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ค ากล่าวน า 

  แผนการด าเนินงาน เป็นแผนที่รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม ที่ด าเนินจริงทั้งหมด     
ในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลโคกกรวดในแต่ละปีงบประมาณ เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี กล่าวคือเทศบาลต าบลโคกกรวดได้รวบรวมแผนงานโครงการต่างๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งที่ เป็นงบประมาณของเทศบาลต าบลโคกกรวดที่ด าเนินการโดยงบประมาณของ
หน่วยงานอื่น ที่เข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลโคกกรวด มาจัดท าแผนการด าเนินงานขึ้น เพื่อเป็น
ตัวก าหนดทิศทางในการด าเนินงาน ของแต่ละปีงบประมาณ   

  ในการนี้ เทศบาลต าบลโคกกรวด ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล     
โคกกรวด คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโคกกรวด  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
โคกกรวด  ส่วนราชการทุกภาคส่วน  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวางแผน  ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการจัดท า
แผนการด าเนินงานฉบับนี้ ในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

  เทศบาลต าบลโคกกรวดจักได้น าแผนการด าเนินงานนี้ ไปปฏิบัติ เพ่ือความผาสุขของ
ประชาชนใน ท้องถ่ินต าบลโคกกรวดต่อไป  
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ค าน า 

  เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามหมวด 
5 ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้            
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น            
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผน
ด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 12 “ข้อ 17 แผนการ
ด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน และโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เทศบาลต าบลโคกกรวด จึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา
และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้นและใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของท้องถิ่นให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ
ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลโคกกรวด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับนี้ จะสามารถ  
ใช้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลโคกกรวด และผู้ที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดี 
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ส่วนที่  1  บทน า 
1.1  บทน า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.25๖๐  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญ
กับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนด
นโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอ านาจหน้าที่ของ
ตนเองโดยเฉพาะ  นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพ่ือให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่าง
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางขึ้น  ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการ
สาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลมาก 

เทศบาลต าบลโคกกรวดได้จัดท าแผนพัฒนาสี่ปีซึ่งเป็นแผนที่ก าหนดยุทธศาสตร์แนวทางการ
พัฒนาเทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง ๔ ปี(25๖๑ – ๒๕๖๔)  
และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดท างบประมาณประจ าปี   เนื่องจากมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๔ ปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 2559 ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 0808.03/ว 6247  ลงวันที่  3 
พฤศจิกายน  2560  เทศบาลต าบลโคกกรวด   โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลโคกกรวดและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลโคกกรวดจึงได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.   
25๖2 ตามรูปแบบที่ก าหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” 
เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 
5797 ลงวันที่ 10 ต.ค.59 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม
ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563  ของเทศบาลต าบล     
โคกกรวด ขึ้นและเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการท างาน
เกี่ยวกับหน่วยงานอ่ืนๆ  รวมทั้งการจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน 
เพ่ือให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนการพัฒนาเทศบาลต าบลโคกกรวด มุ่งหวังว่าแผนการ
ด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการน าแผนพัฒนาไป
ปฏิบัติใช้เป็นอย่างด ี

 
 
 



 1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้นเพ่ือให้
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 
 2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 3. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมี
ที่มาจาก 
  3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
  3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาด
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  3.4โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวม
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีลักษณะ
การด าเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มี
ความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจาก
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  3.5โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที ่
  
 1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด  5 การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  ข้อ 26  ได้ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
  1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการ
พัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆ
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น    
  1.2.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน  15  วันนับแต่วันที่
ประกาศ เพ่ือให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 



 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว    สามารถสรุปขั้นตอนในการด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินงานได้ 3  ขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
 ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูลคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
โคกกรวด เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/ กิจกรรม ที่จะมีการด าเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาลต าบลโคกกรวด
ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ของ เทศบาลต าบลโคกกรวด     และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่นๆ ที่จะด าเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบล 
 ขั้นตอนที่ 2  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลโคกกรวด   จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน โดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาล
ต าบลโคกกรวด และหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาของเทศบาลต าบลโคกกรวด    เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลโคกกรวด  และเมื่อ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลโคกกรวด พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึง น าร่างแผนการด า เนินงาน
เสนอต่อนายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครง แผนการด า เนินงานจะ
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  ส่วนที่ 1   บทน า  ประกอบด้วย   1) บทน า  2) วัตถุประสงค์ของแผนการ
ด าเนินงาน  3) ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน 4) ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน ส่วนที่ 2   บัญชี
โครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย 1) บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01) 2) บัญชีโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02) 3) บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการการพัฒนา
ท้องถิ่น  (ผด. 02/1)  
 ขั้นตอนที่ 3  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  เมื่อนายกเทศต าบลโคกกรวดให้ความ
เห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว  จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงาน
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น รับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้
อย่างน้อย 30 วัน 
 
 1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

1. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น 

2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ  มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 

3.  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  ทราบถึงจ านวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5.  สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลต าบลโคกกรวด 
6.  สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆตาม

งบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ได้อย่างถูกต้อง 
  



ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/

กิจกรรม/งบประมาณโดยน าเสนอ ดังนี้ 
 2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 
  แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการ

ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

  การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์  
แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด จ านวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ
และเม่ือลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย  

  การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 

 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 
   แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล าดับที่/
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง .
  2.3 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น      
(ผด. 02/1)  

  แบบ ผด.02/1 เป็นแบบจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการการ
พัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมี
ล าดับที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/
ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ส่วนที่  ๒   
 

    องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 
       บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 0๒) 
         บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตาม 
         โครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.02/1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เทศบาลต าบลโคกกรวด 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ 
  ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด   

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา           
     1. แผนงานการศึกษา 16 100.00 4,386,560.00 100.00 กองการศึกษา 

รวม 16 100.00 4,386,560.00 100.00   
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม           
     1. แผนงานบริหารทั่วไป 1 6.25 50,000.00 0.36 ส านักปลัดเทศบาล 
     2. แผนงานการศึกษา 4 25.00 470,000.00 3.34 กองการศึกษา 
     3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 7 43.75 1,100,000.00 7.83 ส านักปลัดเทศบาล 
     4. แผนงานงบกลาง 4 25.00 12,437,200.00 88.48 ส านักปลัดเทศบาล 

รวม 16 100.00 14,057,200.00 100.00   
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข           
     1. แผนงานสาธารณสุขฯ 4 80.00 940,000.00 75.81 กองสาธารณสุขฯ 
     2. แผนงานงบกลาง 1 20.00 300,000.00 24.19 ส านักปลัดเทศบาล 

รวม 5 100.00 1,240,000.00 100.00   
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐ้าน           
     1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6 66.67 3,557,100.00 79.93 กองช่าง 
     2. แผนงานการพาณิชย์ 3 33.33 893,400.00 20.07 กองการประปา 

รวม 9 100.00 4,450,500.00 100.00   
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ 
  ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด   

7.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา-           
     วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา           
     1. แผนงานบริหารทั่วไป 9 69.23 770,000.00 49.68 ส านักปลัดเทศบาล 
     2. แผนงานศาสนาและนันทนาการ 4 30.77 780,000.00 50.32 กองการศึกษา 

รวม 13 100.00 1,550,000.00 100.00   
8.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี           
     1. แผนงานบริหารทั่วไป 12 100.00 1,435,000.00 100.00 ส านักปลัดเทศบาล 
  

 
  

 
  กองวิชาการและแผนงาน 

  
 

  
 

  กองคลัง 
รวม 12 100.00 1,435,000.00 100.00   

9.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน           
     1. แผนงานรักษาความสงบภายใน 5 83.33 370,000.00 78.72 ส านักปลัดเทศบาล 
     2. แผนงานเคหะและชุมชน 1 16.67 100,000.00 21.28 กองช่าง 

รวม 6 100.00 470,000.00 100.00   
10.  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม           
     1. แผนงานบริหารทั่วไป 2 33.33 520,000.00 72.22 ส านักปลัดเทศบาล 
     2. แผนงานสาธารณสุข 2 33.33 90,000.00 12.50 กองสาธารณสุขฯ 
     3. แผนงานเคหะและชุมชน 2 33.33 110,000.00 15.28 กองสาธารณสุขฯ 

รวม 6 100.00 720,000.00 100.00   
รวมทั้งสิ้น 83 100.00    28,309,260.00  100.00   
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เทศบาลต าบลโคกกรวด 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
    2.1 แผนงานการศึกษา 

   
 

              ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/  งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ที ่   กิจกรรม  (บาท)  ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

มี.
ค. 

เม
.ย.
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ก.ย
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1 โครงการแข่งขันกีฬาสภีายในศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลโคกกรวด 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
แข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลโคกกรวด 

         50,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

กองการศึกษา                       

2 โครงการจดัการศึกษาตามอัธยาศยั จัดแหล่งเรียนรูต้ามความต้องการ
ของกลุ่ม เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษาในชุมชน 

         20,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

กองการศึกษา                      

3 โครงการประชุมผู้ปกครอง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ประชุมผู้ปกครอง 

         10,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

กองการศึกษา                       

4 โครงการผลติสื่อการเรยีนการสอน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการผลิต
สื่อการเรียนการสอน 

         10,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

กองการศึกษา                       

5 โครงการรับสมัครนักเรียนใหม ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการรับสมัคร
นักเรียนใหม ่

         10,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

กองการศึกษา                     
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6 โครงการศึกษาแหล่งเรยีนรู้นอกสถานท่ี จัดด าเนินโครงการเรยีนรู้นอก
สถานท่ีส าหรับเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลโคกกรวด 

         20,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

กองการศึกษา                     

7 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้วัฒนธรรมไทย  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรม
ไทย 

         10,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

กองการศึกษา                       

8 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา -ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน   

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา-ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน   

         30,960  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

กองการศึกษา                   

9 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา -ค่าเครื่องแบบนักเรียน   

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา-ค่า
เครื่องแบบนักเรยีน ศพด.ทั้ง 2 
ศูนย์ 

         21,600  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

กองการศึกษา                     

10 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา -ค่าจัดการเรยีนการสอน  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา-ค่าจัดการ
เรียนการสอน ศพด.ทั้ง 2 ศูนย์ 

      122,400  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

กองการศึกษา                     
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11 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา -ค่าหนังสือเรียน   

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา-ค่าหนังสือ
เรียน ศพด.ทั้ง 2 ศูนย์ 

         14,400  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

กองการศึกษา                     

12 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา -ค่าอุปกรณ์การเรียน   

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา-ค่าอุปกรณ์
การเรรียน ศพด.ทั้ง 2 ศูนย์ 

         14,400  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

กองการศึกษา                     

13 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา -โครงการอาหารกลางวัน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา-ค่าอาหาร
กลางวัน ศพด.ทั้ง 2 ศูนย ์

      352,800  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

กองการศึกษา 

14 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา -เงินอุดหนุนส าหรับพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา-เงินอุดหนุน
ส าหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 4 คนๆละ 10,000 
บาท 

         40,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

กองการศึกษา 
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15 เงินอุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียน
ต าบลโคกกรวด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอาหาร
กลางวันส าหรับโรงเรียนต าบล
โคกกรวด 

   3,560,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

กองการศึกษา                     

16 โครงการเพิม่ความรู้ภาคฤดูร้อนและฝึก
ทักษะกีฬาข้ันพ้ืนท่ี 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เล่น
กีฬา และฝึกฝนทักษะขั้น
พื้นฐาน เพิ่มความรู้ในกีฬา
ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ 
มวยไทย มวยสากล และ
ยกระดับมาตรฐานการเล่นกีฬา 

      100,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

กองการศึกษา                     

รวม รวมทั้งสิ้น  16  โครงการ     4,386,560                              
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เทศบาลต าบลโคกกรวด 

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
    4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

                  ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/  งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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1 โครงการรณรงค์และป้องกันปัญหายา
เสพติด 

เพื่อประชาสมัพันธ์ อบรม บ าบัดผู้
ติดยาเสพตดิ 
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    4.2 แผนงานการศึกษา 
 

                  ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/  งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ที ่   กิจกรรม  (บาท)  ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติดในชุมชนในเขตเทศบาลต าบล
โคกกรวด 

จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายใน
เขตเทศบาลต าบลโคกกรวด 

         20,000  ทต.โคกกรวด / วัด
หนองหว้า 

กองการศึกษา                       

2 โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล
ต าบลโคกกรวดต้านยาเสพตดิ 

จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายใน
เขตเทศบาลต าบลโคกกรวด 

      250,000  วัดหนองหวา้ หมู่ที่ 
1 

กองการศึกษา                       

3 โครงการจดัหาอุปกรณ์กีฬา
ส าหรับชุมชน 

เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนเล่น
กีฬา 

      100,000  เทศบาลต าบลโคก
กรวด 

กองการศึกษา                     

4 โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ   

จัดงานรณรงค ์ป้องกันแก้ไข ปัญหายา
เสพติดภายเขตเทศบาลต าบลโคกกรวด 

      100,000  เทศบาลต าบลโคก
กรวด 

กองการศึกษา                     

รวม 4 โครงการ         470,000                              
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    4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

                  ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/  งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ที ่   กิจกรรม  (บาท)  ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 โครงการจติอาสาพัฒนาท้องถิ่น จิตอาสาส่วนราชการและ
ประชาชนร่วมพัฒนาท้องถิ่นใน
การพัฒนา ท าความสะอาด 
ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานท่ีราชการ 
คู คลอง ท่ีสาธารณประโยชน ์

      100,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

         

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหาความรุนแรงต่อ
เด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว 

ป้องกันส่งเสริมและแกไ้ขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็กสตรีและ
บุคคลภายในครอบครัว 

         20,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

                      

3 โครงการพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุ ผูด้้อยโอกาส และผู้
พิการ 

พัฒนาชีวิตผู้สูงอายุ ผูด้้อยโอกาส 
และผู้พิการ ในเขตเทศบาลต าบล
โคกกรวด 

      100,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

               

4 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม่สตร ี ด าเนินการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตร ี

         30,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

                      

5 โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชน พัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน       500,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

                      

6 โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อด าเนินการในโครงการ
ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

         50,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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7 โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบ
อาชีพของกลุ่มสตรีกลุ่มอาชีพ
และประชาชนในเขตเทศบาล 

      300,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

                      

รวม จ านวน 7 โครงการ      1,100,000                              
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    4.4 แผนงานงบกลาง 
 

                  ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/  งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ที ่   กิจกรรม  (บาท)  ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ ที่มีอายุ 
60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

 10,105,200  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 



2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการที่มสีิทธิ
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดทีไ่ด้แสดง
ความจ านงโดยการขอข้ึนทะเบียน
เพื่อขอรับเบี้ยความพิการ 

   2,220,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 



3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดสท์ี่
แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉยั
แล้ว 

         12,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 



4 โครงการสนับสนุนกองทุนสวสัดิการ
ชุมชนเทศบาลต าบลโคกกรวด     

สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลต าบลโคกกรวด     

      100,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

                      

รวม 4 โครงการ    12,437,200                              
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เทศบาลต าบลโคกกรวด 

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
    5.1 แผนงานสาธารณสุข 

                  ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ที ่   กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 โครงการป้องกันและควบคุม 
โรคไขเ้ลือดออก  

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 
อบรม จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่
ความรู้ การบริการประชาชนในการ
ป้องกันควบคุมโรค ได้แก ่ค่าอาหาร 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวสัดุ
ด าเนินงาน ค่าตอบแทนปฏิบตัิงาน
นอกเวลาราชการ และอื่นๆ 

      100,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

กองสาธารณสุข                   

2 โครงการพัฒนาศักยภาพของแกนน า
สาธารณสุขในชุมชน  

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม 
อบรม ศึกษาดูงาน ได้แก่ ค่าอาหาร 
ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมา
รถ ค่าท่ีพัก และอื่นๆ 

      400,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

กองสาธารณสุข                       
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3 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  
จากโรคพิษสุนัขบา้ 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม 
การบริการประชาชน ได้แก่ 
ค่าอาหาร ค่าสมมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัคซีนพิษสุนัขบ้า 
ยาฉีดคุมก าเนิด เข็มฉดียา ค่า
ส ารวจและขึ้นทะเบียนสตัว์ 
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ และอื่นๆ 

         80,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

กองสาธารณสุข                   

4 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

อุดหนุน 18 ชุมชน ด าเนิน
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขชุมชนละ 20,000 
บาท 

      360,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

กองสาธารณสุข                       

รวม 4 โครงการ         940,000                              
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    5.2 แผนงานงบกลาง 
 

                  ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/  งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ที ่   กิจกรรม  (บาท)  ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติในพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลโคก
กรวด 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบล
โคกกรวด 

      300,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

ส านักปลัดเทศบาล                      

รวม 1 โครงการ         300,000                              
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เทศบาลต าบลโคกกรวด 

6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐ้าน 
    6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

                  ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/  งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ที ่   กิจกรรม  (บาท)  ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.  ขนาด Ø  0.60  เมตร  พร้อมบ่อพัก  
จ านวน 13 บ่อ ความยาว  125  
เมตร พร้อมก่อสร้างถนน คสล.  
ขนาดกว้าง  5  เมตร  หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร ความยาวรวม  230 
เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า  1,133  ตารางเมตร  

 1,206,000  บริเวณถนน
เทศบาล 13  หมู่ที ่
1  ต าบลโคกกรวด  
อ าเภอเมือง
นครราชสมีา  
จังหวัดนครราชสีมา  

กองช่าง                       
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/  งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ที ่   กิจกรรม  (บาท)  ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
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มี.
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เม
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พ.
ค.

 

มิ.
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ก.ค
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ส.ค
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ก.ย
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2 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø  0.40  เมตร  พร้อม
บ่อพัก  จ านวน  11  บ่อ ความ
ยาวรวม  108  เมตร  พร้อม
ก่อสร้างถนน คสล. หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตรช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 
3.30 - 4.60  เมตร  ยาว  42  
เมตรช่วงที่ 2  กว้างเฉลี่ย  
6.00  เมตร  ยาว  67  เมตร 
หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 553 ตารางเมตร 

    506,600  บริเวณจากถนน
เทศบาล 23 ถึง
บ้านนางขวัญเรือน  
เภาเพิ่ม  หมู่ที่ 1  
ต าบลโคกกรวด  
อ าเภอเมือง
นครราชสมีา 
จังหวัด
นครราชสมีา  

กองช่าง                      
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3 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø  0.40  เมตร  พร้อมบ่อ
พัก  จ านวน  15  บ่อ ความยาว
รวม  145  เมตร  พร้อมเทกลับ
พื้น คสล. กว้างเฉลีย่1.00  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร ยาว 
145 เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 131  ตารางเมตร 

    368,100  บริเวณจากถนน
มิตรภาพ – ขาม
ทะเลสอ  ถึง  ห้อง
เช่านางสายพิณ  
โชว์สูงเนิน  หมู่ที่ 
3 ต าบลโคกกรวด  
อ าเภอเมือง
นครราชสมีา  
จังหวัด
นครราชสมีา 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/  งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ที ่   กิจกรรม  (บาท)  ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

4 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลัท์ตกิ 
คอนกรีต 

หนาเฉลี่ย  0.05  เมตร  ช่วงที่ 
1  กว้าง 3.60 เมตร  ยาว  
124  เมตร  ช่วงที่ 2  กว้าง
เฉลี่ย  4.20  เมตร ยาว 72  
เมตร ช่วงที่ 3 กว้างเฉลี่ย  
3.20 - 3.60  เมตร ยาว  72  
เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 962  ตารางเมตร 
พร้อมฝาบ่อพักน้ า(ฝาเหล็ก) 
ขนาด 0.45 × 1.18 เมตร  
จ านวน 12  ฝา  ฝาบ่อพักน้ า 
(ฝาเหล็ก) ขนาด  0.35 × 
1.18  เมตร จ านวน  14  ฝา  
และปรับปรุงฝารางระบายน้ า  
(ฝาเหล็ก) ขนาด  0.60 × 
1.00  เมตร  จ านวน  30  ฝา  

    738,900  บริเวณถนน
เทศบาล 2หมู่ที2่ 
ต าบลโคกกรวด  
อ าเภอเมือง
นครราชสมีา  
จังหวัด
นครราชสมีา 

กองช่าง                       
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6 โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ  อาคารโรงจอดรถ  ขนาดกว้าง 
8 เมตร  ยาว 10 เมตร  และ
อาคาร โรงจอดรถ ขนาดกว้าง 
8 เมตร  ยาว 8 เมตร  

    601,000  บริเวณส านักงาน
เทศบาล ต าบล
โคกกรวด  หมู่ที่ 6 
ต าบลโคกกรวด  
อ าเภอเมือง
นครราชสมีา  
จังหวัด
นครราชสมีา 

กองช่าง                       

รวม จ านวน 6 โครงการ    3,557,100                              
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เทศบาลต าบลโคกกรวด 

6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐ้าน 
    6.2 แผนงานการพาณิชย์ 

                  ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/  งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ที ่   กิจกรรม  (บาท)  ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 โครงการปรับปรุงประตดู้านทิศ
ตะวันตกพร้อมทาสีรั้ว  

ปรับปรุงประตูด้านทิศตะวันตก
พร้อมทาสีรั้ว  

    500,000  ประปาเทศบาล
ต าบลโคกกรวด 

กองการประปา                       

2 โครงการปรับปรุงระบบบ่อน้ าบาดาล  ปรับปรุงระบบบ่อน้ าบาดาล      258,500  บริเวณสวนสาธารณะ
สระมโนราห ์ หมู่ที่ 6 
ต าบลโคกกรวด  
อ าเภอเมือง
นครราชสีมา  จังหวัด
นครราชสีมา    

กองการประปา                       

3 โครงการปรับปรุงระบบบ่อน้ าบาดาล  ปรับปรุงระบบบ่อน้ าบาดาล      134,900  บริเวณโรงเรียนต าบล
โคกกรวด หมู่ที่ 2 
ต าบลโคกกรวด  
อ าเภอเมือง
นครราชสีมา  จังหวัด
นครราชสีมา  

กองการประปา                       

รวม จ านวน 3 โครงการ       893,400                              
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เทศบาลต าบลโคกกรวด 

7.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
    7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/  งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ที ่   กิจกรรม  (บาท)  ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 โครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธ ี
และวันส าคัญของชาต ิ  

เพื่อด าเนินการจัดงานพระราชพิธี 
รัฐพิธีและวันส าคัญของชาต ิ

         20,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

                      

2 โครงการจดังานวันปิยมหาราช ด าเนินการในการจัดสถานท่ีพวง
มาลา และวัสดุต่างๆ 

         50,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

                      

3 โครงการวันข้ึนปีใหม ่ ด าเนินงานตามโครงการได้แก่ การ
จัดพิธีทางศาสนา 

         30,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

                      

4 โครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 

ด าเนินการในการจัดสถานท่ีพวง
มาลา และวัสดุต่างๆ 

         20,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

                      

5 โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดลุยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 

เพื่อด าเนินการจัดสถานท่ี วางพวง
มาลา และวัสดุอื่นๆ 

      100,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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6 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
28 กรกฎาคม 

เพื่อด าเนินการจัดสถานท่ีและ
วัสดุต่างๆ 

      250,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

                      

7 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  
3 มิถุนายน 

ด าเนินการในการจัดสถานท่ีวาง
พานพุ่ม ไฟประดับ ต่างๆ 

      100,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

                      

8 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหา  
วันแม่แห่งชาติ 

ด าเนินการในการจัดสถานท่ีวาง
พานพุ่ม ไฟประดับ ต่างๆ 

      150,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

                      

9 โครงการวันท้องถิ่นไทย เพื่อด าเนินการในการจัดสถานท่ี 
ค่าจ้างเหมาต่างๆ 

         50,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

                      

รวม 9 โครงการ         770,000                              
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    7.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

                  ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/  งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ที ่   กิจกรรม  (บาท)  ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 โครงการงานประเพณีลอยกระทง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการงาน
ประเพณีลอยกระทง 

      220,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

กองการศึกษา                       

2 โครงการงานประเพณีสงกรานต ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการงาน
ประพณสีงกรานต ์

      300,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

กองการศึกษา                       

3 โครงการงานวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาต ิ

      190,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

กองการศึกษา                       

4 โครงการประเพณีเข้าพรรษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการประเพณี
เข้าพรรษา 

         70,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

กองการศึกษา                       

รวม 4 โครงการ         780,000                              
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เทศบาลต าบลโคกกรวด 

8.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
    8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

                  ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/  งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ที ่   กิจกรรม  (บาท)  ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 โครงการจ้างนักเรียนปฏิบัติงาน 
นอกเวลาเรยีน  

เพื่อด าเนินการแกไ้ขปัญหาสังคม
และความยากจนเชิงบูรณาการ
ของกลุ่มนักเรียน 

         30,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

                     

2 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน เพื่อด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ในการออกหน่วยเคลื่อนที ่

      100,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

                 

3 โครงการปกป้องสถาบันของชาต ิ เพื่อด าเนินการโครงการปกป้อง
สถาบันของชาติ 

      100,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

                      

4 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

เพื่อด าเนินการเลือกตั้งในการ
ปฏิบัติงานเลือกตั้งค่าใช้จ่ายใน
การจัดตั้งศูนย์เลือกตั้ง 

      500,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

                      

5 โครงการส ารวจและจดัเก็บข้อมลูพื้นฐานการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 

เพื่อด าเนินการจัดเก็บข้อมลู
ครัวเรือน เพื่อน ามาใช้
ประกอบการพัฒนาท้องถิ่น 

         10,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/  งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ที ่   กิจกรรม  (บาท)  ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

6 โครงการอบรมคณุธรรม จริยธรรม เพื่อด าเนินการจัดโครงการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม 

      100,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

                      

7 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อด าเนินการจัดโครงการ
อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะผู้บรหิาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างของเทศบาล 

      300,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

                     

8 โครงการประชาคมเมืองเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าประชาคมเมือง หรือ
ชุมชน โดยจ่ายเป็นเงินต่าง ๆ 
ตามโครงการ เช่น ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าล่วงเวลา
ผู้ปฏิบัติงานคา่สมนาคุณ
วิทยากรต่างๆ ค่าจดักิจกรรม
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ค่าจ้าง
เหมาบริการ 

         50,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/  งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ที ่   กิจกรรม  (บาท)  ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

9 โครงการอบรมจัดท าแผนชุมชน  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
อบรมการจดัท าแผนชุมชน โดย
จ่ายเป็นเงินต่างๆค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าล่วงเวลา
ผู้ปฏิบัติงาน ค่าสมนาคุณ
วิทยากรค่าจ้างเหมาบริการต่าง 
ๆและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  

         50,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

                    

10 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ.2540 

         30,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

                    

11 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
เบื้องต้น 

อบรมให้ความรู้ในเรื่องกฎหมาย
ทั่วไป  จ านวน 1 ครั้งง 

         50,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

                    

12 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ของเทศบาลต าบลโคกกรวด 

เพื่อจัดท าหรือปรบัปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สินหรือการจัดท า
ฐานข้อมูลในการจดัเก็บรายได้
ของเทศบาลต าบล 
โคกกรวด 

      115,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

กองคลัง                    

รวม 12 โครงการ      1,435,000                              
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เทศบาลต าบลโคกกรวด 

9.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    9.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

                  ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/  งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ที ่   กิจกรรม  (บาท)  ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 โครงการติดตั้งและเปลี่ยนถังเคมดีบัเพลิง เพื่อติดตั้งและเปลี่ยนถังเคมี
ดับเพลิงในเขตเทศบาลทีไ่ด้ตดิตั้ง
มานานและหมดอายุการใช้งานได้
ตามปกติและติดตั้งเพิ่มในบริเวณที่
มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคภีัย 

      100,000 เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

                      

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 

เพื่อด าเนินการรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

         30,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

                    

3 โครงการฝึกซ้อมดับเพลิง เพื่อด าเนินการในการฝึกอบรม          50,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

                     

4 โครงการพัฒนาศักยภาพให้รอดจากการ
จมน้ า  

เพื่อด าเนินการฝึกอบรม          40,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

                      

5 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสา 
ภัยพิบัติประจ าเทศบาลต าบลโคกกรวด 

เพื่อด าเนินการฝึกอบรม       150,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

                      

รวม 5 โครงการ         370,000                              
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    9.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

                  ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/  งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ที ่   กิจกรรม  (บาท)  ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ       100,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

กองช่าง                      

รวม 1 โครงการ         100,000                              
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เทศบาลต าบลโคกกรวด 

10.  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
    10.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

                  ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/  งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ที ่   กิจกรรม  (บาท)  ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 โครงการปลูกหญ้าแฝก เพื่อด าเนินการจัดโครงการ          20,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

ส านักปลัดเทศบาล                       

2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อด าเนินการอนรุักษ์พันธุกรรมพืช 
ในการจัดนิทรรศการต่างๆ 

      500,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

ส านักปลัดเทศบาล 

รวม 2 โครงการ         520,000                              
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    10.2 แผนงานสาธารณสุข 
 

                  ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/  งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ที ่   กิจกรรม  (บาท)  ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 โครงการการจัดการน้ าเสียในชุมชน จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ
จัดการดา้นสิ่งแวดล้อม จัด
ประชุมสมัมนาคณะท างาน และ
อื่นๆ ฯลฯ 

         30,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

กองสาธารณสุข                       

2 โครงการเมืองน่าอยู่ และการสร้าง
จิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ
จัดการดา้นสิ่งแวดล้อม จัด
ประชุมสมัมนาคณะท างาน และ
อื่นๆ ฯลฯ 

         60,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

กองสาธารณสุข                     

รวม 2 โครงการ            90,000                              
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    10.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

                  ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/  งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ที ่   กิจกรรม  (บาท)  ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 โครงการจดัการขยะมลูฝอยแบบมสี่วนร่วม จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุม อบรม ศึกษาดูงาน 
ประชาชน ได้แก ่ค่าอาหาร ค่า
สมมนาคณุวิทยากร ค่าวัสดุ
ส านักงาน ค่าถังขยะ กากน้ าตาล 
ค่าเอกสาร และอื่นๆ 

         40,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

กองสาธารณสุข                    

2 โครงการพัฒนางานรักษาความสะอาดและระบบ
เก็บรวบรวมขยะมลูฝอย  

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุม อบรม ศึกษาดูงาน
เจ้าหน้าท่ีผูเ้กี่ยวข้อง ผู้น าชุมชน 
ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าสมมนาคณุ
วิทยากร ค่าวัสดดุ าเนินงาน ค่า
เอกสาร และอื่นๆ 

         70,000  เทศบาลต าบล
โคกกรวด 

กองสาธารณสุข                       

รวม 2 โครงการ         110,000                              
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ล ำดับ ครุภณัฑ์ รำยละเอยีดของครุภณัฑ์ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 เกำ้อีน้ั่งคอยแบบเหล็ก 3 ท่ีนั่ง เกำ้อีน้ั่งคอยแบบเหล็ก 3 ท่ีนั่ง
จ ำนวน 1 ชดุๆละ 7,000 บำท
(ต้ังตำมรำคำท้องตลำด)

          7,000 เทศบำลต ำบล
โคกกรวด

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล



2 ตู้เหล็ก แบบ 2 บำน จัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บำน มีมือ
จับชนิดบดิ มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3
 ชิ้น จ ำนวน 3 หลังๆละ 5,500
 บำท

        16,500 เทศบำลต ำบล
โคกกรวด

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล



3 ตู้เหล็กบำนเล่ือน (แบบบำนกระจก) จัดซ้ือตู้เหล็กบำนเล่ือน (แบบบำน
กระจก)ขนำดไม่น้อยกวำ่118
ซม.X40ซม.X87 ซม. 
จ ำนวน 2 หลังๆละ 5,000 บำท

        10,000 เทศบำลต ำบล
โคกกรวด

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล



4 โต๊ะหมู่บชูำแกะลำยปดิทอง โต๊ะหมู่บชูำแกะลำยปดิทอง 
ชดุ 9 หน้ำ 10 จ ำนวน 1 ชดุๆ
ละ 25,000 บำท
(ต้ังตำมรำคำท้องตลำด)

        25,000 เทศบำลต ำบล
โคกกรวด

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล



5 เกำ้อีท้ ำงำน จัดซ้ือเกำ้อีท้ ำงำน
จ ำนวน 1 ตัวๆละ 3,000 บำท

          3,000 เทศบำลต ำบล
โคกกรวด

กองคลัง 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำทอ้งถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

เทศบำลต ำบลโคกกรวด
1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
    1.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป

แบบ ผด.02/1



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

6 ตู้เหล็ก แบบ 2 บำน จัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บำน มีมือ
จับชนิดบดิ มีแผ่นชัน้ปรับระดับ 3
 ชิน้ จ ำนวน 4 หลังๆละ 5,500
 บำท

        22,000 เทศบำลต ำบล
โคกกรวด

กองคลัง 

7 โต๊ะท ำงำน จัดซ้ือโต๊ะท ำงำน
จ ำนวน 1 ตัวๆละ 5,000 บำท

          5,000 เทศบำลต ำบล
โคกกรวด

กองคลัง 

รวม จ ำนวน 7 รำยกำร 88,500

หมำยเหตุ : แบบ ผด.02/1 ไมน่ ำมำรวมในแบบ ผด.01



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับ ครุภณัฑ์ รำยละเอยีดของครุภณัฑ์ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 เกำ้อีท้ ำงำน จัดซ้ือเกำ้อีท้ ำงำน
จ ำนวน 1 ตัวๆละ 3,000 บำท

          3,000 เทศบำลต ำบล
โคกกรวด

กอง
สำธำรณสุข



รวม จ ำนวน 1 รำยกำร 3,000

หมำยเหตุ : แบบ ผด.02/1 ไมน่ ำมำรวมในแบบ ผด.01

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำทอ้งถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

เทศบำลต ำบลโคกกรวด
1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
    1.2 แผนงำนสำธำรณสขุ

แบบ ผด.02/1



 

 
 
 
 
 

ล ำดับ ครุภณัฑ์ รำยละเอยีดของครุภณัฑ์ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 ตู้บำนเล่ือนกระจก จัดซ้ือตู้บำนเล่ือนกระจก
 - ขนำดไม่น้อยกวำ่ 
90X45X180 ซม.
 - เปน็ตู้เหล็กแบบประตูบำน
เล่ือนกระจก 2 บำนประตู
 - ภำยในตู้มีแผ่นชั้น 3 แผ่น 
ปรับระดับได้
จ ำนวน 4 หลังๆละ 5,000 
บำท

20,000 เทศบำลต ำบล
โคกกรวด

กองช่ำง 

รวม จ ำนวน 1 รำยกำร 20,000

หมำยเหตุ : แบบ ผด.02/1 ไมน่ ำมำรวมในแบบ ผด.01

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำทอ้งถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

เทศบำลต ำบลโคกกรวด
1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
    1.3 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

แบบ ผด.02/1



 

 
 
 

ล ำดับ ครุภณัฑ์ รำยละเอยีดของครุภณัฑ์ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 ติดต้ังกล้องวงจรปดิพร้อมอปุกรณ์ 
หมู่ท่ี 1

ติดต้ังกล้องวงจรปดิพร้อม
อปุกรณ์ หมู่ท่ี 1  จ ำนวน 8 จุด
(เกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพืน้ฐำนของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ประจ ำป ีพ.ศ. 2562 ของ
กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม  )

     499,000 เทศบำลต ำบล
โคกกรวด

ส ำนักปลัดเทศบำล


2 ติดต้ังกล้องวงจรปดิพร้อมอปุกรณ์ 
หมู่ท่ี 2

ติดต้ังกล้องวงจรปดิพร้อม
อปุกรณ์ หมู่ท่ี 2  จ ำนวน 8 จุด
(เกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพืน้ฐำนของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ประจ ำป ีพ.ศ. 2562 ของ
กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม  )

     493,000 เทศบำลต ำบล
โคกกรวด

ส ำนักปลัดเทศบำล


พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำทอ้งถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

เทศบำลต ำบลโคกกรวด
2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
    2.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

แบบ ผด.02/1



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับ ครุภณัฑ์ รำยละเอยีดของครุภณัฑ์ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

3 ติดต้ังกล้องวงจรปดิพร้อมอปุกรณ์ 
หมู่ท่ี 3

ติดต้ังกล้องวงจรปดิพร้อม
อปุกรณ์ หมู่ท่ี 3  จ ำนวน 8 จุด
(เกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพืน้ฐำนของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ประจ ำป ีพ.ศ. 2562 ของ
กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม  )

     490,000 เทศบำลต ำบล
โคกกรวด

ส ำนักปลัดเทศบำล


4 ติดต้ังกล้องวงจรปดิพร้อมอปุกรณ์ 
หมู่ท่ี 4

ติดต้ังกล้องวงจรปดิพร้อม
อปุกรณ์ หมู่ท่ี 4  จ ำนวน 8 จุด
(เกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพืน้ฐำนของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ประจ ำป ีพ.ศ. 2562 ของ
กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม  )

     493,000 เทศบำลต ำบล
โคกกรวด

ส ำนักปลัดเทศบำล


พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



 

 
 
 
 
 
 
 

ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

5 ติดต้ังกล้องวงจรปดิพร้อมอปุกรณ์ 
หมู่ท่ี 6

ติดต้ังกล้องวงจรปดิพร้อม
อปุกรณ์ หมู่ท่ี 6  จ ำนวน 8 จุด
(เกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพืน้ฐำนของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ประจ ำป ีพ.ศ. 2562 ของ
กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม  )

     474,000 เทศบำลต ำบล
โคกกรวด

ส ำนักปลัดเทศบำล


6 ติดต้ังกล้องวงจรปดิพร้อมอปุกรณ์ 
หมู่ท่ี 14

ติดต้ังกล้องวงจรปดิพร้อม
อปุกรณ์ หมู่ท่ี 14  จ ำนวน 8
 จุด
(เกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพืน้ฐำนของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ประจ ำป ีพ.ศ. 2562 ของ
กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกจิ

     469,000 เทศบำลต ำบล
โคกกรวด

ส ำนักปลัดเทศบำล


รวม จ ำนวน 6 รำยกำร 2,918,000

หมำยเหตุ : แบบ ผด.02/1 ไมน่ ำมำรวมในแบบ ผด.01



 

 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับ ครุภณัฑ์ รำยละเอยีดของครุภณัฑ์ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 เคร่ืองปั้มน ้ำอตัโนมัต ขนำด 305V ชนิดแรงดันคงท่ี
 จ ำนวน 1 เคร่ือง
(ต้ังตำมรำคำท้องตลำด)

12,000 เทศบำลต ำบล
โคกกรวด

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล



2 ถงัต้มน ้ำร้อนไฟฟำ้สแตนเลส ขนำด 30 ซม. ควำมจุ 22.5
 ลิตร จ ำนวน 1 เคร่ือง
(ต้ังตำมรำคำท้องตลำด)

13,500 เทศบำลต ำบล
โคกกรวด

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล



รวม จ ำนวน 2 รำยกำร 25,500

หมำยเหตุ : แบบ ผด.02/1 ไมน่ ำมำรวมในแบบ ผด.01

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำทอ้งถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

เทศบำลต ำบลโคกกรวด
3. ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
    3.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป

แบบ ผด.02/1



 

 
 
 
 
 
 

ล ำดับ ครุภณัฑ์ รำยละเอยีดของครุภณัฑ์ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

ส้ำหรับประมวลผล แบบท่ี 1 

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
ส ำหรับประมวลผล แบบท่ี 1 
จ ำนวน 2 เคร่ืองๆละ 
22,000บำท

44,000 เทศบำลต ำบล
โคกกรวด

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล



2 เคร่ืองพมิพเ์ลซอร์ หรือ LED ขำวด้ำ 

ชนิด Network  แบบท่ี 1 

(28 หน้ำ/นำที)

จัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลซอร์ หรือ 
LED ขำวด ำ ชนิด Network 
แบบท่ี 1 (28 หน้ำ/นำที)
จ ำนวน 1 เคร่ืองๆละ8,900
 บำท (ตำมเกณฑ์รำคำกลำง
และคุณลักษณะพืน้ฐำน
คอมพวิเตอร์)

8,900 เทศบำลต ำบล
โคกกรวด

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล



พ.ศ.2563 พ.ศ.2563

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำทอ้งถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

เทศบำลต ำบลโคกกรวด
4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
    4.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป

แบบ ผด.02/1



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับ ครุภณัฑ์ รำยละเอยีดของครุภณัฑ์ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

3 เคร่ืองพมิพเ์ลซอร์ หรือ LED ขำวด้ำ 

ชนิด Network  แบบที ่1 

(28 หน้ำ/นำท)ี

จัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลซอร์ หรือ 
LED ขำวด ำ ชนิด Network 
แบบที ่1 (28 หน้ำ/นำท)ี
จ ำนวน 4 เคร่ืองๆละ8,900
 บำท (ตำมเกณฑ์รำคำกลำง
และคุณลักษณะพืน้ฐำน
คอมพวิเตอร์)

35,600 เทศบำลต ำบล
โคกกรวด

กองคลัง 

รวม จ ำนวน 3 รำยกำร 88,500

หมำยเหตุ : แบบ ผด.02/1 ไมน่ ำมำรวมในแบบ ผด.01

พ.ศ.2563 พ.ศ.2563



 

 
 
 
 
 
 

ล ำดับ ครุภณัฑ์ รำยละเอยีดของครุภณัฑ์ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 เคร่ืองพมิพเ์ลซอร์ หรือ LED ขำวด ำ 
ชนิด Network  แบบท่ี 1 
(28 หน้ำ/นำที)

จัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลซอร์ หรือ 
LED ขำวด ำ ชนิด Network 
แบบท่ี 1 (28 หน้ำ/นำที)
จ ำนวน 1 เคร่ืองๆละ8,900
 บำท (ตำมเกณฑ์รำคำกลำง
และคุณลักษณะพืน้ฐำน
คอมพวิเตอร์)

8,900 เทศบำลต ำบล
โคกกรวด

กอง
สำธำรณสุข



รวม จ ำนวน 1 รำยกำร 8,900

หมำยเหตุ : แบบ ผด.02/1 ไมน่ ำมำรวมในแบบ ผด.01

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำทอ้งถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

เทศบำลต ำบลโคกกรวด
4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
    4.2 แผนงำนสำธำรณสขุ

แบบ ผด.02/1



 



 

ล ำดับ ครุภณัฑ์ รำยละเอยีดของครุภณัฑ์ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

ส้ำหรับประมวลผล แบบท่ี 1 

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
ส ำหรับประมวลผล แบบท่ี 1 
จ ำนวน 2 เคร่ืองๆละ 
22,000บำท

22,000 เทศบำลต ำบล
โคกกรวด

กองช่ำง 

2 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก

ส้ำนักงำนประมวลผล

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์
โน้ตบุ๊กส ำหรับประมวลผล 
จ ำนวน 1 เคร่ืองๆละ 
22,000บำท

22,000 เทศบำลต ำบล
โคกกรวด

กองช่ำง 

3 เคร่ืองพมิพแ์บบฉดีหมึก (Inkjet 

Printer) ส้ำหรับกระดำษขนำด A3

จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉดีหมึก 
(Inkjet Printer) ส ำหรับ
กระดำษขนำด A3จ ำนวน1
เคร่ืองๆ ละ 6,300 บำท

6,300 เทศบำลต ำบล
โคกกรวด

กองช่ำง 

รวม จ ำนวน 3 รำยกำร 50,300

หมำยเหตุ : แบบ ผด.02/1 ไมน่ ำมำรวมในแบบ ผด.01

พ.ศ.2563 พ.ศ.2563

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำทอ้งถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

เทศบำลต ำบลโคกกรวด
4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
    4.3 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

แบบ ผด.02/1
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