
คำนำ 

  แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  
จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น  พร้อมทั้งเป็นการประสานและบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงาน  โดยเสนอในรูปแบบรายละเอียด
แผนงาน/โครงการ  ซึ่งเป็นแผนที่ครอบคลุมแผนงาน/งาน/โครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ของเทศบาล  การจำแนกรายละเอียดของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามผล
และประเมินผล  มีความสะดวกยิ่งข้ึน  ทั้งนี้  ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลไว้  4  ยุทธศาสตร์  
ประกอบด้วย 

  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 
  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 
  3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
 
  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ของเทศบาล
ตำบลหนองบัวโคก  จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ  ในพ้ืนที่เทศบาลอย่างบูรณาการ
ตลอดจนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป 
 
       งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
       สำนักปลัด 
       เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

  แผนดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม
ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  แผนดำเนิน 
งานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ.256 4    
ทำให้แนวทางดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสาน
และบูรณาการ  การทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ  ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
ในแผนปฏิบัติการจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกยิ่งขึ้น   

 

ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน   
  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2548  หมวด  5  ข้อ  26  การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้  โดยมี
ขั้นตอนการดำเนินการ  ดังนี้ 
  ขั ้นตอนที ่ 1  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นรวบรวมแผนงาน  
โครงการพัฒนาของเทศบาล  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื ่นๆ             
ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาล  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 2  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น  ประกาศเป็นแผนดำเนินงาน  และปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  และปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน   
  แผนการดำเนินงานแสดงถึงรายละเอียด  แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการ
จริงของปีงบประมาณ  จึงเป็นประโยชน์และมีความสำคัญต่อองค์กรในภาพรวม  เพื่อแผนการดำเนินงานเกิด
จากการวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาที่มีอยู่จริง  และแนวทางแก้ไขปัญหา  ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าแผนการดำเนินงานมีประโยชน์ต่อองค์กร  ดังนี้ 
 1.แสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
 2.แสดงถึงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 3.ทำให้ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องใช้จ่ายจริงในแต่ละปี 
 4.เพ่ือสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ 
 5.ทำให้สามารถบริหารเวลาในการดำเนินโครงการของทุกส่วนในเทศบาลตำบลหนองบัวโคก         
ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 
 6.ง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปีนั้น 
 7.สามารถนำมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆ  ตามงบประมาณในปีนั้นๆ  ได้
อย่างถูกต้อง  และนำไปปรับปรุงแก้ไขในปีต่อๆ  ไป 
 8.เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไป
อย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จำนวน
โครงการที่
ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ

ทั้งหมด 

หน่วย
ดำเนินการ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
          1.2 แผนงานการศึกษา 
          1.3 แผนงานสาธารณสุข 
 

 
 

1 
1 
1 

 
 

33.33 
33.34 
33.33 

 
 

366,800.- 
496,000.- 
475,000.- 

 
 

27.41 
37.09 
35.50 

 
 

กองช่าง 
กองการศึกษา/
กองสาธารณสุข 

รวม 3 100 1,337,800.- 100  
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 
          2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
          2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
          2.3 แผนงานการศึกษา 
          2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
          2.5 แผนงานงบกลาง 
 

 
4 
9 
9 
8 
4 

 
12.12 
26.07 
26.07 
23.62 
12.12 

 
180,000.- 
485,000.- 

1,873,050.- 
197,000.- 

3,050,000.- 

 
2.62 
8.48 

34.58 
3.79 

50.53 

 
สำนักปลัด 

กองสวัสดิการสังคม 

กองการศึกษา 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการสังคม 

 

รวม 34 100 5,785,050.- 100  
 
 

แบบ ผด.01 



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 
เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

 
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จำนวน

โครงการที่
ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ

ทั้งหมด 

หน่วย
ดำเนินการ 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
          3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
          3.2 แผนงานสาธารณสุข 
          3.3 แผนงานงบกลาง 
 

 
 

1 
9 
1 

 
 

9.09 
81.82 
9.09 

 
 

20,000.- 
270,000.- 

50,000.- 

 
 

5.88 
79.42 
14.70 

 
 

สำนักปลัด 
กองสาธารณสุข 
กองสาธารณสุข 

รวม 11 100 340,000.- 100  
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
          4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
          4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
          4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
20 
5 
1 

 
76.94 
19.38 
3.68 

 
1,127,500.- 

190,000.- 
20,000.- 

 
84.30 
14.20 
1.50 

 
สำนักปลัด 
สำนักปลัด 
กองช่าง 

รวม 26 100 1,337,500.- 100  
 
 
 

แบบ ผด.01 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 
เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการขยายผิวจราจร ถนน
เทศบาล ซอย 6 (ฝั่งซ้าย) 

ขยายผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 6 
ฝั่งขวา ขนาดกว้าง 1.10 เมตร      
ยาว 635.00เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไมร่วมบ่พักไม่น้อยกว่า 
612.26 ตารางเมตร 
 

366,800.- ถนนเทศบาล 
ซอย 6 ฝั่งซ้าย 

กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณบ่อ
ขยะเทศบาล 

ก่อสร้างรั้วรอบบ่อขยะ   
สูงเฉลี่ย 2.30 เมตร ยาว 87.50 
เมตร ยาว 178.00เมตร  
 
 

496,000.- บริเวณบ่อขยะ
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุข 

            

 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนา   
เด็กเล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 16 
เมตร   

475,000.- ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล 

กองการศึกษา             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการงานรัฐพิธี จัดงานหรือร่วมกับอำเภอและจังหวัด 
ในงานรัฐพิธี 

30,000.- เทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 

สำนักปลดั             

2 โครงการวันเทศบาล จัดกิจกรรมวันเทศบาล 10,000.- เทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 

สำนักปลดั             

3 โครงการอินเตอร์เนต็เทศบาล ให้บริการอินเตอร์เน็ตฟรีแก่ประชาชน
ที่มาขอใช้บริการ 

100,000.- เทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 

สำนักปลดั             

4 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 

40,000.- เทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 

สำนักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการอบรมทักษะอาชีพ
สำหรับคนพิการและผูดู้แล 
คนพิการ 

อบรมทักษะอาชีพให้คนพิการและ
ผู้ดูแลคนพิการ 

20,000.- เทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพใน
ชุมชน 

ฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนในเขต
เทศบาล 

40,000.- เทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

3 โครงการอบรมและศึกษาดู
งานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

อบรมและศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์ชุมชน 10,000.- เทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

4 โครงการอบรมและศึกษาดู
งานด้านพัฒนาชุมชน 

อบรมและศึกษาดูงานด้านพัฒนาชุมชน 300,000.- เทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

5 โครงการพัฒนาศักยภาพสตร ี อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มสตรี และหรือ
ร่วมงานกับทางอำเภอ 

30,000.- เทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

6 โครงการเยาวชนรุ่นใหมต่้าน
ภัยยาเสพตดิ 

อบรมให้ความรู้แก่เยาวชน  รณรงค์
ต้านภัยยาเสพติด 

30,000.- เทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

7 โครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ

จัดกิจกรรมรณรงคส่งเสริมพัฒนา 
คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ

30,000.- เทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

8 โครงการครอบครัวรวมใจตาม
วิถีพอเพียง 

ส่งเสริมให้ความรู้ประชาชนในการใช้
ชีวิตความเป็นอยู่ตามวิถีพอเพียง 

20,000.- เทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

9 โครงการเยี่ยมบ้านผูสู้งอายุ  
ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและ
ผู้ด้อยโอกาส 

ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผูป้่วย
ติดเตยีงและผู้ด้อยโอกาส 

5,000.- เทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

แบบ ผด.02 



 
 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 
 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา 

325,250.- ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล 

กองการศึกษา             

2 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ จัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับโรงเรยีน
ชุมชนหนองบัวโคก 

20,000.- โรงเรียนชุมชน
หนองบัวโคก 

กองการศึกษา             

3 โครงการอาหารเสรมิ (นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 

จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 

87,000.- ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล 

กองการศึกษา             

4 โครงการอาหารเสรมิ (นม) 
โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก 

จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก 

440,800.- โรงเรียนชุมชน
หนองบัวโคก 

กองการศึกษา             

5 โครงการอบรมจรยิธรรมเด็ก
และเยาวชน 

จัดอบรมจริยธรรมให้แก่เด็กและ
เยาวชน 

20,000.- เทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 

กองการศึกษา             

6 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้
ตลอดชีวิต 

จัดกิจกรรม/ส่งเสริมใหม้ีการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต 

20,000.- เทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 

กองการศึกษา             

7 โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก 

สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรยีน
ชุมชนหนองบัวโคกเพื่อจัดหาอาหาร
กลางวัน 

920,000.- โรงเรียนชุมชน
หนองบัวโคก 

กองการศึกษา             

8 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษาและ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

จัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

20,000.- เทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 

กองการศึกษา             

แบบ ผด.02 



9 โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภมูิปัญญา
ท้องถิ่นและเกิดแหล่งเรียนรู้ภายใน
ชุมชน 

20,000.- เทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 

กองการศึกษา             

 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล
สัมพันธ์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน
กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ 

20,000.- ยังไม่ระบ ุ กองการศึกษา             

2 โครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชนต้านยาเสพตดิ 

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประชาชนต้าน
ยาเสพตดิ 

50,000.- โรงเรียนชุมชน
หนองบัวโคก 

กองการศึกษา             

3 โครงการทำบญุตักบาตรวัน
ขึ้นปีใหม่ 

จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 30,000.- เทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 

กองการศึกษา             

4 โครงการประเพณีสงกรานต ์ จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรในวันสงกรานต ์ 30,000.- วัดใหญ่ชัยนคร 
 

กองการศึกษา             

5 โครงการประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา 

จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 30,000.- วัดในเขต
เทศบาล 

กองการศึกษา             

6 โครงการประเพณีลอยกระทง จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง 30,000.- สระบัวหลัง
ศาลเจ้าพ่อขุน
ศร ี

กองการศึกษา             

7 โครงการวันวสิาขบูชา จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา 2,000.- วัดในเขต
เทศบาล 

กองการศึกษา             

8 โครงการสืบสานประเพณ ี
กวนข้าวทิพย ์

ร่วมกิจกรรมประเพณีกวนข้าวทิพย์กับ
วัดและประชาชน 

5,000.- วัดป่าสุทธิ
โกศล 

กองการศึกษา             

 

แบบ ผด.02 



 
 
 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 
 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

จ่ายเงินสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพให้กับ
ผู้สูงอายุท่ีมีอายคุรบ 60 ปีบริบรูณ์ทุก
คน 

2,400,000.- เทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพ
คนพิการ 

จ่ายเงินสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพให้กับคน
พิการที่ข้ึนทะเบียนทุกคน 

588,000.- เทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

3 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพ
ผู้ติดเชื้อเอดส ์

จ่ายเงินสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้ตดิเช้ือ
เอดส์ที่เปดิเผยตัว 

42,000.- เทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

4 โครงการสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาล
ตำบลหนองบัวโคก 

สนับสนุนงบประมาณให้กับกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลหนองบัว
โคก 

20,000.- กองทุน
สวัสดิการ
ชุมชนเทศบาล
ตำบลหนองบัว
โคก 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
 
 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการรักน้ำ  รักป่า รักษา
แผ่นดิน 

จัดกิจกรรมรักน้ำ รักป่า รักษาแผน่ดิน 20,000.- เทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 

สำนักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
 
 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการทำความสะอาดท่อ
และรางระบายนำ้ 

ทำความสะอาดท่อและรางระบายน้ำ 30,000.- เทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 

กอง
สาธารณสุข 

            

2 โครงการป้องกันควบคมโรค
ไข้เลือดออก 

รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

50,000.- เทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 

กอง
สาธารณสุข 

            

3 โครงการป้องกันควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 

รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า 

30,000.- เทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 

กอง
สาธารณสุข 

            

4 โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ 
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว 
พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์
ในชุมชน 

รณรงค์ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในชุมชน 

20,000.- เทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 

กอง
สาธารณสุข 

            

5 โครงการสุขาภิบาลอาหาร อบรมให้ความรู้และออกตรวจ
ร้านอาหารแผงลอยในเขตเทศบาล 

20,000.- เทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 

กอง
สาธารณสุข 

            

6 โครงการให้ความรู้ป้องกันโรค
เอดส ์

อบรมให้ความรู้ป้องกันโรคเอดส ์ 20,000.- เทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 

กอง
สาธารณสุข 

            

7 โครงการอาหารสะอาด 
รสชาติอร่อย 

จัดกิจกรรมอาหารสะอาดรสชาติอร่อย 50,000.- เทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 

กอง
สาธารณสุข 

            

8 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคเอดส ์

อบรมให้ความรู้ป้องกันโรคเอดส ์ 20,000.- เทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 

กอง
สาธารณสุข 

            

แบบ ผด.02 



9 โครงการทำความสะอาดท่อ
และรางระบายนำ้ 

จัดกิจกรรมทำความสะอาดท่อและราง
ระบายน้ำ  

30,000.- เทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 

กอง
สาธารณสุข 

            

 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพระดบั
ท้องถิ่น 

สนับสนุนงบประมาณให้กับกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดบัท้องถิ่น 

50,000.- เทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 

กอง
สาธารณสุข 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
 
 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการปรับปรุงแผนทีภ่าษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน 

ปรับปรุงแผนทีภ่าษีและทะเบียน
ทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 

100,000.- เทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 

กองคลัง             

2 โครงการจดัทำแผนพัฒนา
เทศบาล 

จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังปัญหา 
ความต้องการของประชาชนเพื่อนำมา
ประกอบในการจดัทำแผนพัฒนา
เทศบาล 

10,000.- เทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 

สำนักปลดั             

3 โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมลู
ข่าวสารของเทศบาล 

ปรับปรุงศูนย์ข้อมลูข่าวสารของ
เทศบาลให้เป็นปจัจุบัน 

10,000.- เทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 

สำนักปลดั             

4 โครงการประกันภยัรถราชการ ทำประกันภัยรถราชการทุกคัน 40,000.- เทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 

สำนักปลดั             

5 โครงการอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานและลูกจ้างเทศบาล 

อบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานและลูกจ้างเทศบาล 

200,000.- เทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 

สำนักปลดั             

6 โครงการสำรวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการของเทศบาล 

สำรวจโดยการสุม่ตัวอย่างจาก
ผู้รับบริการเพื่อให้ทราบถึงความพึง
พอใจของประชาชนท่ีมารับบริการ 

20,000.- เทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 

สำนักปลดั             

 

แบบ ผด.02 



 
 
 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและสมาชิก
สภาเทศบาล 

จัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล  

400,000.- เทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 

สำนักปลดั             

8 โครงการเลี้ยงรับรอง 
 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลีย้งรับรอง 
การประชุมสภา คณะบคุคลที่มาตรวจ
เยี่ยมเทศบาล 

100,000.- เทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 

สำนักปลดั             

9 โครงการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

จัดอบรมให้ความรู้แกผู่้บริหาร บุคลากร
ของเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมาภิบาล 

500.- เทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 

สำนักปลดั             

10 โครงการส่งเสริมคณุธรรมและ
จริยธรรมในการป้องกันการ
ทุจริต 

ส่งเสริมให้บุคลากรภายในเทศบาลมี
คุณธรรมและจรยิธรรมในการป้องกัน
การทุจริต 

1,000.- เทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 

สำนักปลดั             

11 โครงการสมุดความดีพนักงาน
จ้าง 

จัดทำสมดุความดีพนักงานจ้างเพื่อได้
ติดตามงานท่ีพนักงานจ้างได้ปฏิบตัิ 

1,000.- เทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 

สำนักปลดั             

12 โครงการงานรัฐพิธีเฉลิมพระ
เกียรติและสนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

จัดงานรัฐพิธีเฉลมิพระเกียรติและ
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ

30,000.- เทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 

สำนักปลดั             

 

แบบ ผด.02 



 
 
 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 โครงการวันปิยมหาราช จัดซื้อพวงมาลาและร่วมกิจกรรมกบั
ทางอำเภอ 

1,000.- อำเภอจัตรุัส สำนักปลดั             

14 โครงการวันคล้ายวันพระบรม
ราชสมภพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ
วันพ่อแห่งชาติ 

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อสร้าง
จิตสำนึกและแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันฯ 

30,000.- เทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 

สำนักปลดั             

15 โครงการวันท้องถิ่นไทย ร่วมกิจกรรมกับทางจังหวัด 2,000.- จังหวัดชัยภูม ิ สำนักปลดั 
 

            

16 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล
ที่ 9 

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อสร้าง
จิตสำนึกและแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันฯ 

30,000.- เทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 

สำนักปลดั             

17 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกรู 

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อสร้าง
จิตสำนึกและแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันฯ 

80,000.- เทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 

สำนักปลดั             

แบบ ผด.02 



18 โครงการวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพล อดุลยเดชบรม
นาถบพิตร 

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อสร้าง
จิตสำนึกและแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันฯ 

20,000.- เทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 

สำนักปลดั             

 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

19 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินี 

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อสร้าง
จิตสำนึกและแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันฯ 

50,000.- เทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 

สำนักปลดั             

20 โครงการวันฉัตรมงคล ร่วมกิจกรรมกับทางอำเภอหรือจังหวัด 2,000.- ยังไม่ระบ ุ สำนักปลดั 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
 
 
 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการฝึกอบรมอาสากู้ชีพ
และ OTOS 

ฝึกอบรมอาสากู้ชีพและ OTOS 30,000.- เทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 

สำนักปลดั             

2 โครงการฝึกภาคสนาม อปพร. ฝึกซ้อมภาคสนามให้กับ อปพร. 10,000.- เทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 

สำนักปลดั             

3 โครงการบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน 

ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยบาดเจ็บได้รับ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่ง
โรงพยาบาล 

80,000.- จังหวัดชัยภูม ิ สำนักปลดั 
 

            

4 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 
(7 วันอันตราย) 

อยู่ให้บริการจดุตรวจบริเวณสี่แยก
หนองบัวโคกช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต ์

40,000.- เทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 

สำนักปลดั             

5 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

30,000.- เทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 

สำนักปลดั             

 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
 
 
 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการจดัทำผังเมืองรวม
ระดับท้องถิ่น 

จัดทำผังเมืองรวมในเขตเทศบาล 20,000.- เทศบาลตำบล
หนองบัวโคก 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.03 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ ครุภัณฑ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 ไฟฟ้าและวิทย ุ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ
   -เครื่องปรับแต่งเสียงแบบดิจิตอล 1 เครื่อง 
   -เพาเวอร์แอมป์ 2x800 วัตต์ 1 เครื่อง 
   -เพาเวอร์แอมป์ 2x1000 วัตต์ 1 เครื่อง 
   -ลำโพง 2 ทาง ขนาด 12 น้ิว 4 ตู ้
   -ลำโพงซับเบส ขนาด 18 น้ิว 4 ตู ้
   -สาบลำโพง (100 เมตร) 3 ม้วน 
   -สายสัญญาณเสียง 1 ชุด 
   -ขาแขวนลำโพง 4 ตัว 
พร้อมอุปกรณต์ิดตั้งและเซทระบบ 
 

350,000.- อาคาร
อเนกประสงค์ 

เฉลิมพระ
เกียรตฯิ 

  
ทต.หนองบัว

โคก 

สำนักปลดั             

 
 
 
 

แบบ ผด.03 



 
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ที ่ ครุภัณฑ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 จอรับภาพ ชนิด
มอเตอรไ์ฟฟ้า 

   -จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเส้นทแยง
มุม 120 น้ิว จำนวน 1 จอ 
โดยมีคณุลักษณะ ดังนี้ 
   1)จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยง
มุม 120 น้ิว หรือ 72x96 นิ้ว หรือ 84x84 นิ้ว 
หรือ 89x92 นิ้ว หรือ6x8 ฟุต หรือ 7x7 ฟุต 
   2)ขนาดตามข้อ 1) จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับ
จอ ขึ้น ลง หยุดด้วยสวติซ์ หรือรีโมทคอนโทรล ใช้
ไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮริตซ ์
 

15,300.- ทต.หนองบัว
โคก 

สำนักปลดั             

2 เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร ์

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA ขนาด 
4,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี ้
   1)เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับ
อุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ 
   2)ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP 
   3)ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ 
True 
   4)ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้น
ต่ำ 
 

62,500.- ทต.หนองบัว
โคก 

สำนักปลดั             

แบบ ผด.03 



 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ ครุภัณฑ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ตู้เหล็ก ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 หลัง 
   1)มีมือจับชนิดบิด 
   2)มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ช้ิน 
   3)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม 
(มอก.) 
 

11,000.- ทต.หนองบัว
โคก 

กองคลัง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.03 



 
 

ภาคผนวก 


