แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5

เทศบาลตาบลโกรกแก้ว
อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรมั ย์

คานา
เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงานตามหมวด ๕
ข้ อ ๒๖ การจั ด ท าแผนการด าเนิ น งานให้ ด าเนิ น การตามระเบี ย บนี้ โดยมี ขั้ น ตอนด าเนิ น การ ดั ง นี้ (๑)
คณะกรรมการสนับสนุนการจัด ทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น แล้ ว จั ดท าร่ า งแผนการด าเนิน งาน เสนอคณะกรรมการพั ฒ นาท้อ งถิ่ น (๒)
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการ
ดาเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจั ดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕59 ข้อ ๑๒ “ข้อ ๑๗ แผนการ
ด าเนิ น งานให้ จั ด ท าให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ป ระกาศใช้ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณรายจ่ ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่ ว ย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหาร
ท้องถิน่ ”
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เทศบาลตาบลโกรกแก้ว จึงได้ดาเนินการจัดทา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ขึ้นเพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น
และใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ของเทศบาลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/
โครงการในแผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้ นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดาเนินงานเทศบาลตาบลโกรกแก้วประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5ฉบับนี้
จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของเทศบาลตาบลโกรกแก้วและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

โดยเทศบาลตาบลโกรกแก้ว

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนา
บทนา
วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน

๑
๑
๒–๓
4

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม
บัญชีสรุปจานวนโครงการ/กิจกรรม(ผด.0๑)
5– ๑1
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ(ผด.0๒)
๑2–45
บัญชีครุภัณฑ์ (ผด.0๒/1)
46-52
ภาคผนวก
ประกาศใช้แผนการดาเนินงานเทศบาลตาบลโกรกแก้วประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5
***************************************************

ส่วนที่ ๑
องค์ประกอบ ประกอบด้วย
- บทนา
- วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
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ส่วนที่ ๑บทนา
๑.บทนา
เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพั ฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงานตามหมวด
๕ ข้อ ๒๖ การจัดทาแผนการดาเนิ น งานให้ ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้ (๑)
คณะกรรมการสนับสนุนการจัด ทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น แล้ ว จั ดท าร่ า งแผนการด าเนิน งาน เสนอคณะกรรมการพั ฒ นาท้อ งถิ่ น (๒)
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการ
ดาเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้อ งปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕59 ข้อ ๑๒ “ข้อ ๑๗ แผนการ
ด าเนิ น งานให้ จั ด ท าให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ป ระกาศใช้ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น”
ภายใต้กฎหมายดังกล่าว เทศบาลตาบลโกรกแก้ว จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางใน
การดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ของเทศบาลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสาน
และบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการ
ดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น โดยการจัดทาแผนการ
ดาเนินงาน เทศบาลตาบลโกรกแก้วประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 มีวัตถุประสงค์ดังนี้

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
(๑) เพื่อให้ ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณ
(๒) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ของเทศบาลให้มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
(๓) เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมี
ความสะดวกมากขึ้น
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๓. ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนการจัดทาร่างแผน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพั ฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่ดาเนินการ
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อ
ประกาศใช้แผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ป ระกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
“การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น”
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้
ส่วนที่๑ บทนา ประกอบด้วย
๑.๑ บทนา
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
๑.๓ ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
ส่วนที่๒บัญชีโครงการ/กิจกรรมประกอบด้วย
๒.๑ สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม (ผด.0๑)
๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (ผด.0๒)

-3-

แผนภูมิ : แสดงขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงานของเทศบาลตาบลโกรกแก้ว
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5
ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนา

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน

ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบ
วันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดาเนินการฯ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค

รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆ

-4-

๔.ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
(๑) ทาให้แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น
(๒) ทาให้การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดาเนินงานและการประเมินผลทาให้การติดตามและ
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
(๔) ใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดาเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

-5-

ส่วนที่ ๒
องค์ประกอบ ประกอบด้วย
 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม(ผด.0๑)
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
(ผด.0๒)
บัญชีครุภัณฑ์ (ผด.0๒/1)

แบบ ผด.01

-6บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

จานวนโครงการที่
ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวนงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

3
1
6

4.62
1.54
9.23

110,000
300,000
2,059,8 00

0.9
2.35
16.13

10

15.39

2,469,800

19.38

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ท้องถิ่นน่าอยู่
1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม

- สานักปลัด
- กองช่าง

แบบ ผด.01

-7บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

จานวนโครงการที่
ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวนงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

14
6
10

21.54
9.23
15.38

480,000
90,000
7,484,670

3.80
0.70
59

30

46.15

8,054,670

63.50

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานสาธารณสุข
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1.3 แผนงานงบกลาง

รวม

- งบกลาง
- กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
- กองสวัสดิการสังคม

แบบ ผด.01
-8บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

จานวนโครงการที่
ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวนงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

5
6

7.69
9.23

1,670,750
310,000

13.08
2.43

11

16.92

1,980,750

15.51

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
1.1 แผนงานการศึกษา
1.2 แผนงานการศาสนาและนันทนาการ

รวม

- กองการศึกษา

แบบ ผด.01

-9บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

จานวนโครงการที่
ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวนงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

3
1
2

4.62
1.54
3.07

130,000
10,000
40,000

0.02
0.08
0.32

- สานักปลัด
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองสวัสดิการสังคม

8

9.23

180,000

0.42

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็งของท้องถิ่น
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม

แบบ ผด.01
-10บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

จานวนโครงการที่
ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวนงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

2

3.07

15,000

0.12

1

3.07

15,000

0.12

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.1 แผนงานสาธารณสุข
รวม

-กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

แบบ ผด.01

-๑1บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

จานวนโครงการที่
ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวนงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมการเกษตร

-

-

-

-

แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมการเกษตรชีวภาพ

-

-

-

-

-

-

-

-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมการเกษตร

รวม

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

-๑2บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
จานวนโครงการที่
คิดเป็นร้อยละของ จานวนงบประมาณ
ดาเนินการ
โครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

แบบ ผด.01

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2 แผนงานการศึกษา

รวม
รวมทั้งสิ้น

3
3

4.62
4.62

45,600
30,300

0.35
0.24

6
65

9.24
100

75,000
12,775,220

0.59
100

- สานักปลัด
- กองคลัง

แบบ ผด. 02
-๑3บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
***********************
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ท้องถิ่นน่าอยู่
1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1

โครงการ
โครงการตั้งจุด
บริการประชาชน
ในช่วงเทศกาล

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สาคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น โดยจ่ายเป็น
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่าย
อื่นที่จาเป็นฯลฯ สาหรับชุดปฏิบัติการประจาจุดตรวจด่านตรวจร่วมและอานวย
ความสะดวกแก่ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณจุดตรวจหน้าเทศบาลตาบล
โกรกแก้ว ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ 0810.4/ว 4202 ลง
วันที่ 25 ธันวาคม 2561
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย 0810.4/ว1346 ลว 29 มีนาคม 2562
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/
ว 1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
5)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 63 ลาดับที่ 9

20,๐๐๐

ทต.โกรกแก้ว

-สานักปลัดฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
พ.ศ.๒๕64
พ.ศ. ๒๕๖๕
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. 02
-๑4บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
***********************
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ท้องถิ่นน่าอยู่
1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน เช่น ค่าสถานที่ ค่าชุดฝึก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ อปพร.ฯลฯ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) หน้า 62 ลาดับที่ 2

50,000

ทต.โกรกแก้ว

-สานักปลัดฯ

3

โครงการซ้อมแผน
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
เช่น ค่าสถานที่ ค่าชุดฝึก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ อปพร.ฯลฯ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) หน้า 63 ลาดับที่ 8

40,000

ทต.โกรกแก้ว

-สานักปลัดฯ

รวม

3 รายการ

ที่

โครงการ

2

110,๐๐๐

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
พ.ศ.๒๕64
พ.ศ. ๒๕๖๕
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. 02
-15บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
***********************
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ท้องถิ่นน่าอยู่
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

1

รว
ม

โครงการ
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและไฟฟ้าแรงต่า
ภายในต่าบลโกรกแก้ว
1 รายการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพือ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าภายใน
เทศบาลต่าบลโกรกแก้วบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 หน้า 1 ลาดับที่ 1

300,000

เทศบาลตาบล
โกรกแก้ว

300,๐๐๐

-กองช่าง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
พ.ศ.๒๕64
พ.ศ. ๒๕๖๕
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. 02
-16บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
***********************
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ท้องถิ่นน่าอยู่
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1

2

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน
เสริมเหล็ก ซอยโกรกแก้ว ๓
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโกรกแก้ว ๓ หมู่ที่ 4 บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านโกรกแก้ว
โกรกแก้ว ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว160 เมตร หนา 0.30
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 (ตามแบบ
เทศบาลกาหนด)เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไข
เพิ่มเติม
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 หน้า 7ลาดับที่ 4
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน
เสริมเหล็ก ซอยโกรกหวาย 5 คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโกรกหวาย 5 หมู่ที่ 9 บ้าน
หมู่ที่ 9 บ้านโกรกหวาย
โกรกหวาย ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.130 (ตามแบบ
เทศบาลกาหนด)เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไข
เพิ่มเติม
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 หน้า 9 ลาดับที่ 10

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

436,300

บ้านโกรกแก้ว
หมู่ที่ 4

-กองช่าง

420,800

บ้านโกรกหวาย
หมู่ที่ 9

-กองช่าง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
พ.ศ.๒๕64
พ.ศ. ๒๕๖๕
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. 02
-17บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
***********************
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ท้องถิ่นน่าอยู่
1.2แผนงานเคหะและชุมชน

3

4

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยโคกรัก 3
เสริมเหล็ก ซอยโคกรัก 3 หมู่ที่ 7 บ้านโคกรักปริมาณ
หมู่ที่ 7 บ้านโคกรัก
งาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.005.00 เมตร ยาว 179 เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไข
เพิ่มเติมบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 หน้า 8 ลาดับที่ 8
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนจันชนะ
เสริมเหล็กถนนจันชนะ หมู่ที่ 1 บ้านโนนสุวรรณปริมาณ
หมู่ที่ 1 บ้านโนนสุวรรณ
งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้าง 5
เมตร ยาว 180เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไข
เพิ่มเติมเป็นไปตามแผนพัฒนาฯ(พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2564 หน้า 4 ลาดับที่ 1

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

489,600

บ้านโคกรัก
หมู่ที่ 7

-กองช่าง

490,800

บ้านโคกรัก
หมู่ที่ 1

-กองช่าง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
พ.ศ.๒๕64
พ.ศ. ๒๕๖๕
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. 02
-18บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
***********************
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ท้องถิ่นน่าอยู่
1.2แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
(บาท)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขนาด
4x6 เมตร (ตามแบบเทศบาลกาหนด)
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 บรรจุใน
แผนพัฒนาฯ(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
พ.ศ.2564 หน้า 12ลาดับที่ 18

176,000

เทศบาลตาบล -กอง
โกรกแก้ว
สาธารณสุขฯ

โครงการปูพื้นกระเบื้องโรง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปูพื้นกระเบื้องโรง
รับประทานอาหารศูนย์พัฒนา รับประทานอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลโกรกแก้ว
เด็กเล็กตาบลโกรกแก้ว
ขนาด 85 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลกาหนด)
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 บรรจุใน
แผนพัฒนาฯ(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
พ.ศ.2564 หน้า 12 ลาดับที่ 19

46,300

ศูนย์เด็กเล็ก -กองการศึกษา
ตาบลโกรกแก้ว

โครงการ

5

โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

6

รวม

6 รายการ

2,3059,800

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
พ.ศ.๒๕64
พ.ศ. ๒๕๖๕
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ที่

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. 02
-19บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
***********************
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

โครงการป้องกันไข้เลือดออก

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันไข้เลือดออก โดยมี
ค่าใช้จ่าย ดังนี้ จัดซื้อทรายเคมีกาจัดลูกน้า ค่าวัสดุ
อุปกรณ์พ่นยาเคมี ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ วัสดุดาเนินกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561–2565) หน้า 95 ลาดับที่ 5

20๐,๐๐๐

ทต.โกรกแก้ว

-กอง
สาธารณสุข

ค่าใช้จ่ายในการสารวจข้อมูล
จานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์
โครงการตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุขหมู่ที่ 1
บ้านโนนสุวรรณ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสารวจข้อมูลจานวน
สัตว์ จานวน 1,500 ตัวๆละ 6 บาท

10,000

ทต.โกรกแก้ว

-กอง
สาธารณสุข

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านโนนสุวรรณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2565

2๐,๐๐๐

ทต.โกรกแก้ว

-กอง
สาธารณสุข

โครงการตามพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุขหมู่ที่ 3
บ้านหนองตาปู่

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาปู่ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2565

2๐,๐๐๐

ทต.โกรกแก้ว

-กอง
สาธารณสุข

โครงการ

1

2

4

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
พ.ศ.๒๕64
พ.ศ. ๒๕๖๕
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ที่

3

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. 02
-20บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
***********************
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ

5

โครงการตามพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุขหมู่ที่ 4
บ้านโกรกแก้ว
โครงการตามพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุขหมู่ที่ 5
บ้านซับบอน
โครงการตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุขหมู่ที่ 6
บ้านโคกสามัคคี
โครงการตามพระราชดาริด้าน
สาธารสุขหมู่ที่ 7บ้านโคกรัก

6
7
8
9

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านโกรกแก้ว ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2565
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านซับบอน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านโคกสามัคคี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2565
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านโคกรัก ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2565
โครงการตามพระราชดาริด้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุขหมู่ที่ 8
สาธารณสุข หมู่ที่ 8 บ้านนาตากลม
บ้านนาตากลม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

2๐,๐๐๐

ทต.โกรกแก้ว

-กอง
สาธารณสุข

2๐,๐๐๐

ทต.โกรกแก้ว

-กอง
สาธารณสุข

2๐,๐๐๐

ทต.โกรกแก้ว

-กอง
สาธารณสุข

2๐,๐๐๐

ทต.โกรกแก้ว

-กอง
สาธารณสุข

2๐,๐๐๐

ทต.โกรกแก้ว

-กอง
สาธารณสุข

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
พ.ศ.๒๕64
พ.ศ. ๒๕๖๕
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. 02
-21บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
***********************
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

10

โครงการตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุขหมู่ที่ 9
บ้านโกรกหวาย
โครงการตามพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10
บ้านหนองพลวง
โครงการตามพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 11
บ้านหนองไข่เท่า
โครงการตามพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 12
บ้านโคกเจริญ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 9 บ้านโกรกหวาย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2565
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 10 บ้านหนองพลวง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2565
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 11 บ้านหนองไข่เท่า ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2565
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 12 บ้านโคกเจริญ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2565

2๐,๐๐๐

ทต.โกรกแก้ว

-กอง
สาธารณสุข

20,000

ทต.โกรกแก้ว

-กอง
สาธารณสุข

20,000

ทต.โกรกแก้ว

-กอง
สาธารณสุข

20,000

ทต.โกรกแก้ว

-กอง
สาธารณสุข

11
12
13

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
พ.ศ.๒๕64
พ.ศ. ๒๕๖๕
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. 02
-22บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
***********************
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

14

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชสุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัติยราชนารี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชสุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราช
นารี เช่นค่าวัคซีน เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา แอลกอฮอล์
สาลี กระติกน้าแข็ง ถุงมือ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องและจาเป็น

5๐,๐๐๐

ทต.โกรกแก้ว

รวม

14 รายการ

480,๐๐๐

-กอง
สาธารณสุข

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
พ.ศ.๒๕64
พ.ศ. ๒๕๖๕
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. 02
-23บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
***********************
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
(บาท)

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตาบล
โกรกแก้วเช่น ให้ความรูเ้ กี่ยวกับการใช้ยาให้ผู้สูงอายุ การสร้าง
รอยยิ้มให้กับผู้สูงอายุ การฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ได้แก่ ค่าฝึกอบรม
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุฯลฯเป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้า101ลาดับที่ 2

2๐,๐๐๐

ทต.โกรกแก้ว -กองสวัสดิการ
สังคม

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุตาบลโกรกแก้วส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุตาบลโกรกแก้ว การจัดกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุ เช่น ให้
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาให้ผสู้ ูงอายุ การสร้างรอยยิ้มให้กับผูส้ ูงอายุ
การฝึกอาชีพให้กับผูส้ ูงอายุ ได้แก่ ค่าฝึกอบรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุฯลฯเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561–2565)หน้า101ลาดับที่ 1
โครงการอบรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามแนวทาง
ส่งเสริมอาชีพเพื่อ เศรษฐกิจพอเพียงภายในตาบล เพื่อเป็นการลดรายจ่าย และเพิ่ม
พัฒนาเศรษฐกิจ รายได้ในครัวเรือนฯ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการ
พอเพียงภายใน
ตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรง
ตาบล
เล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร ฯลฯ เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้า106 ลาดับที่ 39

2๐,๐๐๐

ทต.โกรกแก้ว -กองสวัสดิการ
สังคม

2๐,๐๐๐

ทต.โกรกแก้ว -กองสวัสดิการ
สังคม

โครงการ

1

โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้
พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส
ตาบลโกรกแก้ว

2

โครงการส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ
ตาบลโกรกแก้ว

3

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
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.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ที่

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
พ.ศ.๒๕64
พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ผด. 02
-24บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
***********************
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการ

4

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนสินค้า
OTOP ภายใน
ตาบล

5

6

รวม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนสินค้า OTOP
ภายในตาบลเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิม่ ขึ้นโดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นฯลฯ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561–2565) หน้า107 ลาดับที่ 42
โครงการป้องกัน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง
และแก้ไขปัญหา ต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว ภายในตาบลโกรกแก้ว เพื่อสร้าง
ความรุนแรงต่อ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความตระหนัก ความร่วมมือแก่
เด็ก สตรีและ
กลุ่มเป้าหมายในการป้องกัน การเฝ้าระวังความรุนแรงในพื้นที่และ
บุคคลใน
การวางแผนดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว ภายใน ครอบครัว เช่น ค่าฝึกอบรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อสร้างความรู้ ความ
ตาบลโกรกแก้ว
เข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561–2565)หน้า102 ลาดับที่ 11
โครงการรณรงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ป้องกันและแก้ไข ยาเสพติด โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ปัญหายาเสพติด ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ค่าจ้างเหมา
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นทีบ่ รรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–
2565)แก้ไข ครั้งที่ 1 หน้า 2 ลาดับที่ 1
6 รายการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1๐,๐๐๐

ทต.โกรกแก้ว -กองสวัสดิการ
สังคม

1๐,๐๐๐

ทต.โกรกแก้ว -กองสวัสดิการ
สังคม

1๐,๐๐๐

ทต.โกรกแก้ว -กองสาธารณสุข

90,๐๐๐

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
พ.ศ.๒๕64
พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ผด. 02
-25บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
***********************
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.3 แผนงานงบกลาง
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ

เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ ฯ

4,954,800

ทต.โกรกแก้ว -กองสวัสดิการ
สังคม

2

เบี้ยยังชีพคน
พิการ
เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์
เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม
เงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน
เงินสมทบ
หลักประกัน
สุขภาพ
เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ ยังชีพผู้พิการ ฯ

1,276,800

10,000

ทต.โกรกแก้ว -กองสวัสดิการ
สังคม
ทต.โกรกแก้ว -กองสวัสดิการ
สังคม
ทต.โกรกแก้ว -กองสวัสดิการ
สังคม
ทต.โกรกแก้ว -กองคลัง

120,000

ทต.โกรกแก้ว -กองสาธารณสุข

100,000

ทต.โกรกแก้ว -กองสวัสดิการ
สังคม

3
4
5
6
7

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบีย้ ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรองและทาการ
วินิจฉัยแล้ว โดยจ่ายเป็นรายเดือนๆละ 500 บาทต่อคน ฯ
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตาม
อัตราที่ทางราชการกาหนด
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปีในอัตราร้อย
ละ 0.2 ของค่าจ้าง
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติลงวันที่ 28 มิถุนายน 2549ฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักการ
ประชาชนออม 1 ส่วน อปท.สมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน
โดยถือปฏิบตั ิตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว
2502 ลงวันที่ 20 ส.ค.2553 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561–2565) หน้า 128 ลาดับที่ 1

96,000
161,400

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
พ.ศ.๒๕64
พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ผด. 02
-26บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
***********************
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.3 แผนงานงบกลาง
โครงการ

8

เงินสารองจ่าย

9
10

รวม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีทมี่ ีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีป้องกัน
และยับยั้งก่อนการเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย
หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เป็นส่วนรวม
ค่าบารุงสันนิบาต เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตาม
เทศบาลแห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครอง
ประเทศไทย
ส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบารุงสมาคม พ.ศ. 2555
เงินสมทบกองทุน เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วน
บาเหน็จบานาญ ท้องถิ่น (ก.บ.ท.) เพื่อช่วยเหลือแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เงินช่วย
ข้าราชการส่วน
พิเศษบาเหน็จตกทอด โดยเทศบาลร้อยละ 3 ของ
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
10 รายการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

301,970

ทต.โกรกแก้ว -สานักปลัดฯ

26,000

ทต.โกรกแก้ว -สานักปลัดฯ

446,700

ทต.โกรกแก้ว -สานักปลัดฯ

7,484,670

หน่วยงาน
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.

ที่

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
พ.ศ.๒๕64
พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ผด. 02
-27บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
***********************
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
3.1 แผนงานการศึกษา
โครงการ

1

โครงการจัดหาสื่อ
อุปกรณ์การเรียน
การสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กตาบล
โกรกแก้ว
(ค่ารายหัว)

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-เพื่อดาเนินการจัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ารายหัว) เช่น สือ่ การเรียนการสอนด้าน
ร่างกาย สื่อการเรียนการสอนด้านอารมณ์ สื่อการเรียนการสอน
ด้านสังคม ฯลฯเป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2563 ของอปท.
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
3274ลงวันที่19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาของอปท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว
1918ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนา
รายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดอปท.พ.ศ.2551
4.หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว
1658ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัตติ าม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.
2561–2565) หน้า 112ลาดับที่ 13

112,200

ทต.โกรกแก้ว -กองการศึกษา

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
พ.ศ.๒๕64
พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ผด. 02
-28บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
***********************
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
3.1 แผนงานการศึกษา
โครงการ

2

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ค่าจัดการเรียน
การสอน)

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียน
เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตาบลโกรกแก้ว
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีพ.ศ.2563 ของอปท.
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
3274ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปี พ.ศ.2562
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว
1918ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนา
รายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดอปท.พ.ศ.2551
4.หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว
1658ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัตติ าม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) หน้า112
ลาดับที1่ 6

74,580

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ทต.โกรกแก้ว -กองการศึกษา

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
พ.ศ.๒๕64
พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ผด. 02
-29บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
***********************
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
3.1 แผนงานการศึกษา
โครงการ

3

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษาของครู/
ผู้ดูแลเด็ก
โครงการอาหาร
กลางวันของเด็ก
นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ตาบลโกรกแก้ว

4

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตาบลโกรกแก้ว
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) หน้า 112
ลาดับที่ 14
-โครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตาบลโกรกแก้ว จานวน 339,570 บาท
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้า111
ลาดับที่ 8
-โครงการจัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
ตาบลโกรกแก้ว (ค่ารายหัว) จานวน 112,200 บาท
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน) จานวน 74,580
บาท
-โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของครู/ผู้ดูแลเด็ก
จานวน 20,000 บาท

20,000

ทต.โกรกแก้ว -กองการศึกษา

339,570

ทต.โกรกแก้ว -กองการศึกษา

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
พ.ศ.๒๕64
พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ผด. 02
-30บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
***********************
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
3.1 แผนงานการศึกษา

5

รวม

โครงการ
อุดหนุนโรงเรียน
สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน(สพฐ)
ในเขตเทศบาล
ตาบลโกรกแก้ว

5 รายการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน
อนุบาลและ ป.1-ป.6 ของโรงเรียนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ในเขตเทศบาลตาบล
โกรกแก้ว จานวน ๒ โรงเรียน โดยใช้ข้อมูลตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง
วันที่ 28พฤษภาคม 2564 “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รบั การ
จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”รายละเอียดดังนี้
1.โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว จานวนเงิน 545,400 บาท
2.โรงเรียนวราวัฒนา จานวนเงิน 579,000 บาท
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) หน้า 113
ลาดับที่ 19

1,124,400

ทต.โกรกแก้ว -กองการศึกษา

1,670,750

หน่วยงาน
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.

ที่

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
พ.ศ.๒๕64
พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ผด. 02
-31บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
***********************
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการ

1

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการ
เรียนรูภ้ ูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นตาบล
โกรกแก้ว
โครงการงานหมาก
ไม้รสหวาน สืบสาน
ประเพณี นวัตวิถี
โนนสุวรรณ

2

3

อุดหนุนที่ทาการ
ปกครองจังหวัด
บุรีรัมย์ตาม
โครงการจัดงาน
ประเพณีขึ้นเขา
พนมรุ้ง

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ภมู ิ
10,000
ปัญญาท้องถิ่นตาบลโกรกแก้ว โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดืม่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกีย่ วข้องและจาเป็น ฯลฯเป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) แก้ไข หน้า 3 ลาดับที่ 1
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสืบสานประเพณีของดี 10๐,๐๐๐
โนนสุวรรณ เช่น การจัดขบวนแห่ ตามคาขวัญของอาเภอโนน
สุวรรณ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ที่ใช้ในการเตรียมงานตามที่จาเป็น ฯลฯเป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า119 ลาดับที่ 14
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทาการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ตาม
๒๐,๐๐๐
โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจาปี 2563“เป็นไปตาม
ระเบียบ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมากที่ มท0808.2/ว 3616ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.
2561–2565)หน้า118 ลาดับที่ 10

ทต.โกรกแก้ว

-กองการศึกษา

ตาบลโกรกแก้ว กองการศึกษา

ที่ทาการ
-กองการศึกษา
ปกครองจังหวัด
บุรีรัมย์

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
พ.ศ.๒๕64
พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ผด. 02
-32บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
***********************
ยุทธศาสตร์ที่ ๓พัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการ

4

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดเทศบาลตาบล
โกรกแก้ว

5

อุดหนุนที่ทาการปกครอง
อาเภอโนนสุวรรณตาม
โครงการงานหมากไม้รส
หวาน สืบสานประเพณี นวัต
วิถีโนนสุวรรณ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดเทศบาลตาบลโกรกแก้วโดยมี
ค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่ากรรมการตัดสิน ค่าจัดสถานที่
ค่าอาหารเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและ
ที่จาเป็นฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.
2561–2565) หน้า 121 ลาดับที่ 30
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทาการปกครอง
อาเภอโนนสุวรรณตามโครงการงานหมากไม้รส
หวาน สืบสานประเพณี นวัตวิถีโนนสุวรรณ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว3616ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้า117 ลาดับที่ 7

100,000

ทต.โกรกแก้ว

50,๐๐๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
-กองการศึกษา

ที่ทาการปกครอง -กองการศึกษา
อาเภอโนนสุวรรณ

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
พ.ศ.๒๕64
พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ผด. 02
-33บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
***********************
ยุทธศาสตร์ที่ ๓พัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการ

6

โครงการสนับสนุนการแข่งขัน
กีฬาแก่เด็ก/เยาวชน และ
ประชาชน

รวม

6 รายการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแข่งขัน
กีฬาแก่เด็ก/เยาวชน และประชาชน ภายในตาบล
โกรกแก้ว ในการส่งนักกีฬาหรือนักกรีฑา ร่วมการ
แข่งขันกีฬาฯ โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่ากรรมการ
ตัดสิน ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและที่จาเป็น ฯลฯ เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) หน้า
122 ลาดับที่ 33

3๐,๐๐๐

ทต.โกรกแก้ว

310,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
-กองการศึกษา

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
พ.ศ.๒๕64
พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ผด. 02
-34บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
***********************
ยุทธศาสตร์ที่ ๔การพัฒนาศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็งของท้องถิ่น
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
โครงการ

๑

โครงการจัดเวทีประชาคม
ระดับหมู่บ้านและระดับตาบล

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเวที
ประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับ
ตาบลในการพัฒนาการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการทางาน การออกบริการประชาชน
เคลื่อนที่ตามภารกิจอานาจหน้าทีข่ องเทศบาล
ตาบลและกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุม
ประชาคม เพื่อนาข้อมูลมาจัดทาเป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดเวทีประชาคม เพื่อ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
2.พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่อปท. พ.ศ.2542
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
อปท. พ.ศ.2559เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561–2565) หน้า124 ลาดับที่ 1

10,๐๐๐

ทต.โกรกแก้ว

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
-สานักปลัดฯ

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
พ.ศ.๒๕64
พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ผด. 02
-35บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
***********************
ยุทธศาสตร์ที่ ๔การพัฒนาศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็งของท้องถิ่น
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
โครงการ

2

อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์
ตามโครงการจัดหารายได้ เพื่อจัด
กิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจ
ของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรมั ย์

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เหล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรมั ย์ ตามโครงการจัด
หารายได้เพื่อจัดกิจกรรม สาธารณกุศลและให้
ความช่วยเหลือประชาชน
ตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรมั ย์
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่
2) พ.ศ.2563
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.25612565)หน้า 126 ลาดับที่ 8

งบประมาณ
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
๒๐,๐๐๐

ทต.โกรกแก้ว

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
-สานักปลัดฯ

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
พ.ศ.๒๕64
พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ผด. 02
-36บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
***********************
ยุทธศาสตร์ที่ ๔การพัฒนาศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็งของท้องถิ่น
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

3

รวม

โครงการ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติและสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

3 รายการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมดังนี้
1.จัดกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติและสนับสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
2.จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนอานวย
ความสะดวกประชาชน
เพื่อร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ
3.สนับสนุนการดาเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอ
เพียง เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์
ค่าอาหารว่างต่างๆ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–
2565)หน้า125 ลาดับที่ 5

งบประมาณ
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
1๐0,๐๐๐

130,000

ทต.โกรกแก้ว

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
-สานักปลัดฯ

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
พ.ศ.๒๕64
พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ผด. 02
-37บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
***********************
ยุทธศาสตร์ที่ ๔การพัฒนาศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็งของท้องถิ่น
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

1

รวม

โครงการ
โครงการส่งเสริมการรี
ไซเคิลขยะ

1 รายการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตาม
โครงการส่งเสริมการรีไซเคิลขยะ โดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
อาหารว่างและเครื่องดืม่ ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จาเป็นฯลฯ เป็นไปตามระเบียบดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2557 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–
2565)หน้า127 ลาดับที่ 1

1๐,๐๐๐

ทต.โกรกแก้ว

-กองสาธารณสุข

1๐,๐๐๐

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
พ.ศ.๒๕64
พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ผด. 02
-38บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
***********************
ยุทธศาสตร์ที่ ๔การพัฒนาศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็งของท้องถิ่น
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมน

1

โครงการ
โครงการจัดกิจกรรมวัน
สงกรานต์ วันสัปดาห์
ผู้สูงอายุแห่งชาติและวัน
ครอบครัว

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ วันสัปดาห์
ผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว เพื่อส่งเสริม
สุขภาพให้กับผูส้ ูงอายุในตาบล โดยจ่ายเป็นค่า
ในการจัดงานเป็นไปตามระเบียบและหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
2.พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)
หน้า 123 ลาดับที่ 1

30,000

สถานที่ดาเนินการ
ทต.โกรกแก้ว

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
-กองสวัสดิการ
สังคม

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
พ.ศ.๒๕64
พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ผด. 02
-39บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
***********************
ยุทธศาสตร์ที่ ๔การพัฒนาศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็งของท้องถิ่น
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมน
โครงการ

2

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดทาและทบทวน
แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
ระดับหมู่บ้านและตาบล

รวม

2 รายการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดทาและทบทวนแผนพัฒนาหมูบ่ ้าน/ชุมชน ระดับ
หมู่บ้านและตาบลเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาหมู่บ้านและกิจกรรมสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชน แผนบูรณาการ เพื่อนาข้อมูล
มาจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0891.4/ว856
ลงวันที่ 12 มี.ค.2553 รวมทั้งการสนับสนุนการ
ปฏิบัติตามแผนพัฒนาประชาธิปไตยของชุมชน โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.
0891.4/ว976ลงวันที่ 11 มี.ค.2554 เป็นไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้า128
ลาดับที่ 4

10,๐๐๐

4๐,๐๐๐

สถานที่ดาเนินการ
ทต.โกรกแก้ว

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
-กองสวัสดิการ
สังคม

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
พ.ศ.๒๕64
พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ผด. 02
-40บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
***********************
ยุทธศาสตร์ที่ ๕การพัฒนาระบบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานสาธารณสุข

1

2

รวม

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการถนนสวยด้วยใจภักดิ์เฉลิม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการถนนสวย
พระเกียรติแม่ของแผ่นดิน
ด้วยใจภักดิเ์ ฉลิมพระเกียรติแม่
แม่ทั้งประเทศ
ของแผ่นดิน แม่ทั้งประเทศ โดยจ่ายเป็นค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่า
พาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ฯลฯ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–
2565)แก้ไข ครั้งที่ 1 หน้า 4ลาดับที่ 1
โครงการอบรมอนุรักษ์ป่า
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม
สาธารณะ ม.11
อนุรักษ์ป่าสาธารณะ ม.11 โดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดืม่ ค่าป้าย
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) แก้ไข ครั้งที่ 1
หน้า 4 ลาดับที่ 2
2 รายการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1๐,๐๐๐

ตาบลโกรกแก้ว

-กองสาธารณสุขฯ

5,000

ตาบลโกรกแก้ว

-กองสาธารณสุขฯ

15,๐๐๐

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
พ.ศ.๒๕64
พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ผด. 02
-41บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
***********************
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาทางการเมือง การบริหาร
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
โครงการ

1

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่ง
จังหัน ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอ
โนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรมั ย์

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตาบลทุ่งจังหันตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2563
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า 9 ลาดับที6่

๒5,๐๐๐

ทต.โกรกแก้ว

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
-สานักปลัด
เทศบาล

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
พ.ศ.๒๕64
พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ผด. 02
-42บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
***********************
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาทางการเมือง การบริหาร
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

2

โครงการ
โครงการเสริมสร้างป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานให้แก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างของเทศบาลตาบล
โกรกแก้ว ให้มีความรู้และมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น โดยจ่ายเป็นค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
2.พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
3.คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่69/2557
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2557เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–
2565) หน้า 135 ลาดับที่ 11

1๐,๐๐๐

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ทต.โกรกแก้ว -สานักปลัดฯ

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
พ.ศ.๒๕64
พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ผด. 02
-43บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
***********************
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาทางการเมือง การบริหาร
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
โครงการ

3

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว

รวม

2 รายการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตาบล
โกรกแก้ว โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่าย
อื่นทีจ่ าเป็น ฯลฯเป็นไปตามพระราชบัญญัติและ
ระเบียบ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
2.พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2557เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–
2565) หน้า 136 ลาดับที่ 12

10,000

ทต.โกรกแก้ว

-สานักปลัดฯ

45,๐๐๐

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
พ.ศ.๒๕64
พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ผด. 02
-44บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
***********************
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาทางการเมือง การบริหาร
7.2แผนงานการศึกษา
โครงการ

1

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง
พัฒนาการเด็กเล็กแก่ผปู้ กครองเด็ก

2

โครงการรณรงค์ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุให้แก่เด็กโดยผู้ปกครอง
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
พัฒนาการเด็กเล็กแก่ผปู้ กครองเด็ก โดยมีค่าใช้จ่าย
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นฯลฯเป็นไปตามระเบียบดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.25612565) หน้า 171 ลาดับที่ 12
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกัน
การเกิดอุบัตเิ หตุให้แก่เด็กโดยผูป้ กครองร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.25612565) หน้า 171 ลาดับที่ 11

10,000

ทต.โกรกแก้ว

-กองการศึกษา

10,000

ทต.โกรกแก้ว

-กองการศึกษา

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
พ.ศ.๒๕64
พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ผด. 02
-45บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
***********************
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาทางการเมือง การบริหาร
7.3 แผนงานการศึกษา

3

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการซักซ้อมแผนป้องกัน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับ
และระงับอัคคีภัยของศูนย์
อัคคีภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลโกรกแก้ว โดยมีคา่ ใช้จ่าย
พัฒนาเด็กเล็กตาบลโกรกแก้ว ดังนี้ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง และเครื่องดืม่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 171 ลาดับที่ 13
รวม
3 รายการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

10,000

ทต.โกรกแก้ว

-กองการศึกษา

30,000

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
พ.ศ.๒๕64
พ.ศ. ๒๕๖๕

-46บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
***********************

แบบ ผด.02/1

1.1 ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
1.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1

ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์
จานวน 1 ตัวๆ ละ 2,500 บาท (จัดหาโดยสืบราคาจาก
ท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)

2,500

ทต.โกรกแก้ว

-สานัก
ปลัดเทศบาล

2

ค่าจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จานวน 2 เครื่อง
เป็นเงิน 14,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
-หน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า 6.4 นิ้ว หรือ 1080x2400
พิกเซล
-RAM ไม่น้อยกว่า 8GB
-หน่วยความจาภายในไม่น้อยกว่า 128GB
-มีกล้องหน้าและกล้องหลัง กล่องหน้า 20MP กล้องหลัก
48 MP
-แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า 5000 mAhชาร์ตไว 15 W
-มีพอร์ตเชื่อม USB Type-c
-สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth และ Wifi 2.0 GHz
-ติดฟิล์มกระจกตามรุ่นของโทรศัพท์
-มีเคสกันกระแทกตามรุ่นของโทรศัพท์
(จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์)

14,000

ทต.โกรกแก้ว

-กองคลัง

รวม

2 รายการ

16,500

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
พ.ศ.๒๕64
พ.ศ. ๒๕๖๕

-47บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผด.02/1

***********************
1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
โครงการ

1

ค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA

2

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ใบแจ้ง
แบบพกพา ขนาด 58 mm

รวม

2 รายการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1
เครื่องราคาเครื่องละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
-สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ใบแจ้งแบบพกพา ขนาด 58 mm
)จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,000 บาท
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
-ยี่ห้อ Goojprt PT-210 เพื่อรองรับกับโปรแกรมฟังก์ชั่น BT
รองรับ Android, iosและ Windows
-พิมพ์ข้อมูลจากอุปกรณ์ไร้สาย
-เครื่องพิมพ์ความร้อน พิมพสามารถเข้าถึง 80 มิลลิเมตร/วินาที
-แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้ 1500 mAh
-แบตเตอรี่ทางานได้ต่อเนื่อง 8 ชัว่ โมง
-ขนาดกระดาษ 57*30 มม.(ประมาณ 2.17*1.18in)
(จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์)

2,500

ทต.โกรกแก้ว

-สานัก
ปลัดเทศบาล

3,000

ทต.โกรกแก้ว

-กองคลัง

5,500

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
พ.ศ.๒๕64
พ.ศ. ๒๕๖๕

-48บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
***********************

แบบ ผด.02/1

1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
โครงการ

3

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา
ชนิด Network แบบที่1
(28 หน้า/นาที)

รวม

3 รายการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่1 (28 หน้า/นาที)จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน
8,900 บาท ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28
หน้าต่อนาที (ppm)
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัตไิ ด้
-มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่องหรือ
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wifi (IEEE 802.11b,g,n)
ได้
-มีถาดใส่กระดาษ ไว้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
(เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)

8,900

ทต.โกรกแก้ว

-กองคลัง

14,400

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
พ.ศ.๒๕64
พ.ศ. ๒๕๖๕

-49บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
***********************

แบบ ผด.02/1

1.3 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
1.3.1 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ

1

ค่าจัดซื้อ
รถจักรยานยนต์

รวม

1 รายการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่า
(1)กรณีขนาดต่ากว่า ซีซี ที่กาหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่าซีซี ที่กาหนดไม่
เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่กาหนดไว้
(2)ราคาที่กาหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน
(3)การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ตั้งจากเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2563)

44,400

ทต.โกรกแก้ว

-กอง
สาธารณสุขฯ

44,400

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
พ.ศ.๒๕64
พ.ศ. ๒๕๖๕

-50บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
***********************

แบบ ผด.02/1

1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1.4.1 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1

ค่าจัดซื้อตูล้ าโพง
ขยายเสียงเคลื่อนที่
ล้อลาก

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตูล้ าโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ล้อลาก ขนาด 15 นิ้ว
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,500 บาท
(ตั้งจากเกณฑ์บญ
ั ชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2563)

7,500

ทต.โกรกแก้ว

-กอง
สาธารณสุขฯ

รวม

1 รายการ

7,500

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
พ.ศ.๒๕64
พ.ศ. ๒๕๖๕

-51บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
***********************

แบบ ผด.02/1

1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1.5.1 แผนงานสาธารณสุข

1

รวม

โครงการ
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์
แอล อี ดี (LED)
แบบ Smart TV

1 รายการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED)แบบ Smart TV ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920x1080 พิกเซล โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution)
1920x1080 พิกเซล
2.ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่า 40 นิว้
3.แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
4.สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)
5.ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพือ่ การเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
6.ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และ ภาพยนตร์
7.มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
(ตั้งจากเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2563)

8,900

ทต.โกรกแก้ว

-กอง
สาธารณสุขฯ

8,900

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
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-52บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
***********************

แบบ ผด.02/1

1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร
1.6.1 แผนงานเคหะและชุมชน

1

รวม

โครงการ
ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้า (ซัมเมิส)

1 รายการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

เพื่อจัดซื้อเครื่องปั้มน้า (ซัมเมิส) จานวน
5เครื่อง ขนาด 1.5 HP พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด ชุดละ 18,200 บาทบรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 188
ลาดับที่ 33

91,000

91,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ทต.โกรกแก้ว -กองช่าง

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
พ.ศ.๒๕64
พ.ศ. ๒๕๖๕

