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ประกาศเทศบาลต าบลเทพาลัย 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 

------------------------------ 
    

   ตามท่ีเทศบาลต าบลเทพาลัย ได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน และเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล นั้น 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยการจัดท าแผนพัฒนาของ           
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และการซักซ้อมแนว
ทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อปท. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0810.3/ว6732 
ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ การจัดท า
แผนการด าเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน  พ.ศ. 2564 

 

 
 
      (นายประทีป   ล้ ากลาง) 
            นายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

ค าน า 

  เทศบาลต าบลเทพาลัย ได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน และเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และการซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น อปท. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0810.3/ว6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 
2562 ซึ่งได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติส าหรับพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ การจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติมให้
เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

  แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลเทพาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564เพ่ิมเติม      
(ฉบับที่  3) เป็นแผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอี ยดแผนงาน      
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น 

  เทศบาลต าบลเทพาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนด าเนินการของเทศบาลต าบลเทพาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงาน สามารถตอบสนอง
ความต้องการตลอดจนเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเทพาลัย 

 

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
เทศบาลต าบลเทพาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

สารบัญ 

 
ส่วนที ่1                   หน้า 

- บทน า 
- วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน       1 
- ขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน       2-3 

ส่วนที่ 2    
- บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม(แบบ ผด.01)       5 
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)      6-8 
- บัญชีสรุปครุภัณฑ์/งบประมาณ (แบบ ผด. 01/1)      9 
- บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ (แบบ ผด. 02/1)      14 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  
 

ส่วนที่ 1 
ที่มาของแผนการด าเนินงาน 

บทที่ 1 
  เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 26 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมรขั้นตอนด าเนินการดังนี้                

 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น              

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ   
แผนการด าเนินงาน ทั้ งนี้ ให้ปดดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้ าวันนับตั้ งแต่ที่ประกาศ            
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ วกันและปดดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวัน
นับตั้งแต่ที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือ
ได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไข
แผน การด า เนิ น งาน เป็ น อ าน าจขอ งผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น  แล ะต ามห นั งสื อก ระท รวงมห าด ไท ย                         
ที่ มท.0810.3/ว6732 เรื่องซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดให้การจัดท าแผนด าเนินงานเพ่ิมเติมให้เป็นอ านาจผู้บริหารท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 เป็นต้นไป 
  ภายใต้ระเบียบฯและหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว เทศบาลต าบลเทพาลัย จึงได้
ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) ขึ้นเพ่ือให้ทราบถึง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณนั้น และใช้แนวทางในการด าเนินงานในงบประมาณ  พ.ศ.2563 ขององค์กรบริหารส่วน
เทศบาลต าบลเทพาลัย ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการการท างานกับ
หน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตาม
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น โดยการจัดท าแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
2. วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
  (1) เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 
  (2) เพ่ือใช้ในการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ    
มากขึ้น 
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(3) เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆของ
แผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ   มีความสะดวก
มากขึ้น 
3. ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการจัดท าร่างแผน 
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท ารางแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน 
   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่างแผนด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็น
แผนการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ
ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ทั้งนั้น  ให้ปดดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่
ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปดดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
   แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
   “การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 
   กรณีการจัดท าแผนการด าเนินงารนเพ่ิมเติมให้อ านาจผู้บริหาร ซึ่งจะต้องจัดท าให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ 
 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้ 
    

   ส่วนที่ 1 ที่มาของแผนการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
1. บทน า 
2. วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
3. ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
4. ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

  ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนา/ครุภัณฑ์ ประกอบด้วย 
1. บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 
2. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02) 

4. ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
  (1) ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรบริหารส่วนเทศบาลต าบล
เทพาลัย มีความชัดเจนในการปฏิบัติมาขึ้นท าให้การด าเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น 
  (2) ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

หน้า 2 



 

  
 

 
  (3) ใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานและการประเมินผลท าให้ติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้น
ปีมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
  (4) ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการด าเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า 3 



 

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า 4 



 

  
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลเทพาลัย  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชีมา 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็น 
ร้อยละของ

โครงการทั้งหมด 

จ านวน  
งบประมาณ 

ร้อยละ  
ของ 

งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

     

6.1 แนวทางการพัฒนาการจัดใหม้ีและ
บ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
และบ ารุงรักษาในเขตชุมชน   และท้องถิ่น 

5 100.00 1,378,372 100.00 เทศบาลต าบลเทพา
ลัย 

รวม 
 

5 100.00 1,378,372 100.00  

รวมท้ังสิ้น 
 

5 100.00 1,378,372 100.00  

 

 

 

แบบ ผด.01 

หน้า 5 

แบบ ผด.01 



 

  
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 
 

    ภายใต้ยุทธศาสตร์ 6ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  6.1 แนวทางการพัฒนาการจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า และบ ารุงรักษาในเขตชุมชน และท้องถิ่น 

 
 
 

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ
ที่ได้รับ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

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. โครงการก่อสร้างเสริมผิว
จราจร ถนนคสล.(OVERAY) 
ด้ วยแอสฟั ลติกคอนกรีต 
ถนนเทศบาล 9(ช่วงสุดท้าย) 
หมู่ที่  9  ต.เทพาลัย อ.คง    
จ.นครราชสีมา 

เสริมผิ วจราจรถนน  คสล .  (OVERAY)  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 
0.05  เมตร หรือพ้ืนที่เสริมผิวจราจร  ถนน  
คสล. (OVERAY) รวมไม่น้อยกว่า 360.00
ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร   (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) 
พ.ศ.2564 หน้าที่ 9 ล าดับที่ 21 

164,000
(ต้ังจ่าย

รายการใหม่) 

ภายในเขต
เทศบาล 

กองช่าง             

2. โครงการย้ายเสาไฟฟ้าแรง
ต่ าบ้านวัด (ถนนเทศบาล 
19) หมู่ที่ 9  ต.เทพาลัย อ.
คง จ.นครราชสีมา 

ย้ายเสาไฟฟ้าแรงต่ า ขนาด 8 เมตร จ านวน 
14 ต้น ย้ายโคมไฟสาธารณะขนาด 2X36 
จ านวน 5  ชุด  (อุดหนุนการไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาคคง) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) 
พ.ศ.2564 หน้าที่ 9 ล าดับที่ 22 

132,372
(ต้ังจ่าย

รายการใหม่) 

ภายในเขต
เทศบาล 

กองช่าง             

หน้า 6 

แบบ ผด.02 



 

  
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 
 

    ภายใต้ยุทธศาสตร์ 6ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  6.1 แนวทางการพัฒนาการจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า และบ ารุงรักษาในเขตชุมชน และท้องถิ่น  

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ
ที่ได้รับ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

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

. 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริม เหล็ก  ถนนเทศบาล 9 
(ซอยไปบ้านนายส าเลียง เฉียง
กลาง) หมู่ที่ 9  ต.เทพาลัย อ.คง 
จ.นครราชสีมา 

ผิวจราจรคอนกรีต เสริม เหล็กกว้าง 
3.00 เมตร  ยาว 130.00 เมตร หนา 
0.15  เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่
น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร  (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด)  เป็นไปตาม
แผนพัฒ นาท้ องถิ่ น  (พ .ศ .25 6 1 -
2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563   
หน้าท่ี 13  ล าดับที่ 6 

226,000
(ต้ังจ่าย

รายการใหม่) 

ภายในเขต
เทศบาล 

กองช่าง             

4. โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร
ถนน คสล .  (OVERAY) ด้ วย
แ อส ฟั ล ติ ก ค อ น ก รี ต  ถ น น
เทศบาล 18 (จุดเริ่มต้นบริเวณ
แ ย ก ถ น น บ้ าน วั ด -เมื อ งค ง 
จุดสิ้นสุดบริเวณทางเข้าสระน้ า
บ้านถนนนางคลาน) หมู่ที่ 10 
ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 

เสริมผิวจราจรถนน  คสล.  (OVERAY)  
กว้าง 4.00 ยาว 250.00 เมตร หนา 
0.05  เมตร หรือพื้นที่เสริมผิวจราจร  
ถนน  คสล. (OVERAY) รวมไม่น้อยกว่า 
1,000.00  ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร  
(ตามแบบเทศบาลก าหนด)   เป็นไปตาม
แผนพัฒ นาท้ องถิ่ น  (พ .ศ .25 6 1 -
2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2564   
หน้าท่ี 10  ล าดับที่  23 

430,000 
(ต้ังจ่าย

รายการใหม่) 

ภายในเขต
เทศบาล 

กองช่าง             

หน้า 7 
แบบ ผด.02 



 

  
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 
 

    ภายใต้ยุทธศาสตร์ 6ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  6.1 แนวทางการพัฒนาการจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า และบ ารุงรักษาในเขตชุมชน และท้องถิ่น  

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ
ที่ได้รับ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

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

. 

5. โครงการก่อสร้ างเสริมผิ ว
จราจรถนน คสล.  (OVERAY) 
ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน
เทศบาล 18 (บริ เวณแยก
ถนนเทศบาล 9  จุดสิ้ นสุด
บริเวณทางเข้าโรงงานผลิต  
หัวแก๊ส) หมู่ที่ 9 ต.เทพาลัย     
อ.คง จ.นครราชสีมา 

เสริมผิ วจราจรถนน คสล. (OVERAY)  
กว้าง 5.00 ยาว 200.00 เมตร หนา 
0.05  เมตร หรือพื้นที่ เสริมผิวจราจร  
ถนน  คสล. (OVERAY) รวมไม่น้อยกว่า 
1,000.00 ตร .ม .พ ร้ อมตี เส้ น จราจร   
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) งบประมาณ 
426,000 บาท เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ .ศ .2561-2565) เพิ่ ม เติ ม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 หน้าที่ 10 ล าดับ
ที่  24 

426,000
(ต้ังจ่าย

รายการใหม่) 
 

ภายในเขต
เทศบาล 

กองช่าง             

หน้า 8 

แบบ ผด.02 



 

  
 

 
บัญชีสรุปครุภัณฑ์/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) 
เทศบาลต าบลเทพาลัย  อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

 
แผนงาน จ านวน 

โครงการ 
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็น 
ร้อยละของ 

โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละ 
ของ 

งบประมาณ 
ทั้งหมด 

หน่วย
ด าเนินการ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 8 100 88,420 100  
แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน 
1 100 120,000 100  

รวม 9 100 208,420 100 
 

 

รวมทั้งสิ้น 9 100 208,420 100 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.01/1 

หน้า 9 



 

  
 

บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ 
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 
 

 1.แผนงานบริหารงานทั่วไป :งานบริหารทั่วไป 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที ่ ประเภท 
ครุภัณฑ ์

ครุภัณฑ ์ รายละเอียด 
ของครภุัณฑ ์

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

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 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ 
ส าหรับงานประมวลผล  
จ านวน 1 เครื่อง 

22,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลดัเทศบาล             

แบบ ผด.02/1 

หน้า 10 



 

  
 

บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ 
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 
 

 1.แผนงานบริหารงานทั่วไป :งานบริหารงานคลัง 

 

ที ่ ประเภท 
ครุภัณฑ ์

ครุภัณฑ ์ รายละเอียด 
ของครภุัณฑ ์

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

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 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
ส าหรับงานประมวลผล  
จ านวน 1 เครื่อง (เครื่องที่2) 

22,000 ภายในเขตเทศบาล กองคลัง             

2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ 
งานส านักงาน*(จอแสดงภาพ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
จ านวน 1 เครื่อง 

17,000 ภายในเขตเทศบาล กองคลัง             

3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ  
LED ขาวด า (18 หน้า/นาที)  
จ านวน 2 เครื่อง 

5,200 ภายในเขตเทศบาล กองคลัง             

4 ครุภัณฑ์ส านักงาน  โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี  
จ านวน 1 ชุด 

9,420 ภายในเขตเทศบาล กองคลัง             

5 ครุภัณฑ์ส านักงาน  ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ  
จ านวน 1 หลัง 

4,900 ภายในเขตเทศบาล กองคลัง             

แบบ ผด.02/1 

หน้า 11 



 

  
 

บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ 
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 
 

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป :งานบริหารงานคลัง 

 
 

 

 

 
 
 

 

ที ่ ประเภท 
ครุภัณฑ ์

ครุภัณฑ ์ รายละเอียด 
ของครภุัณฑ ์

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

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. 

6 ครุภัณฑ์ส านักงาน  ตู้เหล็กแบบ 2 บาน  
จ านวน 1 หลัง 

5,900 ภายในเขตเทศบาล กองคลัง             

7 ครุภัณฑ์ส านักงาน  เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 1 ตัว 2,000 ภายในเขตเทศบาล กองคลัง             

แบบ ผด.02/1 

หน้า 12 



 

  
 

บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ 
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 
 

 1.แผนงานการรักษาความสงบภายใน :งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

  

ที ่ ประเภท 
ครุภัณฑ ์

ครุภัณฑ ์ รายละเอียด 
ของครภุัณฑ ์

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

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 ครุภัณฑ์การเกษตร  เครื่องสูบน้ าแบบท่อสูบน้ า 
พญานาค (ก าลังไม่น้อยกว่า  
14 แรงม้าจ านวน 1 เครื่อง 

23,200 ครุภัณฑ์การเกษตร              

หน้า 13 

แบบ ผด.02/1 


