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คำนำ 

แผนการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลโคกกรวด จัดทำข้ึน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน 
รายละเอียด โครงการและกิจกรรมท่ีตองการดำเนินการจริงท้ังหมดในเขตพ้ืนท่ีของตำบลโคกกรวด ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ไดรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและ
กิจกรรมท่ีตอง ดำเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีของตำบลโคกกรวดท้ังท่ีปรากฏอยูในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 และท่ีดำเนินการโดยหนวยงานอ่ืน ท้ังภาครัฐและเอกชน โดยได
จำแนกรายละเอียดสอดคลอง กับแผนยุทธศาสตรและแผนงานเพ่ือใหทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาท่ีไดแสดง
ถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีดำเนินการ หนวยงาน ระยะเวลาในการ
ดำเนินการท่ีชัดเจนท้ังหมด  

เทศบาลตำบลโคกกรวดหวังเปนอยางยิ่งวาแผนการดำเนินงานฉบับนี้ สามารถใชเปน
เครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน  และสามารถใชในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพ้ืนท่ี      
ไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใชเปนเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการ
ประเมินผลการพัฒนาทองถ่ินของผูบริหารดวย  
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สวนที่  1  บทนำ 

 
1.1  บทนำ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 25๖๐  ซ่ึงเปนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันให
ความสำคัญกับการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกำหนดกรอบความเปนอิสระในการ
กำหนดนโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบคุคล  การเงินและการคลัง  และมีอำนาจหนาท่ี
ของตนเองโดยเฉพาะ  นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจใหแก
การปกครองสวนทองถ่ิน พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติวาดวย
การเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอน
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน  พ.ศ. 2542 ซ่ึงจุดหมายดังกลาวจัดทำข้ึนเพ่ือใหกระจายอำนาจ
เปนไปอยางโปรงใสและสามารถตรวจสอบได  องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมีอำนาจกวางขวางข้ึน  ซ่ึงมิใชมี
หนาท่ีบริการสาธารณะพ้ืนฐานแกประชาชนในทองถ่ินเทานั้น  แตรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทองถ่ิน และเปนองคกรท่ีเปดใหประชาคมทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหารและ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมาก 

 

เทศบาลตำบลโคกกรวดไดจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินเปนแผนท่ีกำหนดยุทธศาสตรแนว
ทางการพัฒนาเทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายในการพัฒนา ในชวง 5 ป (25๖6 - 
2570) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดทำงบประมาณประจำป   เนื่องจากมีลักษณะเปนการกำหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดข้ึนสำหรับงบประมาณแตละป โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ป  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  แกไข
เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ดวนท่ีสุดท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลง
วันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.03/ว 6247  ลงวันท่ี 3 
พฤศจิกายน  2560  เทศบาลตำบลโคกกรวด โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลโคกกรวดและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกกรวดจึงไดจัดทำแผนดำเนินงานประจำป พ.ศ. 25๖6 
ตามรูปแบบท่ีกำหนดตามหนังสือดังกลาว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เปน “แผนงาน” 
เพ่ือใหสอดคลองกับรูปแบบแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 
5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีของเทศบาลตำบลประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของเทศบาล
ตำบลโคกกรวดข้ึน และเพ่ือกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการตาง ๆ ท่ีไดรับการอนุมัติให
ดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึนและมีการประสานและบูรณาการ
การทำงานเก่ียวกับหนวยงานอ่ืน ๆ รวมท้ังการจำแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการ
ดำเนินงาน เพ่ือใหการติดตามและประมวลผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกมากข้ึน 

 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกกรวด มุงหวังวา
แผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนำ
แผนพัฒนาไปปฏิบัติใชเปนอยางดี 
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1.2 วัตถุประสงคของแผนการดำเนินงาน 
1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ

กิจกรรมการพัฒนาท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจำปงบประมาณนั้น
เพ่ือใหแนวทางในการดำเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากข้ึน ลดความซ้ำซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหนวยงานและจำแนกรายละเอียด
ตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน 
  2. แผนการดำเนินงานจะเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุม
การดำเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
  3. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ี
ดำเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ท่ีจะบรรจุในแผนการ
ดำเนินงานจะมีท่ีมาจาก 
 3.1 งบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดำเนินการ) 
 3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเกิดจากการจาย
ขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจายอ่ืนๆ ท่ีดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
 3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินการเองโดยไมใช
งบประมาณ (ถามี) 
 3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือ
หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สำหรับองคการบริหารสวนจังหวัด ให
รวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ี
มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพ้ืนท่ีหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือเปนโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาท่ีมีความคาบเก่ียวตอเนื่องระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
  3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืน ๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาเห็นวาจะ
เกิดประโยชนในการประสานการดำเนินงานในพ้ืนท่ี 
  
1.3  ข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  ขอ 26 ไดกำหนดให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้  
  1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน/โครงการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน ๆ
ท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทำรางแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน    
  1.3.2 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดำเนินงาน แลวเสนอใหผูบริหาร
ทองถ่ินประกาศเปนแผนการดำเนินงาน ท้ังนี้ ใหปดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน  15  วันนับแตวันท่ี
ประกาศ เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน และตองปดประกาศไมนอยกวา 30 วัน 
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จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว สามารถสรุปข้ันตอนในการดำเนินการจัดทำ
แผนการดำเนินงานได 3 ข้ันตอน ดังตอไปนี้  
  ข้ันตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมขอมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลโคกกรวด เก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะมีการดำเนินการจริงในพ้ืนท่ีของเทศบาลตำบลโคกกรวด 
ซ่ึงจะประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลตำบลโคกกรวด และโครงการ/กิจกรรมของหนวยงาน
ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีจะดำเนินการในพ้ืนท่ีของเทศบาลตำบล 
  ข้ันตอนท่ี 2 การจัดทำรางแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลโคกกรวดจัดทำรางแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาล
ตำบลโคกกรวด และหนวยงานตาง ๆ จะตองมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทาง   การ
พัฒนาของเทศบาลตำบลโคกกรวด เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกกรวด  และเม่ือ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกกรวด พิจารณาใหความเห็นชอบแลว จึงนำรางแผนการดำเนินงาน
เสนอตอนายกเทศมนตรีตำบลโคกกรวด  เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยเคาโครงแผนการดำเนินงานจะ
แบงออกเปน 2 สวน คือ  สวนท่ี 1  บทนำ  ประกอบดวย  1) บทนำ  2) วัตถุประสงคของแผนการ
ดำเนินงาน  3) ข้ันตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน 4) ประโยชนของแผนการดำเนินงาน  สวนท่ี 2 บัญชี
โครงการ/กิจกรรม  ประกอบดวย 1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01)  2) บัญชี
โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)  3) บัญชีจำนวนครุภัณฑสำหรับท่ีไมไดดำเนินการตามโครงการการ
พัฒนาทองถ่ิน (ผด. 02/1) 
  ข้ันตอนท่ี 3 การประกาศใชแผนการดำเนินงาน เม่ือนายกเทศมนตรีตำบลโคกกรวดให
ความเห็นชอบรางแผนการดำเนินงานแลว  จึงประกาศใชแผนการดำเนินงาน โดยใหปดประกาศแผนการ
ดำเนินงานภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีประกาศเพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิน รับทราบโดยท่ัวกัน และตองปด
ประกาศไวอยางนอย 30 วัน 
 
1.4  ประโยชนของแผนการดำเนินงาน 

1. ทำใหการดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปงบประมาณ มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากข้ึน 

 2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 

 3. เพ่ือใหการใชจายงบประมาณในแตละปของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 4. ทราบถึงจำนวนงบประมาณท่ีตองจายจริงในแตละป 
 5. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกสวนของเทศบาลตำบลโคกกรวด 
 6. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะหปญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการตาง ๆ

ตามงบประมาณในปงบประมาณ  พ.ศ. 2566 ไดอยางถูกตอง 
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สวนที่ 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 

ประกอบดวย 
  - บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02) 

- บัญชีจำนวนครุภัณฑสำหรับท่ีไมไดดำเนินการตาม        
   โครงการพัฒนาทองถิ่น (แบบ ผด.02/1) 
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สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 

องคประกอบ ประกอบดวยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้ 

 
2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 

แบบ ผด. 01 เปนแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกอบดวย ยุทธศาสตร/แผนงาน จำนวนโครงการท่ีดำเนินการ คิดเปน
รอยละของโครงการท้ังหมด จำนวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของงบประมาณท้ังหมด หนวยงานรับผิดชอบ 
  การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะตองลงรายการยุทธศาสตร แผนงาน 
ใหครบถวนสมบูรณ ลงรายการของจำนวนโครงการท่ีดำเนินการ การคิดเปนรอยละของโครงการท้ังหมด 
จำนวนงบประมาณ และการคิดเปนรอยละของงบประมาณท้ังหมด และตองระบุหนวยงานรับผิดชอบและ
เม่ือลงแตละยุทธศาสตรและแผนงานแลว จะตองรวมผลทุกครั้ง และจะตองรวมผลในภาพรวมท้ังหมดดวย  
  การลงยุทธศาสตรและแผนงานโดยภาพรวมท้ังหมด ผลของการคิดเปนรอยละของโครงการ
ท้ังหมด และการคิดเปนรอยละของงบประมาณท้ังหมด จะตองเปนรอยละรอยเสมอ (100) 
 
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบดวย ยุทธศาสตรแตละยุทธศาสตรพรอมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับท่ี/
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานท่ีดำเนินการ/หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปหนึ่ง 
 
2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑสำหรับท่ีไมไดดำเนินการตามโครงการการพัฒนาทองถิ่น (ผด. 02/1)  

 แบบ ผด.02/1 เปนแบบจำนวนครุภัณฑสำหรับท่ีไมไดดำเนินการตามโครงการการพัฒนา
ทองถ่ิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกอบดวย ประเภทครุภัณฑ พรอมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับท่ี/
โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ/งบประมาณ (บาท)/สถานท่ีดำเนินการ/หนวยงานรับผิดชอบหลัก/
ปงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปหนึ่ง 
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ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการที่ คิดเปนรอยละของ จํานวน คิดเปนรอยละของ หนวยดําเนินการ

ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

1. แผนงานการเกษตร 0 0.00 0.00 0.00

2. แผนงานการพาณชิย 0 0.00 0.00 0.00

รวม 0 0.00 0.00 0.00

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

1. แผนงานการศึกษา 14 19.18 4,957,660.00 20.39 กองการศึกษา

รวม 14 19.18 4,957,660.00 20.39

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร

1. แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 0 0.00 0.00 0.00

รวม 0 0.00 0.00 0.00

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

1. แผนงานการศึกษา 4 5.48 190,000.00 0.78 กองการศึกษา

2. แผนงานสังคมสงเคราะห 1 1.37 100,000.00 0.41 สํานักปลัดเทศบาล

3. แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 5 6.85 330,000.00 1.36 สํานักปลัดเทศบาล

4. แผนงานงบกลาง 4 5.48 12,285,700.00 50.52 สํานักปลัดเทศบาล

รวม 14 19.18 620,000.00 53.07

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

1. แผนงานสาธารณสุขฯ 4 5.48 540,000.00 2.22 กองสาธารณสุขฯ

2. แผนงานงบกลาง 1 1.37 300,000.00 1.23 กองสาธารณสุขฯ

รวม 5 6.85 540,000.00 3.45

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลโคกกรวด

แบบ ผด.01

แแ ผผ นน กก าา รร ดด ำำ เเ นนิิ นน งง าา นน   ปป รร ะะ จจ ำำ ปป  งง บบ ปป รร ะะ มม าา ณณ
  พพ .. ศศ ..   22 55 66 66   เเ ทท ศศ บบ าา ลล ตต ำำ บบ ลล โโ คค กก กก รร วว ดด   

 หนา  ๗ 



ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการที่ คิดเปนรอยละของ จํานวน คิดเปนรอยละของ หนวยดําเนินการ

ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6 8.22 16,203,600.00 66.64 สํานักปลัดเทศบาล, กองชาง

2. แผนงานการพาณชิย 1 1.37 500,000.00 2.06 กองการประปา

รวม 7 9.59 16,703,600.00 68.69

7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยวศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 9 12.33 510,000.00 2.10 สํานักปลัดเทศบาล

2. แผนงานการศึกษา 1 1.37 20,000.00 0.08 กองการศึกษา

3. แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 1 1.37 100,000.00 0.41 สํานักปลัดเทศบาล

4. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4 5.48 230,000.00 0.95 กองการศึกษา

รวม 15 20.55 630,000.00 3.54

8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 6 8.22 335,000.00 1.38 สํานกัปลัดเทศบาล, กองคลัง,
กองยทุธศาสตรฯ

2. แผนงานการสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 1.37 30,000.00 0.12 สํานักปลัดเทศบาล

รวม 7 9.59 365,000.00 1.50

9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

1. แผนงานรักษาความสงบภายใน 5 6.85 210,000.00 0.86 สํานักปลัดเทศบาล

รวม 5 6.85 210,000.00 0.86

10. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 1.37 10,000.00 0.04 สํานักปลัดเทศบาล

2. แผนงานสาธารณสุข 2 2.74 60,000.00 0.25 กองสาธารณสุขฯ

3. แผนงานเคหะและชุมชน 2 2.74 70,000.00 0.29 กองสาธารณสุขฯ

4. แผนงานการเกษตร 1 1.37 150,000.00 0.62 สํานักปลัดเทศบาล

รวม 6 8.22 290,000.00 1.19

รวมทั้งสิ้น 73 100.00 24,316,260.00  100.00

แแ ผผ นน กก าา รร ดด ำำ เเ นนิิ นน งง าา นน   ปป รร ะะ จจ ำำ ปป  งง บบ ปป รร ะะ มม าา ณณ
  พพ .. ศศ ..   22 55 66 66   เเ ทท ศศ บบ าา ลล ตต ำำ บบ ลล โโ คค กก กก รร วว ดด   

 หนา  ๘ 



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค

พ
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.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 โครงการแขงขันกีฬาสีภายในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลตําบลโคกกรวด

เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการ

แขงขันกีฬาสีภายในศนูยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลตําบลโคกกรวด

30,000  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

กองการศึกษา  

2 โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย จัดแหลงเรียนรูตามความตองการ

ของกลุม เยาวชน นักเรียน 

นักศึกษาในชุมชน

20,000  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

กองการศึกษา  

3 โครงการประชุมผูปกครอง เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการ

ประชุมผูปกครอง

10,000  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

กองการศึกษา 

4 โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการผลิต

สื่อการเรียนการสอน

10,000  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

กองการศึกษา  

5 โครงการรับสมัครนักเรียนใหม เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินงานตามโครงการรับสมัคร

นักเรียนใหม

5,000  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

กองการศึกษา  

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลโคกกรวด

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

แบบ ผด.02

แแ ผผ นน กก าา รร ดด ำำ เเ นนิิ นน งง าา นน   ปป รร ะะ จจ ำำ ปป  งง บบ ปป รร ะะ มม าา ณณ
  พพ .. ศศ ..   22 55 66 66   เเ ทท ศศ บบ าา ลล ตต ำำ บบ ลล โโ คค กก กก รร วว ดด   

 หนา  ๙ 



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค
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.

มี.
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เม
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.
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.
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ย.

ก.
ค.
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ค.

ก.
ย.

6 โครงการศกึษาแหลงเรียนรูนอกสถานท่ี จัดดําเนินโครงการเรียนรูนอก

สถานที่สําหรับเด็กปฐมวยัในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล   

โคกกรวด

20,000  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

กองการศึกษา  

7 โครงการสงเสริมการเรียนรูวฒันธรรมไทย เพื่อเปนคาใชจายโครงการ

สงเสริมการเรียนรูวฒันธรรมไทย

5,000  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

กองการศึกษา  

8 โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหาร

สถานศึกษา -คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ

สนับสนุนคาใชจายบริหาร

สถานศึกษา-คากิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน

23,220  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

กองการศึกษา   

9 โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหาร

สถานศึกษา -คาเครื่องแบบนักเรียน

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ

สนับสนุนคาใชจายบริหาร

สถานศึกษา-คาเครื่องแบบ

นักเรียน ศพด.  ทั้ง 2 ศูนย

16,200  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

กองการศึกษา   

10 โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหาร

สถานศึกษา -คาจัดการเรียนการสอน

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ

สนับสนุนคาใชจายบริหาร

สถานศึกษา-คาจัดการเรียนการ

สอน ศพด.ทั้ง 2 ศูนย

91,800  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

กองการศึกษา   

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แแ ผผ นน กก าา รร ดด ำำ เเ นนิิ นน งง าา นน   ปป รร ะะ จจ ำำ ปป  งง บบ ปป รร ะะ มม าา ณณ
  พพ .. ศศ ..   22 55 66 66   เเ ทท ศศ บบ าา ลล ตต ำำ บบ ลล โโ คค กก กก รร วว ดด   

 หนา  ๑๐ 



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค
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ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

11 โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหาร

สถานศึกษา -คาหนังสือเรียน

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ

สนับสนุนคาใชจายบริหาร

สถานศึกษา-คาหนังสือเรียน 

ศพด.ทั้ง 2 ศูนย

10,800  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

กองการศึกษา   

12 โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหาร

สถานศึกษา -คาอุปกรณการเรียน

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ

สนับสนุนคาใชจายบริหาร

สถานศึกษา-คาอุปกรณการเรียน 

ศพด.ทั้ง 2 ศูนย

10,800  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

กองการศึกษา   

13 โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหาร

สถานศึกษา -โครงการอาหารกลางวนั

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ

สนับสนุนคาใชจายบริหาร

สถานศึกษา-คาอาหารกลางวัน 

ศพด.ทั้ง 2 ศูนย

370,440  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

กองการศึกษา            

14 เงินอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับ

โรงเรียนตําบลโคกกรวด

เพ่ือจายเปนคาใชจายอาหาร

กลางวนัสําหรับโรงเรียนตําบล 

โคกกรวด

4,334,400  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

กองการศึกษา  

รวม 14  โครงการ 4,957,660 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แแ ผผ นน กก าา รร ดด ำำ เเ นนิิ นน งง าา นน   ปป รร ะะ จจ ำำ ปป  งง บบ ปป รร ะะ มม าา ณณ
  พพ .. ศศ ..   22 55 66 66   เเ ทท ศศ บบ าา ลล ตต ำำ บบ ลล โโ คค กก กก รร วว ดด   

 หนา  ๑๑ 



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค
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ย.

1 โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดใน

ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลโคกกรวด

จัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด

ภายในเขตเทศบาลตําบลโคกกรวด

20,000  ทต.โคกกรวด/  

 วัดหนองหวา

กองการศึกษา  

2 โครงการแขงขันกีฬาเทศบาลตําบล 

โคกกรวดตานยาเสพติด

จัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด

ภายในเขตเทศบาลตําบลโคกกรวด

50,000  วัดหนองหวา 

หมูท่ี 1

กองการศึกษา  

3 โครงการจัดหาอุปกรณกีฬาสําหรับ

ชุมชน

เพ่ือสนับสนุนใหประชาชนในชุมชน

เลนกีฬา

70,000  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

กองการศึกษา  

4 โครงการรณรงคปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด

จัดงานรณรงค ปองกันแกไข ปญหา

ยาเสพติดภายเขตเทศบาลตําบล

โคกกรวด

50,000  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

กองการศึกษา  

รวม 4  โครงการ 190,000  

4.1 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลโคกกรวด

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

แบบ ผด.02

แแ ผผ นน กก าา รร ดด ำำ เเ นนิิ นน งง าา นน   ปป รร ะะ จจ ำำ ปป  งง บบ ปป รร ะะ มม าา ณณ
  พพ .. ศศ ..   22 55 66 66   เเ ทท ศศ บบ าา ลล ตต ำำ บบ ลล โโ คค กก กก รร วว ดด   

 หนา  ๑๒ 



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค
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1 คาใชจายในการชวยเหลือประชาชน เพ่ือเปนคาใชจายในการชวยเหลือ

ประชาชนดานการสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

100,000  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

สํานักปลัดเทศบาล            

รวม 1  โครงการ 100,000  

 4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

แแ ผผ นน กก าา รร ดด ำำ เเ นนิิ นน งง าา นน   ปป รร ะะ จจ ำำ ปป  งง บบ ปป รร ะะ มม าา ณณ
  พพ .. ศศ ..   22 55 66 66   เเ ทท ศศ บบ าา ลล ตต ำำ บบ ลล โโ คค กก กก รร วว ดด   

 หนา  ๑๓ 



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค
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.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 โครงการจิตอาสาพัฒนาทองถิ่น จิตอาสาสวนราชการและประชาชน

รวมพัฒนาทองถิ่นในการพัฒนา ทํา

ความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน

สถานที่ราชการ   คูคลอง ที่

สาธารณประโยชน

70,000  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

สํานักปลัดเทศบาล 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี ดาํเนินการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี 30,000  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

สํานักปลัดเทศบาล 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชน พัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน 100,000  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

สํานักปลัดเทศบาล 

4 โครงการสงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

เพ่ือดําเนินการในโครงการสงเสริม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

30,000  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

สํานักปลัดเทศบาล 

5 โครงการสงเสริมอาชีพในชุมชน สงเสริมสนับสนุนการประกอบ

อาชีพของกลุมสตรีกลุมอาชีพและ

ประชาชนในเขตเทศบาล

100,000  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

สํานักปลัดเทศบาล 

รวม 5  โครงการ 330,000  

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

 4.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน แบบ ผด.02

แแ ผผ นน กก าา รร ดด ำำ เเ นนิิ นน งง าา นน   ปป รร ะะ จจ ำำ ปป  งง บบ ปป รร ะะ มม าา ณณ
  พพ .. ศศ ..   22 55 66 66   เเ ทท ศศ บบ าา ลล ตต ำำ บบ ลล โโ คค กก กก รร วว ดด   

 หนา  ๑๔ 



 



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ 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 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพ่ือจายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ที่มีอายุ

 60 ปบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติ

ครบถวน

10,229,700  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

สํานักปลัดเทศบาล            

2 เบี้ยยังชีพความพิการ เพ่ือจายเบี้ยยังชีพคนพิการท่ีมีสิทธิ

ตามหลักเกณฑที่กําหนดท่ีไดแสดง

ความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียน

เพ่ือขอรับเบ้ียความพิการ

1,944,000  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

สํานักปลัดเทศบาล            

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสท่ี

แพทยไดรับรองและทําการวนิิจฉัย

แลว

12,000  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

สํานักปลัดเทศบาล            

4 โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ

ชุมชนเทศบาลตําบลโคกกรวด

สนับสนุนกองทุนสวสัดิการชุมชน

เทศบาลตําบลโคกกรวด

100,000  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

สํานักปลัดเทศบาล 

รวม 4  โครงการ 12,285,700  

 4.4 แผนงานงบกลาง

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

แแ ผผ นน กก าา รร ดด ำำ เเ นนิิ นน งง าา นน   ปป รร ะะ จจ ำำ ปป  งง บบ ปป รร ะะ มม าา ณณ
  พพ .. ศศ ..   22 55 66 66   เเ ทท ศศ บบ าา ลล ตต ำำ บบ ลล โโ คค กก กก รร วว ดด   

 หนา  ๑๕ 

 



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 โครงการปองกันและควบคุม

โรคไขเลือดออก

จายเปนคาใชจายในการจัด

ประชุม อบรม จัดกิจกรรมรณรงค

เผยแพรความรู การบริการ

ประชาชนในการปองกันควบคุม

โรค ไดแก คาอาหาร คาปาย

ประชาสัมพันธ คาวัสดุดําเนินงาน

 คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ และอื่นๆ

60,000    เทศบาลตําบล

โคกกรวด

กองสาธารณสุขฯ    

2 โครงการพัฒนาศักยภาพแกน

นําสาธารณสุขในชุมชน

จายเปนคาใชจายในการประชุม 

อบรม ศึกษาดูงาน ไดแก 

คาอาหาร คาสมมนาคุณวิทยากร

 คาจางเหมารถ คาที่พัก และอื่นๆ

60,000    เทศบาลตําบล

โคกกรวด

กองสาธารณสุขฯ         

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลโคกกรวด

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

 5.1 แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผด.02

แแ ผผ นน กก าา รร ดด ำำ เเ นนิิ นน งง าา นน   ปป รร ะะ จจ ำำ ปป  งง บบ ปป รร ะะ มม าา ณณ
  พพ .. ศศ ..   22 55 66 66   เเ ทท ศศ บบ าา ลล ตต ำำ บบ ลล โโ คค กก กก รร วว ดด   

 หนา  ๑๖ 



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

3 โครงการสัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา

จายเปนคาใชจายในการอบรม 

การบริการประชาชน ไดแก 

คาอาหาร คาสมมนาคุณวิทยากร

 คาวัคซีนพิษสุนัขบา ยาฉีด

คุมกําเนิด เข็มฉีดยา คาสํารวจ

และขึ้นทะเบียนสัตว 

คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ และอื่นๆ

60,000  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

กองสาธารณสุขฯ            

4 อุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน

ตามแนวทางโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข

อุดหนุน 18 ชุมชน ดําเนิน

โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุขชุมชนละ 20,000 

บาท

360,000  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

กองสาธารณสุขฯ         

รวม 4  โครงการ 540,000  

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แแ ผผ นน กก าา รร ดด ำำ เเ นนิิ นน งง าา นน   ปป รร ะะ จจ ำำ ปป  งง บบ ปป รร ะะ มม าา ณณ
  พพ .. ศศ ..   22 55 66 66   เเ ทท ศศ บบ าา ลล ตต ำำ บบ ลล โโ คค กก กก รร วว ดด   

 หนา  ๑๗ 



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ต.
ค

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติในพื้นที่

เทศบาลตําบลโคกกรวด

เพื่อสนับสนุนงบประมาณ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลตําบลโคกกรวด

300,000  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

รับผิดชอบหลัก

กองสาธารณสุขฯ   

รวม 1  โครงการ 300,000  

 5.2 แผนงานงบกลาง

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

แแ ผผ นน กก าา รร ดด ำำ เเ นนิิ นน งง าา นน   ปป รร ะะ จจ ำำ ปป  งง บบ ปป รร ะะ มม าา ณณ
  พพ .. ศศ ..   22 55 66 66   เเ ทท ศศ บบ าา ลล ตต ำำ บบ ลล โโ คค กก กก รร วว ดด   

 หนา  ๑๘ 



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการปรับปรุง ตอเติม อาคาร

สํานักงานเทศบาลโคกกรวด บริเวณ

สํานักงานเทศบาลตําบลโคกกรวด 

หมูท่ี 6 ต.โคกกรวด  อ.เมือง

นครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

ดําเนินการปรับปรุง ตอเติม อาคาร

สํานักงานเทศบาลโคกกรวด ขนาด

กวาง 10.00 เมตร ยาว 30.00 

เมตร จํานวน 3 ชั้น  มีพื้นท่ีไมนอย

กวา 900.00 ตารางเมตร ตาม

แบบท่ีเทศบาลตําบลโคกกรวด

กําหนด

9,000,000  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

สํานักปลัดเทศบาล    

2 โครงการกอสรางอาคาร คสล. 2 ชั้น

 บริเวณภายในพ้ืนท่ีสํานักงาน 
เทศบาลตําบลโคกกรวด หมูท่ี 6    

ต.โคกกรวด  อ.เมืองนครราชสีมา 

จ.นครราชสีมา      (กันเงิน)

ดําเนินการกอสรางอาคาร คสล.  

 2 ชั้น อาคาร คสล. ขนาดกวาง 

8.00 เมตร  ยาว 20 เมตร

1,600,000  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

สํานักปลัดเทศบาล   

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลโคกกรวด

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02

แแ ผผ นน กก าา รร ดด ำำ เเ นนิิ นน งง าา นน   ปป รร ะะ จจ ำำ ปป  งง บบ ปป รร ะะ มม าา ณณ
  พพ .. ศศ ..   22 55 66 66   เเ ทท ศศ บบ าา ลล ตต ำำ บบ ลล โโ คค กก กก รร วว ดด   

 หนา  ๑๙



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ 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.2565 พ.ศ.2566

3 โครงการกอสรางรั้วสํานักงาน 

พรอมตดิตั้งประตู บริเวณสํานักงาน

เทศบาลตําบลโคกกรวด หมูท่ี 6    

ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา   

จ.นครราชสีมา

ดําเนินการกอสรางรั้วสํานักงาน 

ดานทิศเหนือ สูงเฉลี่ย 2.50 เมตร 

ชวงที่ 1 ยาว 34.00 เมตร  ชวงท่ี 

2 ยาว 12.50 เมตร พรอมติดตั้ง

ประตู ขนาดกวาง 6.00 เมตร สูง 

2.50 เมตร จํานวน 1 ชุด และ

ติดต้ังประตู ขนาดกวาง 6.50 เมตร

 สูง 2.50 เมตร จํานวน 1 ชุด 

ดานทิศตะวันออก สูงเฉลี่ย 2.50 

เมตร ชวงท่ี 1 ยาว 67.50 เมตร 

ชวงที่ 2 ยาว 38.00 เมตร พรอม

ติดต้ังประตู ขนาดกวาง 4.70 เมตร

 สูง 2.50 เมตร จํานวน 1 ชุด

1,403,600  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

กองชาง   

4 โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน

เทศบาลตําบลโคกกรวด หมูท่ี 6   

ต.โคกกรวด  อ.เมืองนครราชสีมา 

จ.นครราชสีมา

ดําเนินการปรับปรุงอาคารสํานักงาน

เทศบาลตําบลโคกกรวด        

(1) งานปรับปรุงหลังคาอาคาร พ้ืนที่

ไมนอยกวา 490 ตร.ม. จํานวน 1 

งาน        

(2) งานฝาเพดานอาคาร ชั้นท่ี 1 

และชั้นที่ 2 พ้ืนที่ไมนอยกวา 638 

ตารางเมตร จํานวน 1 งาน        

(3) งานระบบไฟฟาภายในอาคาร 

ชั้นท่ี 1 และชั้นที่ 2 จํานวน 1 งาน

(4) งานระบบน้ําทิ้งภายในและ

ภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน

3,000,000  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

สํานักปลัดเทศบาล    

แแ ผผ นน กก าา รร ดด ำำ เเ นนิิ นน งง าา นน   ปป รร ะะ จจ ำำ ปป  งง บบ ปป รร ะะ มม าา ณณ
  พพ .. ศศ ..   22 55 66 66   เเ ทท ศศ บบ าา ลล ตต ำำ บบ ลล โโ คค กก กก รร วว ดด   

 หนา  ๒๐ 

 (กันเงิน)

(กันเงิน)



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ 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.2565 พ.ศ.2566

5 โครงการปรับปรุงอาคารสงเสริม

สุขภาพผูสูงอายุ หมูที่ 1        

ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา 

จ.นครราชสีมา

ดําเนินการปรับปรุงอาคารสงเสริม

สุขภาพผูสูงอายุ        

(1) ปรับปรุงหลังคาอาคาร        

(2) ปรับปรุงระบบไฟฟาอาคาร     

(3) ปรับปรุงฝาเพดานอาคาร       

(4) ทาสีอาคารใหม

720,000  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

สํานักปลัดเทศบาล   

6 โครงการปรับปรุงหองอเนกประสงค

 อาคารพิพิธภัณฑเทศบาลตําบล

โคกกรวด (ชั้น 3) หมูท่ี 6        

ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา 

จ.นครราชสีมา

ดําเนินการปรับปรุงหอง

อเนกประสงค อาคารพิพิธภัณฑ

เทศบาลตําบลโคกกรวด (ช้ัน 3) 

ขนาดกวาง 7.00 เมตร ยาว 

24.00 เมตร พ้ืนท่ีกอสรางไมนอย

กวา 168 ตร.ม.

480,000  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

สํานักปลัดเทศบาล   

รวม 6  โครงการ 16,203,600  

แแ ผผ นน กก าา รร ดด ำำ เเ นนิิ นน งง าา นน   ปป รร ะะ จจ ำำ ปป  งง บบ ปป รร ะะ มม าา ณณ
  พพ .. ศศ ..   22 55 66 66   เเ ทท ศศ บบ าา ลล ตต ำำ บบ ลล โโ คค กก กก รร วว ดด   

 หนา  ๒๑ 

(กันเงิน)

(กันเงิน)



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการปรับปรุงประตูดานทิศ

ตะวันตกพรอมทาสีรั้ว

ปรับปรุงประตูดานทิศตะวันตก

 พรอมทาสีรั้ว

500,000  ประปาเทศบาลตําบล

โคกกรวด

กองการประปา   

รวม 1  โครงการ 500,000  

6.2 แผนงานการพาณิชย

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลโคกกรวด

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แบบ ผด.02

แแ ผผ นน กก าา รร ดด ำำ เเ นนิิ นน งง าา นน   ปป รร ะะ จจ ำำ ปป  งง บบ ปป รร ะะ มม าา ณณ
  พพ .. ศศ ..   22 55 66 66   เเ ทท ศศ บบ าา ลล ตต ำำ บบ ลล โโ คค กก กก รร วว ดด   

 หนา  ๒๒ 



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ 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

และวันสําคัญของชาติ

เพ่ือดําเนินการจัดงานพระราชพิธี 

รัฐพิธีและวันสําคัญของชาติ

20,000  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

สํานักปลัดเทศบาล    

2 โครงการจัดงานวันปยมหาราช ดําเนินการในการจัดสถานที่

วางพวงมาลา และวัสดุตางๆ

30,000  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

สํานักปลัดเทศบาล 

3 โครงการวันขึ้นปใหม ดําเนินงานตามโครงการ ไดแก 

การจัดพิธีทางศาสนา

40,000  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

สํานักปลัดเทศบาล 

4 โครงการวันคลายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร

ดําเนินการในการจัดสถานที่

วางพวงมาลา และวัสดุตางๆ

20,000  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

สํานักปลัดเทศบาล 

5 โครงการวันคลายวันพระบรมราชสมภพ

ของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกา-
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร

เพื่อดําเนินการจัดสถานที่วาง

พวงมาลา และวัสดุอื่นๆ

50,000  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

สํานักปลัดเทศบาล 

6 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจายูหัว

เพ่ือดําเนินการจัดสถานท่ีและวัสดุ

ตางๆ

100,000  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

สํานักปลัดเทศบาล 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลโคกกรวด

7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียวศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด.02

แแ ผผ นน กก าา รร ดด ำำ เเ นนิิ นน งง าา นน   ปป รร ะะ จจ ำำ ปป  งง บบ ปป รร ะะ มม าา ณณ
  พพ .. ศศ ..   22 55 66 66   เเ ทท ศศ บบ าา ลล ตต ำำ บบ ลล โโ คค กก กก รร วว ดด   

 หนา  ๒๓ 



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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.

7 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธา

พิมลลักษณ พระบรมราชินี

กิจกรรม

ดําเนินการในการจัดสถานที่

วางพานพุม ไฟประดับ ตางๆ

100,000  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

สํานักปลัดเทศบาล 

8 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ

พระบรมราชชนนีพันปหลวง 12 สิงหา 

วันแมแหงชาติ

ดําเนินการในการจัดสถานที่ 
วางพานพุม ไฟประดับตางๆ

100,000  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

สํานักปลัดเทศบาล 

9 โครงการวันทองถ่ินไทย เพ่ือดําเนินการในการจัดสถานที่ 

คาจางเหมาตางๆ

50,000  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

สํานักปลัดเทศบาล 

รวม 9  โครงการ 510,000  

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แแ ผผ นน กก าา รร ดด ำำ เเ นนิิ นน งง าา นน   ปป รร ะะ จจ ำำ ปป  งง บบ ปป รร ะะ มม าา ณณ
  พพ .. ศศ ..   22 55 66 66   เเ ทท ศศ บบ าา ลล ตต ำำ บบ ลล โโ คค กก กก รร วว ดด   

 หนา  ๒๔ 



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการเพ่ิมความรูภาคฤดูรอนและฝก

ทักษะกีฬาขั้นพ้ืนฐาน

เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนไดเลนกีฬา 

และฝกฝนทักษะข้ันพ้ืนฐาน เพ่ิม

ความรูในกีฬาฟุตบอล วอลเลยบอล

 ตะกรอ มวยไทย มวยสากล และ

ยกระดับมาตรฐานการเลนกีฬา

20,000  เทศบาลตําบล 

 โคกกรวด

กองการศึกษา  

รวม 1  โครงการ 20,000  

 7.2 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

แแ ผผ นน กก าา รร ดด ำำ เเ นนิิ นน งง าา นน   ปป รร ะะ จจ ำำ ปป  งง บบ ปป รร ะะ มม าา ณณ
  พพ .. ศศ ..   22 55 66 66   เเ ทท ศศ บบ าา ลล ตต ำำ บบ ลล โโ คค กก กก รร วว ดด   

 หนา  ๒๕ 



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว

ชุมชน

เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการ

พัฒนาศักยภาพการทองเท่ียว

ชุมชน สรางรายไดใหแกชุมชน

100,000  เทศบาลตําบล 

 โคกกรวด

สํานักปลัดเทศบาล 

รวม 1  โครงการ 100,000  

 7.3 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

แแ ผผ นน กก าา รร ดด ำำ เเ นนิิ นน งง าา นน   ปป รร ะะ จจ ำำ ปป  งง บบ ปป รร ะะ มม าา ณณ
  พพ .. ศศ ..   22 55 66 66   เเ ทท ศศ บบ าา ลล ตต ำำ บบ ลล โโ คค กก กก รร วว ดด   

 หนา  ๒๖ 

 



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ 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 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินงานตามโครงการงาน

ประเพณีลอยกระทง

30,000  เทศบาลตําบล 

 โคกกรวด

กองการศึกษา  

2 โครงการงานประเพณีสงกรานต เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินงานตามโครงการงาน

ประพณีสงกรานต

100,000  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

กองการศึกษา  

3 โครงการงานวันเดก็แหงชาติ เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินงานตามโครงการจัดงานวัน

เด็กแหงชาติ

50,000  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

กองการศึกษา  

4 โครงการประเพณีเขาพรรษา เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินงานตามโครงการประเพณี

เขาพรรษา

50,000  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

กองการศึกษา  

รวม 4  โครงการ 230,000  

 7.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

แแ ผผ นน กก าา รร ดด ำำ เเ นนิิ นน งง าา นน   ปป รร ะะ จจ ำำ ปป  งง บบ ปป รร ะะ มม าา ณณ
  พพ .. ศศ ..   22 55 66 66   เเ ทท ศศ บบ าา ลล ตต ำำ บบ ลล โโ คค กก กก รร วว ดด   

 หนา  ๒๗ 



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบ

ประชาชน

เพ่ือดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ ใน

การออกหนวยเคลื่อนที่

50,000  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

สํานักปลัดเทศบาล    

2 โครงการอบรมคณุธรรม จริยธรรม เพ่ือดําเนินการจัดโครงการอบรม

คุณธรรม จริยธรรม

50,000  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

สํานักปลัดเทศบาล 

3 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน

เพ่ือดําเนินการจัดโครงการอบรม

เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของคณะผูบริหารสมาชิกสภา

เทศบาล พนักงานเทศบาล 

ลูกจางประจํา และพนักงานจางของ

เทศบาล

100,000  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

สํานักปลัดเทศบาล 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลโคกกรวด

8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด.02

แแ ผผ นน กก าา รร ดด ำำ เเ นนิิ นน งง าา นน   ปป รร ะะ จจ ำำ ปป  งง บบ ปป รร ะะ มม าา ณณ
  พพ .. ศศ ..   22 55 66 66   เเ ทท ศศ บบ าา ลล ตต ำำ บบ ลล โโ คค กก กก รร วว ดด   

 หนา  ๒๘ 



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการประชาคมเมืองเพ่ือจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทํา

ประชาคมเมือง หรือชุมชน โดยจาย

เปนเงินตาง ๆ ตามโครงการ เชน 

คาวัสด ุอุปกรณ คาอาหาร คา

ลวงเวลาผูปฏิบัติงานคาสมนาคุณ

วิทยากรตางๆ คาจัดกิจกรรมและ

คาใชจายอื่น ๆ  คาจางเหมาบริการ

15,000  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

กองยุทธศาสตร

และงบประมาณ
 

5 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ 

พรบ.ขอมูลขาวสารของทาง

ราชการ พ.ศ.2540

อบรมใหความรูเก่ียวกับ พรบ.

ขอมูลขาวสารของทางราชการ 

พ.ศ.2540

30,000  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

กองยุทธศาสตร

และงบประมาณ
  

6 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ

จัดเก็บรายไดของเทศบาลตําบล

โคกกรวด

การจัดทําฐานขอมูลแผนท่ีภาษี

และทะเบียนทรัพยสิน และการ

จัดการฐานขอมูลในการจัดเก็บ

รายไดของเทศบาลตําบลโคกกรวด

90,000  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

กองคลัง    

รวม 6   โครงการ 335,000  

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แแ ผผ นน กก าา รร ดด ำำ เเ นนิิ นน งง าา นน   ปป รร ะะ จจ ำำ ปป  งง บบ ปป รร ะะ มม าา ณณ
  พพ .. ศศ ..   22 55 66 66   เเ ทท ศศ บบ าา ลล ตต ำำ บบ ลล โโ คค กก กก รร วว ดด   

 หนา  ๒๙



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการอบรมจัดทําแผนชุมชน เพ่ือจายเปนคาใชจายในการอบรม

การจัดทําแผนชุมชน โดยจายเปน

เงินตางๆคาวัสดุ อุปกรณ คาอาหาร

 คาลวงเวลาผูปฏิบัติงาน คา

สมนาคุณวิทยากรคาจางเหมา

บริการตาง ๆและคาใชจายอื่น ๆ

30,000  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

รับผิดชอบหลัก

สํานักปลัดเทศบาล

รวม 1   โครงการ 30,000  

 8.2 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

แแ ผผ นน กก าา รร ดด ำำ เเ นนิิ นน งง าา นน   ปป รร ะะ จจ ำำ ปป  งง บบ ปป รร ะะ มม าา ณณ
  พพ .. ศศ ..   22 55 66 66   เเ ทท ศศ บบ าา ลล ตต ำำ บบ ลล โโ คค กก กก รร วว ดด   

 หนา  ๓๐ 

 



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการติดตั้งและเปลี่ยนถังเคมีดับเพลิง เพ่ือติดตั้งและเปลี่ยนถังเคมี

ดับเพลิงในเขตเทศบาลที่ได

ติดต้ังมานานและหมดอายุการ

ใชงานไดตามปกติและติดตั้งเพิ่ม

ในบริเวณท่ีมีความเสี่ยงตอการ

เกิดอัคคีภัย

10,000  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

สํานักปลัดเทศบาล 

2 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ในชวงเทศกาล

เพ่ือดําเนินการรณรงคปองกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง

เทศกาลสําคัญ

40,000  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

สํานักปลัดเทศบาล  

3 โครงการฝกซอมดับเพลิง เพ่ือดําเนินการในการฝกอบรม 50,000  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

สํานักปลัดเทศบาล 

4 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา

ภัยพิบัติประจําเทศบาลตําบลโคกกรวด

เพ่ือดําเนินการฝกอบรม 70,000  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

สํานักปลัดเทศบาล 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพใหรอดจากการ

จมน้ํา

เพ่ือดําเนินการฝกอบรม 40,000  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

สํานักปลัดเทศบาล 

รวม 5  โครงการ 210,000  

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลโคกกรวด

9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิน

9.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

แบบ ผด.02

แแ ผผ นน กก าา รร ดด ำำ เเ นนิิ นน งง าา นน   ปป รร ะะ จจ ำำ ปป  งง บบ ปป รร ะะ มม าา ณณ
  พพ .. ศศ ..   22 55 66 66   เเ ทท ศศ บบ าา ลล ตต ำำ บบ ลล โโ คค กก กก รร วว ดด   

 หนา  ๓๑ 



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการปลูกหญาแฝก เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ 10,000  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

สํานักปลัดเทศบาล 

รวม 1  โครงการ 10,000  

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลโคกกรวด

10. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

 10.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด.02

แแ ผผ นน กก าา รร ดด ำำ เเ นนิิ นน งง าา นน   ปป รร ะะ จจ ำำ ปป  งง บบ ปป รร ะะ มม าา ณณ
  พพ .. ศศ ..   22 55 66 66   เเ ทท ศศ บบ าา ลล ตต ำำ บบ ลล โโ คค กก กก รร วว ดด   

 หนา  ๓๒ 



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการการจัดการนํ้าเสียในชุมชน จายเปนคาใชจายในการสงเสริม

การจัดการดานสิ่งแวดลอม       

จัดประชุม สัมมนาคณะทํางาน 

และอื่น ๆ ฯลฯ

30,000  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

กองสาธารณสุขฯ     

2 โครงการเมืองนาอยู และการสรางจิตสํานึก

ดานสิ่งแวดลอม

จายเปนคาใชจายในการสงเสริม

การจัดการดานสิ่งแวดลอม       

จัดประชุมสัมมนาคณะทํางาน 

และอื่น ๆ ฯลฯ

30,000  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

กองสาธารณสุขฯ  

รวม 2  โครงการ 60,000  

 10.2 แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

แแ ผผ นน กก าา รร ดด ำำ เเ นนิิ นน งง าา นน   ปป รร ะะ จจ ำำ ปป  งง บบ ปป รร ะะ มม าา ณณ
  พพ .. ศศ ..   22 55 66 66   เเ ทท ศศ บบ าา ลล ตต ำำ บบ ลล โโ คค กก กก รร วว ดด   

 หนา  ๓๓ 



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีสวนรวม จายเปนคาใชจายในการจัดประชุม

 อบรม ศึกษาดูงาน ประชาชน 

ไดแก คาอาหาร คาสมมนาคุณ

วิทยากร คาวัสดุสํานักงาน        

คาถังขยะ กากน้ําตาล คาเอกสาร 

และอื่น ๆ

20,000  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

กองสาธารณสุขฯ         

2 โครงการพัฒนางานรักษาความสะอาดและ

ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย

จายเปนคาใชจายในการจัดประชุม

 อบรม ศึกษาดูงานเจาหนาที่

ผูเกี่ยวของ ผูนําชุมชน ไดแก 

คาอาหาร คาสมมนาคุณวิทยากร 

คาวัสดดํุาเนินงาน คาเอกสาร 

และอื่น ๆ

50,000  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

กองสาธารณสุขฯ      

รวม 2  โครงการ 70,000  

 10.3 แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

แแ ผผ นน กก าา รร ดด ำำ เเ นนิิ นน งง าา นน   ปป รร ะะ จจ ำำ ปป  งง บบ ปป รร ะะ มม าา ณณ
  พพ .. ศศ ..   22 55 66 66   เเ ทท ศศ บบ าา ลล ตต ำำ บบ ลล โโ คค กก กก รร วว ดด   

 หนา  ๓๔ 



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช เพ่ือดําเนินการอนุรักษพันธุกรรม-

พืช ในการจัดนิทรรศการตาง ๆ

150,000  เทศบาลตําบล

โคกกรวด

สํานักปลัดเทศบาล  

รวม 1  โครงการ 150,000  

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

 10.4 แผนงานการเกษตร แบบ ผด.02

แแ ผผ นน กก าา รร ดด ำำ เเ นนิิ นน งง าา นน   ปป รร ะะ จจ ำำ ปป  งง บบ ปป รร ะะ มม าา ณณ
  พพ .. ศศ ..   22 55 66 66   เเ ทท ศศ บบ าา ลล ตต ำำ บบ ลล โโ คค กก กก รร วว ดด   

 หนา  ๓๕ 



ลําดับ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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 ครุภัณฑหองประชุมสภาเทศบาล เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑ

หองประชุมสภาเทศบาล 

ประกอบดวย        

1. เครื่องปรับอากาศแบบแขวน

ขนาด 36,000 BTU จํานวน 

10 เครื่อง ราคาเครื่องละ 

45,500 บาท     (ตั้งตามราคา

มาตรฐานครุภัณฑ)  จํานวนเงิน 

455,000 บาท        

2. โตะประชุม พรอมเกาอี้

จํานวน 20 ที่น่ัง  จํานวน 1 ชุด

จํานวนเงิน 111,000 บาท    

3. ชุดผามานจีบ (หนาตาง)

ขนาด 3.20x1.10 เมตร 

จํานวน 28 ชุด  จํานวนเงิน 

98,000 บาท        

4. ชุดมานปรับแสงประตู ขนาด

 3.60x2.00 เมตร จํานวน 6 

ชุด จํานวนเงิน 36,000 บาท

 700,000 เทศบาลตําบล

โคกกรวด

สํานักปลัดเทศบาล    

รวม จํานวน 1 รายการ 700,000  

หมายเหตุ : แบบ ผด.02/1 ไมนํามารวมในแบบ ผด.01

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลโคกกรวด

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด.02/1

แแ ผผ นน กก าา รร ดด ำำ เเ นนิิ นน งง าา นน   ปป รร ะะ จจ ำำ ปป  งง บบ ปป รร ะะ มม าา ณณ
  พพ .. ศศ ..   22 55 66 66   เเ ทท ศศ บบ าา ลล ตต ำำ บบ ลล โโ คค กก กก รร วว ดด   

 หนา  ๓๖ 

(กันเงิน)



ลําดับ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ 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 พวงขางรถจักรยานยนต พรอมติดตั้ง 

เลขทะเบียน 2กร 4146

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อพวงขาง

รถจักรยานยนต พรอมติดตั้ง 

เลขทะเบียน 2กร 4146

 9,500 เทศบาลตําบล

โคกกรวด

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม
 

รวม จํานวน 1 รายการ 9,500   

หมายเหตุ : แบบ ผด.02/1 ไมนํามารวมในแบบ ผด.01

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลโคกกรวด

2. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผด.02/1

แแ ผผ นน กก าา รร ดด ำำ เเ นนิิ นน งง าา นน   ปป รร ะะ จจ ำำ ปป  งง บบ ปป รร ะะ มม าา ณณ
  พพ .. ศศ ..   22 55 66 66   เเ ทท ศศ บบ าา ลล ตต ำำ บบ ลล โโ คค กก กก รร วว ดด   

 หนา  ๓๗ 

(กันเงิน)



ลําดับ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
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.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.ที่

1      ชุดไมโครโฟนไรสาย เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อ        

ชุดไมโครโฟนไรสาย จํานวน 20 ชุด

 300,000 เทศบาลตําบล

โคกกรวด

สํานักปลัดเทศบาล

รวม จํานวน 1 รายการ 300,000  

หมายเหตุ : แบบ ผด.02/1 ไมนํามารวมในแบบ ผด.01

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลโคกกรวด

3. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด.02/1

แแ ผผ นน กก าา รร ดด ำำ เเ นนิิ นน งง าา นน   ปป รร ะะ จจ ำำ ปป  งง บบ ปป รร ะะ มม าา ณณ
  พพ .. ศศ ..   22 55 66 66   เเ ทท ศศ บบ าา ลล ตต ำำ บบ ลล โโ คค กก กก รร วว ดด   

 หนา  ๓๘ 

   

(กันเงิน)



 
 

 
 
 

 
ภาคผนวก 
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