าบล
คอนสวรรค ์

ส านักงาน
ปลัด 

                

๒ โครงการปูองกัน 
และแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยใน
การด าเนินโครงการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

10,000 พื้นที่ต าบล
คอนสวรรค ์

ส านักงาน
ปลัด 

                

๓ โครงการส่งเสริมและ
สนับสนนุการสร้าง
ความปรองดอง
สมานฉนัท์ของคน 
ในชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยใน
การด าเนินโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนนุกา
รสรางความปรองดอง
สมานฉนัท์ของคนใน
ชุมชน 

๔๐,๐๐๐ พื้นที่ต าบล
คอนสวรรค ์

ส านักงาน
ปลัด 

              

                                                                                                        
 
 

   ผด  2 



~ 19 ~ 
 

 

          บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
        

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                 ๑.๖  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศยศ 
 

ธศคศ มศค กศพศ มีศค. เมศย พศคศ มิศย. กศค. สศค. กศย. หน้า ข้อ 

๔ โครงการสร้างครอบครัว
คุณธรรมน าสังคมไทย
เข้มแข็ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ด าเนินงานโครงการ 

สร้างครอบครัว
คุณธรรมน าสังคมไทย
เข้มแข็ง 

๑0,000 พื้นที่ต าบล
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

                

๕ โครงการเสริมสร้างคลัง
คลังปัญญาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  
ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ย
ในการด าเนินโครงการ
เสริมสร้างคลังคลงั
ปัญญาพฒันา
ผลิตภัณฑ์จากกลุ่ม
อาชีพผู้สงูอายุ ผู้พิการ  
ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 

๑๐,๐๐๐ พื้นที่ต าบล
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

                

๖ โครงการอบรมและ
ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
เสริม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ย
ในการด าเนินโครงการ
อบรมและส่งเสริม
พัฒนาอาชีพเสริม 

๑๐,๐๐๐ พื้นที่ต าบล
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

               

 
 

ผด  2 



~ 20 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
        

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                 ๑.๖  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศยศ 
 

ธศคศ มศค กศพศ มีศค. เมศย พศคศ มิศย. กศค. สศค. กศย. หน้า ข้อ 

๗ อุดหนุนโครงการจัดงาน
วันสตรีสากลและวันสตรี
ไทย 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนให้คณะ 
กรรมการพัฒนาสตรี
อ าเภอคอนสวรรค์ใน
การด าเนินโครงการ จัด
งานวนัสตรีสากลและ
วันสตรีไทย 

๑๕,000 อ าเภอ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

                

๘ โครงการเยาวชนสัมพนัธ์
ปูองกันยาเสพตดิ 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนให้สถานี
ต ารวจภูธรคอนสวรรค์ 
ในการด าเนินโครงการ
เยาวชนสัมพันธ์
ปูองกันยาเสพตดิ 

๒๐,๐๐๐ อ าเภอ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

                

๙ อุดหนุนชมรมผู้สงูอายุ
ต าบลคอนสวรรค์ 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนชมรมผู้สงูอายุ
ต าบลคอนสวรรค์  
ในการจัดท าโครงการ 
จิตอาสาร่วมพฒันา 
ถิ่นฐาน 

๑๐,๐๐๐ พื้นที่ต าบล
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

               

ผด  2 



~ 21 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

       ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
               ๑.7  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศยศ 
 

ธศคศ มศค. กศพศ มีศค. เมศย พศคศ มิศย. กศค. สศค. กศย. หน้า ข้อ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด  2 



~ 22 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

      ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
          1.8   แผนงานเกษตร  

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศคศ พศย. ธศค. มศค. กศพ มีศค เมศย พศค มิศย. กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

1 โครงการก่อสร้างและ
ซ่อมแซมฝายตามแนว
พระราชด าริ ฯ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยใน
การด าเนินโครงการ
ก่อสร้างและซ่อมแซมฝาย
ตามแนวพระราชด าริ ฯ 

๒0,000 พื้นที่ต าบล
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

              

2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการสง่เสริมการ
เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

๑๐0,000 พื้นที่ต าบล
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

              

๓ อุดหนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลคอนสวรรค ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยใน
การสนับสนนุศูนย์ถ่าย 
ทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลคอนสวรรค ์

๔๕,000 พื้นที่ต าบล
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

              

 
 
 

 
 

ผด  2 



~ 23 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
      ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
          1.8   แผนงานเกษตร  

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศคศ พศย. ธศค. มศค. กศพศ มีศค เมศย พศค มิศย. กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

๔ โครงการปลูกต้นไม้/
กิจกรรมบ ารุงรักษาต้นไมฯ้ 
(งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและ
ป่าไม้) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการปลูกต้นไม้/
กิจกรรมบ ารุงรักษาต้นไม้
ฯ 

๑0,000 พื้นที่ต าบล
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

              

๕ โครงการรักน้ ารักปุา รักษา
แผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติ ฯ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการรักน้ ารักปาุ 
รักษาแผ่นดนิ เพื่อเฉลิม
พระเกียรติ ฯ 

๑๐,๐๐๐ พื้นที่ต าบล
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

              

๖ โครงการอนุรักษ์สภาพ 
ปุาไม้ในพื้นที่ต าบล 
คอนสวรรค์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการอนุรักษ์
สภาพปาุไม้ในพื้นทีต่ าบล 
คอนสวรรค์ 

๒๐,๐๐๐ พื้นที่ต าบล
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

              

 
 
 
 
 
 

 

ผด  2 



~ 24 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        3.1  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย ธศค มศค กศพ มีศค เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

1 โครงการจัดแข่งขัน
กีฬาท้องถิ่นสัมพนัธ ์
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนินโครงการจัดแข่งขัน
กีฬาท้องถิ่นสัมพนัธ์ตา้นยา
เสพติด 

50,000 อ าเภอ 
คอนสวรรค์ 

กอง
การศึกษา 

                

2 โครงการกิจกรรม 
วันครอบครัวรดน้ า
ผู้สูงอาย ุ
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนินโครงการกิจกรรมวัน
ครอบครัวรดน้ าผู้สูงอาย ุ

๓0,000 ต าบล 
คอนสวรรค์ 

กอง
การศึกษา 

               

3 โครงการจัดงาน
นมัสการพระใหญ ่
ใบเสมา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนินโครงการจัดงาน
นมัสการพระใหญ่ใบเสมา 

๒๐0,000 ต าบล 
คอนสวรรค์ 

กอง
การศึกษา 

               

4 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนินโครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 

๒๐,000 
 
 

ต าบล 
คอนสวรรค์ 

กอง
การศึกษา 

               

๕ อุดหนุนโครงการจัด
งานประเพณีของดี
คอนสวรรค์ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการจัดงานประเพณี
ของดีคอนสวรรค์ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอคอนสวรรค์ 

๗๐,000 
 
 

อ าเภอ 
คอนสวรรค์ 

กอง
การศึกษา 

               

 

ผด  2 



~ 25 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        3.1  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย ธศค มศค กศพ มีศค เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

๖ อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมต าบลคอน
สวรรค์ โครงการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูจารีต
ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
กิจการที่เป็นสาธารณ 
ประโยชน์ (อุดหนนุสภา
วัฒนธรรมต าบลคอนสวรรค์ 
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูจารีต
ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น) 

๓0,000 ต าบล 
คอนสวรรค์ 

กอง
การศึกษา 

 

               

๗ โครงการปรับปรุง
สวนสาธารณะ 
นครกาหลง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนินโครงการปรับปรุง
สวนสาธารณะนครกาหลง 

๒0,000 ต าบล 
คอนสวรรค์ 

กอง
การศึกษา 

               

๘ โครงการมัคคุเทศก์
น้อยนครกาหลง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนินโครงการมัคคุเทศก์
น้อยนครกาหลง  

๒0,000 ต าบล 
คอนสวรรค์ 

กอง
การศึกษา 

               

๙ โครงการอนุรักษ์
แหล่งโบราณสถาน
และสถานที่ประกอบ
พิธีกรรมตามความ
เชื่อชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยใน 
การด าเนินโครงการอนุรักษ์
แหล่งโบราณสถานและ
สถานทีป่ระกอบพิธีกรรม
ตามความเชื่อชุมชน 

๓0,000 ต าบล 
คอนสวรรค์ 

กอง
การศึกษา 

               

 
 

ผด  2 



~ 26 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
         3.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย ธศค มศค กศพ มีศค เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

1 โครงการจัดกิจกรรม
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท 
สมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสนิทร 
มหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนิน
โครงการจัดกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธบิดีศรี 
สินทร มหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

๒0,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

               

2 โครงการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจา้สุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ  
พระบรมราชนิ ี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยใน
การด าเนินโครงการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจา้สุทิดาพชัร 
สุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชิน ี

๕๐,000 
 

อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

               

๓ โครงการวัดประชา
รัฐสร้างสุข สร้างสปั
ปายะ ด้วยวิถี ๕ สศ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยใน
การด าเนินโครงการวัด
ประชารัฐสร้างสุข สร้าง 
สัปปายะ ดว้ยวิถี ๕ สศ       

๒๐,๐๐๐ อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

               

 

ผด  2 



~ 27 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

        3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
          3.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย ธศค มศค กศพ มีศค เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

๔ โครงการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจา้สิริกิติ์
พระบรมราชนิีนาถ 
(วันแม่แห่งชาติ) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยใน
การด าเนินโครงการจัด
งานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชนิีนาถ 
(วันแม่แห่งชาติ) 

๒0,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

                 

๕ โครงการจัดงานวัน
พระบาทพระ
ปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าในการ
ด าเนินโครงการจัดงาน
วันพระบาทพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร 

๒0,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

               

๖ โครงการตาม
นโยบายหน่วยงาน
ราชการ,รัฐบาล
,กระทรวงมหาดไทย 
และอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าในการ
ด าเนินโครงการตาม
นโยบายหน่วยงาน
ราชการ,รัฐบาล
,กระทรวงมหาดไทย 
และอื่นๆ 

๑๐,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

               

 

ผด  2 



~ 28 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

        3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
          3.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย ธศค มศค กศพ มีศค เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

๗ โครงการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการใน
การปฏิบัติงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยใน
การด าเนินโครงการพัฒนา
และเพิ่มประสทิธิภาพการ
บริหารจัดการในการ
ปฏิบัติงาน ส าหรับผูน้ า
ท้องถิ่นและข้าราชการ
ท้องถิ่น 

๒0,000  อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

               

๘ โครงการพัฒนา
องค์กร (OD) ของ
คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง และผู้
สังเกตการณ์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยใน
การด าเนินโครงการพัฒนา
องค์กร (OD) ของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง และผู้
สังเกตการณ์ 

๓0,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

               

 
 
 

 

ผด  2 



~ 29 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

        3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
         3.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย ธศค มศค กศพ มีศค เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

๙ ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวง
มาลา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลยั 
ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา ที่จ าเปน็ต้อง
ใช้ในกิจกรรมหรือพิธีการ
ต่างๆ  

๕,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

                

๑๐ โครงการวัน
ท้องถิ่นไทย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนินโครงการวันท้องถิ่น
ไทย 

๕,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

                

๑๑ โครงการประชุม
ประชาคม
ทบทวน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
(พศศศ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ย
เก่ียวกับโครงการประชุม
ประชาคมทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พศศศ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

๑๐,๐๐๐ อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

                

 
 
 

 

ผด  2 



~ 30 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

           4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
                4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย ธศค มศค กศพ มีศค เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

๑ โครงการอบรม
กฎหมายเบื้องต้น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนินโครงการอบรม
กฎหมายเบื้องต้น 

๒๐,000 ต าบล 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

                 

๒ โครงการการ
ขับเคลื่อนภารกิจ
ศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน (ศยชศ) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยใน 
การด าเนินโครงการการ
ขับเคลื่อนภารกิจศูนย์
ยุติธรรมชุมชน (ศยชศ) 

๑๐,000 ต าบล 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

                 

๓ อุดหนุนโครงการ 
จัดตั้งศูนยป์ฏิบัต ิ
การร่วมในการ
ช่วยเหลือประชา 
ชนขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอ
คอนสวรรค์ 

เพื่ออุดหนุน อบตศ ศรี
ส าราญ โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอคอนสวรรค์ 
ปงงบประมาณ ๒๕๖๓ 

๓๐,๐๐๐ อ าเภอ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

                 

 
 
 

 

ผด  2 



~ 31 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

           4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ด ี
                4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย ธศค มศค กศพ มีศค เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

๔ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(งานบริหารทั่วไป) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่ อปทศ ตาม 
ที่ได้รับมอบหมาย เช่น 
ค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ เงินตอบ
แทนเจ้าหน้าที่ในการ
เลือกตั้ง เงินรางวัล ฯลฯ 

๒0,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

               

๕ ค่าเช่าบา้น เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่บา้น
ให้กับพนักงานส่วนต าบล
ซึ่งมีสิทธิเบิกได ้

๕๐,000 
 

อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

               

๖ เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรให้กับ
พนักงานส่วนต าบลและ
ลูกจ้างซึ่งมสีิทธิเบิกได ้
 

30,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

               

 
 
 

ผด  2 



~ 32 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

           4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ด ี
                4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย ธศค มศค กศพ มีศค เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

๗ ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยใน
การเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร 

๑๐0,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

                 

๘ ค่าเช่าพืน้ที่ส าหรับ
ท าเว็บไซต์ 
(Website) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยค่า
เช่าพื้นทีส่ าหรับจัดท า
เว็บไซต์ (Website),ค่า
จดทะเบียนเว็บไซต ์
(Website) Domain 
Name รายปงและ
ค่าใช้จ่าย,ค่าธรรมเนียม
อื่นๆ 

๑0,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

               

๙ รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา
บริการให้ด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ เช่น 
ค่าจ้างเหมาท าปาูย
ประชาสัมพนัธ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าจ้างท าของ 
และค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ฯ 

๑๒๐,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

               

ผด  2 



~ 33 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

           4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
                4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย ธศค มศค กศพ มีศค เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

๑๐ ค่ารับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยง
รับรองการประชุมสภา
ท้องถิ่น หรือคณะ 
กรรมการ หรือคณะ 
อนุกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้งตามกฎหมาย หรือ
ตามระเบียบ หรือหนังสือ
สั่งการของกระทรวง 
มหาดไทย ฯ 

๑0,000  อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

               

๑๑ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร
และนอกราช 
อาณาจักร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง,ค่าพาหนะ,ค่าที่
พัก,ค่าลงทะเบียน,
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน,ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ,ค่าธรรมเนียม
การใช้สนามบนิ และ
ค่าลงทะเบียนตา่งๆ ของ
พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง ฯ 

๔0,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

               

ผด  2 



~ 34 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

           4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
                4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย ธศค มศค กศพ มีศค เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

๑๒ วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
ส านักงานที่จ าเปน็ต้องใช้
ภายในหน่วยงาน ที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยนืนานสิน้เปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอนัสั้น 

๑๐๐,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

              

๑๓ วัสดุไฟฟาูและ
วิทยุ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุไฟฟาู
และวิทยุที่จ าเปน็ต้องใช้
ภายในหน่วยงาน ที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยนืนานสิน้เปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอนัสั้น 

๕,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

                

 
 
 

ผด  2 



~ 35 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

           4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ด ี
                4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย ธศค มศค กศพ มีศค เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หนา้ ข้อ 

๑๔ วัสดุงานบา้น 
งานครัว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบา้น
งานครัวที่จ าเป็นต้องใช้ใน
ส านักงานปลัด ที่จ าเปน็ต้อง
ใช้ภายในหน่วยงาน 

๑0,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

                

๑๕ วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
ยานพาหนะและขนสง่ที่
จ าเป็นที่ใช้กับยานพาหนะ
ของ อบตศคอนสวรรค์ 

๒0,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

                

๑๖ วัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามนั
เชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใชกับ
รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบียน กข ๙๙๔๐ ชัยภูมิ
,รถจักยานยนต์ หมายเลข
ทะเบียน ขจท ๓๕๓ ชัยภูมิ
,เครื่องจักกลหรือ
ยานพาหนะของ อบตศคอน
สวรรค์ 

๑๐๐,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

                 

 
 

ผด  2 



~ 36 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

           4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
                4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย ธศค มศค กศพ มีศค เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

๑๗ วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ที่
จ าเป็นต้องใช้ภายใน
หน่วยงาน 

๑0,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

                

๑๘ วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
คอมพิวเตอร์ที่จ าเป็นต้องใช้
กับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ 
อบตศคอนสวรรค์ หรือ
อุปกรณ์อ่ืนที่จ าเป็นต้องใช้
วัสดุคอมพิวเตอร์ 

๑๐0,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

                

๑๙ ค่าไฟฟาู เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูา
ส านักงานของ อบตศคอน
สวรรค์ รวมถึงอาคารสิ่งปลูก
สร้างทรัพย์สนิตา่งๆ ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ 
อบตศคอนสวรรค์ ในรอบ
ปงงบประมาณ ๒๕๖๓ 

๑๐๐,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

                 

 
 

ผด  2 



~ 37 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

           4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
                4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย ธศค มศค กศพ มีศค เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

๒๐ ค่าน้ าประปา  
ค่าน้ าบาดาล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปา
ของส านักงาน อบตศคอน
สวรรค์ หรือที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ อบตศคอน
สวรรค์  

๑๕,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

                

๒๑ ค่าบริการ
โทรศัพท ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของ
ส านักงาน อบตศคอนสวรรค์  

๑0,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

                

๒๒ ค่าบริการ
ไปรษณีย ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย,์ค่า
ธนาณัต,ิค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร,ค่าธรรมเนียม
ในการฝากส่งพัสดุภัณฑ์ 
ของ อบตศคอนสวรรค์ 

๕,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

                 

๒๓ ค่าบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ
เก่ียวกับการใช้อินเตอร์เน็ต 
(Internet) หรืออินเตอร์เน็ต
แบบความเร็วสูงของ 
อบตศคอนสวรรค์  

๕0,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

                

 
 

ผด  2 



~ 38 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

           4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
                4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย ธศค มศค กศพ มีศค เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

๒๔ ค่าเก้าอี้ท างานหลัง
สูง ขาเหล็ก เบาะ 
๒ ชั้น มีโช๊ค 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้
ท างานหลังสูง ขาเหล็ก 
เบาะ ๒ ชัน้ มีโช๊ค จ านวน 
๒ ตัวๆ ละ ๕,๘๐๐ บาท   

๑๑,๖00 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

                

๒๕ ค่าโต๊ะท างาน 
ขนาด ๑๘๐ x ๘๐ 
x ๗๕ cm 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะท างาน 
ขนาด ๑๘๐ x ๘๐ x ๗๕ 
cm จ านวน ๒ ตัวๆ ละ 
๕,๙๐๐ บาท  

๑๑,๘00 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

                

๒๖ ค่าจัดซื้อตู้เย็น
ขนาด ๙ คิวบิกฟุต 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น
ขนาด ๙ คิวบิกฟุต 
 

๑๔,๗00 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

                 

๒๗ อุดหนุนโครงการ 
จัดตั้งศูนยป์ฏิบัต ิ
การร่วมในการ
ช่วยเหลือประชา 
ชนของ อปทศ  
อศคอนสวรรค์ 

เพื่ออุดหนุน อบตศ ศรี
ส าราญ โครงการจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ 
อปทศ อศคอนสวรรค์ 
ปงงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 

๓๐,๐00 อ าเภอ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

                 

 

ผด  2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

           4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
                4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย ธศค มศค กศพ มีศค เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

๒๘ ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(งานวางแผนและ
สถิติ) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่ อปทศ ตาม 
ที่ได้รับมอบหมาย เช่น 
ค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ เงินตอบ
แทนเจ้าหน้าที่ในการ
เลือกตั้ง เงินรางวัล ฯลฯ 

๒,๐00 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

                

๒๙ ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของพนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้างที่
ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือวันหยุดราชการ 

๒,๐00 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

                

๓๐ ค่าเช่าบา้น เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่บา้น
ให้กับพนักงานส่วนต าบล
ซึ่งมีสิทธิเบิกได ้
 

๕,๐00 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

                 

ผด  2 



~ 40 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

           4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
                4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย ธศค มศค กศพ มีศค เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

๓๑ รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา
บริการให้ด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ เชน่ ค่าจา้งเหมาท า
ปูายประชาสัมพนัธ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าจ้างท าของ และ
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ฯ 

๑๑,๐00 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

                

๓๒ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร
และนอก
ราชอาณาจักร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง,ค่าพาหนะ,ค่าที่พัก,
ค่าลงทะเบียน,ค่าบริการ
จอดรถฯ ของพนักงานส่วน 
ต าบลและพนักงานจ้าง ฯ 

๑๐,๐00 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

                

๓๓ โครงการ
พระราชทานพระ
บรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระนางเจ้าพระ
บรมราชินี เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก ฯ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
พระราชทานพระบรมฉายา
ลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินี ฯ 

๒๐๐,๐00 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

                

ผด  2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

           4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ด ี
                4.๒  แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานคลัง) 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย ธศค มศค กศพ มีศค เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

๑ ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของพนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง 
ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏบิัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือวันหยุดราชการ 

๕,๐00 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

กองคลัง                 

๒ ค่าเช่าบา้น 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่บา้น
ให้กับพนักงานส่วนต าบล
ซึ่งมีสิทธิเบิกได ้

๒๐,๐00 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

กองคลัง                 

๓ ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่ อปทศ ตาม 
ที่ได้รับมอบหมาย เช่น 
ค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ เงินตอบ
แทนเจ้าหน้าที่ในการ
เลือกตั้ง เงินรางวัล ฯลฯ 

๑๐,๐๐๐ อบตศ 
คอนสวรรค์ 

กองคลัง                 

 

ผด  2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

           4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
                4.2  แผนงานบริหารทั่วไป (งานคลัง) 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย ธศค มศค กศพ มีศค เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

๔ เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรให้กับ
พนักงานส่วนต าบลและ
ลูกจ้าง 

๓0,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

กองคลัง                

5 รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา
บริการให้ด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ เชน่ ค่าจา้งเหมาท า
ปูายประชาสัมพนัธ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าจ้างท าของ และ
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ฯ 

๑30,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

กองคลัง                

๖ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการใน
ราชอาณาจักร
และนอก
ราชอาณาจักร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง,ค่าพาหนะ,ค่าที่พัก,
ค่าลงทะเบียน,ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน
,ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ,
ค่าธรรมเนียมการใช้
สนามบิน และค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ของพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง ฯ 

๕0,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

กองคลัง                

ผด  2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

           4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ด ี
                4.2  แผนงานบริหารทั่วไป (งานคลัง) 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย ธศค มศค กศพ มีศค เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

๗ โครงการจัดท า
แผนที่ภาษีและ
และทะเบียน
ทรัพย์สิน  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนินโครงการจัดท าแผนที่
ภาษีและและทะเบียน
ทรัพย์สิน  

๑๕0,000 ต าบล 
คอนสวรรค์ 

กองคลัง               

๘ โครงการออก
บริการประชาชน
เคลื่อนที่ จัดเก็บ
ภาษีประจ าปง
งบประมาณ 
๒๕๖๓ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ย
โครงการออกบริการ
ประชาชนเคลื่อนที่ จัดเก็บ
ภาษีประจ าปงงบประมาณ 
๒๕๖๓ 

๑0,000 ต าบล 
คอนสวรรค์ 

กองคลัง                

๙ ค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินภายในหน่วยงาน 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกต ิ

๒0,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

กองคลัง                  

๑๐ วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
ส านักงานที่จ าเปน็ต้องใช้
ภายในหน่วยงาน  

50,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

กองคลัง                  

 
 

ผด  2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

           4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
                4.2  แผนงานบริหารทั่วไป (งานคลัง) 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย ธศค มศค กศพ มีศค เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

๑๑ วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ที่
จ าเป็นต้องใช้ภายใน
หน่วยงาน  

๑0,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

กองคลัง               

๑๒ วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
คอมพิวเตอร์ที่จ าเป็นต้องใช้
กับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ 
อบตศคอนสวรรค์ หรือ
อุปกรณ์อ่ืนที่จ าเป็นต้องใช้
วัสดุคอมพิวเตอร์ 

๕0,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

กองคลัง                

๑๓ ค่าบริการ
ไปรษณีย ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย,์ค่า
ธนาณัต,ิค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร,ค่าธรรมเนียม
ในการฝากส่งพัสดุภัณฑ์ 
ของ อบตศคอนสวรรค์ 

๒0,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

กองคลัง                  

 
 
 
 

ผด  2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

           4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
                4.2  แผนงานบริหารทั่วไป (งานคลัง) 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย ธศค มศค กศพ มีศค เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

๑๔ ค่าโต๊ะท างาน
เหล็ก ขนาด ๔ 
ฟุต  

เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะท างาน
เหล็ก ขนาด ๔ ฟุต จ านวน 
๒ ตัวๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท 

๘,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

กองคลัง               

๑๕ ค่าเก้าอี้
ส านักงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้
ส านักงาน มโีช๊คปรับระดบั
จ านวน ๒ ตัวๆ ละ ๒,๐๐๐ 
บาท 

๔,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

กองคลัง               

๑๖ โครงการส ารวจ
จัดเก็บข้อมลูที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 
ประจ าปง
งบประมาณ 
2563 องค์การ
บริหารส่วนต าบล
คอนสวรรค์ 
อ าเภอคอนสวรรค์ 
จังหวัดชัยภูมิ   

เพื่อบริการประชาชนในการ
ส ารวจจดัเก็บข้อมลูที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง ประจ าปง
งบประมาณ 2563 

๒๐๐,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

กองคลัง               

 
 

 

ผด  2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

            4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
                  4.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม 

   งบ 
  ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย. ธศค. มศค. กศพศ มีศค. เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

1 ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์
แก่องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
(งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความ
สงบภายใน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติราชการอันเปน็
ประโยชน์แก่ อปทศ 
ตามที่ได้รบัมอบหมาย 
เช่น ค่าตอบแทน 
บุคคลหรือคณะ 
กรรมการ เงินตอบแทน
เจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง 
เงินรางวัล ฯลฯ 

๕,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

               

2 ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติราชการ
นอกเวลาราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบ 
แทนการปฏิบตัิงานนอก
เวลาราชการของ  
พนักงานส่วนต าบล  
และพนักงานจา้งทีไ่ด้รับ 
อนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการหรือ
วันหยุดราชการ 
 

๒,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

               

ผด  2 



~ 47 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

            4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
                 4.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม 

   งบ 
  ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย. ธศค. มศค. กศพศ มีศค. เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

๓ ค่าเช่าบา้น เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่บา้น
ให้กับพนักงานส่วน
ต าบลซึง่มีสิทธิเบิกได ้

๕,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

               

๔ เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ให้กับพนักงานส่วน
ต าบลและลูกจา้ง 
 

๒,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

               

๕ ค่าจ้างเหมา
รักษาความ
ปลอดภัยของ
สถานที่ราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา
รักษาความปลอดภัยของ
สถานที่ราชการ 
 

๑๐๘,๐00 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

               

๖ รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา
บริการให้ด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ เช่น ค่า 
จ้างเหมาท าปูายประชา 
สัมพันธ์ ค่าถา่ยเอกสาร 
ค่าจ้างท าของ และคา่
ซ่อมแซมทรัพย์สิน ฯ 

๑๕,๐๐๐ อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

               

ผด  2 



~ 48 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

            4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
                 4.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม 

   งบ 
  ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย. ธศค. มศค. กศพศ มีศค. เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

๗ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการใน
ราชอาณาจักร
และนอก
ราชอาณาจักร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง,ค่าพาหนะ,ค่าที่
พัก,ค่าลงทะเบียน,
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน,ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ,ค่าธรรมเนียม
การใช้สนามบนิ และ
ค่าลงทะเบียนตา่งๆ ของ
พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง ฯ 

๕,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

               

๘ ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์
แก่องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น (งาน
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย) 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ให้กับพนักงานส่วน
ต าบลและลูกจา้ง 

๒,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

               

ผด  2 



~ 49 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

            4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ด ี
                 4.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม 

   งบ 
  ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย. ธศค. มศค. กศพศ มีศค. เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

๙ ค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษาทรัพยส์ิน
ภายในงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกต ิ

๒๐,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

               

๑๐ วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
ยานพาหนะและขนสง่ที่
จ าเป็นที่ใช้กับ
ยานพาหนะหรืองานที่
เก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยของ อบตศ 
คอนสวรรค์ 

๑๐,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

               

 
 
 
 

 

ผด  2 



~ 50 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

            4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
                 4.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม 

   งบ 
  ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย. ธศค. มศค. กศพศ มีศค. เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

๑๑ วัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามนั
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เช่น น้ ามันดีเซล,น้ ามัน
เบนซิน น้ ามนัหล่อลื่น 
ใช้กับรถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค์ หมายเลข
ทะเบียน ๘๑-๘๔๗๗ 
ชัยภูมิ และเครื่องจักรกล 
หรืองานที่เก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานปูองกันฯ 
อบตศคอนสวรรค์ 

๒๐,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

               

 
 
 
 
 
 
 
 

ผด  2 



~ 51 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

            4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
                 4.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม 

   งบ 
  ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย. ธศค. มศค. กศพศ มีศค. เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

๑๒ ค่าจัดซื้อเต็นท์
ทรงโค้ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยใน
การจัดซื้อเต็นท์ทรงโค้ง 
กว้างขนาด ๔ เมตร ยาว 
๘ เมตร สูง ๒ศ๕ เมตร 
(ราคาตามท้องตลาด) 

๕๐,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

               

๑๓ ค่าคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับประมวล 
ผล แบบที่ ๒  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน 
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์
ส าหรับประมวลผล  
แบบที่ ๒ ฯ 

๓๐,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด  2 



~ 52 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอเมืองคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
  

              ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                   ๔.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล า
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย ธศค มศค กศพ มีศค เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

๑๔ เครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือ LED สีชนดิ   
Network แบบที่ 
๒ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์
เลเซอร์หรือ LED ชนิด 
Network แบบที่ ๒ ฯ  
(๑๘ หน้า/นาที) 

๑๐,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

               

๑๕ เครื่องส ารองไฟฟูา 
ขนาด ๘๐๐ VA 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
เต้นท์ทรงโค้ง กวา้งขนาด ๔ 
เมตร ยาว ๘ เมตร  สูง ๒ศ๕ 
เมตร (ราคาตามท้องตลาด) 

๒,๕00 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด  2 



~ 53 ~ 
 

 

           บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

         4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ด ี
              ๔.๔ แผนการศึกษา 

ล า
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย ธศค. มศค. กศพ. มีศค เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

๑ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน 
ผู้ปฏิบัติราชการอันเปน็
ประโยชน์แก่ อปทศ ตาม 
ที่ได้รับมอบหมาย เช่น 
ค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ เงินตอบ
แทนเจ้าหน้าที่ในการ
เลือกตั้ง เงินรางวัล, 
เงินท าขวัญ ฯลฯ 

๕,๐๐๐ อบตศ 
คอนสวรรค์ 

กอง
การศึกษา 

              

๒ ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของพนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง 
ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏบิัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือวันหยุดราชการ 
 

๒,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

กอง
การศึกษา 

              

 
 

ผด  2 



~ 54 ~ 
 

 

                                                                          บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

             ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
                  ๔.๔ แผนการศึกษา 

ล า
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย ธศค. มศค. กศพ. มีศค เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

๓ รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 

ค่าเย็บเล่มหนังสือ 
เข้าปกหนังสือข้อบัญญัติ 
ค่าธรรมเนียม ฯลฯ 

๕0,๐๐๐ อบตศ 
คอนสวรรค์ 

กอง
การศึกษา 

              

๔ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร
และนอก
ราชอาณาจักร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง,ค่าพาหนะ,ค่าที่
พัก,ค่าลงทะเบียน,
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน,ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ,ค่าธรรมเนียม
การใช้สนามบนิ และ
ค่าลงทะเบียนตา่งๆ ของ
พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง ฯ 

๒๐,๐๐0 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

กอง
การศึกษา 

              

๕ ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษาทรัพยส์ิน
ภายในส่วนการศึกษา 
อบตศคอนสวรรค์ เพื่อ 
ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ฯ 

๒0,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

กอง
การศึกษา 

              

ผด  2 



~ 55 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

        ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
                ๔.๔  แผนการศึกษา 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศคศ พศย. ธศคศ มศค. กศพ. มีศค เมศย พศค. มิศยศ กศค. สศค. กศยศ หน้า ข้อ 

๖ วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
คอมพิวเตอร์ที่จ าเป็นต้องใช้
กับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ 
อบตศคอนสวรรค์ หรือ
อุปกรณ์อ่ืนที่จ าเป็นต้องใช้
วัสดุคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติมีอายุการใชง้านไม่
ยืนนานสิน้เปลืองหมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น 

5๐,๐๐๐ อบตศ 
คอนสวรรค์ 

กอง
การศึกษา 

               

๗ ค่าบริการไปรษณีย ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย,์ค่า
ธนาณัต,ิค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร,ค่าธรรมเนียม
ในการฝากส่งพัสดุ ในรอบ
ปงงบประมาณ ๒๕๖๓ 

๒,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

กอง
การศึกษา 

               

 
 

 

ผด  2 



~ 56 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

        ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
                ๔.๔  แผนการศึกษา 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศคศ พศย. ธศคศ มศค. กศพ. มีศค เมศย พศค. มิศยศ กศค. สศค. กศยศ หน้า ข้อ 

๘ วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
ส านักงาน ที่จ าเปน็ต้องใช้
ภายในหน่วยงาน ที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยนืนานสิน้เปลือง
หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอนัสั้น 

5๐,๐๐๐ อบตศ 
คอนสวรรค์ 

กอง
การศึกษา 

               

๙ ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
(งานระดบัก่อนวัย
เรียนและประถม 
ศึกษา) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่ อปทศ ตามที่
ได้รับมอบหมาย เชน่ 
ค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ เงินตอบแทน
เจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงิน
รางวัล,เงินท าขวัญ ฯลฯ 

๕,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

กอง
การศึกษา 

               

 
 
 

ผด  2 



~ 57 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

        ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
                ๔.๔  แผนการศึกษา 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศคศ พศย. ธศคศ มศค. กศพ. มีศค เมศย พศค. มิศยศ กศค. สศค. กศยศ หน้า ข้อ 

๑๐ ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของพนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้างที่
ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือวันหยุดราชการ 
 

๒,๐๐๐ อบตศ 
คอนสวรรค์ 

กอง
การศึกษา 

               

๑๑ เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรผู้มีสทิธิเบิก
ได ้

๒๐,๐๐๐ อบตศ 
คอนสวรรค์ 

กอง
การศึกษา 

               

๑๒ รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา
บริการให้ด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ เชน่ ค่าจา้งเหมาท า
ปูายประชาสัมพนัธ์ ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าจ้างท าของ 
และค่าซ่อมแซมทรัพย์สนิ 

๒๐,๐๐๐ อบตศ 
คอนสวรรค์ 

กอง
การศึกษา 

              

 

ผด  2 



~ 58 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
                   ๔.๔ แผนการศึกษา 

ล า
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย ธศค. มศค. กศพ. มีศค เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

๑๓ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักและ
นอกราชอาณาจักร 

เพือ่จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง,ค่าพาหนะ,ค่าที่พัก,
ค่าลงทะเบียน,ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน
,ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ,
ค่าธรรมเนียมการใช้
สนามบิน และค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ของพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง ฯ 

๒๐,๐๐๐ อบตศ 
คอนสวรรค์ 

กอง
การศึกษา 

              

๑๔ ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินภายในส่วน
การศึกษา อบตศคอนสวรรค์ 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ฯ 

๒๐,๐๐๐ อบตศ 
คอนสวรรค์ 

กอง
การศึกษา 

              

๑๕ วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
ส านักงานที่จ าเปน็ภายใน
หน่วยงานที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร ฯ 

๒๐,๐๐๐ อบตศ 
คอนสวรรค์ 

กอง
การศึกษา 

              

 



~ 59 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

        ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ด ี
                ๔.๔  แผนการศึกษา 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศคศ พศย. ธศคศ มศค. กศพ. มีศค เมศย พศค. มิศยศ กศค. สศค. กศยศ หน้า ข้อ 

๑๖ วัสดุงานบา้น 
งานครัว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงาน
บ้านงานครัวที่จ าเปน็ต้อง
ใช้ภายในศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก อบตศคอนสวรรค์ ฯ 

๕,๐๐๐ ศพดศ 
๒ ศูนย์ 

กอง
การศึกษา 

               

๑๗ ค่าไฟฟาู เพื่อจ่ายค่าไฟฟาูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลคอน
สวรรค์ในรอบปงงบ 
ประมาณ ๒๕๖๓ 

๒๐,๐๐๐ ศพดศ 
๒ ศูนย์ 

กอง
การศึกษา 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด  2 



~ 60 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 
 

            4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ด ี
                 4.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศยศ 
 

ธศคศ มศค. กศพศ มีศค. เมศย พศคศ มิศย. กศค. สศค. กศย. หน้า 

๑ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติราชการอันเปน็
ประโยชน์แก่ อปทศ ตาม 
ที่ได้รับมอบหมาย เช่น 
ค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ เงินตอบ
แทนเจ้าหน้าที่ในการ
เลือกตั้ง เงินรางวัล ฯลฯ 

๕,๐๐๐ อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

             

๒ ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของพนักงาน
ส่วนต าบล และพนักงาน
จ้างทีไ่ด้รับอนุมัติให้
ปฏิบัติหนา้ที่นอกเวลา
ราชการปกติ หรือ
วันหยุดราชการ 
 

๒,๐๐๐ อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

             

 

ผด  2 



~ 61 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

           ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
                 ๔.๕  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศยศ 
 

ธศค มศค. กศพศ มีศค. เมศย พศคศ มิศย. กศค. สศค. กศย. หน้า ข้อ 

๓ ค่าเช่าบา้น เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่บา้น
ให้กับพนักงานส่วน
ต าบลซึง่มีสิทธิเบิกได ้

๑0,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

                

๔ เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ให้กับพนักงานส่วน
ต าบลและลูกจา้งซึ่งมี
สิทธิเบิกได ้
 

๒0,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

              

๕ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา
บริการให้ด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ เช่น 
ค่าจ้างเหมาท าปาูย
ประชาสัมพนัธ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าจ้างท าของ 
และค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ฯ 

๑0,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

              

 
 

ผด  2 



~ 62 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

            ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ด ี
                 ๔.๕  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศยศ 
 

ธศคศ มศค. กศพศ มีศค. เมศย พศคศ มิศย. กศค. สศค. กศย. หน้า ข้อ 

๖ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง,ค่าพาหนะ,ค่าที่
พัก,ค่าลงทะเบียน,
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน,ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ,ค่าธรรมเนียม
การใช้สนามบนิ และ
ค่าลงทะเบียนตา่งๆ ของ
พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง ฯ 

๕,๐๐๐ อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

               

๗ ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษาทรัพยส์ิน
ภายในหน่วยงาน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ฯ 

5,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

              

 
 

 
 

ผด  2 



~ 63 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

          4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
               4.6 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศคศ พศยศ ธศคศ มศคศ กศพ มีศค เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

๑ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติราชการอันเปน็
ประโยชน์แก่ อปทศ 
ตามที่ได้รบัมอบหมาย 
เช่น ค่าตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ เงิน
ตอบแทนเจ้าหนา้ที่ใน
การเลือกตั้ง เงินรางวัล, 
เงินท าขวัญ ฯลฯ 

10,0๐๐ อบตศ 
คอนสวรรค์ 

กองช่าง                

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผด  2 



~ 64 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

     ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
                ๔.๖ แผนงานเคหะและชุมชน 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย ธศค มศค กศพ มีศค เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

๒ ค่าเช่าบา้น เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่บา้น
ให้กับพนักงานส่วน
ต าบลซึง่มีสิทธิเบิกได ้

๑๐,๐00 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

กองช่าง                 

๓ ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของพนักงาน
ส่วนต าบล และพนักงาน
จ้างทีไ่ด้รับอนุมัติให้
ปฏิบัติหนา้ที่นอกเวลา
ราชการปกติ หรือ
วันหยุดราชการ 
 

5,0๐๐ อบตศ 
คอนสวรรค์ 

กองช่าง                

 
 
 
 
 
 
 

ผด  2 



~ 65 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

      ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
                ๔.๖ แผนงานเคหะและชุมชน 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย ธศค มศค กศพ มีศค เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

๕ เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ผู้มีสิทธิเบิกได ้

๒๐,๐๐๐ อบตศ 
คอนสวรรค์ 

กองช่าง                

๖ รายจ่ายเก่ียวกับการ
สอบเขตรังวัดที่ดิน
สาธารณประโยชน์ 
ต าบลคอนสวรรค์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยใน
การในการออกสอบเขต
รังวัดที่ดินสาธารณ 
ประโยชน์ ต าบลคอน
สวรรค์ ที่มีการบุกรุก 
เข้าครอบครอง
กรรมสิทธิ์เหนือที่ดิน 
สาธารณประโยชน์ ฯลฯ 

2๐,๐๐๐ พื้นที่ต าบล 
คอนสวรรค์ 

กองช่าง                

 
 
 
 
 
 
 
 

ผด  2 



~ 66 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

      ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
                 ๔.๖ แผนงานเคหะและชุมชน 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กจิกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย ธศค มศค กศพ มีศค เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

๗ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา
บริการให้ด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ เช่น 
ค่าจ้างเหมาท าปาูย
ประชาสัมพนัธ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าจ้างท าของ 
และค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ฯ 

๒๐,๐00 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

กองช่าง                

๘ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง,ค่าพาหนะ,ค่าที่
พัก,ค่าลงทะเบียน,
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน,ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ,ค่าธรรมเนียม
การใช้สนามบนิ และ
ค่าลงทะเบียนตา่งๆ ของ
พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง ฯ 

๒๐,๐๐๐ อบตศ 
คอนสวรรค์ 

กองช่าง                

 

ผด  2 



~ 67 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

      ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
                 ๔.๖ แผนงานเคหะและชุมชน 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย ธศค มศค กศพ มีศค เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

๙ ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษาทรัพยส์ิน
ภายในหน่วยงาน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ฯ 

๒๐๐,๐00 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

กองช่าง                

๑๐ วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
ส านักงาน ที่จ าเปน็ต้อง
ใช้ภายในหน่วยงานที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวรหรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยนื
นานสิ้นเปลืองหมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น 

๓๐,๐๐๐ อบตศ 
คอนสวรรค์ 

กองช่าง                

 
 
 
 
 

ผด  2 



~ 68 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

       ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
                 ๔.๖ แผนงานเคหะและชุมชน 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย ธศค มศค กศพ มีศค เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

๑๑ วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
คอมพิวเตอร์ ที่จ าเป็น 
ต้องใช้ภายในหน่วยงาน
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวรหรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยนื
นานสิ้นเปลืองหมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น 

๑๐,๐00 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

กองช่าง                

๑๒ ค่าไฟฟาู เพื่อจ่ายเป็นค่า
กระแสไฟฟูาสถานสีูบน้ า
ด้วยพลังงานไฟฟาูเพื่อ
การเกษตรรวมถึงอาคาร
สิ่งปลูกสร้าง ทรัพยส์ิน
ต่างๆ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของสถานีสบู
น้ า บา้นโนนโพธิ์ หมู่ที่ 
๖,๑๔ ต าบลคอนสวรรค ์

๔๐,๐๐๐ อบตศ 
คอนสวรรค์ 

กองช่าง                

 

ผด  2 



~ 69 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

      ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
                ๔.๖ แผนงานเคหะและชุมชน 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย ธศค มศค กศพ มีศค เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

๑๓ ค่าบริการไปรษณีย ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์
,ค่าธนาณัต,ิค่าซื้อดวง
ตราไปรษณยีากร,
ค่าธรรมเนียมในการฝาก
ส่งพัสดุ ในรอบ
ปงงบประมาณ ๒๕๖๓ 

๒,๐00 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

กองช่าง                

๑๔ ค่าออกแบบ  
ค่าควบคุมงาน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่า
ออกแบบ ค่าควบคุมงาน 

๓๐๐,๐00 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

กองช่าง                

๑๕ เงินชดเชยคา่เงิน
ก่อสร้าง (ค่า K) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชย
ค่างานก่อสร้าง (ค่า K) 

๑๐,๐๐๐ อบตศ 
คอนสวรรค์ 

กองช่าง                

 
 
 
 
 
 
 
 

ผด  2 



~ 70 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

      ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
                 ๔.๖ แผนงานเคหะและชุมชน 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย ธศค มศค กศพ มีศค เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

๑๖ ค่าบริการไปรษณีย ์ เพือ่จ่ายเป็นค่าไปรษณีย์
,ค่าธนาณัต,ิค่าซื้อดวง
ตราไปรษณยีากร,
ค่าธรรมเนียมในการฝาก
ส่งพัสดุ ในรอบ
ปงงบประมาณ ๒๕๖๓ 

๒,๐00 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

กองช่าง                

๑๗ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(งานไฟฟ้าถนน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติราชการอันเปน็
ประโยชน์แก่ อปทศ ตาม 
ที่ได้รับมอบหมาย เช่น 
ค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ เงินตอบ
แทนเจ้าหน้าที่ในการ
เลือกตั้ง เงินรางวัล ฯลฯ 

๕,๐๐๐ อบตศ 
คอนสวรรค์ 

กองช่าง                

 
 
 
 

ผด  2 



~ 71 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

     ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
                ๔.๖ แผนงานเคหะและชุมชน 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย ธศค มศค กศพ มีศค เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

๑๘ ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา 
ราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของพนักงาน
ส่วนต าบล และพนักงาน
จ้างทีไ่ด้รับอนุมัติให้
ปฏิบัติหนา้ที่นอกเวลา
ราชการปกติ หรือ
วันหยุดราชการ 
 

๒,๐00 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

กองช่าง                

๑๙ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา
บริการให้ด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ เช่น 
ค่าจ้างเหมาท าปาูย
ประชาสัมพนัธ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าจ้างท าของ 
และค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ฯ 

๑๕๐,๐๐๐ อบตศ 
คอนสวรรค์ 

กองช่าง                

 
 

ผด  2 



~ 72 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

     ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
                ๔.๖ แผนงานเคหะและชุมชน 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย ธศค มศค กศพ มีศค เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

๒๐ ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษาทรัพยส์ิน
ภายในหน่วยงาน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ฯ 

๒๐,๐00 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

กองช่าง                

๒๑ วัสดุไฟฟาูและวิทย ุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
ไฟฟูาทีจ่ าเปน็ต้องใช้กับ
งานไฟฟูาถนนของ 
อบตศคอนสวรรค์ หรือ
อุปกรณ์อ่ืนที่จ าเป็นต้อง
ใช้ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนานสิน้เปลือง
หมดไปหรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลา 
อันสั้น 

๑๕๐,๐๐๐ อบตศ 
คอนสวรรค์ 

กองช่าง                

 
 

ผด  2 



~ 73 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

     ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
                ๔.๖ แผนงานเคหะและชุมชน 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย ธศค มศค กศพ มีศค เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

๒๒ วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
ยานพาหนะและขนสง่ 
เช่น แบตเตอรี,่ยางนอก,
ยางใน,น้ ามันเบรก,หม้อ
น้ า,กันชนรถยนต,์เบาะ
รถยนต์,แม่แรง ฯลฯ  
ที่ใช้กับยานพาหนะของ 
อบตศคอนสวรรค์  
 

๑๐,๐00 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

กองช่าง                

๒๓ วัสดุเชื้อเพลิงและ 
หล่อลื่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามนั
เชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่
ใช้กับรถกระเช้า หรือรถ
อิแต๋น หมายเลข
ทะเบียน ฆค ๒๘๑๓ 
ชัยภูมิ เครื่องกลหรือ
ยานพาหนะ และเครื่อง
ตัดหญ้า ของ อบตศ 
คอนสวรรค์ 

๓๐,๐00 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

กองช่าง                

 

ผด  2 



~ 74 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

              4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
                    4.7 แผนงานสาธารณสุข 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย ธศค มศค กศพ มีศค เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

๑ ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการชดเชย
การท างานหรือเวลาที่เสียไป
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนา้ที่
ในการดูแลผู้สงูอายุที่มีการ
พึ่งพิง ได้แก่ อาสาสมัคร
บริบาลท้องถ่ิน ฯ 
 

๑๔๔,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด  2 



~ 75 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

              ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
                    ๔.๗  แผนงานสาธารณสุข 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย ธศค มศค กศพ มีศค เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

๒ รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา
บริการ ส ารวจข้อมูลและ
จัดท าทะเบียนสุนัขและแมว
ในรอบปงงบประมาณ ๒๕๖๓ 
(จ านวน ๒ คร้ัง/ปง ในอัตราตัว
ละ ๓ บาท ในเดือนธนัวาคม
และเดือนมิถุนายน) 

๕,๐๐๐ อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

               

๓ รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา
บริการให้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
เช่น ค่าจา้งเหมาท าปูาย
ประชาสัมพนัธ์ ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าจ้างท าของ และคา่
ซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าจา้ง
เหมาบุคคลภายนอก
ด าเนินงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน
ภายในองค์กร ฯ 

๑๒๕,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

               

 
 

ผด  2 



~ 76 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

              ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
                    ๔.๗  แผนงานสาธารณสุข 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย ธศค มศค กศพ มีศค เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

๔ ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินภายในหน่วยงาน 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ฯ  

๕,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

               

๕ วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุวิทยา 
ศาสตร์หรือการแพทย์ ดังนี ้
- ค่าทรายอะเบทปูองกัน
ลูกน้ ายุงลาย 
- เคมีภัณฑ์ต่างๆ ที่ใชปู้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ หรือ
โรคระบาดที่เกิดในพืน้ที่ที่เปน็
วัสดุที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยนืนาน
สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 

๑๐๐,๐๐๐ อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

               

 
 
 

ผด  2 



~ 77 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

      ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
                 ๔.๗ แผนงานสาธารณสุข 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย ธศค มศค กศพ มีศค เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

๖ ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา 
ราชการ 
(งานก าจัดขยะและสิ่ง
ปฏิกูล) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของพนักงานจา้ง 

๒,๐00 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

               

๗ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา
บริการให้ด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ เช่น 
ค่าจ้างเหมาท าปาูย
ประชาสัมพนัธ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าจ้างท าของ 
และค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ฯ 

๕๐,๐๐๐ อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

               

๘ ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษาทรัพยส์ิน
ภายในหน่วยงาน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ฯ 

๒๒,๐00 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

               

 

ผด  2 



~ 78 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

     ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
                ๔.๗ แผนงานสาธารณสุข 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย ธศค มศค กศพ มีศค เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

๙ วัสดุงานบา้นงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงาน
บ้านงานครัวที่จ าเปน็ 
ต้องใช้การจัดเก็บขยะ
มูลฝอยสิ่งปฏิกูล 

๑๐,๐00 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

               

๑๐ วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
ยานพาหนะและขนสง่ 
เช่น แบตเตอรี,่ยางนอก,
ยางใน,น้ ามันเบรก,หม้อ
น้ า,กันชนรถยนต,์เบาะ
รถยนต์,แม่แรง ฯลฯ  
ที่ใช้กับยานพาหนะของ 
อบตศคอนสวรรค์ ฯ 

๒๐,๐๐๐ อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

               

๑๑ โครงการคัดแยกขยะ
ต้นทาง 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ด าเนินการโครงการคัด
แยกขยะต้นทางในชุมชน
ตามอ านาจหน้าที่ 
พศรศบศ สภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วน
ต าบล พศศศ ๒๕๓๗ 

๓๐,๐00 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

               

ผด  2 



~ 79 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

     ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
                 ๔.๗ แผนงานสาธารณสุข 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย ธศค มศค กศพ มีศค เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

๑๒ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามนั
เชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่
ใช้กับรถบรรทุกขยะ 
หมายเลขทะเบียน  
๘๓-๔๘๘๙ ชัยภูมิ 

๑๐๐,๐๐๐ อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

               

๑๓ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติราชการอันเปน็
ประโยชน์แก่ อปทศ ตาม 
ที่ได้รับมอบหมาย เช่น 
ค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ เงินตอบ
แทนเจ้าหน้าที่ในการ
เลือกตั้ง เงินรางวัล ฯลฯ 

๕,๐๐๐ อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

               

๑๔ ค่าจ้างเหมาบริการ
คนงานเก็บขยะ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้ง 
เหมาในการเก็บขยะ
พื้นที่ต าบลคอนสวรรค์ 

๒๓๖,๐๐๐ พื้นที่ต าบล 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

               

 
 
 

ผด  2 



~ 80 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
            

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
    ๔.๘ แผนงานการเกษตร 

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศคศ พศย. ธศค. มศค. กศพศ มีศค เมศย พศค มิศย. กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

๑ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ
ราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
(งานส่งเสริมการเกษตร) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่ อปทศ ตาม 
ที่ได้รับมอบหมาย เช่น 
ค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ เงินตอบ
แทนเจ้าหน้าที่ในการ
เลือกตั้ง เงินรางวัล ฯลฯ 

๕,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

              

๒ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของพนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้างที่
ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือวันหยุดราชการ 
 

๒,๐๐๐ อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

              

 
 

ผด  2 ผด  2 



~ 81 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
       

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
              ๔.๘ แผนงานเกษตร  

ล า 
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศคศ พศย. ธศค. มศค. กศพศ มีศค เมศย พศค มิศย. กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

๓ รายจ่ายเพื่อให้ได้มา 
ซึ่งบริการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา
บริการให้ด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ เชน่ ค่าจา้งเหมาท า
ปูายประชาสัมพนัธ์ ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าจ้างท าของ 
และค่าซ่อมแซมทรัพย์สนิ 
ฯ 

๒0,000 อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

              

๔ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร
หรือนอกราชอาณาจักร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง,ค่าพาหนะ, 
ค่าที่พัก,ค่าลงทะเบียน,
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน,ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ,ค่าธรรมเนียม
การใช้สนามบนิ และ
ค่าลงทะเบียนตา่งๆ ของ
พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง ฯ 

๒,๐๐๐ อบตศ 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

              

 

ผด  2 ผด  2 



~ 82 ~ 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

               5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
                     5.1 แผนงาน 

ล า 
ดับ
ที่ 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย ธศค มศค กศพ มีศค เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด  2 



~ 83 ~ 
 

 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 

             6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
                   6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ล า 
ดับ
ที่ 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ.๒๕63 แผน 

ตศค พศย ธศค มศค กศพ มีศค เมศย พศค มิศย กศค สศค กศย หน้า ข้อ 

1 ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยใน
การเลือกตั้ง 

3๐0,000 ต าบล 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

                

2 โครงการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นเชิง
สมานฉนัท ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตาม
โครงการเลือกตั้งท้องถ่ิน
เชิงสมานฉันท ์

20,000 ต าบล 
คอนสวรรค์ 

ส านักงาน
ปลัด 

                

ผด  2 



~ 84 ~ 
 

 

 


