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คํานํา 

 
 แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตําบล        

โคกกลอยเปนเอกสารท่ีระบุถึงแผนงาน โครงการ กิจกรรมท้ังหมดท่ีจะดําเนินงานไดจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ระบุวา แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี

ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจง

แผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีตอง

ดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น ซ่ึงทําใหสามารถทราบแผนงาน โครงการ 

กิจกรรมท้ังหมดท่ีมีงบประมาณสามารถดําเนินการไดจริงในพ้ืนท่ีของปงบประมาณนั้น ๆ 

 นอกจากนี้ แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวน

ตําบลโคกกลอย ถือไดวาเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน 

เพ่ือท่ีจะควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเปนเครื่องมือในการ

ติดตามการดําเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติการตามแผนการดําเนินงานอีกดวย 
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สวนที่  1   
บทนํา 

1.1 บทนํา 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 25๖๐  ซ่ึงเปนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันให

ความสําคัญกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยกําหนดกรอบความเปนอิสระในการ
กําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาท่ีของ
ตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินพ.ศ. 2542 ไดบัญญัติใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกการ
ปกครองสวนทองถ่ิน พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติวาดวยการ
เขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ซ่ึงจุดหมายดังกลาวจัดทําข้ึนเพ่ือใหกระจายอํานาจเปนไปอยาง
โปรงใสและสามารถตรวจสอบได องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมีอํานาจกวางขวางข้ึน ซ่ึงมิใชมีหนาท่ีบริการ
สาธารณะพ้ืนฐานแกประชาชนในทองถ่ินเทานั้น แตรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมทองถ่ิน และเปนองคกรท่ีเปดใหประชาคมทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลมาก 

 องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงเปนแผนท่ีกําหนด
ยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล โดยแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายในการ
พัฒนา และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดทํางบประมาณประจําป เนื่องจากมีลักษณะเปนการกําหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดข้ึนสําหรับงบประมาณแตละป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2561 โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน จึงไดจัดทํา
แผนดําเนินงานประจําป พ.ศ. 25๖4 โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 ของ
องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอยข้ึน และเพ่ือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานของโครงการตาง ๆ ท่ีไดรับ
การอนุมัติใหดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึนและมีการประสาน
และบูรณาการการทํางานเก่ียวกับหนวยงานอ่ืน ๆ รวมท้ังการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการ
ในแผนการดําเนินงาน เพ่ือใหการติดตามและประมวลผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกมากข้ึน 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนการพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย 
มุงหวังวาแผนการดําเนินงานฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนํา
แผนพัฒนาไปปฏิบัติใชเปนอยางดี 

1.2 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 
 1. แผนการดําเนินงานมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น เพ่ือให
แนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 
ลดความซํ้าซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทํางานกับหนวยงานและจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของ
แผนงาน/โครงการ ในแผนการดําเนินงาน 
 2. แผนการดําเนินงานจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือ
ควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
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 3. แผนการดําเนินงาน จะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการ
ในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ท่ีจะบรรจุในแผนการดําเนินงานจะมี
ท่ีมาจาก 
   3.1 งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการ) 
   3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเกิดจากการจาย
ขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจายอ่ืน ๆ ท่ีดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
   3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเองโดยไม
ใชงบประมาณ (ถามี) 
   3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือ
หนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด ให
รวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีมี
ลักษณะการดําเนินงานครอบคลุมพ้ืนท่ีหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือเปนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
ท่ีมีความคาบเก่ียวตอเนื่องระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบ
จากแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
   3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืน ๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาเห็นวา
จะเกิดประโยชนในการประสานการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 

1.3 ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 4 ไดกําหนดใหจัดทําแผนการดําเนินงานตามขอ 26 และ 
ขอ 27 วา การจัดทําแผนการดําเนินงานใหดําเนินการตามระเบียบนี้โดยมีข้ันตอนดําเนินการดังนี้ 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ี
ดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน 
 2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน
ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ 
เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 
 3. แผนการดําเนินงานใหจัดทําเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณ
รายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการจาก
หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจ
ของผูบริหารทองถ่ิน 

การจัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ิมเติม 
 ภายหลังจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดจัดทําแผนการดําเนินงานแลวหากองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหนวยงานราชการ 
สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
ปงบประมาณนั้น ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานใหแลวเสร็จภายใน 30 
วัน 
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นับแตมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหนวยงานราชการสวนกลาง 
สวนภู มิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆ (โดยใหจัดทําเปนแผนการดําเนินงานเพ่ิมเติม ฉบับ ท่ี 
1,2,3,4,......) 
 รางแผนการดําเนินงานใหพิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
สอดคลองกับแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยมีเคาโครงแผนการดําเนินงาน 2 สวน คือ 

1.4 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
1. ทําใหการดําเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก

ข้ึน 
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนําแผนไปปฏิบัติ  มีความสะดวกและมี

ประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือใหการใชจายงบประมาณในแตละปของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
4. ทราบถึงจํานวนงบประมาณท่ีตองจายจริงในแตละป 
5. สามารถบริหารเวลาในการดําเนินงานโครงการของทุกสวนขององคการบริหารสวนตําบล   

โคกกลลอย 
 6. สามารถนําแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะหปญหาอันเกิดจากการดําเนินโครงการตาง ๆ ตาม

งบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดอยางถูกตอง 
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สวนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 องคประกอบ ประกอบดวยบัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณโดยนําเสนอ ดงันี้ 

2.1 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 
  แบบ ผด. 01 เปนแบบบัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ แผนการดําเนินงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบดวย ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวนโครงการท่ีดําเนินการ คิดเปน
รอยละของโครงการท้ังหมด จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของงบประมาณท้ังหมด หนวยงานรับผิดชอบ 

 การจัดทําแผนการดําเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะตองลงรายการยุทธศาสตร แผนงาน ให
ครบถวนสมบูรณ ลงรายการของจํานวนโครงการท่ีดําเนินการ การคิดเปนรอยละของโครงการท้ังหมด จํานวน
งบประมาณ และการคิดเปนรอยละของงบประมาณท้ังหมด และตองระบุหนวยงานรับผิดชอบและเม่ือลงแตละ
ยุทธศาสตรและแผนงานแลว จะตองรวมผลทุกครั้ง และจะตองรวมผลในภาพรวมท้ังหมดดวย  

 การลงยุทธศาสตรและแผนงานโดยภาพรวมท้ังหมด ผลของการคิดเปนรอยละของโครงการ
ท้ังหมด และการคิดเปนรอยละของงบประมาณท้ังหมด จะตองเปนรอยละรอยเสมอ (100) 

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 
  แบบ ผด. 02 เปนแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ประกอบดวย ยุทธศาสตรแตละยุทธศาสตรพรอมแสดงแผนงาน โดยมีลําดับท่ี/โครงการ/
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานท่ีดําเนินการ/หนวยงานรับผิดชอบ
หลัก/ปงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวน รอยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน

    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  -  -  -  - -

    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 18 33.96 16,821,000             100.00 กองชาง 

รวม 18 33.96 16,821,000            100.00

2. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

    2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  -  -  -  -  -

    2.2 แผนงานเคหะและชุมชน  -  -  -  -

    2.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 1.89 200,000 100.00 สํานักปลัด

รวม 1 1.92 200,000 100.00

3. ยุทธศาสตรดานกีฬาและนันทนาการ

    3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.92 1,800,000 53.73 กองการศึกษา ฯ

    3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 5 9.62 1,550,000 46.27 กองการศึกษา ฯ

รวม 6 11.54 3,350,000 100.00

4. ยุทธศาสตรดานสังคม

    4.1 แผนงานการศึกษา

    4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 3.85 200,000 80.00 สํานักปลัด

    4.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 3.85 50,000 20.00 สํานักปลัด

    4.4 แผนงานงบกลาง  -  -  -  - -

รวม 4 7.69 250,000 100.00

5

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย

ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา หนวยดําเนินการ



จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวน รอยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณ

5. ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

    5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  -  -  -  - -
    5.2  แผนงานเคหะและชุมชน 3 5.77 210,000 100.00 กองสาธารณสุขฯ

รวม 3 5.77 210,000 100.00

6. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

    6.1  แผนงานสาธารณสุข  -  -  -  - -

    6.2  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 4 7.69 200,000 100.00 กองสาธารณสุขฯ

    6.3  แผนงานงบกลาง  -  -  -  - -
รวม 4 7.69 200,000 100.00

7. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

    7.1  แผนงานการศึกษา 7 13.46 4,845,450 84.26 กองการศึกษา ฯ
    7.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 7 13.46 805,000 14.00 กองการศึกษา ฯ
    7.3  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 1.92 100,000 1.74 สํานักปลัด

รวม 15 28.85 5,750,450 100.00

8. ยุทธศาสตรดานการบริหาร การเมือง และการปกครอง

    8.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 3.85 350,000 100.00 สํานักปลัด/กองคลัง

    8.2  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  -  -  -  - -

รวม 2 3.85 350,000 100.00                      -

รวมทั้งสิ้น 53 100.00 27,131,450 100.00

6

ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา หนวยดําเนินการ

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย



ลําดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการกอสรางคู

ระบายน้ําพรอมขยาย
ไหลทาง ซอยปากชอง 
13 หมูที่ 3

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง คูระบายน้ํา คสล. 

กวาง 0.75 เมตร ยาว 300.00 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลนกอสราง และ
รายการปริมาณงาน) ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 55 

ลําดับที ่21

1,136,000  หมูที่ 3 กองชาง

2 โครงการกอสรางถนน 
คสล. ซอยบังเดช (ขาง
บานผูใหญจําลอง) หมู 6

เพื่อใหประชาชนไดสัญจรไปมาไดสะดวก 
รวดเร็ว ผิวทางกวาง 4.00 เมตร ยาว 
195.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นผิว
ทางและปกทางไมนอยกวา 783.00 ตร.ม. 
(รายละเอียดตามแบบแปลนกอสราง และ
รายการปริมาณงาน) ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 74 

ลําดับที ่127

499,000    หมูที่ 6 กองชาง

7
ผด.02

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ / กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน



ลําดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ 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.
โครงการ / กิจกรรม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

3 โครงการกอสรางถนน 
คสล. ซอยรวมใจ 5 
(บานโตะเสี่ย) หมู 6

 เพื่อใหประชาชนไดสัญจรไปมาไดสะดวก 
รวดเร็ว ผิวทางกวาง 4.00 เมตร ยาว 
70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นผิว
ทางและปกทางไมนอยกวา 280.00 ตร.ม. 
(รายละเอียดตามแบบแปลนกอสราง และ
รายการปริมาณงาน) ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 73 

ลําดับที ่124

202,000    หมูที่ 6 กองชาง

4  โครงการกอสรางถนน 

คสล. ซอยอารีย หมู 6
เพื่อใหประชาชนไดสัญจรไปมาไดสะดวก
รวดเร็ว ผิวทางกวาง 3.50 เมตร ยาว 
62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นผิว
ทางและปกทางไมนอยกวา 220.00 ตร.ม. 
(รายละเอียดตามแบบแปลนกอสราง และ
รายการปริมาณงาน) ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 73 

ลําดับที ่126

    163,000  หมูที่ 6  กองชาง

5 โครงการกอสรางถนน 
คสล. สายคลองหิน - 
ทาใหญ (ตอจากเดิม) 
หมูที่ 11

 เพื่อใหประชาชนมีถนนใชอยางสะดวก ผิว
ทางกวาง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร รวมพื้นผิวทางและปกทาง
ไมนอยกวา 800.00 ตร.ม. (รายละเอียดตาม
แบบแปลนกอสราง และรายการปริมาณงาน) 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) หนา 74 ลําดับที ่127

494,000    หมูที่ 11 กองชาง

8



ลําดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ 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.
โครงการ / กิจกรรม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

6 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหลังมัสยิดทานุน 
หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกในการ
สัญจร ผิวทางกวาง 3.50 เมตร ยาว 
154.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นผิว
ทางและปกทางไมนอยกวา 539.00 ตร.ม. 
(รายละเอียดตามแบบแปลนกอสราง และ
รายการปริมาณงาน) ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 หนา 10 ลําดับที ่11

346,000    หมูที่ 7 กองชาง

7 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหานบัว 6 (ปาเจือ)
 หมูที่ 5

 เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกในการ
สัญจร ผิวทางกวาง 4.00 เมตร ยาว 
120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นผิว
ทางและปกทางไมนอยกวา 480.00 ตร.ม. 
(รายละเอียดตามแบบแปลนกอสราง และ
รายการปริมาณงาน) ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง

ที่ 2 หนา 8 ลําดับที ่3

    338,000  หมูที่ 5 กองชาง

8 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายนบปราบ (ตอจาก
โครงการเดิม) หมูที่ 13

เพื่อใหประชาชนมีถนนใชอยางสะดวก ผิวทาง
กวาง 5.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร รวมพื้นผิวทางและปกทางไมนอย
กวา 201.00 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ
แปลนกอสราง และรายการปริมาณงาน) 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หนา 13 ลําดับที ่

20

    180,000  หมูที่ 13 กองชาง

9



ลําดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ 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.
โครงการ / กิจกรรม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

9 โครงการกอสราง
สะพานขามคลอง
พรอมบุกเบิกถนนผิว
ทางหินคลุกสายทาง
หลวงหมายเลข 4 นบ
ปราบ หมูที่ 10 - 13

 เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกในการ
สัญจร สะพานกวาง 6.00 เมตร ยาว 5.00 
เมตร พรอมบุกเบิกถนนผิวทางหินคลุก กวาง 
5.00 เมตร พื้นผิวทางและปกทางไมนอย
กวา 725.00 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ
แปลนกอสราง และรายการปริมาณงาน) 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) แกไข ครั้งที่ 1/2563 หนา 6 ลําดับ
ที่ 1    

499,000     หมูที่ 10
 - 13

กองชาง

10 โครงการกอสราง

สะพาน พราวคอนกรีต
เสริมเหล็ก แทน
ของเดิมที่ชํารุด หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกปลอดภัย

ในการสัญจรมากขึ้น สะพานกวาง 7.00 
เมตร ยาว 10.00 เมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด) ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 52 

ลําดับที ่2

2,102,000  หมูที่ 1 กองชาง

11 โครงการกอสรางผนัง
ปองกันตลิ่งพรอมเท
คอนกรีตลานจอดรถ
คลองขาง อบต.      
โคกกลอย หมูที่ 3

เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะตลิ่งอาคารจอดรถผูมา
ติดตอราชการ ผนังสูง 3.00 เมตร ยาว 
70.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร .
(รายละเอียดแบบแปลนที่กําหนด) ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

หนา 56 ลําดับที ่23

  1,394,000  หมูที่ 3 กองชาง

10



ลําดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ 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.
โครงการ / กิจกรรม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

12 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานลุงหวัด    (ตอ
จากโครงการเดิม) หมูที่
 5

 เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกในการ
สัญจร ผิวทางกวาง 4.00 เมตร ยาว 
150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมผิวทาง
และปกทางไมนอยกวา 608.00 ตร.ม. 
(รายละเอียดตามแบบแปลนกอสราง และ
รายการปริมาณงาน) ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้ง

ที่ 2  หนา 8 ลําดับที ่2    

355,000     หมูที่ 5 กองชาง

13 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยปาสัก หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนไดสัญจร ไปมาไดสะดวก
รวดเร็ว ผิวทางกวาง 4.00 เมตร ยาว 
227.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมผิวทาง
และปกทางไมนอยกวา 928.00 ตร.ม 
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่กําหนด) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 

2565) หนา 77 ลําดับที ่145

499,000    หมูที่ 7 กองชาง

14 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตสริมเหล็กสาย
หมอออย หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนไดสัญจร ไปมาไดสะดวกผิว
ทางกวาง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร รวมผิวทางและปกทางไม
นอยกวา 573.00 ตร.ม.(รายละเอียด ตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) หนา 85 ลําดับที่ 191

    364,000  หมูที่ 9 กองชาง
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ลําดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ 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.
โครงการ / กิจกรรม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

15 โครงการบุกเบิกถนน
ผิวทางหินคลุก สายหิน
ดํา บานทาปากแหวง 
หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกในการ
สัญจร ผิวทางกวาง 4.00 - 5.00 เมตร 
ยาว 1,000.00 เมตร รวมผิวทางและปกทาง
ไมนอยกวา 6,530.00 ตร.ม  .(รายละเอียด 
ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด) 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2  หนา 12 ลําดับที ่

19  

    652,000  หมูที่ 11 กองชาง

16 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานสุชาติ ยะเด็น  
 หมูที่ 14

เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกในการ
สัญจร ผิวทางกวาง 4.00 เมตร ยาว 
126.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมผิวทาง
และปกทางไมนอยกวา 504.00 ตร.ม  .
(รายละเอียด ตามปริมาณงานและแบบแปลน
ที่กําหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565)  หนา 104 ลําดับที ่

287 

    296,000  หมูที่ 14 กองชาง

17 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานนายหับสระ 
หมูที่ 14

เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกในการ
สัญจร ผิวทางกวาง 3.00 เมตร ยาว 80.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร รวมผิวทางและปก
ทางไมนอยกวา 240.00 ตร.ม  .
(รายละเอียด ตามปริมาณงานและแบบแปลน
ที่กําหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565)  หนา 104 ลําดับที ่

288 

    144,000  หมูที่ 14 กองชาง

12



ลําดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ 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.
โครงการ / กิจกรรม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

18 โครงการปรับปรุงผิว
ทางแอสฟลทติก     
คอนกรีต รหัสทาง
หลวงทองถิ่น พง.ถ 
22001 สายบาน  
โคกกลอย - บานโตนนา

เหนือ หมูที่ 13

ผิวทางกวาง 7.00 - 8.00 เมตร ยาว 2,500
 เมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 20,008 ตารางเมตร (รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด)

  7,158,000  หมูที่ 13 กองชาง

**หมายเหต*ุ* ขอ 1-9 งบประมาณรายจายป 2564

**หมายเหต*ุ* ขอ 10-17 จายขาดเงินสะสม (สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2563 วันที่ 28 กันยายน 2563)

**หมายเหต*ุ* ขอ 18  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะไดรับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

13



   2.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการฝกอบรมอาชีพ เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการ/ 200,000   อบต. สํานักปลัด

กิจกรรมฝกอบรมอาชีพตางๆ ใหแกประชาชน โคกกลอย

ในตําบลโคกกลอย 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น

(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

หนา 7 ลําดับที่ 1 ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมฝกอบรมการทําเหรียญโปรยทาน

2. กิจกรรมฝกอบรมการทําผาบาติก

3. กิจกรรมฝกอบรมการทําไขเค็มสมุนไพร

4.กิจกรรมฝกอบรมการผนึกภาพกระเปาผา

14

2 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

โครงการ / กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผด.02



    3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการกอสรางสนาม เพื่อสงเสริมใหเด็กและประชาชนไดออกกําลัง 1,800,000  อบต. กองการศึกษา
เด็กเลน (สนามเด็กเลน กาย พื้นยางพาราพรอมเครื่องเลน (รายละ โคกกลอย ศาสนา และ
สรางปญญา) สนามกีฬา เอียดตามแบบและปริมาณงาน) วัฒนธรรม
ตําบลโคกกลอย พิกัด 8.292278N 98.326086E
หมูที่ 10

**หมายเหตุ** ขอ 1 งบประมาณรายจายป 2562 (ตั้งจายรายการใหม)

                ขอขยายเวลาเบิกจาย (ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2563 วันที่ 28 กันยายน 2563)

15

ผด.02

3. ยุทธศาสตรดานกีฬาและนันทนาการ

โครงการ / กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



    3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการจัดการแขงขัน เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมแขงขัน 150,000   อบต. กองการศึกษา
กีฬาเด็กอนุบาล กีฬาเด็กอนุบาลของตําบลโคกกลอย ปรากฏ โคกกลอย ศาสนา และ

ในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) วัฒนธรรม

หนา 122 ลําดับที่ 11

2 โครงการจัดการแขงขัน เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมการ 250,000   อบต. กองการศึกษา
ฟุตบอล 7 คนหมูบาน แขงขันฟุตบอล 7 คน อบต.โคกกลอยคัพ โคกกลอย ศาสนา และ
อบต.โคกกลอยลีกคัพ ใหเด็กและเยาวชนในเขตตําบลโคกกลอย วัฒนธรรม

ไดรวมกิจกรรมและหางไกลยาเสพติด ปรากฏ

ในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

หนา 122 ลําดับที่ 14

3 โครงการจัดการแขงขัน เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมการ 150,000   อบต. กองการศึกษา
วอลเลยบอล  แขงขันวอลเลยบอลโคกกลอยคัพ ใหเด็กและ โคกกลอย ศาสนา และ
อบต.โคกกลอยคัพ เยาวชน ประชาชน ตําบลโคกกลอย ไดรวม วัฒนธรรม

กิจกรรมการแขงขันกีฬาประเภทตางๆปรากฏ

ในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หนา 122 ลําดับที่ 16

16

3. ยุทธศาสตรดานกีฬาและนันทนาการ

ผด.02

โครงการ / กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ลําดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ 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.
โครงการ / กิจกรรม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

4 โครงการสงเสริมการ เพื่อเปนคาใชจายในการสงนักกีฬาเขารวม 200,000   อบต. กองการศึกษา
แขงขันกีฬาประเภท การแขงขันกีฬาตามรายการตางๆ  ปรากฏ โคกกลอย ศาสนา และ
ตางๆ ในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) วัฒนธรรม

หนา 123 ลําดับที่ 18

5 โครงการจัดการแขงขัน เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมการ 800,000   อบต. กองการศึกษา
กีฬา-กรีฑานักเรียน แขงขันกีฬา-กรีฑานักเรียนของตําบล โคกกลอย ศาสนา และ
ของตําบลโคกกลอย โคกกลอย ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น วัฒนธรรม

(พ.ศ.2561-2565) หนา 122 ลําดับที่ 12

17



    4.2   แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการปองกันและ เพื่อเปนคาใชจายในการจัดโครงการ/กิจกรรม 50,000     อบต. สํานักปลัด
บรรเทาสาธารณภัย ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหแก โคกกลอย

ประชาชนในชวงเทศกาลตางๆ เชน

เทศกาลวันปใหม เทศกาลวันสงกรานต ฯลฯ

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น

(พ.ศ.2561-2565) หนา 126 ลําดับที่ 5

2 โครงการอบรมอาสา เพื่อเปนคาใชจายในการจัดโครงการอบรม 150,000   อบต. สํานักปลัด
สมัครปองกันบรรเทา อาสาสมัคร (อปพร.) ปรากฏในแผนพัฒนา โคกกลอย
สาธารณภัย (อปพร.) ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 127 

ลําดับที่ 8
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ผด.02

พ.ศ. 2564

4.  ยุทธศาสตรดานสังคม

โครงการ / กิจกรรม
พ.ศ. 2563



    4.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการศูนยชวยเหลือ เพื่อเปนคาใชจายในการชวยเหลือประชาชน 20,000     อบต. สํานักปลัด
ประชาชนองคการบริหาร ผูประสบปญหาความเดือดรอนในดานสาธารณ โคกกลอย
สวนตําบลโคกกลอย ภัย ดานคุณภาพชีวิต และดานปองกันและ

ระงับโรคติดตอตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม

อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

พ.ศ. 2560 แกไขเพิ่มเติม ปรากฏตามแผน

พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม

 ครั้งที่ 2 หนา 16 ลําดับที่ 1

2 เงินอุดหนุนสวนราชการ เพื่ออุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี ของอําเภอ 30,000     อบต. สํานักปลัด

ตะกั่วทุง ประจําป 2564 ปรากฏในแผน โคกกลอย

พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

หนา 130 ลําดับที่ 14
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4.  ยุทธศาสตรดานสังคม

โครงการ / กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผด.02



    5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการศูนยเรียนรูดาน เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการ 60,000     อบต. กอง
สิ่งแวดลอมในโรงเรียน และจัดกิจกรรมการสรางเครือขายการคัดแยก โคกกลอย สาธารณสุขฯ

ศูนยเรียนรูดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียนจัดประชุม

อบรม สรางเครือขาย ทําปาย ทําแผนพับ  

การประชาสัมพันธ คาจางเหมา คาตอบแทน

วิทยากร คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก 

คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

คาของขวัญ ของรางวัลฯลฯ และคาใชจายอื่นๆ 

ที่เกี่ยวของในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 136 ลําดับที่ 6

ลําดับที่ 6

2 โครงการสรางกระบวน เพื่อจายเปนคาวิทยากร คาตอบแทนการปฏิบัติงาน 100,000   อบต. กอง
การมีสวนรวมในการ นอกเวลาราชการ คาสมนาคุณวิทยากร คาเบี้ยเลี้ยง  โคกกลอย สาธารณสุขฯ
รักษาสิ่งแวดลอม คาพาหนะ คาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม คาจางเหมาบริการ คาจัดทําสื่อ 

ประชาสัมพันธ คาวัสดุ คาของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ 

และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการดําเนิน

โครงการ/กิจกรรม ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏ

ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 

135 ลําดับที่ 5
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5.  ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

โครงการ / กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผด.02



ลําดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ 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.
โครงการ / กิจกรรม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

3 โครงการทองถิ่นสวย เพื่อจายเปนคาวิทยากร คาตอบแทนการ 50,000     อบต. กอง
ดวยมือเรา ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาสมนาคุณ โคกกลอย สาธารณสุขฯ

วิทยากร คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก คา

อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจาง

เหมาบริการ คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ คา

วัสดุ คาของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ และคาใช

จายอื่นๆที่เกี่ยวของในการดําเนินโครงการ/

กิจกรรม ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น

(พ.ศ.2561-2565) หนา 134 ลําดับที่ 1
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      6.2 สรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการประชาสัมพันธ เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมการ 10,000     อบต. กอง

ดานสุขภาพ ประชาสัมพันธดานสุขภาพและโรคระบาด โคกกลอย สาธารณสุขฯ

การจัดทําสื่อ การจางเหมา การโฆษณา

ประชาสัมพันธ ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆ ที่

เกี่ยวของในการดําเนินโครงการ ปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)

หนา 139 ลําดับที่ 2

2 โครงการยกระดับสุขา เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดอบรม คา 50,000     อบต. กอง

ภิบาลอาหาร ตอบแทนวิทยากร คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ โคกกลอย สาธารณสุขฯ

คาที่พัก คาจางเหมา คาวัสดุอุปกรณ คาใช

จายในการจัดงานพิธี การโฆษณาประชา

สัมพันธ ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ตั้งจายจาก

เงินรายได ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 139 ลําดับที่ 1
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ผด.02

6.  ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

โครงการ / กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ลําดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ 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.
โครงการ / กิจกรรม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

3 โครงการรณรงคปองกัน เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการ 80,000     อบต. กอง

และควบคุมโรคติดตอ ไดแก คาสารเคมีพนหมอกควันกําจัดยุงลาย โคกกลอย สาธารณสุขฯ

ในเขตองคการบริหาร สารเคมีกําจัดลูกน้ํายุงลาย คาน้ํามันเชื้อเพลิง

สวนตําบลโคกกลอย และคาวัสดุอุปกรณ 

(กิจกรรมปองกันและ

ควบคุมโรคไขเลือดออก)

4 โครงการรณรงคปองกัน 1. เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสัตว 60,000     อบต. กอง

และควบคุมโรคติดตอ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา โคกกลอย สาธารณสุขฯ

ในเขตองคการบริหาร ไดแก คาวัคซีนพิษสุนัขบา เข็ม กระบอกฉีดยา

สวนตําบลโคกกลอย สําลี แอลกอฮอล ถุงมือ คาจางเหมาฉีดวัคซีน

(กิจกรรมโครงการสัตว คาจางเหมาในการรณรงค คาปายไวนิลประชา

ปลอดโรค คนปลอดภัย สัมพันธโครงการ คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ

จากโรคพิษสุนัขบา 2. เพื่อจายเปนคาใชจายในการสํารวจขอมูล

ตามปณิธานสมเด็จ พรอมขึ้นทะเบียนตามจํานวนสุนัขและแมวที่

พระเจานองนางเธอ ไดรับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสําหรับ

เจาฟาจุฬาภรณวลัย สํารวจขอมูล ใชในการเฝาระวังปองกันและ

ลักษณ อัครราชกุมารี ควบคุมโรคพิษสุนัขบาในคนและสัตว ไดแก
กรมพระศรีสวางควัฒน คาตอบแทนสํารวจสุนัขและแมว คาปายไวนิล
วรขัตติยราชนาร)ี ประชาสัมพันธโครงการ คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ

ตังจายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏตามแผน
พัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา

140 ขอ 3

*ขอ 3 งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกกลอย
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7  ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

7.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ 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 คาอาหารเสริม (นม) เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 1,393,600  อบต. กองการศึกษา

พาสเจอรไรสชนิดถุง (ชวงเปดภาคเรียนการ โคกกลอย ศาสนา และ

ศึกษา) และยูเอชทีชนิดกลอง (ชวงปดภาค วัฒนธรรม

การศึกษา)

1.สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯจํานวน 1 ศูนย

2.สําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.จํานวน

  4 โรงเรียน

• โรงเรียนบานทานุน

• โรงเรียนบานทาปากแหวง

• โรงเรียนบานเขาปหลาย

• โรงเรียนบานดอน

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -

2565) หนา 144 ลําดับที่ 13

2 โครงการทัศนศึกษาแหลง เพื่อเปนคาใชจายในโครงการทัศนศึกษาแหลง 25,000     อบต. กองการศึกษา
เรียนรูระดับปฐมวัย เรียนรูระดับปฐมวัย โคกกลอย ศาสนา และ

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - วัฒนธรรม

2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หนา 14 ลําดับที่ 2
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พ.ศ. 2564
โครงการ / กิจกรรม

พ.ศ. 2563

ผด.02



ลําดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ 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.

3 โครงการสนับสนุนคา • คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เพื่อจาย 347,850   อบต. กองการศึกษา
ใชจายบริหาร เปนคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการ โคกกลอย ศาสนา และ
สถานศึกษา ศึกษาและเครื่องพัฒนาการเด็กสําหรับศูนย วัฒนธรรม

พัฒนาเด็กเล็ก 

• คาหนังสือ

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหนังสือ สําหรับศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

• คาอุปกรณการเรียน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณการเรียน

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

• คาเครื่องแบบนักเรียน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

• คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

เพื่อจายเปนคาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

• คาอาหารกลางวันสําหรับเด็ก

เพื่อจายเปนคาจางเหมาประกอบอาหาร

กลางวัน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

(ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่ม เติม ครั้งที่ 2 

หนา 14 ลําดับที่ 1)
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โครงการ / กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ลําดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ 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.

4 โครงการจัดกิจกรรม เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดกิจกรรม 200,000   อบต. กองการศึกษา
วันเด็กแหงชาติ วันเด็กแหงชาติตําบลโคกกลอย ปรากฏใน โคกกลอย ศาสนา และ
ตําบลโคกกลอย แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) วัฒนธรรม

หนา 143 ลําดับที่ 10

5 โครงการอุดหนุนคา เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการอาหาร 2,520,000  อบต. กองการศึกษา
อาหารกลางวันสําหรับ กลางวันเด็กนักเรียนใหกับโรงเรียน สังกัด โคกกลอย ศาสนา และ
สถานศึกษา ในเขตพื้นที่ สพฐ. จํานวน 4 โรงเรียน ดังตอไปนี้ วัฒนธรรม
ของ อบต.โคกกลอย 1. โรงเรียนบานทานุน

2. โรงเรียนบานทาปากแหวง

3. โรงเรียนบานเขาปหลาย

4. โรงเรียนบานดอน

(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -

2565) แกไข ครั้งที่ 1/2563 หนา 8 

ลําดับที่ 1

6 อุดหนุนโครงการจางครู เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจางครูผูสอน 324,000   อบต. กองการศึกษา
ผูสอนใหกับสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ใหกับโรงเรียนสังกัด สพฐ. โคกกลอย ศาสนา และ
ในเขตพื้นที่ ของ อบต. จํานวน 3 โรงเรียน ดังตอไปนี้ วัฒนธรรม
โคกกลอย 1. โรงเรียนบานทาปากแหวง

2. โรงเรียนบานเขาปหลาย

3. โรงเรียนบานดอน

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -

2565) หนา 144 ลําดับที่ 16
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โครงการ / กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ลําดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ 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.
7 โครงการพัฒนาคุณภาพ เพื่อจายเปนคาติดตั้งชุดอุปกรณสําหรับหอง 35,000       อบต. กองการศึกษา

การศึกษาดวยเทคโนโลยี เรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวย โคกกลอย ศาสนา และ
สารสนเทศ DLTV เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สําหรับศูนย วัฒนธรรม

พัฒนาเด็กเล็กฯโดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป

 ดังนี้

1.โทรทัศนแอลอีดี (LED TV)แบบ Smart TV 

หรือ Android TV ขนาดไมนอยกวา 55 นิ้ว

จํานวน  1 เครื่อง พรอมลําโพงจําลอง

สภาพแวดลอมผูฟง Soundbar 

2. ชุดรับสัญญาณโทรทัศนผานดาวเทียม 

3. เครื่องรับสัญญาณภาพดาวเทียม IRD 

จํานวน 1 เครื่อง

4. ราคาที่กําหนดเปนราคาพรอมติดตั้ง  

(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 

2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หนา 14 ลําดับที่ 3)
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โครงการ / กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



     7.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการสืบสาน เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม 30,000     ตําบล กองการศึกษา

ประเพณีถือศีลกินผัก สืบสานประเพณีถือศีลกินผักตําบลโคกกลอย โคกกลอย ศาสนา และ

ตําบลโคกกลอย ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น วัฒนธรรม

(พ.ศ.2561 - 2565) หนา 145 ลําดับที่ 2

2 โครงการสืบสาน เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมสืบสาน 25,000     ตําบล กองการศึกษา
ประเพณีตักบาตร ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตําบล โคกกลอย ศาสนา และ
เทโวโรหณะ โคกกลอย ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น วัฒนธรรม

(พ.ศ.2561 - 2565) หนา 145 ลําดับที่ 1

3 โครงการสืบสาน เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม 200,000   ตําบล กองการศึกษา

ประเพณีลอยแพและ สืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทง โคกกลอย ศาสนา และ

ลอยกระทงตําบล ตําบลโคกกลอย ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น วัฒนธรรม

โคกกลอย (พ.ศ.2561-2565)  หนา 145 ลําดับที่ 3

4 โครงการสืบสาน เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมสืบสาน 70,000     ตําบล กองการศึกษา

ประเพณีแหเทียน ประเพณีแหเทียนพรรษาตําบลโคกกลอย โคกกลอย ศาสนา และ

พรรษา ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น วัฒนธรรม

(พ.ศ.2561 - 2565) หนา 145 ลําดับที่ 4
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7  ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการ / กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผด.02



ลําดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ 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.
โครงการ / กิจกรรม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

5 โครงการอุดหนุนจัด เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับมัสยิดบาน 150,000   ตําบล กองการศึกษา

งานเมาวลิด ตําบล ตนแซะดําเนินโครงการจัดงานเมาวลิด โคกกลอย ศาสนา และ

โคกกลอย ตําบลโคกกลอย ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น วัฒนธรรม

(พ.ศ.2561 - 2565) หนา 146

ลําดับที่ 8

6 โครงการอุดหนุนสงเสริม เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสงเสริม 180,000   ตําบล กองการศึกษา

คุณธรรมจริยธรรม คุณธรรมจริยธรรมประจํามัสยิด จํานวน โคกกลอย ศาสนา และ

ประจํามัสยิด 6 มัสยิด ดังตอไปนี้ วัฒนธรรม

1. มัสยิดบานนาใต ม.6  (30,000 บาท)

2. มัสยิดบานทานุน ม.7  (30,000 บาท)

3. มัสยดิบานตนแซะ ม.8  (30,000 บาท)

4. มัสยิดบานเขาปหลาย (30,000 บาท)

5. มัสยิดบานทานา  (30,000 บาท)

6. มัสยิดบานทาปากแหวง  (30,000 บาท)

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น

(พ.ศ.2561-2565)  หนา 146 ลําดับที่ 6

7 โครงการอุดหนุนวัดดอน เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับวัดดอน ม.4 150,000   ตําบล กองการศึกษา

โครงการบรรพชา ต.โคกกลอย ดําเนินโครงการบรรพชาสามเณร โคกกลอย ศาสนา และ

สามเณรภาคฤดูรอน ภาคฤดูรอน ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น วัฒนธรรม

(พ.ศ.2561-2565) หนา 146 ลําดับที่ 7
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     7.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการอนุรักษพันธุกรรม เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําราย 100,000  ตําบล สํานักปลัด

พืชในราชดําริฯ สมเด็จ ละเอียดขอเขารวมสนองพระราชดําริฯ โคกกลอย

พระเทพรัตนราชสุดาฯ ไดรับพระราชทานอนุญาตในป 2563

สยามบรมราชกุมารี จัดทํากิจกรรมฐานทรัพยากรทองถิ่น

จัดตั้งศูนยขอมูลฐานทรัพยากรทองถิ่น

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข ครั้งที่ 

1/2563 หนา 9 ลําดับที่ 1
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ผด.02

โครงการ / กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



8.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลําดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการพัฒนา เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดอบรม สัมมนา 300,000 อบต. สํานักปลัด

ศักยภาพบุคลากร ศึกษาดูงาน ใหแกบุคลากรทุกระดับ เชน โคกกลอย

คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตําบล พนักงานสวนตําบล ลูกจาง

ประจําและพนักงานจาง ฯลฯ ปรากฎในแผน

พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

หนา 148 ลําดับที่ 1

2 โครงการฝกอบรมเพิ่ม เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรม 50,000 อบต. กองคลัง

ประสิทธิภาพการจัดเก็บ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได เชน จัด โคกกลอย

รายได อบรมใหความรูเกี่ยวกับการชําระภาษี คา

ธรรมเนียมตาง ๆ ใหกับผูประกอบการและผู

สนใจในเขตองคการบริหารสวนตําบล

โคกกลอย เพื่อเก็บภาษี คาธรรมเนียมตาง ๆ 

ไดเพิ่มขึ้น ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น

(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

หนา 18 ลําดับที่ 1
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8. ยุทธศาสตรดานการบริหาร การเมืองและการปกครอง

โครงการ / กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผด.02



1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ครุภัณฑ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
1 โตะทํางาน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน แบบเหล็ก มีลิ้นชัก 15,000   อบต. สํานักปลัด

ขนาด 4 ฟุต ขนาด 4 ฟุต จํานวน 3 ตัว (ไมปรากฏในมาตรฐาน โคกกลอย

ของสํานักงบประมาณจึงขออนุมัติจัดซื้อราคาตามทอง

ตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -

 2565) หนา 155 ลําดับที่ 2)

2 โตะทํางาน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน แบบเหล็ก มีลิ้นชัก 7,500 อบต. สํานักปลัด

ขนาด 5 ฟุต ขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 ตัว (ไมปรากฏในมาตรฐาน โคกกลอย

ของสํานักงบประมาณจึงขออนุมัติจัดซื้อราคาตามทอง

ตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -

 2565) หนา 155 ลําดับที่ 2)

ผด.02/1

พ.ศ. 2564

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

ครุภัณฑ
พ.ศ. 2563



1.2 แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ครุภัณฑ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
1 เกาอี้ทํางาน  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางานสําหรับพนักงาน  4,500 อบต. กองศึกษาฯ

จํานวน 3 ตัวๆ ละ 1,500  บาท (ไมปรากฏในมาตรฐาน โคกกลอย

ครุภัณฑ จัดซื้อตามราคาทองตลาด) ปรากฏในแผนพัฒนา

ทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

 หนา 21 ลําดับที่ 9)

2 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  ชนิดติดผนัง 42,000 อบต. กองศึกษาฯ

ชนิดติดผนัง ขนาดไมต่ํา กวา  18,000  บีทียู จํานวน  2  เครื่อง โคกกลอย

ตามมาตรฐานครุภัณฑในสํานักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อ

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ

สังเขป ดังนี้

1.ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 18,000 บีทียู

2. มีระบบฟอกอากาศที่สามารถดักจับฝุนละออง

3. มีฉลากประหยัดไฟเบอร  5

(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑของสํานักงานงบประมาณ   

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

เพิ่มเติม ครั้งที ่2 หนา 21 ลําดับที ่7)
3 จัดซื้อโตะเด็กอนุบาล เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะเด็กอนุบาลแบบสีพรอมเกาอี้ 20,000 อบต. กองศึกษาฯ

แบบสีพรอมเกาอี้ จํานวน 5 ชุด ใน 1 ชุดประกอบดวย โตะขนาด  โคกกลอย

60x120x50 ซม.จํานวน 1 ตัว และเกาอี้ จํานวน 6 ตัว

(ไมปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑจัดซื้อตามราคาทองตลาด 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

ครุภัณฑ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ลําดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ครุภัณฑ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
4 จัดซื้อโตะทํางาน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จํานวน 17,500 อบต. กองศึกษาฯ

1  ตัวๆละ 7,500 บาท และโตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต โคกกลอย

ครุภัณฑ จัดซื้อตามราคาทองตลาด) ปรากฏในแผนพัฒนา

จํานวน 2 ตัวๆละ 5,000 บาท  (ไมปรากฏในมาตรฐาน 

ครุภัณฑ จัดซื้อตามราคาทองตลาด) ปรากฏในแผนพัฒนา

ทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม ครั้ง ที่ 2 หนา 

21 ลําดับที่ 8)

1.3 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ครุภัณฑ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
1 จัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก ชนิด 2 บาน จํานวน 2 ตู 11,000 อบต. กองสาธาฯ

(ไมปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ จึงขอ โคกกลอย

จัดซื้อตามราคาทองตลาด) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 167 ขอ 93

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563
ครุภัณฑ

พ.ศ. 2564

ครุภัณฑ
พ.ศ. 2563



2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ครุภัณฑ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

1 เครื่องคอมพิวเตอร เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร พรอมจอ 30,000 อบต. สํานักปลัด

ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง โดยมี โคกกลอย
คุณลกษณะ ดงน

1. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 

แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้น

ฐานไมนอยกวา 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ

นาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวล

ผลสูง จํานวน 1 หนวย

2. หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ

Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด

ไมนอยกวา 12 MB

3. มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ

อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้

1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี

หนวยความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ

2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายใน

หนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing 

Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ

ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ

3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถใน

การใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอย

กวา 2 GB

2. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

ครุภัณฑ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ลําดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ครุภัณฑ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

4. มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 

มีขนาดไมนอยกวา 8 GB

5. มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด

ความจุไมนอยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 

ขนาดความจุไมนอยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย

6. มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

7. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไม

นอยกวา 1 ชอง

8. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 

ไมนอยกวา 3 ชอง

9. มีแปนพิมพและเมาส

10. มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 

1 หนวย

(ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 156 ลําดับที่ 7)

พ.ศ. 2564
ครุภัณฑ

พ.ศ. 2563



2.2 แผนงานบริหารงานคลัง

ลําดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ครุภัณฑ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

1 เครื่องคอมพิวเตอร เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอร จํานวน 2 เครื่อง 60,000 อบต. กองคลัง

สําหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไมนอยกวา โคกกลอย

19 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 

6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม

สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ

ประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย

 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ

Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 

ขนาดไมนอยกวา 12 MB

มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยาง

ใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้

1. เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี

หนวยความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ

2. มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายใน

หนวยประมวลผลกลางแบบGraphics Processing Unit 

ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด 

ไมนอยกวา 2 GB หรือ

3. มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถ

ในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม

นอยกวา 2 GB

ครุภัณฑ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ลําดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ครุภัณฑ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา

 มีขนาดไมนอยกวา 8 GB

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด

ความจุไมนอยกวา 2 TB หรือชนิด Solid State Drive 

ขนาดความจุไมนอยกวา 240 GB จํานวน 1 หนวย

- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไม

นอยกวา 1 ชอง

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา

ไมนอยกวา 3 ชอง

- มีแปนพิมพและเมาส

- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา19 นิ้วจํานวน 1หนวย

(คุณลักษณะที่กําหนดเปนคุณสมบัติตามเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน

พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม  

2563) ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 

2565) หนา 161 ลําดับที่ 51

พ.ศ. 2564
ครุภัณฑ

พ.ศ. 2563



ลําดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ครุภัณฑ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

2 เครื่องพิมพแบบฉีด เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง 4,300 อบต. กองคลัง

หมึกพรอมติดตั้งถัง ถังหมึกพิมพ จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ โคกกลอย

หมึกพิมพ  - เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ

 (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 

 - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด

A4 ไมนอยกวา 19 หนาตอ นาท(ีppm) หรือ 8.8 

ภาพตอนาที

 - มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4

ไมนอยกวา 15 หนาตอนาท(ีppm) หรือ 5 ภาพ

ตอนาท(ีipm) 

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน

- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom

(คุณลักษณะที่กําหนดเปนคุณสมบัติตามเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน

พฤษภาคม  2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 

2563)

ครุภัณฑ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ครุภัณฑ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
1 เครื่องเลื่อยยนต เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต จํานวน 1 เครื่อง โดย

มีขนาดเครื่องเลื่อย 5.3 แรงมา ติดบาร-โซร 25 นิ้ว เลื่อยโซ 

3/8 นิ้ว ความจุถังน้ํามันเชื้อเพลิง 0.68 ลิตร (ไมปรากฏใน

มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อ

ตามราคาทองตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 

2561 - 2565)  เพิ่มเติม ครั้งที ่2 หนา 20 ลําดับที ่1)

30,000 อบต.   
โคกกลอย

สํานักปลัด

4.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ครุภัณฑ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
1 จัดซื้อเครื่องตัดหญา  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบเข็นลอจักรยาน 12,000 อบต. กองศึกษาฯ

แบบเข็น ยางตัน จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ โคกกลอย

 1. เปนเครื่องตัดหญาแบบเข็นลอจักรยานยางตัน

2. เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 5 แรงมา

3. ขนาดเสนผาศูนยกลางของวงลอ ประมาณ  26 นิ้ว 

4. รัศมีตัดหญาไดกวางไมนอยกวา  20  นิ้ว  

5. ความจุถังน้ํามันเครื่องยนตไมนอยกวา 1.50 ลิตร

(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑของสํานักงานงบประมาณ 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2 หนา 21 ลําดับที่ 10

ครุภัณฑ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

3. ประเภทครุภัณฑกอสราง

ครุภัณฑ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

4. ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว



5.1 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ ครุภัณฑ (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
1 รถบรรทุกขยะ ขนาด รถบรรทุกขยะแบบอัดทาย ๖ ตัน ๖ ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ 2,400,000 อบต. กองสาธาฯ

6 ตัน 6 ลอ ไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา โคกกลอย
170 กิโลวัตต แบบอัดทาย จํานวน 1 คัน

**ลําดับที่ 1 งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะไดรับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

6.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

1 ชุดอุปกรณสําหรับหอง ชุดอุปกรณสําหรับหองเรียนโครงการพัฒนา 30,700    ศูนยพัฒนา กองศึกษาฯ
เรียนโครงการพัฒนา คุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV เด็กเล็กร.ร.

คุณภาพการศึกษาดวย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานทานุน บานทานุน

เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 ชุด

DLTV

**ลําดับที่ 1 งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะไดรับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

5. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

ครุภัณฑ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ครุภัณฑ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

6. ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 




