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เทศบาลต าบลโคกตูม 



๒ 

ค ากล่าวน า 

แผนการด าเนินงาน เป็นแผนที่รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม ที่ด าเนินจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ 
ของเทศบาลต าบลโคกตูม ในแต่ละปีงบประมาณ เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
กล่าวคือเทศบาลต าบลโคกตูมได้รวบรวมแผนงานโครงการต่างๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 ทั้งที่ เป็นงบประมาณของเทศบาลต าบลโคกตูม ที่ด าเนินการโดยงบประมาณของหน่วยงานอ่ืน ที่
เข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลโคกตูม มาจัดท าแผนการด าเนินงานขึ้น เพ่ือเป็นตัวก าหนดทิศทาง
ในการด าเนินงาน ของแต่ละปีงบประมาณ 

ในการนี้ เทศบาลต าบลโคกตูม ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าโคกตูม 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโคกตูม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโคกตูม ส่วน
ราชการทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวางแผน ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการจัดท าแผนด าเนินงานฉบับนี้ 
ในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

เทศบาลต าบลโคกตูม จัดได้น าแผนการด าเนินงานนี้ไปปฏิบัติ เพ่ือความผาสุกของประชาชนใน
ท้องถิ่นต าบลโคกตูมต่อไป 

        อนุมัติ 

 (นายอุดม  อิ่มอรชร) 
           นายกเทศมนตรีต าบลโคกตูม 

 



๓ 
 

 
ค าน า 

 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ของเทศบาลต าบลโคกตูม จัดท าขึ้นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาฯ และ
กิจกรรม ที่เทศบาลรวมทั้งหน่วยงานภายนอกจะด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ ประจ าปีงบประมาณ และแผน
ด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ที่ด าเนินการในปีงบประมาณนั้น ท าให้การ
ด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น อีกท้ังเพ่ือให้
มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/
โครงการในแผนการปฏิบัติการ จะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 
 

 แผนการด าเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานส าหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ต้อง ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของต าบลโคกตูม ทั้งที่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 และที่ด าเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดย
ได้จ าแนกรายละเอียดสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์และแผนงาน  
 

 เทศบาลต าบลโคกตูม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการด าเนินงานในเขตพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม
และ  มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลการ
พัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารด้วย 
 
   
          เทศบาลต าบลโคกตูม 
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ส่วนที่ ๑ บทน า 

 
  แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 เป็นแผนการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลโคกตูม ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ
เทศบาล โดยมีลักษณะส าคัญ ดังนี้ 

๑. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ 
๒. จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
๓. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการ

ด าเนินงานจริง 
๔. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาล 

   

  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 4 ก าหนดให้เทศบาลจัดท าแผนการด าเนินงาน ซึ่งมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท าให้แนวทางในการด าเนินงานมีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก อีกทั้ง
การจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อ
สิ้นปี มีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย 
  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 26 ก าหนดให้เทศบาลจัดท าแผนการ
ด าเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน  ๆ               
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 
 
 
 
 



๗ 
 

 
ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ : แสดงขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลโคกตูม  

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน 

ปิดประการศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ว
กันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวันนับแต่
วันที่ตั้งงบประมาณด าเนินการฯ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 



๘ 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

1. ท าให้ทราบถึงแผนงาน/ โครงการ / กิจกรรม รวมทั้งงบประมาณท่ีด าเนินการได้จริง 
2. เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไป

อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
3. เป็นแหล่งข้อมูลที่ทุกหน่วยงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการประสานและบูรณาการท างาน

ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
4. เป็น เครื่องมือการติดตามการด าเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติ งาน เมื่ อสิ้ น

ปีงบประมาณให้สะดวกมากข้ึน 
5. เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เทศบาลด าเนินการพัฒนาได้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
6. ช่วยให้เทศบาลสามารถวิเคราะห์ ช่วยศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ รวมทั้งประเมิน

โครงการในแต่ละแผนไว้อย่างละเอียด 
7. ช่วยให้เทศบาลสามารถพิจารณาคัดเลือกโครงการที่เหมาะสม และเป็นไปได้สูงในการ

ด าเนินการ 
8. เป็นมาตรการที่แสดงถึงความเกี่ยวเนื่องกันระหว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 

2565) ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564  
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ส่วนที่  ๒  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
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ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 

  องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณโดยน าเสนอ ดังนี้ 
  ๒.๑ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑) 
   แบบ ผด.๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่ด าเนินการ คิดเป็นร้อย
ละของโครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมดหน่วยงานรับผิดชอบ 
   การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด.๐๑ นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์แผนงาน 
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด 
จ านวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อ
ลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย 
   การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (๑๐๐) 
  ๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒) 
   แบบ ผด.๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการด า เนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล าดับที่/
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 
  ๒.๓ บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.๐๒/๑) 
   แบบ ผด.๐๒/๑ เป็นแบบจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการการ
พัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมี
ล าดับที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/
ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    



๑๑ 
 

 
     แบบ ผด.๐๑ 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณแผนการด าเนนิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลโคกตูม 

 

ยุทธศาสตร ์
แผนงาน 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อย
ละของ

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อย
ละของ

งบประมาณ
ทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพและ
ยั่งยืน 

     

     ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 30 22.56 ๒๓,๖๓๖,๒๖๗  43.94 กองช่าง 
     ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 18 13.53 ๗,๖๘๔,๓๓๔  14.29 กองช่าง 
     ๑.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 0.75 252,000 0.47 ส านักปลดั 

รวม 44 36.84 ๓๑,๕๗๒,๖๐๑  58.70  
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม      
     ๒.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 7 5.26 640,000 1.19 ส านักปลัด/คลัง 

     ๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 9 6.77 435,000 0.81 ส านักปลดั 
     ๒.๓ แผนงานการศึกษา 11 8.27 8,286,480 15.38 กองการศึกษา 
     ๒.๔ แผนงานสาธารณสุข 12 9.02 3,300,000 6.14 กอง สธ. 
     ๒.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 1 0.75 200,000 0.38 กองการศึกษา 
     ๒.6 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 4 3.01 1,565,000 2.91 กองการศึกษา 
     ๒.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 10 7.52 1,840,000 3.43 กองการศึกษา 

รวม 54 40.60 16,266,480 30.24  
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ย่ังยืน โดยยึด
หลักเศรษฐกจิพอเพียง 

     

     ๓.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 0.75 500,000 0.93 ส านักปลดั 
     ๓.๒ แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 1 0.75 60,000 0.11 กองการศึกษา 
     ๓.๓ แผนงานการเกษตร 3 2.26 600,000 1.12 กองการศึกษา 

รวม 5 3.76 1,160,000 2.16  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

     

     ๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 0.75 30,000 0.06 ส านักปลดั 
     ๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 4 3.01 125,000 0.23 กอง สธ 
     ๔.๓ แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 12 9.02 205,000 0.38 กอง สธ 

รวม 17 12.78 360,000 0.67  
๕. ยุทธศาสตร์การบริการประชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล      

     5.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 8 6.02 4,425,000 8.23 ส านักปลัด/คลัง 

รวม 8 6.02 4,425,000 8.23  
รวมท้ังสิ้น 128 100 ๕๓,๗๘๔,๐๘๑  100  



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองอยางมีคุณภาพและยั่งยืน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

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

 ๑ ซอมสรางถนน ค.ส.ล. ซอย 5 ตอจาก ซอมสรางถนน ค.ส.ล. ซอย 5 ตอจากถนน  ๑,๙๔๑,๐๐๐ ชุมชนบานน้ําซับ กองชาง

ถนน ค.ส.ล. เดิม (ระหวางสายเอก - ค.ส.ล.เดิม (ระหวางสายเอก - สายตรี) โดยทํา หมูที่ 5

สายตรี) ชุมชนบานน้ําซับ หมูที่ 5 การรื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมที่ชํารุดเสียหายออก ตําบลโคกตูม

ตําบลโคกตูม พื้นที่ไมนอยกวา 3,000 ตารางเมตร และทํา

การกอสรางผิวทาง ค.ส.ล.ใหม ผิวทางกวาง

6.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 3,000 ตารางเมตร

ไหลทางลงลูกรังกวางขางละ 1.00 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล

โคกตูมกําหนด

ผด. ๐๒

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

เทศบาลตําบลโคกตูม

ที่ โครงการ
รายลละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 ๒ ซอมสรางถนน ค.ส.ล. ซอยพิเศษ ตอจาก ซอมสรางถนน ค.ส.ล. ซอยพิเศษ ตอจากของเดิม  ๑,๑๗๔,๐๐๐ ชุมชนบาน กองชาง

ของเดิม (ระหวางสายจัตวา - สายโท) (ระหวางสายจัตวา - สายโท) โดยทําการรื้อผิวทาง หวยบงสามัคคี 

ชุมชนบานหวยบงสามัคคี หมูที่ 8 ตําบล ค.ส.ล. เดิมที่ชํารุดเสียหายออก พื้นที่ไมนอยกวา หมูที่ 8 

โคกตูม 1,800 ตารางเมตร และทําการกอสรางผิวทาง ตําบลโคกตูม

6.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 1,800 ตารางเมตร

ไหลทางลงลูกรังกวางขางละ 1.00 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล

โคกตูม กําหนด

 ๓ ปรับปรุงผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต ปรับปรุงผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต สายจัตวา  ๑,๙๙๔,๐๐๐ ชุมชนบาน กองชาง

สายจัตวา ตอจากของเดิม (ระหวางซอย ตอจากของเดิม (ระหวางซอยศูนย - สายเหมืองแร) หนองหอย 

ศูนย - สายเหมืองแร) ชุมชนบาน โดยทําการปูผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต ผิวทาง หมูที่ 9 

หนองหอย หมูที่ 9 ตําบลโคกตูม กวาง 7.50 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.05 ตําบลโคกตูม

เมตร หรือพื้นที่แอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา

5,625 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่

เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

๔ ปรับปรุงผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต ปรับปรุงผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต สายเหมืองแร  ๙๐๕,๐๐๐ ชุมชนบาน กองชาง

สายเหมืองแร ตอจากของเดิม (ระหวาง ตอจากของเดิม (ระหวางสายจัตวา - สายทหาร) หนองหอย 

สายจัตวา - สายทหาร) ชุมชนบาน โดยทําการปูผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต ผิวทาง หมูที่ 9 

หนองหอย หมูที่ 9 ตําบลโคกตูม กวาง 7.50 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.05 ตําบลโคกตูม

เมตร หรือพื้นที่แอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา

5,625 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4
ที่ โครงการ

รายลละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๕ ซอมสรางถนน ค.ส.ล.ถนนรอบอางเก็บน้ํา ซอมสรางถนน ค.ส.ล. ถนนรอบอางเก็บน้ําหวยสม  ๑,๗๕๓,๐๐๐ ชุมชนบานซอย 5 กองชาง

หวยสม ตอจากของเดิม (ระหวางซอย 6 - ตอจากของเดิม (ระหวางซอย 6 - ซอย 7) หมูที่ 13

ซอย 7) ชุมชนบานซอย 5 หมูที่ 13 โดยทําการรื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมที่ชํารุดเสียหาย ตําบลโคกตูม

ตําบลโคกตูม ออก พื้นที่ไมนอยกวา 2,700 ตารางเมตร และ

ทําการกอสรางผิวทาง ค.ส.ล. ใหม ผิวทางกวาง

6.00 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 2,700 ตารางเมตร

ไหลทางลงลูกรังกวางขางละ 1.00 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล

โคกตูมกําหนด

๖ ซอมสรางถนน ค.ส.ล. ซอย 4 (ระหวาง ซอมสรางถนน ค.ส.ล. ซอย 4 (ระหวางสายตรี -  ๑,๙๓๑,๐๐๐ ชุมชนบานซอย 5 กองชาง

สายตรี - สายโท) ชุมชนบานซอย 5 สายโท) โดยทําการรื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมที่ชํารุด หมูที่ 13 

หมูที่ 13 ตําบลโคกตูม เสียหายออก พื้นที่ไมนอยกวา 3,000 ตารางเมตร ตําบลโคกตูม

และทําการกอสรางผิวทาง ค.ส.ล.ใหม ผิวทาง

กวาง 6.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 3,000 

ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังกวางขางละ 1.00 

เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล

โคกตูมกําหนด

ที่ โครงการ
รายลละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๗ ซอมสรางถนน ค.ส.ล. ซอย 4 (ระหวาง ซอมสรางถนน ค.ส.ล. ซอย 4 (ระหวางสายจัตวา -  ๑,๕๗๔,๐๐๐ ชุมชนบานซอย 5 กองชาง

สายจัตวา - สายโท) ชุมชนบานหวยเสาร สายโท) โดยทําการรื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมที่ชํารุด หวยเสารพัฒนา

พัฒนา หมูที่ 14 ตําบลโคกตูม เสียหายออก พื้นที่ไมนอยกวา 2,400 ตารางเมตร หมูที่ 14 

และทําการกอสรางผิวทาง ค.ส.ล.ใหม ผิวทาง ตําบลโคกตูม

ค.ส.ล.ใหม ผิวทางกวาง 6.00 เมตร ยาว 400

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอย

กวา 2,400 ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังกวาง

ขางละ 1.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

๘ ซอมสรางถนน ค.ส.ล. ซอย 8 (ระหวาง ซอมสรางถนน ค.ส.ล. ซอย 8 (ระหวางสายจัตวา -  ๑,๘๖๑,๐๐๐ ชุมชนบานสระวัง กองชาง

สายจัตวา  - สายโท) ชุมชนบานสระวัง สายโท) โดยทําการรื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมที่ชํารุด หมูที่ 15 

หมูที่ 15 ตําบลโคกตูม เสียหายออก พื้นที่ไมนอยกวา 2,000 ตารางเมตร ตําบลโคกตูม

และทําการกอสรางผิวทาง ค.ส.ล.ใหม ผิวทาง

กวาง 6.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 3,000 ตาราง

เมตร ไหลทางลงลูกรังกวางขางละ 1.00 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล

โคกตูมกําหนด

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4
ที่ โครงการ

รายลละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ
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๙ ซอมสรางถนน ค.ส.ล. ซอย 3 (ระหวาง ซอมสรางถนน ค.ส.ล. ซอย 3 (ระหวางสายจัตวา -  ๑,๙๖๒,๐๐๐ ชุมชนบาน กองชาง

สายจัตวา  - สายทหาร) ชุมชนบานรวมใจ สายทหาร) โดยทําการรื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมที่ชํารุด รวมใจหมู 16

หมู 16 หมูที่ 16 ตําบลโคกตูม เสียหายออก พื้นที่ไมนอยกวา 3,000 ตารางเมตร หมูที่ 16 

และทําการกอสรางผิวทาง ค.ส.ล.ใหม ผิวทาง ตําบลโคกตูม

กวาง 6.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 

หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 3,000 ตารางเมตร

ไหลทางลงลูกรังกวางขางละ 1.00 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล

โคกตูมกําหนด

๑๐ กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยขางสถานีเพาะชํา กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยขางสถานีเพาะชํากลาไม  ๗๗๕,๐๐๐ ชุมชนบานนิคม 1 กองชาง

กลาไม (แยกทางหลวงหมายเลข 3017) (แยกทางหลวงหมายเลย 3017) โดยทําการ พัฒนา หมูที่ 3

ชุมชนบานนิคม  1 พัฒนา หมูที่ 3 กอสรางถนน ค.ส.ล. ผิวทางกวาง 4.00 เมตร ตําบล

ตําบลนิคมสรางตนเอง ยาว 340 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. นิคมสรางตนเอง

ไมนอยกวา 1,360 ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรัง

ตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่

เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

๑๑ กอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนสายตรี ตอจาก กอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนสายตรี ตอจากถนน  ๑,๓๒๕,๐๐๐ ชุมชนบานหนองถ้ํา กองชาง

ถนน ค.ส.ล.เดิม (ระหวางถนนสายเหมืองแร - ค.ส.ล. เดิม (ระหวางถนนสายเหมืองแร - ซอยศูนย) หมูที่ 7 

ซอยศูนย) ชุมชนบานหนองถ้ํา หมูที่ 7 โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ผิวทางกวาง 6.00 ตําบล

ตําบลนิคมสรางตนเอง เมตร ยาว 398 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ นิคมสรางตนเอง

ค.ส.ล. ไมนอยกวา 2,388 ตารางเมตร ไหลทาง

ลงลูกรังตามสภาพพ้ืนที่ รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

ที่ โครงการ
รายลละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4
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๑๒ ซอมสรางถนน ค.ส.ล. ถนนสายเขาบาน ซอมสรางถนน ค.ส.ล. ถนนสายเขาบานซับเสือแมบ  ๑,๒๕๐,๐๐๐ ชุมชนบาน กองชาง

ซับเสือแมบ ตอจากเดิม ชุมชนบาน โดยทําการรื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมที่ชํารุดเสียหายออก ซับเสือแมบ

ซับเสือแมบสามัคคี หมูที่ 10 ตําบล พื้นที่ไมนอยกวา 1,908 ตารางเมตร และทําการ สามัคคี 

นิคมสรางตนเอง กอสรางผิวทาง ค.ส.ล.ใหม ผิวทางกวาง 6.00 หมูที่ 10 

เมตร ยาว 318 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ตําบล

ไมนอยกวา 1,908 ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรัง นิคมสรางตนเอง

กวางขางละ 1.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

๑๓ ซอมสรางถนน ค.ส.ล. ซอยดงจําป 8 ซอมสรางถนน ค.ส.ล. ซอยดงจําปา 8 โดยทําการ  ๙๘๔,๐๐๐ ชุมชนบาน กองชาง

ชุมชนบานรักโคกสะอาด หมูที่ 11 ตําบล รื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมที่ชํารุดเสียหายออก พื้นที่ รักโคกสะอาด

นิคมสรางตนเอง ไมนอยกวา 1,600 ตารางเมตร และทําการกอสราง หมูที่ 11 

ผิวทาง ค.ส.ล. ใหม ผิวทางกวาง 4.00 เมตร ยาว ตําบล

4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. นิคมสรางตนเอง

ไมนอยกวา 1,600 ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรัง

ตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่

เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

๑๔ ติดตั้งเสาไฟฟาถนน ชนิดโซลารเซล บริเวณ ติดตั้งเสาไฟฟา ชนิดโซลารเซล บริเวณสี่แยกซอย 3  ๑๕๘,๐๐๐ ชุมชนบาน กองชาง

สี่แยกซอย 3 ถนนสายตรี ชุมชนบานสาม ถนนสายตรี ชุมชนบานสามพันตา โดยทําการติดตั้ง สามพันตา

พันตา หมูที่ 3 ตําบลโคกตูม เสาไฟฟาชนิดโซลารเซล สูง 7 เมตร จํานวน 4 ตน หมูที่ 3 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด ตําบลโคกตูม

๑๕ ติดตั้งเสาไฟฟาถนน ชนิดโซลารเซล บริเวณ ติดตั้งเสาไฟฟา ชนิดโซลารเซล บริเวณสี่แยกซอย 3  ๑๕๘,๐๐๐ ชุมชนบาน กองชาง

สี่แยกซอย 3 ถนนสายโท ชุมชนบาน ถนนสายโท ชุมชนบานหนองแกเตื่อย โดยทําการติดต้ัง หนองแกเตื่อย

หนองแกเตื่อย หมูที่ 4 ตําบลโคกตูม เสาไฟฟาชนิดโซลารเซล สูง 7 เมตร จํานวน 4 ตน หมูที่ 4

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด ตําบลโคกตูม

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4
ที่ โครงการ

รายลละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ
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๑๖ ติดตั้งเสาไฟฟาถนน ชนิดโซลารเซล บริเวณ ติดตั้งเสาไฟฟา ชนิดโซลารเซล บริเวณคอสะพานซอย 2  ๑๕๘,๐๐๐ ชุมชนบาน กองชาง

คอสะพานซอย 2 (ถนนสายโท - สายจัตวา) (ถนนสายโท - สายจัตวา)  ชุมชนบานหนองแกเตื่อย หนองแกเตื่อย

ชุมชนบานหนองแกเตื่อย หมูที่ 4 ตําบล โดยทําการติดตั้งเสาไฟฟาชนิดโซลารเซล สูง 7 เมตร หมูที่ 4

โคกตูม จํานวน 4 ตน รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตําบลโคกตูม

ตําบลโคกตูมกําหนด

๑๗ ติดตั้งเสาไฟฟาถนน ชนิดโซลารเซล บริเวณ ติดตั้งเสาไฟฟา ชนิดโซลารเซล บริเวณคอสะพานซอย 3  ๑๕๘,๐๐๐ ชุมชนบาน กองชาง

คอสะพานซอย 3 (ถนนสายโท - สายจัตวา) (ถนนสายโท - สายจัตวา)  ชุมชนบานหนองแกเตื่อย หนองแกเตื่อย

ชุมชนบานหนองแกเตื่อย หมูที่ 4 ตําบล โดยทําการติดตั้งเสาไฟฟาชนิดโซลารเซล สูง 7 เมตร หมูที่ 4

โคกตูม จํานวน 4 ตน รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตําบลโคกตูม

ตําบลโคกตูมกําหนด

๑๘ ติดตั้งเสาไฟฟาถนน ชนิดโซลารเซล บริเวณ ติดตั้งเสาไฟฟา ชนิดโซลารเซล บริเวณคอสะพานซอย 4  ๑๕๘,๐๐๐ ชุมชนบาน กองชาง

คอสะพานซอย 4 (ถนนสายโท - สายจัตวา) (ถนนสายโท - สายจัตวา)  ชุมชนบานหนองแกเตื่อย หนองแกเตื่อย

ชุมชนบานหนองแกเตื่อย หมูที่ 4 ตําบล โดยทําการติดตั้งเสาไฟฟาชนิดโซลารเซล สูง 7 เมตร หมูที่ 4

โคกตูม จํานวน 4 ตน รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตําบลโคกตูม

ตําบลโคกตูมกําหนด

๑๙ ติดตั้งเสาไฟฟาถนน ชนิดโซลารเซล บริเวณ ติดตั้งเสาไฟฟา ชนิดโซลารเซล บริเวณคอสะพานซอย 1  ๑๕๘,๐๐๐ ชุมชนบาน กองชาง

คอสะพานซอย 1 (ถนนสายจัตวา - สายทหาร) (ถนนสายจัตวา - สายทหาร)  ชุมชนบานศูนยหนึ่งพัฒนา หนองแกเตื่อย

ชุมชนบานศูนยหนึ่งพัฒนา หมูที่ 12 โดยทําการติดตั้งเสาไฟฟาชนิดโซลารเซล สูง 7 เมตร หมูที่ 4

ตําบลโคกตูม จํานวน 4 ตน รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตําบลโคกตูม

ตําบลโคกตูมกําหนด

๒๐ ติดตั้งเสาไฟฟาถนน ชนิดโซลารเซล บริเวณ ติดตั้งเสาไฟฟา ชนิดโซลารเซล บริเวณคอสะพานซอย 2  ๑๕๘,๐๐๐ ชุมชนบาน กองชาง

คอสะพานซอย 2 (ถนนสายจัตวา - สายทหาร) (ถนนสายจัตวา - สายทหาร)  ชุมชนบานรวมใจหมู 16 รวมใจหมู 16

ชุมชนบานรวมใจหมู 16  หมูที่ 16 โดยทําการติดตั้งเสาไฟฟาชนิดโซลารเซล สูง 7 เมตร หมูที่ 16

ตําบลโคกตูม จํานวน 4 ตน รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตําบลโคกตูม

ตําบลโคกตูมกําหนด

ที่ โครงการ
รายลละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4
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๒๑ ติดตั้งเสาไฟฟาถนน ชนิดโซลารเซล บริเวณ ติดตั้งเสาไฟฟา ชนิดโซลารเซล บริเวณคอสะพานซอย 3  ๑๕๘,๐๐๐ ชุมชนบาน กองชาง

คอสะพานซอย 3 (ถนนสายจัตวา - สายทหาร) (ถนนสายจัตวา - สายทหาร)  ชุมชนบานรวมใจหมู 16 รวมใจหมู 16

ชุมชนบานรวมใจหมู 16  หมูที่ 16 โดยทําการติดตั้งเสาไฟฟาชนิดโซลารเซล สูง 7 เมตร หมูที่ 16

ตําบลโคกตูม จํานวน 4 ตน รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตําบลโคกตูม

ตําบลโคกตูมกําหนด

๒๒ ติดตั้งเสาไฟฟาถนน ชนิดโซลารเซล บริเวณ ติดตั้งเสาไฟฟา ชนิดโซลารเซล บริเวณคอสะพานซอย 6  ๑๕๘,๐๐๐ ชุมชนบาน กองชาง

คอสะพานซอย 6 (ถนนสายจัตวา - สายทหาร) (ถนนสายจัตวา - สายทหาร)  ชุมชนบานหวยจันทร รวมใจหมู 16

ชุมชนบานหวยจันทร  หมูที่ 7 โดยทําการติดตั้งเสาไฟฟาชนิดโซลารเซล สูง 7 เมตร หมูที่ 16

ตําบลโคกตูม จํานวน 4 ตน รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตําบลโคกตูม

ตําบลโคกตูมกําหนด

๒๓ ติดตั้งเสาไฟฟาถนน ชนิดโซลารเซล บริเวณ ติดตั้งเสาไฟฟา ชนิดโซลารเซล บริเวณคอสะพานซอย 8  ๑๕๘,๐๐๐ ชุมชนบาน กองชาง

คอสะพานซอย 8 (ถนนสายตรี - สายโท) (ถนนสายตรี - สายโท)  ชุมชนบานหวยสม หวยสม

ชุมชนบานหวยสม หมูที่ 6 ตําบลโคกตูม โดยทําการติดตั้งเสาไฟฟาชนิดโซลารเซล สูง 7 เมตร หมูที่ 6

จํานวน 4 ตน รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตําบลโคกตูม

ตําบลโคกตูมกําหนด

๒๔ ติดตั้งเสาไฟฟาถนน ชนิดโซลารเซล บริเวณ ติดตั้งเสาไฟฟา ชนิดโซลารเซล บริเวณคอสะพานซอย 8  ๑๕๘,๐๐๐ ชุมชนบาน กองชาง

คอสะพานซอย 8 (ถนนสายโท - สายจัตวา) (ถนนสายโท - สายจัตวา)  ชุมชนบานสระวัง สระวัง

ชุมชนบานสระวัง หมูที่ 15 ตําบลโคกตูม โดยทําการติดตั้งเสาไฟฟาชนิดโซลารเซล สูง 7 เมตร หมูที่ 15

จํานวน 4 ตน รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตําบลโคกตูม

ตําบลโคกตูมกําหนด

๒๕ ติดตั้งเสาไฟฟาถนน ชนิดโซลารเซล บริเวณ ติดตั้งเสาไฟฟา ชนิดโซลารเซล บริเวณบานหนองเสาร  ๓๙๕,๐๐๐ ชุมชนบาน กองชาง

บานหนองเสาร ชุมชนบานหวยบงสามัคคี ชุมชนบานหวยบงสามัคคี โดยทําการติดต้ังเสาไฟฟา หวยบงสามัคคี

หมูที่ 8 ตําบลโคกตูม ชนิดโซลารเซล สูง 7 เมตร จํานวน ตน  10 ตน หมูที่ 8

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูม ตําบลโคกตูม

กําหนด

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4
ที่ โครงการ

รายลละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๒๖ ติดตั้งเสาไฟฟาถนน ชนิดโซลารเซล บริเวณ ติดตั้งเสาไฟฟา ชนิดโซลารเซล บริเวณบานหนองเสาร  ๓๑๖,๐๐๐ ชุมชนบาน กองชาง

คอสะพานทางเขาบานซับเสือแมบ 2 สะพาน ชุมชนบานหวยบงสามัคคี โดยทําการติดต้ังเสาไฟฟา ซับเสือแมบสามัคคี

ชุมชนบานซับเสือแมบสามัคคี หมูที่ 10 ชนิดโซลารเซล สูง 7 เมตร จํานวน ตน  8 ตน หมูที่ 10

ตําบลนิคมสรางตนเอง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูม ตําบล

กําหนด นิคมสรางตนเอง

๒๗ ขยายเขตระบบไฟฟาสาธารณะ บริเวณซอย 2 ขยายเขตระบบไฟฟาสาธารณะ บริเวณซอย 2  ๓๕๗,๒๓๔ ชุมชนบาน กองชาง

(สายเอก - สายตร)ี ชุมชนบานคีรีวงก (สายเอก - สายตร)ี ใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค คีรีวงก

หมูที่ 10 ตําบลโคกตูม จังหวัดลพบุรี รายละเอียดตามที่การไฟฟา หมูที่ 10

สวนภูมิภาคจังหวัดลพบุรีกําหนด ตําบลโคกตูม

๒๘ ขยายเขตระบบไฟฟาสาธารณะ บริเวณซอย ขยายเขตระบบไฟฟาสาธารณะ บริเวณซอยบาน  ๑,๐๔๑,๓๔๗ ชุมชนบาน กองชาง

บานทาเดื่อ ชุมชนบานทาเดื่อ - คงเจริญ ทาเดื่อ - คงเจริญ ใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ทาเดื่อ - คงเจริญ

หมูที่ 4 ตําบลนิคมสรางตนเอง จังหวัดลพบุรี รายละเอียดตามที่การไฟฟา หมูที่ 4

สวนภูมิภาคจังหวัดลพบุรีกําหนด ตําบลนิคมฯ

๒๙ ขยายเขตระบบไฟฟาสาธารณะ บริเวณ ขยายเขตระบบไฟฟาสาธารณะ บริเวณซอยบาน  ๑๙๖,๘๘๒ ชุมชนบาน กองชาง

ซอยบานทาเดื่อนอย ชุมชนบานทาเดื่อ ทาเดื่อนอย ใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ทาเดื่อนอย

นอย หมูที่ 5 ตําบลนิคมสรางตนเอง จังหวัดลพบุรี รายละเอียดตามที่การไฟฟา หมูที่ 5

สวนภูมิภาคจังหวัดลพบุรีกําหนด ตําบลนิคมฯ

๓๐ ขยายเขตระบบไฟฟาสาธารณะ บริเวณ ขยายเขตระบบไฟฟาสาธารณะ บริเวณซอยบาน  ๑๖๒,๘๐๔ ชุมชนบาน กองชาง

ซอยบานราเมศ ชุมชนบานหนองถ้ํา บานราเมศ ใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค หนองถ้ํา 

หมูที่ 7 ตําบลนิคมสรางตนเอง จังหวัดลพบุรี รายละเอียดตามที่การไฟฟา หมูที่ 7 

สวนภูมิภาคจังหวัดลพบุรีกําหนด ตําบลนิคมฯ

30 โครงการ  ๒๓,๖๓๖,๒๖๗ 

ที่ โครงการ
รายลละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4
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๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองอยางมีคุณภาพและยั่งยืน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

๑ กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา บริเวณชุมชน กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา บริเวณชุมชน  ๓๗๑,๐๐๐ ชุมชนบาน กองชาง

บานหวยขมิ้น หมูที่ 1 ตําบลโคกตูม บานหวยขมิ้น ขนาดความจุ 20 ลูกบาศกเมตร หวยขมิ้น

สูง 15 เมตร จํานวน 1 แหง รายละเอียด หมูที่ 1 

ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด ตําบลโคกตูม

๒ กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา บริเวณซอย 3 กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา บริเวณซอย 3  ๓๗๑,๐๐๐ ชุมชนบาน กองชาง

ชุมชนบานสามพันตา หมูที่ 3 ตําบลโคกตูมบานสามพันตา ขนาดความจุ 20 ลูกบาศกเมตร สามพันตา

สูง 15 เมตร จํานวน 1 แหง รายละเอียด หมูที่ 3

ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด ตําบลโคกตูม

๓ กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา บริเวณซอย 1 กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา บริเวณซอย 1  ๓๗๑,๐๐๐ ชุมชนบาน กองชาง

กลุมบานนายสุนทร ปลื้มจิตร ชุมชนบาน กลุมบานนายสุนทร ปลื้มจิตร ชุมชนบาน หนองแกเตื่อย

หนองแกเตื่อย หมูที่ 4 ตําบลโคกตูม หนองแกเตื่อย  ขนาดความจุ  20 ลูกบาศก หมูที่ 4

เมตร สูง 15  เมตร จํานวน 1 แหง รายละเอียด ตําบลโคกตูม

ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

๔ กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา บริเวณชุมชน กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา บริเวณชุมชน  ๓๗๑,๐๐๐ ชุมชนบาน กองชาง

บานน้ําซับ หมูที่ 5 ตําบลโคกตูม บานน้ําซับ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศกเมตร น้ําซับ

สูง 15 เมตร จํานวน 1 แหง รายละเอียด หมูที่ 5

ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด ตําบลโคกตูม

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

เทศบาลตําบลโคกตูม

ที่ โครงการ
รายลละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

แบบ ผด.02
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๕ กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา บริเวณ กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา บริเวณ  ๓๗๑,๐๐๐ ชุมชนบาน กองชาง

กลุมบานนางนอย รวดเร็ว ชุมชนบาน กลุมบานนางนอย  รวดเร็ว ชุมชนบาน หวยบงสามัคคี

หวยบงสามัคคี หมูที่ 8 ตําบลโคกตูม หนองแกเตื่อย  ขนาดความจุ  20 ลูกบาศก หมูที่ 8

เมตร สูง 15  เมตร จํานวน 1 แหง รายละเอียด ตําบลโคกตูม

ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

๖ กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา บริเวณ กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา บริเวณ  ๓๗๑,๐๐๐ ชุมชนบาน กองชาง

กลุมบานพงลักษณ สุระเกษ ชุมชนบาน กลุมบานพงลักษณ  สุระเกษ  ชุมชนบาน หนองหอย

หนองหอย หมูที่ 9 ตําบลโคกตูม หนองหอย ขนาดความจุ  20 ลูกบาศก หมูที่ 9

เมตร สูง 15  เมตร จํานวน 1 แหง รายละเอียด ตําบลโคกตูม

ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

๗ กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา บริเวณ กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา บริเวณ  ๓๗๑,๐๐๐ ชุมชนบาน กองชาง

กลุมบานนายเสกสรร ชูสังวาล ชุมชนบาน กลุมบานนายเสกสรร ชูสังวาล ชุมชนบาน ซอย 5

ซอย 5 หมูที่ 13 ตําบลโคกตูม ซอย 5  ขนาดความจุ  20 ลูกบาศก หมูที่ 13

เมตร สูง 15  เมตร จํานวน 1 แหง รายละเอียด ตําบลโคกตูม

ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

๘ กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา บริเวณซอย 3 กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา บริเวณซอย 3  ๓๗๑,๐๐๐ ชุมชนบาน กองชาง

ชุมชนบานรวมใจหมู 16 หมูที่ 16 บานรวมใจหมู 16 ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก รวมใจหมู 16

ตําบลโคกตูม เมตร สูง 15 เมตร จํานวน 1 แหง รายละเอียด หมูที่ 16

ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด ตําบลโคกตูม

๙ ขุดเจาะบอน้ําบาดาล บริเวณชุมชนบาน ขุดเจาะบอน้ําบาดาล บริเวณชุมชนบาน  ๓๖๐,๐๐๐ ชุมชนบาน กองชาง

หวยขมิ้น หมูที่ 1 ตําบลโคกตูม หวยขมิ้น จํานวน 1 บอ ขนาดเสนผาศูนย หวยขมิ้น

กลางปากบอ 6 นิ้ว (กนบอ 4 นิ้ว) ความลึก หมูที่ 1 

150 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ตําบลโคกตูม

เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

พ.ศ. ๒๕๖4
ที่ สถานที่ดําเนินการโครงการ

รายลละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖3
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๐ ขุดเจาะบอน้ําบาดาล บริเวณซอย 3 ขุดเจาะบอน้ําบาดาล บริเวณซอย 3 ชุมชน  ๓๖๐,๐๐๐ ชุมชนบาน กองชาง

ชุมชนบานสามพันตา หมูที่ 3 ตําบล บานสามพันตา จํานวน 1 บอ ขนาดเสน สามพันตา

โคกตูม ผาศูนยกลางปากบอ 6 นิ้ว (กนบอ 4 นิ้ว) หมูที่ 3

ความลึก 150 เมตร รายละเอียดตาม ตําบลโคกตูม

แบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

๑๑ ขุดเจาะบอน้ําบาดาล บริเวณซอย 1 ขุดเจาะบอน้ําบาดาล บริเวณซอย 1  ๓๖๐,๐๐๐ ชุมชนบาน กองชาง

กลุมบานนายสุนทร ปลื้มจิตร ชุมชน กลุมบานนายสุนทร ปลื้มจิตร ชุมชนบาน หนองแกเตื่อย

บานหนองแกเตื่อย หมูที่ 4 ตําบล หนองแกเตื่อย จํานวน 1 บอ ขนาดเสนผา หมูที่ 4

โคกตูม ศูนยกลางปากบอ 6 นิ้ว (กนบอ 4 นิ้ว) ตําบลโคกตูม

ความลึก 150 เมตร รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

๑๒ ขุดเจาะบอน้ําบาดาล บริเวณชุมชน ขุดเจาะบอน้ําบาดาล บริเวณชุมชนบาน  ๓๖๐,๐๐๐ ชุมชนบาน กองชาง

บานน้ําซับ หมูที่ 5 ตําบลโคกตูม น้ําซับ  จํานวน 1 บอ ขนาดเสนผาศูนย น้ําซับ

กลางปากบอ 6 นิ้ว (กนบอ 4 นิ้ว) ความลึก หมูที่ 5

150 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ตําบลโคกตูม

ที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

๑๓ ขุดเจาะบอน้ําบาดาล บริเวณ ขุดเจาะบอน้ําบาดาล บริเวณ  ๓๖๐,๐๐๐ ชุมชนบาน กองชาง
กลุมบานนายพงลักษณ  สุระเกษ 
ชุมชน

กลุมบานนายพงลักษณ  สุระเกษ ชุมชนบาน หนองหอย

บานหนองหอย หมูที่ 9 ตําบล หนองหอย จํานวน 1 บอ ขนาดเสนผา หมูที่ 9

โคกตูม ศูนยกลางปากบอ 6 นิ้ว (กนบอ 4 นิ้ว) ตําบลโคกตูม

ความลึก 150 เมตร รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

รายลละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๔ ขุดเจาะบอน้ําบาดาล บริเวณ ขุดเจาะบอน้ําบาดาล บริเวณ  ๓๖๐,๐๐๐ ชุมชนบาน กองชาง

กลุมบานนายวรพจน พึ่งแกว ชุมชน กลุมบานนายวรพจน  พึ่งแกว ชุมชนบาน ซอย 5

บานซอย 5 หมูที่ 13 ตําบล ซอย 5 จํานวน 1 บอ ขนาดเสนผา หมูที่ 13

โคกตูม ศูนยกลางปากบอ 6 นิ้ว (กนบอ 4 นิ้ว) ตําบลโคกตูม

ความลึก 150 เมตร รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

๑๕ ขุดเจาะบอน้ําบาดาล บริเวณ ขุดเจาะบอน้ําบาดาล บริเวณ  ๓๖๐,๐๐๐ ชุมชนบาน กองชาง

กลุมบานนายสมทรง  เสริมกลิ่น ชุมชน กลุมบานนายสมทรง  เสริมกลิ่น ชุมชนบาน ซอย 5

บานซอย 5 หมูที่ 13 ตําบล ซอย 5 จํานวน 1 บอ ขนาดเสนผา หมูที่ 13

โคกตูม ศูนยกลางปากบอ 6 นิ้ว (กนบอ 4 นิ้ว) ตําบลโคกตูม

ความลึก 150 เมตร รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

๑๖ ขุดเจาะบอน้ําบาดาล บริเวณ ขุดเจาะบอน้ําบาดาล บริเวณ  ๓๖๐,๐๐๐ ชุมชนบาน กองชาง

กลุมบานนายเสกสรร ชูสังวาล ชุมชน กลุมบานนายเสกสรร ชูสังวาล ชุมชนบาน ซอย 5

บานซอย 5 หมูที่ 13 ตําบล ซอย 5 จํานวน 1 บอ ขนาดเสนผา หมูที่ 13

โคกตูม ศูนยกลางปากบอ 6 นิ้ว (กนบอ 4 นิ้ว) ตําบลโคกตูม

ความลึก 150 เมตร รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

๑๗ ขุดเจาะบอน้ําบาดาล บริเวณซอย 3 ขุดเจาะบอน้ําบาดาล บริเวณซอย 3 ชุมชน  ๓๖๐,๐๐๐ ชุมชนบาน กองชาง

ชุมชนบานรวมใจหมู 16 หมูที่ 16 บานรวมใจหมู 16 จํานวน 1 บอ ขนาดเสน รวมใจหมู 16

ตําบลโคกตูม ผาศูนยกลางปากบอ 6 นิ้ว (กนบอ 4 นิ้ว) หมูที่ 16

ความลึก 150 เมตร รายละเอียดตาม ตําบลโคกตูม

แบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4
ที่ โครงการ

รายลละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๘ วางทอขยายเขตจําหนายน้ําประปา วางทอขยายเขตจําหนายน้ําประปาภูมิภาค  ๑,๔๗๖,๓๓๔ ชุมชนบานนิคม 3 กองชาง

สวนภูมิภาค บริเวณชุมชนบานนิคม 3 บริเวณชุมชนบานนิคม 3 ใหกับการประปา หมูที่ 9

หมูที่ 9 ตําบลนิคมสรางตนเอง สวนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท รายละเอียด ตําบลนิคมฯ

ตามที่การประปาสวนภูมิภาคสาขา

พระพุทธบาทกําหนด

รวม 18 โครงการ  ๗,๖๘๔,๓๓๔ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4
ที่ โครงการ

รายลละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ
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๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน
๑.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน

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

 ๑ โครงการอุดหนุนองค์กรปกครอง จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาลต าบลป่าตาล  ๒๕๒,๐๐๐ เทศบาลต าบล ส านักปลัดฯ
ส่วนท้องถ่ินในการบริหารจัดการ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน  าท่วม ป่าตาล
ระบบป้องกันน  าท่วม

๑ โครงการ  ๒๕๒,๐๐๐ 

แบบ ผด.02

พ.ศ. ๒๕๖4

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

เทศบาลต าบลโคกตูม

ท่ี โครงการ รายลละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖3
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๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

 ๑ โครงการปกปองสถาบัน จัดนิทรรศการ กิจกรรมตามโครงการฯ  ๗๐,๐๐๐ เทศบาลตําบล สํานักปลัด

โคกตูม

 ๒ โครงการวันคลายวันพระบรมราช จัดกิจกรรมวันคลายวันพระบรมราชสมภพฯ  ๑๐๐,๐๐๐ เทศบาลตําบล สํานักปลัด

สมภพของพระบาทสมเด็จพระบรม ทําบุญ เลี้ยงพระ จัดพิธีสงฆ โคกตูม

ชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร

 ๓ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ทําบุญ  ๑๕๐,๐๐๐ เทศบาลตําบล สํานักปลัด

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เลี้ยงพระ จัดพิธีสงฆ โคกตูม

(รัชกาลที่ 10)

 ๔ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ทําบุญ  ๑๐๐,๐๐๐ เทศบาลตําบล สํานักปลัด

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ พระบรม เลี้ยงพระ จัดพิธีสงฆ โคกตูม

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป

หลวง (วันแมแหงชาติ)

 ๕ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ทําบุญ  ๑๕๐,๐๐๐ เทศบาลตําบล สํานักปลัด

สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธา เลี้ยงพระ จัดพิธีสงฆ โคกตูม

พิมิลลักษณ พระบรมราชินี

ผด. ๐๒

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

เทศบาลตําบลโคกตูม

ที่ โครงการ รายลละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 ๖ โครงการวันปยมหาราช จัดงานและจัดกิจกรรมตางๆ ตามโครงการ  ๒๐,๐๐๐ โรงเรียนบาน สํานักปลัด

วันปยมหาราช โคกตูม

 ๗ โครงการวันสวรรคตของพระบาท จัดกิจกรรมวันสวรรคต ทําบุญ เลี้ยงพระ จัดพิธีสงฆ  ๕๐,๐๐๐ เทศบาลตําบล สํานักปลัด

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพล โคกตูม

อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

รวม 7 โครงการ  ๖๔๐,๐๐๐ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4
ที่ โครงการ รายลละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ
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๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
๒.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

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

 ๑ โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัคร จัดกิจกรรมตามโครงการฯ  ๒๐,๐๐๐ เทศบาลต าบล ส านักปลัดฯ
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจ าปี ประกอบด้วย  ค่าจัดสถานท่ี  ค่าอาหาร โคกตูม

 ๒๕๖4 และค่าจ้างเหมา ค่าอาหารตามโครงการฯ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

 ๒ โครงการจัดอบรมให้ความรู้เบ้ืองต้น จัดกิจกรรมตามโครงการฯ  ๓๐,๐๐๐ เทศบาลต าบล ส านักปลัดฯ
เก่ียวกับการป้องกันและบรรเทา ประกอบด้วย  ค่าจัดสถานท่ี  ค่าอาหาร โคกตูม

สาธารณภัย ประจ าปี 2564 และค่าจ้างเหมา ค่าอาหารตามโครงการฯ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

 ๓ โครงการปล่อยแถวสายตรวจสาธารณภัย จัดกิจกรรมตามโครงการฯ  ๕,๐๐๐ เทศบาลต าบล ส านักปลัดฯ
ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประกอบด้วย  ค่าเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหาร โคกตูม

ของประชาชน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

 ๔ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง จัดกิจกรรมตามโครงการฯ  ๒๐,๐๐๐ เทศบาลต าบล ส านักปลัดฯ
ถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖4 ประกอบด้วย ค่าอาหาร ป้ายประชาสัมพันธ์ โคกตูม

ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทน อปพร.ท่ีมา

ปฏิบัติหน้าท่ีและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

พ.ศ. ๒๕๖4

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

เทศบาลต าบลโคกตูม

ท่ี โครงการ
รายลละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖3
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 ๕ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง จัดกิจกรรมตามโครงการฯ  ๒๐,๐๐๐ เทศบาลต าบล ส านักปลัดฯ
ถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ประกอบด้วย ค่าอาหาร ป้ายประชาสัมพันธ์ โคกตูม

พ.ศ. ๒๕๖4 ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทน อปพร.ท่ีมา

ปฏิบัติหน้าท่ีและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

 ๖ โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ จัดการฝึกซ้อมตามโครงการฯ  ๕๐,๐๐๐ เทศบาลต าบล ส านักปลัดฯ
บรรเทาสาธารณภัย  ประจ าปี 2564ประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานท่ี โคกตูม

ค่าอาหาร ค่าของท่ีระลึก ค่าจัดพิมพ์เอกสาร 

และค่าจ้างเหมาตามโครงการฯ 

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

 ๗ โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพจัดการฝึกอบรมตามโครงการฯ ประกอบด้วย  ๓๐,๐๐๐ เทศบาลต าบล ส านักปลัดฯ
บุคลากรงานป้องกันภัยและบรรเทา ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานท่ี ค่าอาหาร ค่าของ โคกตูม

สาธารณภัย ประจ าปี 2564 ท่ีระลึก ค่าจัดพิมพ์เอกสารและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

 ๘ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  ๖๐,๐๐๐ เทศบาลต าบล ส านักปลัดฯ
จิตอาสาภัยพิบัติประจ าเทศบาล ประจ าเทศบาล โคกตูม

 ๙ โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร จัดการฝึกอบรมตามโครงการฯ  ๒๐๐,๐๐๐ เทศบาลต าบล ส านักปลัดฯ
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานท่ี โคกตูม

ประจ าปี ๒๕๖4 ค่าอาหาร ค่าของท่ีระลึก ค่าจัดพิมพ์เอกสาร  

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

รวม 9 โครงการ  ๔๓๕,๐๐๐ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4
ท่ี โครงการ

รายลละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ
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๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

๒.๓ แผนงานการศึกษา

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

 ๑ โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ สงนักเรียนแขงขันทักษะทางวิชาการ  ๑๐๐,๐๐๐ เทศบาลตําบล กองการศึกษา

ระดับประเทศ ระดับประเทศ โคกตูม

 ๒ โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ สงนักเรียนแขงขันทักษะทางวิชาการ  ๓๐๐,๐๐๐ เทศบาลตําบล กองการศึกษา

ระดับภาคกลาง ระดับภาคกลาง โคกตูม

 ๓ โครงการสงเสริมการเรียนรู จัดทัศนศึกษานอกสถานที่ใหแกนักเรียน  ๒๐๐,๐๐๐ เทศบาลตําบล กองการศึกษา

เพื่อพัฒนาเด็ก ในสังกัดจํานวน ๑ ครั้ง โคกตูม

 ๔ โครงการสนับสนุนคาใชจายการ สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  ๕,๖๙๖,๔๘๐ เทศบาลตําบล กองการศึกษา

บริหารสถานศึกษา ในสังกัด โคกตูม

 ๕ กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมวางรางวีและ กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมวางรางวีและทอ  ๑,๐๕๐,๐๐๐ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ทอระบายน้ําบริเวณโรงเรียนอนุบาล ระบายน้ํา บริเวณโรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2) ในสังกัดเทศบาล

(เทศบาล 2) หมูที่ 2 ตําบลโคกตูม โดยทําการกอสราง ตําบลโคกตูม

ถนน ค.ส.ล. กวาง 8 เมตร ยาว 92 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ถนน ค.ส.ล.

ไมนอยกวา 736 ตารางเมตร พรอมรางวี

ทั้งสองขาง และวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร (มอก.

ชั้น 3) พรอมบอพัก ความยาวรวมไมนอยกวา

184 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

พ.ศ. ๒๕๖4

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

เทศบาลตําบลโคกตูม

ที่ โครงการ
รายลละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖3
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 ๖ โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียน ปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนศูนยพัฒนา  ๒๐๐,๐๐๐ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลโคกตูม ในสังกัดเทศบาล

ตําบลโคกตูม จํานวน 4 แหง ตําบลโคกตูม

 ๗ คาใชจายในการปรับปรุง/ซอมแซม อาคาร ปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนโรงเรียน  ๓๐๐,๐๐๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ กองการศึกษา

เรียยและอาคารประกอบโรงเรียนใน ในสังกัดเทศบาลตําบลโคกตูม จํานวน 2 แหง (ซอย ๖)และโรงเรียน

สังกัดเทศบาลตําบลโคกตูม แหงละ 150,000 บาท รวมเปนเงิน อนุบาล (เทศบาล 2)

300,000 บาท ดังนี้

1. โรงเรียนเทศบาล ๑ (ซอย ๖) จํานวน

150,000 บาท

2. โรงเรียนอนุบาล (เทศบาล ๒) จํานวน

 150,000 บาท

 ๘ โครงการนิเทศการสอนของ จัดการนิเทศการสอนครูผูสอนอยางนอย  ๒๐,๐๐๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ กองการศึกษา

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ปละ 1 ครั้ง (ซอย ๖)และโรงเรียน

อนุบาล (เทศบาล 2)

 ๙ โครงการประกวดสื่อและวิจัย จัดการประกวดการทํางานโครงการ  ๒๐,๐๐๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ กองการศึกษา

กลุมสาระ (ซอย ๖)และโรงเรียน

อนุบาล (เทศบาล 2)

 ๑๐ โครงการสงเสริมการเรียนรู จัดอบรมศึกษาดูงานสงเสริมการเรียนรู  ๒๐๐,๐๐๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ กองการศึกษา

เพื่อพัฒนาเด็ก ใหแกนักเรียนในสังกัดเทศบาล (ซอย ๖)และโรงเรียน

อนุบาล (เทศบาล 2)

 ๑๑ โครงการอบรมสัมมนาครู คณะกรรมการ จัดอบรมสัมมนาครู คณะกรรมการ  ๒๐๐,๐๐๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ กองการศึกษา

สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา (ซอย ๖)และโรงเรียน

อนุบาล (เทศบาล 2)

รวม 11 โครงการ  ๘,๒๘๖,๔๘๐ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4
ที่ โครงการ

รายลละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ
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๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

๒.๔ แผนงานสาธารณสุข

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

 ๑ โครงการ อย.นอย พัฒนาคุณภาพ อบรมใหความรู และฝกทักษะการปฏิบัติงาน  ๗๐,๐๐๐ โรงเรียนในเขต กอง สธ.

อาหารปลอดภัย ผานฐานกิจกรรมและดําเนินการตรวจสอบเฝา เทศบาลตําบล

ระวังอาหารสด โคกตูม

 ๒ โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ  - จัดกิจกรรมประกวดผูสูงอายุสุขภาพดี  ๙๐๐,๐๐๐ ต.นิคมสรางตนเอง กอง สธ.

 - จัดกิจกรรมอบรมใหความรู สงเสริมสุขภาพ ต.โคกตูม

 และกิจกรรมศึกษาดูงาน

 ๔ โครงการปองกันควบคุมโรคติดเชื้อ อบรมใหความรู ๑๒๐,๐๐๐ โรงเรียนโคกตูมวิทยา กอง สธ.

เอชไอวี เดินรณรงค(วันโรคเอดส 1 ธันวาคม ชุมชนบริเวณวงเวียน

ของทุกป) โคกตูม

 ๕ โครงการปองกันและควบคุม ประสาน รพสต.เขตพื้นที่ รวมจัดทําแผนควบคุม ๑๐๐,๐๐๐ ต.นิคมสรางตนเอง กอง สธ.

โรคประจําถิ่นและโรคอุบัติใหม ปองกันเฝาระวังโรคและดําเนินงานตามแผนงาน ต.โคกตูม

ตามลักษณะเฉพาะของการเกิดโรคนั้นๆ

ตามระยะตาง ๆ คือ กอนเกิดโรคขณะเกิดโรค 

หลังเกิดโรค

 ๖ โครงการเฝาระวังคุณภาพน้ําดื่มตู ประสาน รพสต.รวมสํารวจตูน้ําดื่ม คัดเลือก ๕๐,๐๐๐ ต.นิคมสรางตนเอง กอง สธ.

หยอดเหรียญในชุมชน แกนนําอสม. รวมกิจกรรม ต.โคกตูม

จัดอบรมแกนนํา อสม.และเก็บตัวอยางน้ําดื่มเพื่อ

เฝาระวังคุณภาพนํ้าดื่มประจําเดือน

พ.ศ. ๒๕๖๒

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

เทศบาลตําบลโคกตูม

ที่ โครงการ
รายลละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๑
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 ๗ โครงการรณรงคปองกันโรค รวบรวมขอมูลรวมกับ รพสต.วางแผนการดําเนิน ๕๐๐,๐๐๐ ต.นิคมสรางตนเอง กอง สธ.

ไขเลือดออก งานปองกันควบคุมโรคฯประจําป แบงระยะของ ต.โคกตูม

การเกิดโรค คือกอนเกิดโรค เกิดโรค หลังเกิดโรค

 ๘ โครงการรณรงคแกไขปญหายาเสพติด - จัดกิจกรรมเดินรณรงค ๒๕๐,๐๐๐ ต.นิคมสรางตนเอง กอง สธ.

ในเขตเทศบาล  - ประชาสัมพันธใหความรูโดยรถประชาสัมพันธ ต.โคกตูม

 - จัดกิจกรรมอบรมใหความรู

 ๙ โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย สํารวจขอมูลสุนัขและแมว จัดอบรมผู ๕๐๐,๐๐๐ ต.นิคมสรางตนเอง กอง สธ.

จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ดําเนินการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาโดย ต.โคกตูม

ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจา การลงพื้นที่ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา

ลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ

อัครราชกุมารี

 ๑๐ โครงการอบรมใหความรูตาม จัดกรรมการอบรมใหความรูแกผูประกอบกิจการ ๕๐,๐๐๐ ต.นิคมสรางตนเอง กอง สธ.

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข ตาม พรบ.การสาธารณสุขและประชาชนทั่วไป ต.โคกตูม

เกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ในการดําเนินการ

ตาม พรบ. การสาธารณสุข

 ๑๑ โครงการอาหารสะอาดรสชาติอรอย จัดอบรมผูประกอบการ ตรวจประเมินรานและ ๑๐๐,๐๐๐ ต.นิคมสรางตนเอง กอง สธ.

แผงลอยจําหนายอาหารรับรองมาตรฐานรานและ ต.โคกตูม

แผงลอย ตออายุปายรับรองสรุปผลการดําเนินการ

 ๑๒ โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตาม ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ ๖๖๐,๐๐๐ ต.นิคมสรางตนเอง กอง สธ.

แนวพระราชดําริดานสาธารณสุข ดานสาธารณสุข อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน ต.โคกตูม

ในการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 33 ชุมชน

โดยใหเลือกทําชุมชน/หมูบานละ 3 โครงการ 

ในกรอบงบประมาณ 20,000 บาท

รวม 12 โครงการ  ๓,๓๐๐,๐๐๐ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ โครงการ

รายลละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ
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๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห

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

 ๑ โครงการสนับสนุนและใหความชวย สนับสนุนและใหความชวยเหลือประชาชนตาม  ๒๐๐,๐๐๐ ต.นิคมสรางตนเอง เทศบาลตําบล

เหลือประชาชน อํานาจหนาท่ีของเทศบาล ต.โคกตูม โคกตูม

รวม 1 โครงการ  ๒๐๐,๐๐๐ 

พ.ศ. ๒๕๖4

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

เทศบาลตําบลโคกตูม

ที่ โครงการ
รายลละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖3
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๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

๒.6 แผนงานเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

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

 ๑ โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชน จัดอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการ  ๙๕๐,๐๐๐ ชุมชน สํานักปลัด

ชุมชน คณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน ในเขตเทศบาล

ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล หัวหนา

สวนราชการ เจาหนาที่

 ๒ โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ดําเนินโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน  ๑๕,๐๐๐ ชุมชน สํานักปลัด

ในเขตเทศบาล

 ๓ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี ดําเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี  ๓๐๐,๐๐๐ เทศบาลตําบล สํานักปลัด

โคกตูม

 ๔ โครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ จัดการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ และกิจกรรม  ๓๐๐,๐๐๐ เทศบาลตําบล สํานักปลัด

ตามโครงการฯ โคกตูม

4 โครงการ  ๑,๕๖๕,๐๐๐ 

พ.ศ. ๒๕๖4

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

เทศบาลตําบลโคกตูม

ที่ โครงการ
รายลละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖3
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๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

๒.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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

 ๑ โครงการแขงขันกีฬานักเรียน สงนักกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเขารวม  ๒๐๐,๐๐๐ เทศบาลตําบล กองการศึกษา

องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหง การแขงขันในระดับภาคกลาง และรอบ โคกตูม

ประเทศไทย ชิงชนะเลิศระดับประเทศ

 ๒ โครงการแขงขันฟุตบอลโคกตูมคัพ จัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล ๑๑ คน ๗ คน  ๓๐๐,๐๐๐ เทศบาลตําบล กองการศึกษา

และ ๕ คน สําหรับเยาวชนและประชาชน โคกตูม

 ๓ โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมการ สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ  ๑๐๐,๐๐๐ เทศบาลตําบล กองการศึกษา

แขงขันของหนวยงาน ชมรม ทองถิ่น หนวยงาน ชมรม ทองถิ่นจังหวัดอื่นๆ ไดแก โคกตูม

และจังหวัดอื่นๆ มหกรรมกีฬาทองถิ่นไทยคัพ เทศบาล

สัมพันธ การแขงขันฟุตบอลเยาวชน 

ประชาชน ชิงชนะเลิศ

 ๔ โครงการวันเด็กแหงชาติ ดําเนินโครงการวันเด็กแหงชาติ  ๑๐๐,๐๐๐ เทศบาลตําบล กองการศึกษา

โคกตูม

 ๕ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ดําเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  ๑๐๐,๐๐๐ เทศบาลตําบล กองการศึกษา

โคกตูม

 ๖ โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต จัดงานประเพณีวันสงกรานต  ๓๐๐,๐๐๐ สวนสาธารณะ กองการศึกษา

(ตลาดโคกตูม)

 ๗ โครงการจัดงานวันขึ้นปใหม จัดงานวันขึ้นปใหม  ๒๐,๐๐๐ สวนสาธารณะ กองการศึกษา

(ตลาดโคกตูม)

พ.ศ. ๒๕๖4

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

เทศบาลตําบลโคกตูม

ที่ โครงการ
รายลละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖3
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 ๘ โครงการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา ดําเนินโครงการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา  ๒๐,๐๐๐ วัดในเขตเทศบาล กองการศึกษา

เชน วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา เชน วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา ตําบลโคกตูม

วันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา 

 ๙ โครงการแหเทียนเขาพรรษา จัดงานหลอเทียนเขาพรรษาและนําไป  ๒๐๐,๐๐๐ สวนสาธารณะ กองการศึกษา

ถวายวัดในเขตเทศบาลตําบลโคกตูม (ตลาดโคกตูม)

ชวงเทศกาลเขาพรรษา และวัดตางๆ ใน

 ๑๐ โครงการสนับสนุนการจัดงานแผนดิน จายเปนเงินอุดหนุนใหแกจังหวัดลพบุรี  ๕๐๐,๐๐๐ พระนารายณ สํานักปลัดฯ

สมเด็จพระนารายณมหาราช ในการจัดงานแผนดินสมเด็จพระนารายณ ราชนิเวศน

มหาราช  ประจําป 2564

รวม 10 โครงการ  ๑,๘๔๐,๐๐๐ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4
ที่ โครงการ

รายลละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ
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๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจใหยั่งยืน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

 ๑ โครงการสงเสริมการทองเที่ยว จัดซื้อเมล็ดพันธ  เตรียมพื้นที่เพาะปลูก  ๕๐๐,๐๐๐ ภายในเขต สํานักปลัดฯ

ทุงทานตะวัน ประจําป 2564 จัดงานทองเที่ยวทุงทานตะวัน เทศบาล

ตําบลโคกตูม

๑ โครงการ  ๕๐๐,๐๐๐ 

ผด. ๐๒

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

เทศบาลตําบลโคกตูม

ที่ โครงการ
รายลละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ
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๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจใหยั่งยืน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๒ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

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

 ๑ โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น อบรมอาชีพใหกับประชาชนในเขต  ๖๐,๐๐๐ เทศบาลตําบล สํานักปลัด

เทศบาลตําบลโคกตูม โคกตูม

๑ โครงการ  ๖๐,๐๐๐ 

พ.ศ. ๒๕๖4

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

เทศบาลตําบลโคกตูม

ที่ โครงการ
รายลละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖3
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๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจใหยั่งยืน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๓ แผนงานการเกษตร

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

 ๑ โครงการสงเสริมความรูดานการ สงเสริมความรูดานการเกษตรแกเด็กและ  ๕๐,๐๐๐ เทศบาลตําบล กองการศึกษา

เกษตรแกเด็กและเยาวชน เยาวชน สงเด็กและเยาวชนเขารับการ โคกตูม

อบรม จัดประชุมอบรมและเดินทางไป

ศึกษาดูงานของเด็กและเยาวชน เจาหนาที่

ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และสมาชิก

สภาเทศบาล

 ๒ โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ สงเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร  ๕๐๐,๐๐๐ เทศบาลตําบล กองการศึกษา

เกษตรกร สงเกษตรกรเขารับการอบรม จัดประชุม โคกตูม

อบรม และเดินทางไปศึกษาดูงานของ

เกษตรกร เจาหนาที่ ผูบริหาร หัวหนาสวน

ราชการ และสมาชิกสภาเทศบาล

 ๓ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง จัดโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง  ๕๐,๐๐๐ เทศบาลตําบล กองการศึกษา

มาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ มาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตน โคกตูม

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

(อพ.สธ.)

3 โครงการ  ๖๐๐,๐๐๐ 

พ.ศ. ๒๕๖4

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

เทศบาลตําบลโคกตูม

ที่ โครงการ
รายลละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖3
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๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๔.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

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

 ๑ โครงการฝกอบรม "อาสาสมัครเยาวชนปองกัน จัดการฝกอบรมตามโครงการฯ  ๓๐,๐๐๐ เทศบาลตําบล สํานักปลัดฯ

ไฟปาและหมอกควัน" เพื่อจัดการปญหาไฟปา ประกอบดวย คาวิทยากร คาจัดสถานที่ โคกตูม

และหมอกควัน ประจําป 2564

๑ โครงการ  ๓๐,๐๐๐ 

พ.ศ. ๒๕๖4

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

เทศบาลตําบลโคกตูม

ที่ โครงการ
รายลละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖3
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๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๔.๒ แผนงานการเคหะและชุมชน

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

 ๑ โครงการขยะทองคํา  - จัดอบรมใหความรูขยะ ประเภทของขยะ ๓๐,๐๐๐ ต.นิคมสรางตนเอง กองสาธารณสุข

 - สนับสนุนชุมชนในการจัดการขยะและใหมี ต.โคกตูม และสิ่งแวดลอม

การเพิ่มมูลคาขยะสิ่งเหลือใชใหเกิดประโยชน 

สรางอาชีพ เพิ่มรายไดใหกับชุมชน

๒ โครงการจัดการขยะอันตราย  - รณรงค ใหความรู ในการจัดการขยะอันตราย ๕๐,๐๐๐ ต.นิคมสรางตนเอง กองสาธารณสุข

 - จัดหา จัดทําอุปกรณวัสดุที่สนับสนุนการ ต.โคกตูม และสิ่งแวดลอม

ดําเนินการขยะอันตราย

๓ โครงการธนาคารขยะ  - โครงการใหความรูขยายเครือขายโรงเรียน ๒๕,๐๐๐ ต.นิคมสรางตนเอง กองสาธารณสุข

ที่สนใจเปนธนาคารขยะ ต.โคกตูม และสิ่งแวดลอม

 - สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ

๔ โครงการ รณรงคการลด คัดแยก  - จัดกิจการรณรงค ๒๐,๐๐๐ ต.นิคมสรางตนเอง กองสาธารณสุข

และนําขยะกลับมาใชประโยชน  - ประชาสัมพันธ ใหความรู โดยส่ือ ต.โคกตูม และสิ่งแวดลอม

(เสียงตามสาย ประชาสัมพันธ แผนพับ)

 - อบรมใหความรู กลุมแกนนํา

 - จัดหาวัสดุรองรับขยะแบบแยกประเภท

ไรบริการในแหลงชุมชนสานที่ทองเที่ยว  

วัดสวนสาธารณะ

๔ โครงการ  ๑๒๕,๐๐๐ 

พ.ศ. ๒๕๖4

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

เทศบาลตําบลโคกตูม

ที่ โครงการ
รายลละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖3
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๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๔.๓ แผนงานเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

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

๑ โครงการโคกตูมพื้นที่สีเขียว จัดกิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสวน ๑๐,๐๐๐ ต.นิคมสรางตนเอง กองสาธารณสุข

สาธารณะในชุมชน ต.โคกตูม และสิ่งแวดลอม

๒ โครงการจัดทําหัวเชื้อจุลินทรีย จัดกิจกรรมการทํา EM สารสําหรับกําจัดกลิ่น ๑๐,๐๐๐ ต.นิคมสรางตนเอง กองสาธารณสุข

EM BALL เหม็น ในสถานประกอบการฟารมสุกร ต.โคกตูม และสิ่งแวดลอม

ในเขตเทศบาล/โรงฆาสัตวเทศบาล

ตลอดจนบานเรือนประชาชนที่มีน้ําขัง

๓ โครงการตนไมซับฝุน จัดกิจกรรมปลูกตนไม เพื่อดูดซับฝุนละออง ๑๐,๐๐๐ ต.นิคมสรางตนเอง กองสาธารณสุข

จากเสนทางการขนแร ในพื้นที่เขตเทศบาล ต.โคกตูม และสิ่งแวดลอม

๔ โครงการน้ําใสคลองสวย ดวยมือเรา กิจกรรมในการอนุรักษแหลงนํ้า ๓๐,๐๐๐ ต.นิคมสรางตนเอง กองสาธารณสุข

กิจกรรมในการสรางจิตสํานึกใหกับ ต.โคกตูม และสิ่งแวดลอม

ประชาชน/เยาวชน ในการมีสวนรวมกัน

ในการอนุรักษแหลงนํ้า

๕ โครงการปาเขียวในเมือง จัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะ ๑๐,๐๐๐ ต.นิคมสรางตนเอง กองสาธารณสุข

ในเขเทศบาลตําบลโคกตูม ต.โคกตูม และสิ่งแวดลอม

๖ โครงการพัฒนาสวมสุขสันต กิจกรรมการฝกอบรม อถล /แกนนํา ๒๐,๐๐๐ ต.นิคมสรางตนเอง กองสาธารณสุข

เยาวชนในการดําเนินการพัฒนาสวม ต.โคกตูม และสิ่งแวดลอม

สาธารณะใหไดมาตรฐานสวมสะอาด HAS

พ.ศ. ๒๕๖4

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

เทศบาลตําบลโคกตูม

ที่ โครงการ
รายลละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖3
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๗ โครงการเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม กิจกรรมอบรม/ใหความรูแกเยาวชนในการ ๒๕,๐๐๐ ต.นิคมสรางตนเอง กองสาธารณสุข

สรางจิตสํานึกใหตระหนักและรวมกันใน ต.โคกตูม และสิ่งแวดลอม

การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

๘ โครงการรูอยู รูใช ใสใจสิ่งแวดลอม ดําเนินงานตามโครงการรูอยู รูใช ใสใจ ๑๐,๐๐๐ ต.นิคมสรางตนเอง กองสาธารณสุข

สิ่งแวดลอม ต.โคกตูม และสิ่งแวดลอม

๙ โครงการสงเสริมการรักษาคุณภาพ กิจกรรมการจัดอบรมใหความรูแกชุมชน ๑๐,๐๐๐ ต.นิคมสรางตนเอง กองสาธารณสุข

น้ําทิ้งครัวเรือน นํารองในการดูแลรักษาคุณภาพนํ้าทิ้งจาก ต.โคกตูม และสิ่งแวดลอม

บานเรือนประชาชน

๑๐ โครงการใหความรูผูประกอบการ กิจกรรมการจัดการใหความรูแกผูประกอบการ ๑๐,๐๐๐ ต.นิคมสรางตนเอง กองสาธารณสุข

ฟารมสุกร ฟารมสุกรในการดําเนินการเฝาระวังคุณภาพ ต.โคกตูม และสิ่งแวดลอม

ดานสิ่งแวดลอมและรายงานผลการทํางานของ

ระบบบําบัดน้ําเสียตาม มาตรา 80 แหง 

พรบ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

๑๑ โครงการอบรมอาสาสมัครทองถิ่น ดําเนินงานตามโครงการอบรมอาสาสมัคร ๖๐,๐๐๐ ต.นิคมสรางตนเอง กองสาธารณสุข

รักษโลก ทองถิ่นรักษโลก ต.โคกตูม และสิ่งแวดลอม

12 โครงการ  ๒๐๕,๐๐๐ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ โครงการ

รายลละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ
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๕. ยุทธศาสตรการบริการประชาชนโดยใชหลักธรรมาภิบาล

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

 ๑ โครงการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น จัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และ  ๓,๐๐๐,๐๐๐ เทศบาลตําบล สํานักปลัด

และสมาชิกสภาทองถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกตูม โคกตูม

 ๒ โครงการวันเทศบาล จัดพิธีสงฆทําบุญเลี้ยงพระ  ๓๐,๐๐๐ เทศบาลตําบล สํานักปลัด

คาจัดนิทรรศการ และกิจกรรมตางๆ ตาม โคกตูม

โครงการวันเทศบาล ฯลฯ

 ๓ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ  ๑๐๐,๐๐๐ เทศบาลตําบล สํานักปลัด

สําหรับผูบริหารเทศบาล ประกอบดวย คาวิทยากร คาจัดสถานที่ โคกตูม

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน คาอาหาร คาจัดพิมพเอกสาร และคาจาง

เทศบาล ลูกจางประจํา และ เหมา ตามโครงการฯ และคาใชจายอื่นๆ

พนักงานจาง

 ๔ โครงการฝกอบรมสัมมนาและดูงาน เพื่อดําเนินโครงการฝกอบรมสัมมนาและ  ๔๕๐,๐๐๐ เทศบาลตําบล สํานักปลัด

ของเจาหนาที่ทองถิ่น ศึกษาดูงานในราชอาณาจักร โคกตูม

 ๕ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ เพื่อดําเนินโครงการฝกอบรมพัฒนา  ๓๐๐,๐๐๐ เทศบาลตําบล สํานักปลัด

บุคลากรในหนวยงาน ประจําป 2564 ศักยภาพบุคลากรในหนวยงาน ประจําป โคกตูม

เทศบาลตําบลโคกตูม 2564 เทศบาลตําบลโคกตูม

ผด. ๐๒

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

เทศบาลตําบลโคกตูม

ที่ โครงการ
รายลละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 ๖ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ เพื่ออุดหนุนในการดําเนิน  ๒๕,๐๐๐ เทศบาลตําบล สํานักปลัด

บริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร โคกตูม

ในการชวยเหลือประชาชนของ จัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (สถานที่ ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

กลาง) อําเภอเมืองลพบุรี (สํานักงาน

สงเสริมการปกครองทองถิ่นอําเภอ

เมืองลพบุร)ี จังหวัดลพบุรี ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

 ๗ โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการ ดําเนินการปรับขอมูลแผนที่ภาษีและ  ๔๙๐,๐๐๐ เทศบาลตําบล กองคลัง

จัดเก็บรายไดของเทศบาลตําบลโคกตูม ทะเบียนทรัพยสินและการจัดทําขอมูล โคกตูม

โดยการปรับขอมูลแผนที่ภาษีและ ที่ดินและสิ่งปลูกสรางในเขตเทศบาล

ทะเบียนทรัพยสินนและการจัดทําขอมูล ตําบลโคกตูม

ที่ดินและสิ่งปลูกสรางตามพระราช

บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 

พ.ศ. 2562 และการจัดทําฐานขอมูล

ในการจัดเก็บรายไดของเทศบาลตําบล

โคกตูม

 ๘ โครงการประชาสัมพันธภาษีที่ดิน ดําเนินโครงการประชาสัมพันธฯ โดยการจัดทํา  ๓๐,๐๐๐ พื้นที่ในเขต กองคลัง

และสิ่งปลูกสราง ภาษีปาย และคา ปายประชาสัมพันธ แผนพับ เทศบาลตําบล

ธรรมเนียม เทศบาลตําบลโคกตูม โคกตูม

อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

8 โครงการ  ๔,๔๒๕,๐๐๐ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4
ที่ โครงการ

รายลละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ
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๑ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
๑.๑ แผนงานบริหารท่ัวไป

สถำนท่ี หน่วยงำนรับ

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

 ๑ โทรศัพท์มือถือประจ าต าแหน่ง โทรศัพท์มือถือประจ าต าแหน่งปลัดเทศบาล  ๔๕,๐๐๐ เทศบาลต าบลโคกตูม ส านักปลัดฯ

ปลัดเทศบาล ต าบลโคกตูม โดยมีคุณลักษณะดังน้ี

1. หน้าจอแสดงผลกว้าง 6.5 น้ิว

2. รองรับ Face ID หรือระบบการสแกน

ใบหน้า

3. รองรับการชาร์จแบบไร้สาย และระบบ

ชาร์จเร็ว

4. RAM 4 GB / ROM 64 / 256 / 

512 GB

5. หน่วยประมวลผล CPU ความเร็ว 2.65

GHz

 ๒ พรมทอ จัดซ้ือพรมทอ ปูพ้ืนอาคารอเนกประสงค์

เทศบาลต าบลโคกตูม พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

210 ตารางเมตร โดยใช้เคร่ืองจักรธรรมดา

ไม่เห็นรอยต่อ ดักฝุ่นกรวดทราย อายุการ

ใช้งาน 7 - 10 ปี 

แบบ ผด.02/๑

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4

เทศบำลต ำบลโคกตูม

ล ำดับท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
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๑ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
๑.๑ แผนงานบริหารท่ัวไป

สถำนท่ี หน่วยงำนรับ

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

 ๓ เก้าอ้ีพนักพิงสูง จัดซ้ือเก้าอ้ีพนักพิงสูง หุ้มด้วยหนัง PVC  ๔,๕๐๐ เทศบาลต าบลโคกตูม กองวิชาการ

มีท่ีท้าวแขน จ านวน 1 ตัว

 ๔ ตู้เหล็ก 2 บานทึบ จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บานทึก (มอก.)  ๑๑,๐๐๐ เทศบาลต าบลโคกตูม กองวิชาการ

จ านวน 2 ตู้

 ๕ โต๊ะท างานเหล็ก จัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก 5 ฟุต มีล้ินชัก  ๑๑,๐๐๐ เทศบาลต าบลโคกตูม กองวิชาการ

ด้านข้าง 2 ข้าง ตรงกลางมี 1 ล้ินชัก

จ านวน 1 ตัว

 ๖ เก้าอ้ีส านักงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน แบบล้อเล่ือน พนัก  ๑๖,๐๐๐ เทศบาลต าบลโคกตูม กองคลัง

พิงสูง บุหนัง มีท้าวแขน จ านวน 2 ตัว 

 ๗ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน  ๑๗,๐๐๐ เทศบาลต าบลโคกตูม กองคลัง

ส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า

19 น้ิว) 

6 โครงกำร  ๘๗,๕๐๐ 

รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

แบบ ผด.02/๑
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4
เทศบำลต ำบลโคกตูม

ล ำดับท่ี ครุภัณฑ์
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๑.ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
๑.๒ แผนงานการศึกษา

สถำนท่ี หน่วยงำนรับ

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

 ๑ ตู้เหล็ก จัดซ้ือตู้เหล็กแบบสองบาน 1 ตู้ โดยมี  ๕,๕๐๐ เทศบาลต าบลโคกตูม กองการศึกษา

คุณลักษณะดังน้ี

1. มีมือจับชนิดบิด

2. มีแผ่นปรับระดับ 3 ช้ิน

3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม (มอก.)

 ๒ เคร่ืองปรับอากาศ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน  ๔๘๒,๔๐๐ เทศบาลต าบลโคกตูม กองการศึกษา

ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด

30,000 บีทียู ราคาเคร่ืองละ 40,200 บาท

จ านวน 12 เคร่ือง

 ๓ โต๊ะคอมพิวเตอร์ จัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ ราคาตัวละ 4,500  ๓๑,๕๐๐ เทศบาลต าบลโคกตูม กองการศึกษา

บาท จ านวน 7 ตัว ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กในสังกัด

3 โครงกำร  ๕๑๙,๔๐๐ 

แบบ ผด.02/๑
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4
เทศบำลต ำบลโคกตูม

ล ำดับท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒
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๑.ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
๑.๓ แผนงานสาธารณสุข

สถำนท่ี หน่วยงำนรับ

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

 ๑ เก้าอ้ีส านักงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีพนักงานชนิดล้อเล่ือน มีพนักพิง  ๑๐,๐๐๐ เทศบาลต าบลโคกตูม กอง สธ

ขาชุบโครเมียม บุหนัง มีท้าวแขน

จ านวน 2 ตัว

๑ โครงกำร  ๑๐,๐๐๐ 

๑.๔  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
สถำนท่ี หน่วยงำนรับ

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

 ๑ เก้าอ้ีส านักงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน แบบล้อเล่ือน พนักพิง  ๔,๐๐๐ เทศบาลต าบลโคกตูม กองการศึกษา

กลาง บุหนัง มีท้าวแขน จ านวน 2 ตัว

ตัวละ 2,000 บาท 

๑ โครงกำร  ๔,๐๐๐ 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4

เทศบำลต ำบลโคกตูม

ล ำดับท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบ ผด.02/๑

ล ำดับท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒
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๒.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
๒.๑ แผนงานบริหารท่ัวไป

สถำนท่ี หน่วยงำนรับ

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

 ๑ เคร่ืองเสียงตามสายระบบใช้สายและ จัดซ้ือเคร่ืองเสียงตามสายระบบใช้สายและ  ๓๗,๐๐๐ ชุมชน พล.รพศ.1 กองวิชาการฯ

อุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด (พร้อมติดต้ัง) อุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด (พร้อมติดต้ัง) ชุมชน หมู่ท่ี 8 

พล.รพศ. 1 หมู่ท่ี 8 ต าบลนิคมสร้างตนเอง ต าบลนิคมฯ

 ๒ เคร่ืองเสียงตามสายระบบใช้สายและ จัดซ้ือเคร่ืองเสียงตามสายระบบใช้สายและ  ๓๐๓,๐๐๐ ชุมชน รง.กสย.ศอว.ศอพท. กองวิชาการฯ

อุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด (พร้อมติดต้ัง) อุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด (พร้อมติดต้ัง) ชุมชน หมู่ท่ี 3

รง.กสย.ศอว.ศอพท. หมู่ท่ี 3 ต าบลนิคม ต าบลนิคมฯ

สร้างตนเอง

 ๓ เคร่ืองเสียงตามสายระบบใช้สายและ จัดซ้ือเคร่ืองเสียงตามสายระบบใช้สายและ  ๖๔,๐๐๐ ชุมชน มทบ. 13 กองวิชาการฯ

อุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด (พร้อมติดต้ัง) อุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด (พร้อมติดต้ัง) ชุมชน หมู่ท่ี 8 

มทบ.13  หมู่ท่ี 8 ต าบลนิคมสร้างตนเอง ต าบลนิคมฯ

 ๔ เคร่ืองเสียงตามสายระบบใช้สายและ จัดซ้ือเคร่ืองเสียงตามสายระบบใช้สายและ  ๓๗,๙๐๐ ชุมชนบ้านซับเสือแมบ กองวิชาการฯ

อุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด (พร้อมติดต้ัง) อุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด (พร้อมติดต้ัง) ชุมชน หมู่ท่ี 10

บ้านซับเสือแมบ หมู่ท่ี 10 ต าบลนิคม ต าบลนิคมฯ

สร้างตนเอง

 ๕ เคร่ืองเสียงตามสายระบบใช้สายและ จัดซ้ือเคร่ืองเสียงตามสายระบบใช้สายและ  ๑๓,๘๐๐ ชุมชนบ้านดงจ าปา กองวิชาการฯ

อุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด (พร้อมติดต้ัง) อุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด (พร้อมติดต้ัง) ชุมชน หมู่ท่ี 1

บ้านดงจ าปา 1 หมู่ท่ี 1 ต าบลนิคมสร้างตนเอง ต าบลนิคมฯ

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4

เทศบำลต ำบลโคกตูม

แบบ ผด.02/๑

ล ำดับท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒
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๒.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
๒.๑ แผนงานบริหารท่ัวไป

สถำนท่ี หน่วยงำนรับ

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

 ๖ เคร่ืองเสียงตามสายระบบใช้สายและ จัดซ้ือเคร่ืองเสียงตามสายระบบใช้สายและ  ๓๐,๐๐๐ ชุมชนบ้านรักโคกสะอาด กองวิชาการฯ

อุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด (พร้อมติดต้ัง) อุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด (พร้อมติดต้ัง) ชุมชน หมู่ท่ี 11 

บ้านรักโคกสะอาด หมู่ท่ี 11 ต าบลนิคม ต าบลนิคมฯ

สร้างตนเอง

 ๗ เคร่ืองเสียงตามสายระบบใช้สายและ จัดซ้ือเคร่ืองเสียงตามสายระบบใช้สายและ  ๒๔๑,๐๐๐ ชุมชนบ้านหมู่ 8 สามัคคี กองวิชาการฯ

อุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด (พร้อมติดต้ัง) อุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด (พร้อมติดต้ัง) ชุมชน หมู่ท่ี 8 

บ้านหมู่ 8 สามัคคี หมู่ท่ี 8 ต าบลนิคม ต าบลนิคมฯ

สร้างตนเอง

 ๘ ล าโพงฮอร์น 60 - 150 วัตต์ และ จัดซ้ือล าโพงฮอร์น 60 - 150 วัตต์ และ  ๙,๘๐๐ ชุมชนบ้านท่าเด่ือ-คงเจริญ กองวิชาการฯ

อุปกรณ์ จ านวน 7 ตัว (พร้อมติดต้ัง) อุปกรณ์ จ านวน 7 ตัว (พร้อมติดต้ัง) ชุมชน หมู่ท่ี 4

บ้านท่าเด่ือ - คงเจริญ หมู่ท่ี 4 ต าบลนิคม ต าบลนิคมฯ

สร้างตนเอง

8 โครงกำร  ๗๓๖,๕๐๐ 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4

เทศบำลต ำบลโคกตูม

แบบ ผด.02/๑

ล ำดับท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒
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3.ประเภทครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
3.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป

สถำนท่ี หน่วยงำนรับ

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

 ๑ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพดิจิตอล จ านวน 1 ตัว  ๕๗,๐๐๐ เทศบาลต าบลโคกตูม กองวิชาการฯ

 ๒ อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) จัดซ้ืออากาศยานไร้คนขับ (โดรน) จ านวน  ๓๕,๐๐๐ เทศบาลต าบลโคกตูม กองวิชาการฯ

 เคร่ือง 

๒ โครงกำร  ๙๒,๐๐๐ 

แบบ ผด.02/๑
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4
เทศบำลต ำบลโคกตูม

ล ำดับท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4
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4.ประเภทครุภัณฑ์กำรเกษตร
4.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป

สถำนท่ี หน่วยงำนรับ

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

 ๑ เคร่ืองกรองน้ า จัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ าส าหรับก าจัดคราบ  ๖๖,๐๐๐ เทศบาลต าบลโคกตูม ส านักปลัด

หินปูน สารกรอง CF3 อัตราการกรอง : 

1,000 ลิตร / ช.ม. (แรงดันน้ า 2 Bar)

ขนาด (mm) : 360 (ก) x 585 (ย) x 

1,100 (ส) ปริมาณไฟฟ้า : 220/240 v1

เฟต สารกรอง CF3 และเกลือ

๑ โครงกำร  ๖๖,๐๐๐ 

ล ำดับท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4

เทศบำลต ำบลโคกตูม

แบบ ผด.02/๑
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5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
5.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป

สถำนท่ี หน่วยงำนรับ

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

 ๑ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One  ๔๖,๐๐๐ เทศบาลต าบลโคกตูม ส านักปลัด

ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 2 เคร่ือง

 ๒ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์  ๑๕,๐๐๐ เทศบาลต าบลโคกตูม ส านักปลัด

หรือ LED สี หรือ LED สี

 ๓ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน  ๔๔,๐๐๐ เทศบาลต าบลโคกตูม กองวิชาการฯ

ประมวลผล จ านวน 2 เคร่ือง 

 ๔ ระบบเว๊ปไซด์ จัดซ้ือระบบเว๊ปไซด์  ระบบแสดงข้อมูลข่าวสาร  ๕๐,๐๐๐ เทศบาลต าบลโคกตูม กองวิชาการฯ

ท่ีหน้าเว๊ปไซด์ก่ึงอัตโนมัติเช่ือมโยงข้อมูล

RSS ระบบจัดการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยดึงข้อมูล

มาจัดแสดงท่ีหน้าเว๊ปไซด์

 ๕ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน  ๑๗,๐๐๐ เทศบาลต าบลโคกตูม กองคลัง

จ านวน 1 เคร่ือง

5 โครงกำร  ๑๗๒,๐๐๐ 

ล ำดับท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

แบบ ผด.02/๑
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4
เทศบำลต ำบลโคกตูม
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5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
5.2 แผนงานการศึกษา

สถำนท่ี หน่วยงำนรับ
ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 ๑ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน  ๓๔,๐๐๐ เทศบาลต าบลโคกตูม กองการศึกษา

จ านวน 2 เคร่ือง

 ๒ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบ  ๑๕,๐๐๐ เทศบาลต าบลโคกตูม กองการศึกษา

ฉีดหมึก พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink

Tank Printer) ราคาเคร่ืองละ 7,500 

บาท จ านวน  2 เคร่ือง

 ๓ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน  ๓๔,๐๐๐ เทศบาลต าบลโคกตูม กองการศึกษา

ราคาเคร่ืองละ 17,000 บาท จ านวน 2 เคร่ือง

ใช้ในโรงเรียนเทศบาล ๑ (ซอย ๖)

 ๔ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบ  ๑๕,๐๐๐ เทศบาลต าบลโคกตูม กองการศึกษา

ฉีดหมึก พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink

Tank Printer) ราคาเคร่ืองละ 7,500 

บาท จ านวน  2 เคร่ือง

ใช้ในโรงเรียนเทศบาล ๑ (ซอย ๖)

 ๕ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดพร้อมติดต้ังถัง จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดพร้อมติดต้ังถัง  ๓๐,๑๐๐ เทศบาลต าบลโคกตูม กองการศึกษา

หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา

เคร่ืองละ 4,300 บาท จ านวน 7 เคร่ือง

5 โครงกำร  ๑๒๘,๑๐๐ 

ล ำดับท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4

เทศบำลต ำบลโคกตูม

แบบ ผด.02/๑
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5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
5.3 แผนงานสาธารณสุข

สถำนท่ี หน่วยงำนรับ

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

 ๑ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์  ๑๕,๐๐๐ เทศบาลต าบลโคกตูม กอง สธ.

หรือ LED สี หรือ LED สี

๑ โครงกำร  ๑๕,๐๐๐ 

ล ำดับท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4

เทศบำลต ำบลโคกตูม

แบบ ผด.02/๑
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6.ประเภทครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง
6.1 แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถำนท่ี หน่วยงำนรับ

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

 ๑ เคร่ืองช่วยหายใจ จัดซ้ือเคร่ืองช่วยหายใจชนิดอัดอากาศ  ๕๐๐,๐๐๐ เทศบาลต าบลโคกตูม ส านักปลัด

แบบสะพายหลัง หน้ากาก FULL FACE

MASK เป็นแบบครอบท้ังใบหน้าเป็นขนาด

เดียวท่ีเข้าได้กับทุกรูปหน้า ขอบหน้ากาก

เป็นยางซึล 2 ช้ันท าด้วยวัสดุ E.P.D.M. 

ท่ีทนสารเคมีและความร้อนอย่างดี

๑ โครงกำร  ๕๐๐,๐๐๐ 

ล ำดับท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4

เทศบำลต ำบลโคกตูม

แบบ ผด.02/๑
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7. ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะ
7.1 แผนงานเคหะและชุมชน

สถำนท่ี หน่วยงำนรับ

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

 ๑ รถบรรทุกขยะ จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  ๒,๔๐๐,๐๐๐ เทศบาลต าบลโคกตูม กอง สธ.

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 

กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จ านวน 1 คัน

๑ โครงกำร  ๒,๔๐๐,๐๐๐ 

ล ำดับท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4

เทศบำลต ำบลโคกตูม

แบบ ผด.02/๑
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