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คำนำ 

  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลโคกกรวด จัดทำขึ้น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน 
รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ ของตำบลโคกกรวด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

  แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรม
ที่ต้อง ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของตำบลโคกกรวดทั้งที่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ 2565 และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอ่ืน ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จำแนก
รายละเอียดสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์และแผนงานเพ่ือให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึง
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการ
ดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด  
  เทศบาลตำบลโคกกรวดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็น
เครื่องมือใน การบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพ้ืนที่ได้
อย่างเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการ
ประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารด้วย  
 
 
                 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

                 เทศบาลตำบลโคกกรวด 
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ส่วนที่  1  บทนำ 
1.1  บทนำ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.25๖๐  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญ
กับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนด
นโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอำนาจหน้าที่ของ
ตนเองโดยเฉพาะ  นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่ าด้วยการ
เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพ่ือให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่าง
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น  ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการ
สาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลมาก 

เทศบาลตำบลโคกกรวดได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการ
พัฒนาเทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 5 ปี(25๖๑ – ๒๕๖5)  
และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดทำงบประมาณประจำปี   เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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  เทศบาลตำบลโคกกรวด   โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลโคกกรวดและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกกรวดจึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.  
25๖5 ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” 
เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 
5797 ลงวันที่ 10 ต.ค.59 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม
ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565  ของเทศบาลตำบล     
โคกกรวด ขึ้นและเพ่ือกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงาน
เกี่ยวกับหน่วยงานอ่ืนๆ  รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน 
เพ่ือให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกกรวด มุ่งหวังว่าแผนการ
ดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนาไป
ปฏิบัติใช้เป็นอย่างด ี

 
 
 



 1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
 1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพ่ือให้
แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน 
 2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 3. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมี
ที่มาจาก 
  3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ) 
  3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาด
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้
รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มี
ลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
ที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ
จากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพ้ืนที ่
  
 1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด  5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  ข้อ 26  ได้กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
  1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการ
พัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆ
ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น    
  1.3.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน  15  วันนับแต่วันที่
ประกาศ เพ่ือให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 
 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว    สามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำ
แผนการดำเนินงานได้ 3  ขั้นตอน ดังต่อไปนี้  



 ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล        คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลโคกกรวด เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/ กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพ้ืนที่ของเทศบาล
ตำบลโคกกรวดซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ของ เทศบาลตำบลโคกกรวด     และโครงการ/กิจกรรม
ของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอ่ืนๆ ที่จะดำเนินการในพ้ืนที่ของ
เทศบาลตำบล 
 ขั้นตอนที่  2  การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน      คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกกรวด   จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนา
ของเทศบาลตำบลโคกกรวด และหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลโคกกรวด    เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกกรวด  และ
เมื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกกรวด พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึง นำร่างแผนการ
ดำเนินงานเสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลโคกกรวด  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครง แผนการดำ 
เนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  ส่วนที่ 1   บทนำ  ประกอบด้วย   1) บทนำ  2) วัตถุประสงค์ของ
แผนการดำเนินงาน  3) ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน 4) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน ส่วนที่ 2   
บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย 1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01) 2) บัญชี
โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)  3) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการ
พัฒนาท้องถิ่น  (ผด. 02/1)  
 ขั้นตอนที่ 3  การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  เมื่อนายกเทศมนตรีตำบลโคกกรวดให้ความ
เห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว  จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น รับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้
อย่างน้อย 30 วัน 
 
 1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

1. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น 

2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 

3.  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5.  สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลตำบลโคกกรวด 
6.  สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตาม

งบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ได้อย่างถูกต้อง 
  



 
 
 

ส่วนที่  ๒   
 

องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 0๒) 

      บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตาม        
โครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.02/1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/

กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้ 
 2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 
  แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการ

ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่
ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

  การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์  
แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ
และเม่ือลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย  

  การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 

 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 
   แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง .
  2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น      
(ผด. 02/1)  

  แบบ ผด.02/1 เป็นแบบจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการ 
การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดย
มีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการท่ี คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ
ด าเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
     1. แผนงานการศึกษา 16 20.78 4,272,930.00 17.23 กองการศึกษา

รวม 16 20.78 4,272,930.00 17.23
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
     1. แผนงานบริหารท่ัวไป 1 1.30 50,000.00 0.20 ส านักปลัดเทศบาล
     2. แผนงานการศึกษา 4 5.19 240,000.00 0.96 กองการศึกษา
     3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 6 7.79 540,000.00 2.17 ส านักปลัดเทศบาล
     4. แผนงานงบกลาง 4 5.19 12,224,400.00 49.30 ส านักปลัดเทศบาล
     5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 1.30 150,000.00 0.60 ส านักปลัดเทศบาล

รวม 15 20.78 13,204,400.00 53.23
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
     1. แผนงานสาธารณสุขฯ 4 5.19 640,000.00 2.58 กองสาธารณสุข
     1. แผนงานงบกลาง 1 1.30 300,000.00 1.21 กองสาธารณสุข

รวม 5 6.49 940,000.00 3.79
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7 9.09 3,562,400.00 14.36 กองช่าง
     2. แผนงานการพาณิชย์ 2 2.60 682,600.00 2.75 กองการประปา

รวม 9 11.69 4,245,000.00 17.11

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลโคกกรวด

แบบ ผด.01



ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการท่ี คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ
ด าเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด

7.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียวศาสนา-
     วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
     1. แผนงานบริหารท่ัวไป 9 11.69 610,000.00 2.46 ส านักปลัดเทศบาล
     2. แผนงานศาสนาและนันทนาการ 4 5.19 350,000.00 1.41 กองการศึกษา
     3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 1 1.30 200,000.00 0.80 ส านักปลัดเทศบาล

รวม 14 18.18 1,160,000.00 4.67
8.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
     1. แผนงานบริหารท่ัวไป 6 7.79 290,000.00 1.16 ส านักปลัดเทศบาล
     2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 1 1.30 30,000.00 0.12 ส านักปลัดเทศบาล

รวม 7 9.09 320,000.00 1.28
9.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     1. แผนงานรักษาความสงบภายใน 5 6.49 310,000.00 1.25 ส านักปลัดเทศบาล

รวม 5 6.49 310,000.00 1.25
10.  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อม
     1. แผนงานบริหารท่ัวไป 1 1.30 10,000.00 0.04 ส านักปลัดเทศบาล
     2. แผนงานสาธารณสุข 2 2.60 90,000.00 0.36 กองสาธารณสุข
     3. แผนงานเคหะและชุมชน 2 2.60 90,000.00 0.36 กองสาธารณสุข
     4. แผนงานการเกษตร 1 1.30 150,000.00 0.60 ส านักปลัดเทศบาล

รวม 6 7.79 340,000.00 1.36
รวมท้ังส้ิน 77 100.00 24,793,330.00      100.00



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี 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 โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโคกกรวด

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการแข่งขันกีฬาสี
ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลโคก
กรวด

50,000          เทศบาลต าบล
โคกกรวด

กองการศึกษา √

2 โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย จัดแหล่งเรียนรู้ตาม
ความต้องการของกลุ่ม 
เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษาในชุมชน

20,000          เทศบาลต าบล
โคกกรวด

กองการศึกษา √ √

3 โครงการประชุมผู้ปกครอง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการประชุม
ผู้ปกครอง

10,000          เทศบาลต าบล
โคกกรวด

กองการศึกษา √

4 โครงการผลิตส่ือการเรียนการสอน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการผลิตส่ือการ
เรียนการสอน

10,000          เทศบาลต าบล
โคกกรวด

กองการศึกษา √

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลโคกกรวด
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
    2.1 แผนงานการศึกษา

แบบ ผด.02



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี 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
.

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

5 โครงการรับสมัครนักเรียนใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงานตาม
โครงการรับสมัคร
นักเรียนใหม่

5,000            เทศบาลต าบล
โคกกรวด

กองการศึกษา √ √

6 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี จัดด าเนินโครงการ
เรียนรู้นอกสถานท่ี
ส าหรับเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลโคกกรวด

20,000          เทศบาลต าบล
โคกกรวด

กองการศึกษา √

7 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรม
ไทย

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้วัฒนธรรมไทย

5,000            เทศบาลต าบล
โคกกรวด

กองการศึกษา √

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา-ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

28,810          เทศบาลต าบล
โคกกรวด

กองการศึกษา √

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา -ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา-ค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน 
ศพด.ท้ัง 2 ศูนย์

20,100          เทศบาลต าบล
โคกกรวด

กองการศึกษา √



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี 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
.

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา -ค่าจัดการเรียนการสอน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา-ค่าจัดการ
เรียนการสอน ศพด.ท้ัง
 2 ศูนย์

113,900        เทศบาลต าบล
โคกกรวด

กองการศึกษา √ √

11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา -ค่าหนังสือเรียน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา-ค่าหนังสือ
เรียน ศพด.ท้ัง 2 ศูนย์

13,400          เทศบาลต าบล
โคกกรวด

กองการศึกษา √ √

12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา -ค่าอุปกรณ์การเรียน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา-ค่า
อุปกรณ์การเรีรยน 
ศพด.ท้ัง 2 ศูนย์

13,400          เทศบาลต าบล
โคกกรวด

กองการศึกษา √ √

13 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา -โครงการอาหารกลางวัน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา-ค่าอาหาร
กลางวัน ศพด.ท้ัง 2 
ศูนย์

344,720        เทศบาลต าบล
โคกกรวด

กองการศึกษา √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี 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
.

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา -เงินอุดหนุนส าหรับ
พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูท่ีสังกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา-เงิน
อุดหนุนส าหรับพัฒนา
ผู้ประกอบวิชาชีพครูท่ี
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 4 คนๆละ
 10,000 บาท

40,000          เทศบาลต าบล
โคกกรวด

กองการศึกษา √

15 เงินอุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับ
โรงเรียนต าบลโคกกรวด

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
อาหารกลางวันส าหรับ
โรงเรียนต าบลโคกกรวด

3,498,600     เทศบาลต าบล
โคกกรวด

กองการศึกษา √ √

16 โครงการเพ่ิมความรู้ภาคฤดูร้อนและ
ฝึกทักษะกีฬาข้ันพ้ืนฐาน

เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน
ได้เล่นกีฬา และฝึกฝน
ทักษะข้ันพ้ืนฐาน เพ่ิม
ความรู้ในกีฬาฟุตบอล 
วอลเลย์บอล ตะกร้อ 
มวยไทย มวยสากล 
และยกระดับมาตรฐาน
การเล่นกีฬา

80,000          เทศบาลต าบล
โคกกรวด

กองการศึกษา √ √

รวม รวมท้ังส้ิน  16  โครงการ 4,272,930   



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี 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 โครงการรณรงค์และป้องกันปัญหา
ยาเสพติด

เพ่ือประชาสัมพันธ์ อบรม
 บ าบัดผู้ติดยาเสพติด

50,000          เทศบาลต าบล
โคกกรวด

ส านักปลัด 
เทศบาล



รวม 1 โครงการ 50,000         

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลโคกกรวด
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
    4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี 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 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ในชุมชนในเขตเทศบาลต าบล    
โคกกรวด

จัดการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติดภายในเขตเทศบาล
ต าบลโคกกรวด

20,000          ทต.โคกกรวด /  
 วัดหนองหว้า

กองการศึกษา √

2 โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบล
โคกกรวดต้านยาเสพติด

จัดการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติดภายในเขตเทศบาล
ต าบลโคกกรวด

100,000        วัดหนองหว้า   
หมู่ท่ี 1

กองการศึกษา √

3 โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาส าหรับ
ชุมชน

เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชน
ในชุมชนเล่นกีฬา

70,000          เทศบาลต าบล
โคกกรวด

กองการศึกษา √

4 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

จัดงานรณรงค์ ป้องกัน
แก้ไข ปัญหายาเสพติดภาย
เขตเทศบาลต าบลโคกกรวด

50,000          เทศบาลต าบล
โคกกรวด

กองการศึกษา √

รวม 4 โครงการ 240,000       

    4.2 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี 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 โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถ่ิน จิตอาสาส่วนราชการและ
ประชาชนร่วมพัฒนา
ท้องถ่ินในการพัฒนา ท า
ความสะอาด ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สถานท่ีราชการ คู
คลอง ท่ีสาธารณประโยชน์

100,000        เทศบาลต าบล
โคกกรวด

ส านัก
ปลัดเทศบาล

    

2 โครงการพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ

พัฒนาชีวิตผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ 
ในเขตเทศบาลต าบล   
โคกกรวด

80,000          เทศบาลต าบล
โคกกรวด

ส านัก
ปลัดเทศบาล



3 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ด าเนินการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรี

30,000          เทศบาลต าบล
โคกกรวด

ส านัก
ปลัดเทศบาล



4 โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้น า
ชุมชน

พัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน 100,000        เทศบาลต าบล
โคกกรวด

ส านัก
ปลัดเทศบาล



    4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี 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
.

5 โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพ่ือด าเนินการในโครงการ
ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

30,000          เทศบาลต าบล
โคกกรวด

ส านัก
ปลัดเทศบาล



6 โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพของกลุ่ม
สตรีกลุ่มอาชีพและ
ประชาชนในเขตเทศบาล

200,000        เทศบาลต าบล
โคกกรวด

ส านัก
ปลัดเทศบาล



รวม จ านวน 6 โครงการ 540,000       

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี 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 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ
 ท่ีมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ข้ึน
ไป ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน

10,029,600   เทศบาลต าบล
โคกกรวด

ส านัก
ปลัดเทศบาล

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2 เบ้ียยังชีพคนพิการ เพ่ือจ่ายเบ้ียยังชีพคน
พิการท่ีมีสิทธิตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดท่ีได้
แสดงความจ านงโดยการ
ขอข้ึนทะเบียนเพ่ือขอรับ
เบ้ียความพิการ

2,080,800     เทศบาลต าบล
โคกกรวด

ส านัก
ปลัดเทศบาล

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ท่ีแพทย์ได้รับ
รองและท าการวินิจฉัยแล้ว

14,000          เทศบาลต าบล
โคกกรวด

ส านัก
ปลัดเทศบาล

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

4 โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลต าบลโคกกรวด

สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาล
ต าบลโคกกรวด

100,000        เทศบาลต าบล
โคกกรวด

ส านัก
ปลัดเทศบาล

√

รวม 4 โครงการ 12,224,400   

    4.4 แผนงานงบกลาง

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี 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 ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ช่วยเหลือประชาชนด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

150,000        เทศบาลต าบล
โคกกรวด

ส านัก
ปลัดเทศบาล

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

รวม 1 โครงการ 150,000       

    4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02





ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี 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
โรคไข้เลือดออก

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุม อบรม จัดกิจกรรม
รณรงค์เผยแพร่ความรู้ การ
บริการประชาชนในการ
ป้องกันควบคุมโรค ได้แก่ 
ค่าอาหาร ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
ด าเนินงาน ค่าตอบแทน
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
และอ่ืนๆ

100,000    เทศบาลต าบล
โคกกรวด

กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

√ √

2 โครงการพัฒนาศักยภาพของแกน

น าสาธารณสุขในชุมชน
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม อบรม ศึกษาดูงาน 
ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าสมมนา
คุณวิทยากร ค่าจ้างเหมารถ 
ค่าท่ีพัก และอ่ืนๆ

100,000    เทศบาลต าบล
โคกกรวด

กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

√

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลโคกกรวด
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
    5.1 แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผด.02



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี 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
.

3 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม
 การบริการประชาชน ได้แก่ 
ค่าอาหาร ค่าสมมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัคซีนพิษสุนัขบ้า 
ยาฉีดคุมก าเนิด เข็มฉีดยา ค่า
ส ารวจและข้ึนทะเบียนสัตว์ 
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ และอ่ืนๆ

80,000      เทศบาลต าบล
โคกกรวด

กองสาธารณสุข √ √ √

4 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

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

360,000    เทศบาลต าบล
โคกกรวด

กองสาธารณสุข √ √ √ √ √ √

รวม 4 โครงการ 640,000   

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี 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 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติในพ้ืนท่ีเทศบาล
ต าบลโคกกรวด

เพ่ือสนับสนุนงบประมาณ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลโคกกรวด

300,000    เทศบาลต าบล
โคกกรวด

กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

 

รวม 1 โครงการ 300,000   

    5.2 แผนงานงบกลาง

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี 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 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้าน
สาธารณูปโภค

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการอบรมและจัดท า
ฐานข้อมูลด้านสาธารณูปโภค

100,000       ภายในเขต
เทศบาลต าบล
โคกกรวด

กองช่าง √ √

2 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านไฟฟ้า
ส่องสว่าง

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการอบรมและจัดท า
ฐานข้อมูลด้านไฟฟ้าส่องสว่าง

100,000       ภายในเขต
เทศบาลต าบล
โคกกรวด

กองช่าง √ √

3 ก่อสร้างถนน คสล. (ท้ังสองฝ่ังถนน) 
 บริเวณถนนเทศบาล 24 (ซอย 4)  
ชุมชนสุขใจ หมู่ท่ี 6 ต.โคกกรวอ อ.
เมืองนครราชสีมา จ.ครราชสีมา

ขนาดกว้างเฉล่ีย 4.60 ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ยาว 
91 เมตร หรือพ้ืนท่ีก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 418 ตารางเมตร 
 พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า 
ขนาดกว้างเฉล่ีย 0.40  เมตร
 ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร ความ
ยาวรวม 182 เมตร (ท้ังสอง
ฝ่ังถนน)

701,600       บริเวณถนน
เทศบาล 24 
(ซอย 4)  ชุมชน
สุขใจ หมู่ท่ี 6   
ต.โคกกรวด     
อ.เมือง
นครราชสีมา 
จ.ครราชสีมา

กองช่าง √ √ √

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลโคกกรวด
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี 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 ก่อสร้างท่อระบายน้ า พร้อมก่อสร้าง
ถนน คสล. บริเวณถนนเทศบาล 23 
ถึงท่ีดินนางชนก  เทียนขุนทด หมู่ท่ี 
6 ต.โคกกรวด  อ.เมืองนครราชสีมา 
 จ.นครราชสีมา

ก่อสร้างท่อระบายน้ า ขนาด 
0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ า 
จ านวน 22 บ่อ  ความยาว
รวม 220 เมตร  พร้อม
ก่อสร้างถนน คสล. หนาเฉล่ีย
 0.15 เมตร ความยาวรวม 
190 เมตร หรือพ้ืนท่ีก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 1,115 ตาราง
เมตร

1,612,900    บริเวณถนน
เทศบาล 23 ถึง
ท่ีดินนางชนก  
เทียนขุนทด หมู่
ท่ี 6 ต.โคกกรวด
  อ.เมือง
นครราชสีมา  จ.
นครราชสีมา

กองช่าง √ √ √

5 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บริเวณ
จากทางเข้าตลาดสดเทศบาลต าบล
โคกกรวด (ด้านทิศตะวันออก)  
เช่ือมต่อระบบระบายน้ าเดิม (ด้านทิศ
เหนือ)  หมู่ท่ี 1 ต.โคกกรวด  อ.
เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก
เฉล่ีย 0.40 เมตร  ความยาว
รวม 108 เมตร

240,300       บริเวณจาก
ทางเข้าตลาดสด
เทศบาลต าบล
โคกกรวด (ด้าน
ทิศตะวันออก)  
เช่ือมต่อระบบ
ระบายน้ าเดิม 
(ด้านทิศเหนือ)  
หมู่ท่ี 1      ต.
โคกกรวด   อ.
เมือง
นครราชสีมา  จ.
นครราชสีมา

กองช่าง √ √ √

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี 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 โครงการปรับปรุงแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า 
บริเวณถนนเทศบาล 24 (ซอย 2) 
ชุมชนสุขใจ  หมู่ท่ี 6  ต.โคกกรวด  
อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

ขนาดกว้างเฉล่ีย 4.60 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร  ยาว 
89 เมตร  หรือพ้ืนท่ีก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 409 ตารางเมตร 
 พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า 
 ขนาดกว้างเฉล่ีย 0.40 เมตร
 ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร ความ
ยาวรวม 179 เมตร (ท้ังสอง
ฝ่ังถนน)

557,600       บริเวณถนน
เทศบาล 24 
(ซอย 2) ชุมชน
สุขใจ  หมู่ท่ี 6   
    ต.โคกกรวด  
 อ.เมือง
นครราชสีมา   
จ.นครราชสีมา

กองช่าง √ √ √

7 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
บริเวณท่ีสาธารณะประโยชน์สระ
หนองหว้า หมู่ท่ี 1 ต.โคกกรวด  อ.
เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า  
ประกอบด้วย ติดต้ังโคมไฟฟ้า
แสงสว่าง จ านวน 26 ชุด 
ติดต้ังตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า 
จ านวน 1 ชุด

250,000       บริเวณท่ี
สาธารณะ
ประโยชน์สระ
หนองหว้า หมู่ท่ี
 1 ต.โคกกรวด 
 อ.เมือง
นครราชสีมา   
จ.นครราชสีมา

กองช่าง √ √

รวม จ ำนวน 7 โครงกำร 3,562,400    

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี 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 โครงการปรับปรุงประตูด้านทิศ
ตะวันตกพร้อมทาสีร้ัว

ปรับปรุงประตูด้านทิศ
ตะวันตกพร้อมทาสีร้ัว

500,000       ประปาเทศบาล
ต าบลโคกกรวด

กองการ
ประปา

√

2 โครงการขุดลอกบ่อพักตะกอน 
บริเวณหมู่ท่ี 3 ต.โคกกรวด  อ.เมือง
นครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

ขุดลอกบ่อพักตะกอน 182,600       บริเวณหมู่ท่ี 3 
ต.โคกกรวด  อ.
เมือง
นครราชสีมา  จ.
นครราชสีมา

กองการ
ประปา

√

รวม จ ำนวน 2 โครงกำร 682,600      

    6.2 แผนงานการพาณิชย์

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี 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 รัฐพิธี
และวันส าคัญของชาติ

เพ่ือด าเนินการจัดงานพระ
ราชพิธี รัฐพิธีและวันส าคัญ
ของชาติ

70,000        เทศบาลต าบล
โคกกรวด

ส านัก
ปลัดเทศบาล

           

2 โครงการจัดงานวันปิยมหาราช ด าเนินการในการจัดสถานท่ี
พวงมาลา และวัสดุต่างๆ

30,000        เทศบาลต าบล
โคกกรวด

ส านัก
ปลัดเทศบาล



3 โครงการวันข้ึนปีใหม่ ด าเนินงานตามโครงการได้แก่
 การจัดพิธีทางศาสนา

40,000        เทศบาลต าบล
โคกกรวด

ส านัก
ปลัดเทศบาล



4 โครงการวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร

ด าเนินการในการจัดสถานท่ี
พวงมาลา และวัสดุต่างๆ

20,000        เทศบาลต าบล
โคกกรวด

ส านัก
ปลัดเทศบาล



5 โครงการวันคล้ายวันพระบรมราช
สมภพของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร

เพ่ือด าเนินการจัดสถานท่ี วาง
พวงมาลา และวัสดุอ่ืนๆ

100,000      เทศบาลต าบล
โคกกรวด

ส านัก
ปลัดเทศบาล



พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลโคกกรวด
7.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียวศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
    7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

แบบ ผด.02



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี 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 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
28 กรกฎาคม

เพ่ือด าเนินการจัดสถานท่ีและ
วัสดุต่างๆ

100,000      เทศบาลต าบล
โคกกรวด

ส านัก
ปลัดเทศบาล



7 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
3 มิถุนายน

ด าเนินการในการจัดสถานท่ี
วางพานพุ่ม ไฟประดับ ต่างๆ

100,000      เทศบาลต าบล
โคกกรวด

ส านัก
ปลัดเทศบาล



8 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 12 สิงหา 
วันแม่แห่งชาติ

ด าเนินการในการจัดสถานท่ี
วางพานพุ่ม ไฟประดับ ต่างๆ

100,000      เทศบาลต าบล
โคกกรวด

ส านัก
ปลัดเทศบาล



9 โครงการวันท้องถ่ินไทย เพ่ือด าเนินการในการจัด
สถานท่ี ค่าจ้างเหมาต่างๆ

50,000        เทศบาลต าบล
โคกกรวด

ส านัก
ปลัดเทศบาล



รวม 9 โครงการ 610,000     

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี 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 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการงาน
ประเพณีลอยกระทง

100,000      เทศบาลต าบล  
 โคกกรวด

กองการศึกษา √

2 โครงการงานประเพณีสงกรานต์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการงาน
ประพณีสงกรานต์

100,000      เทศบาลต าบล
โคกกรวด

กองการศึกษา √

3 โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการจัด
งานวันเด็กแห่งชาติ

100,000      เทศบาลต าบล
โคกกรวด

กองการศึกษา √

4 โครงการประเพณีเข้าพรรษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการ
ประเพณีเข้าพรรษา

50,000        เทศบาลต าบล
โคกกรวด

กองการศึกษา √

รวม 4 โครงการ 350,000     

    7.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี 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 โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเท่ียวชุมชน

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว
ชุมชน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

200,000      เทศบาลต าบล  
 โคกกรวด

ส านักปลัด   
เทศบาล



    7.3 แผนงานการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี 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
นอกเวลาเรียน

เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาสังคม
และความยากจนเชิงบูรณาการ
ของกลุ่มนักเรียน

30,000         เทศบาลต าบล
โคกกรวด

ส านัก
ปลัดเทศบาล

 

2 โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ีพบ
ประชาชน

เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ในการออกหน่วยเคล่ือนท่ี

50,000         เทศบาลต าบล
โคกกรวด

ส านัก
ปลัดเทศบาล

  

3 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือด าเนินการจัดโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม

50,000         เทศบาลต าบล
โคกกรวด

ส านัก
ปลัดเทศบาล



4 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

เพ่ือด าเนินการจัดโครงการอบรม
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของคณะผู้บริหารสมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
ของเทศบาล

100,000       เทศบาลต าบล
โคกกรวด

ส านัก
ปลัดเทศบาล



พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลโคกกรวด
8.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
    8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

แบบ ผด.02



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี 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
.

5 โครงการประชาคมเมืองเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า
ประชาคมเมือง หรือชุมชน โดย
จ่ายเป็นเงินต่าง ๆ ตามโครงการ 
เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร 
ค่าล่วงเวลาผู้ปฏิบัติงานค่า
สมนาคุณวิทยากรต่างๆ ค่าจัด
กิจกรรมและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
ค่าจ้างเหมาบริการ

30,000         เทศบาลต าบล
โคกกรวด

กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ

√ √

6 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.2540

อบรมให้ความรู้เก่ียวกับ พรบ.
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ.2540

30,000         เทศบาลต าบล
โคกกรวด

กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ

√ √

รวม 6   โครงกำร 290,000      

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี 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 โครงการอบรมจัดท าแผนชุมชน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม
การจัดท าแผนชุมชน โดยจ่ายเป็น
เงินต่างๆค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่าอาหาร ค่าล่วงเวลาผู้ปฏิบัติงาน
 ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าจ้างเหมา
บริการต่าง ๆและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ

30,000         เทศบาลต าบล
โคกกรวด

ส านัก
ปลัดเทศบาล



รวม 1   โครงกำร 30,000        

   8.2 แผนงานการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี 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 โครงการติดต้ังและเปล่ียนถังเคมี
ดับเพลิง

เพ่ือติดต้ังและเปล่ียนถังเคมี
ดับเพลิงในเขตเทศบาลท่ีได้
ติดต้ังมานานและหมดอายุการ
ใช้งานได้ตามปกติและติดต้ัง
เพ่ิมในบริเวณท่ีมีความเส่ียง
ต่อการเกิดอัคคีภัย

50,000        เทศบาลต าบล
โคกกรวด

ส านัก
ปลัดเทศบาล



2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล

เพ่ือด าเนินการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญ

40,000        เทศบาลต าบล
โคกกรวด

ส านัก
ปลัดเทศบาล

 

3 โครงการฝึกซ้อมดับเพลิง เพ่ือด าเนินการในการฝึกอบรม 50,000        เทศบาลต าบล
โคกกรวด

ส านัก
ปลัดเทศบาล



4 โครงการพัฒนาศักยภาพให้รอดจาก
การจมน้ า

เพ่ือด าเนินการฝึกอบรม 40,000        เทศบาลต าบล
โคกกรวด

ส านัก
ปลัดเทศบาล



พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลโคกกรวด
9.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    9.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

แบบ ผด.02



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี 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
.

5 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจ าเทศบาลต าบล
โคกกรวด

เพ่ือด าเนินการฝึกอบรม 130,000      เทศบาลต าบล
โคกกรวด

ส านัก
ปลัดเทศบาล



รวม 5 โครงการ 310,000      

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี 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 เพ่ือด าเนินการจัดโครงการ 10,000        เทศบาลต าบล
โคกกรวด

ส านัก
ปลัดเทศบาล



รวม 1 โครงการ 10,000       

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลโคกกรวด
10.  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
    10.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

แบบ ผด.02



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี 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 จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมการจัดการด้าน
ส่ิงแวดล้อม จัด
ประชุมสัมมนาคณะท างาน 
และอ่ืนๆ ฯลฯ

30,000        เทศบาลต าบล
โคกกรวด

กองสาธารณสุขฯ 

2 โครงการเมืองน่าอยู่ และการสร้าง
จิตส านึกด้านส่ิงแวดล้อม

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมการจัดการด้าน
ส่ิงแวดล้อม จัด
ประชุมสัมมนาคณะท างาน 
และอ่ืนๆ ฯลฯ

60,000        เทศบาลต าบล
โคกกรวด

กองสาธารณสุขฯ  

รวม 2 โครงการ 90,000       

    10.2 แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี 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 โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุม อบรม ศึกษาดูงาน 
ประชาชน ได้แก่ ค่าอาหาร 
ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่า
วัสดุส านักงาน ค่าถังขยะ 
กากน้ าตาล ค่าเอกสาร และ
อ่ืนๆ

40,000        เทศบาลต าบล
โคกกรวด

กองสาธารณสุขฯ  

2 โครงการพัฒนางานรักษาความสะอาดและ
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุม อบรม ศึกษาดูงาน
เจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง ผู้น า
ชุมชน ได้แก่ ค่าอาหาร ค่า
สมมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ
ด าเนินงาน ค่าเอกสาร และ
อ่ืนๆ

50,000        เทศบาลต าบล
โคกกรวด

กองสาธารณสุขฯ 

รวม 2 โครงการ 90,000       

    10.3 แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี 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 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพ่ือด าเนินการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ในการจัด
นิทรรศการต่างๆ

150,000      เทศบาลต าบล
โคกกรวด

ส านัก
ปลัดเทศบาล

           

รวม   150,000     

    10.4 แผนงานการเกษตร

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02



ล ำดับ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 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 ตู้เหล็ก แบบ 2 บำน จัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บำน มีมือจับ
ชนิดบิด มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน
 จ ำนวน 3 หลังๆละ 5,900 บำท

        11,800 เทศบำลต ำบล
โคกกรวด

กองยุทธศำสตร์
และงบประมำณ

√ √

2 ตู้เหล็กบำนแบบบำนกระจก) จัดซ้ือตู้เหล็กบำนเล่ือน 
จ ำนวน 1 หลังๆละ 5,000 บำท

          5,000 เทศบำลต ำบล
โคกกรวด

กองยุทธศำสตร์
และงบประมำณ

√ √

3 ตู้เหล็ก 3 ล้ินชัก จัดซ้ือตู้เหล็ก 3 ล้ินชัก จ ำนวน 2 
หลัง ๆ ละ 5,000 บำท

        10,000 เทศบำลต ำบล
โคกกรวด

กองยุทธศำสตร์
และงบประมำณ

√ √

4 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บาน มีมือจับ
ชนิดบิด มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน
 จ านวน 5 หลังๆละ 5,900 บาท

        29,500 เทศบาลต าบล
โคกกรวด

กองคลัง √ √ √

5 เก้ำอ้ีท ำงำน จัดซ้ือเก้ำอ้ีท ำงำน
จ ำนวน 1 ตัวๆละ 3,000 บำท

          3,000 เทศบำลต ำบล
โคกกรวด

กองคลัง √ √ √

รวม จ ำนวน 5 รำยกำร 59,300

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

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

เทศบำลต ำบลโคกกรวด
1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
    1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

แบบ ผด.02/1



ล ำดับ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 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 เก้ำอ้ีท ำงำน จัดซ้ือเก้ำอ้ีท ำงำน
จ ำนวน 2 ตัวๆละ 3,000 บำท

          6,000 เทศบำลต ำบล
โคกกรวด

กอง
สำธำรณสุขฯ

√ √

2 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บาน มีมือจับ
ชนิดบิด มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน
 จ านวน 2 หลังๆละ 5,900 บาท

        11,800 เทศบาลต าบล
โคกกรวด

กอง
สำธำรณสุขฯ

√ √

รวม จ ำนวน 2 รำยกำร 17,800

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

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

เทศบำลต ำบลโคกกรวด
1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
    1.2 แผนงำนสำธำรณสุข

แบบ ผด.02/1



ล ำดับ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 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 รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400  ซีซี
 หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่่า
กว่า 110 กิโลวัตต์  ขับเคล่ือน 4 
ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ  เป็นกระบะ
ส่าเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบ
ดับเบ้ิลแค็บ 4 ประตู เป็นราคารวม
เคร่ืองปรับอากาศ ราคารวมภาษี
สรรพสามิต

   1,092,000 เทศบาลต่าบล
โคกกรวด

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

√ √

รวม จ ำนวน 1 รำยกำร 1,092,000

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

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

เทศบำลต ำบลโคกกรวด
2. ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
    2.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป

แบบ ผด.02/1



ล ำดับ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 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 รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) 6 ตัน 6
 ล้อ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ
รถบรรทุก (ดีเซล) 6 ตัน  1 
ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่า
กว่า 6,000  ซีซี หรือก่าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า 
170 กิโลวัตต์  แบบกระบาะ
เทท้าย ขนาดความจุได้ไม่
น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์หลา  
น่้าหนักของรถรวมน่้าหนัก
บรรทุกไม่ต่่ากว่า 12,000 
กิโลกรัม  พร้อมกระบะและ
เคร่ืองปรับอากาศ  จ่านวน 1
 คัน

   2,125,000 เทศบำลต ำบล
โคกกรวด

กองช่าง √ √ √

รวม จ ำนวน 1 รำยกำร 2,125,000

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

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

เทศบำลต ำบลโคกกรวด
2. ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
    2.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

แบบ ผด.02/1



ล ำดับ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 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 ชุดเคร่ืองเสียงติดต้ังรถ

ประชาสัมพันธ์พร์อมติดต้ัง
1. เคร่ืองขยายเสียง                
2. ล าโพงฮอร์น                     
3. ไมค์ไร้สาย                       
4. เคร่ืองเล่น DVD/MP3         
 5. ชุดคานส าหรับติดต้ังล าโพง
ฮอร์น                                 
 6. อุปกรณ์สายไฟส าหรับติดต้ัง
พร้อมค่าติดต้ัง

50,000 เทศบำลต ำบล
โคกกรวด

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

 

รวม จ ำนวน 1 รำยกำร 50,000

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

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

เทศบำลต ำบลโคกกรวด
3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
    3.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

แบบ ผด.02/1



ล ำดับ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 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 โทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED) แบบ 

Smart Tv
จัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ 
Smart TV ขนาด 40 น้ิว 
จ านวน 1 เคร่ือง

8,900 เทศบำลต ำบล
โคกกรวด

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

√ √

รวม จ ำนวน 1 รำยกำร 8,900

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

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

เทศบำลต ำบลโคกกรวด
6. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
    6.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป

แบบ ผด.02/1



ล ำดับ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 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 เคร่ืองพิมพ์เลซอร์ หรือ LED ขาว
ด า ชนิด Network  แบบท่ี 2

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลซอร์ หรือ 
LED ขาวด า ชนิด Network 
แบบท่ี 1 จ านวน 2 เคร่ืองๆละ
 15,000 บาท (ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์)

30,000 เทศบำลต ำบล
โคกกรวด

กอง
ยุทธศาสตร์

และงบประมาณ

 

2 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร์อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์พ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จ านวน 1
เคร่ืองๆละ 4,300 บาท (ตาม
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
คอมพิวเตอร์)

4,300 เทศบำลต ำบล
โคกกรวด

กอง
ยุทธศาสตร์

และงบประมาณ

 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

เทศบำลต ำบลโคกกรวด
4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
    4.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

แบบ ผด.02/1



ล ำดับ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 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
.

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน์ตบ์ุค ส าหรับ
งานประมวลผล

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
โน๊ตบุ๊ค ส ำหรับงำนประมวลผล 
จ ำนวน 1 เคร่ืองๆ ละ 
22,000 บำท

22,000 เทศบำลต ำบล
โคกกรวด

กองคลัง   

รวม จ ำนวน 3 รำยกำร 56,300

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



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 




