
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
คิดเป็นร้อยละของโค

รงการทั้งหมด
จำนวนงบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละของงบป

ระมาณทั้งหมด
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

   1.1 แผนงานการศึกษา 17 20.73 8,855,560 26.54 กองการศึกษา

   1.2 แผนงานสาธารณสุข 9 10.98 1,050,000 3.15 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   1.3 แผนงานงบกลาง 6 7.32 14,505,200 43.48 กองสาธารณสุข ฯ,สำนักปลัด ฯ

   1.4 แผนงานเคหะและชุมชน 2 1.68 2,268,000 6.80 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 1.68 170,000 0.51 สำนักปลัด ฯ

   1.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 7.32 430,000 1.29 สำนักปลัด ฯ

รวม 42 50.00 27,278,760 81.76

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชน

   2.1 แผนงานการสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 8 9.52 877,580 2.63 สำนักปลัด ฯ

   2.2 แผนงานการพานิชย์ 1 0.84 30,000 0.09 สำนักปลัด ฯ

รวม 9 10.36 907,580 2.72



แบบ ผด 01
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แบบ ผด 01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กองการศึกษา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุข ฯ,สำนักปลัด ฯ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สำนักปลัด ฯ

สำนักปลัด ฯ

สำนักปลัด ฯ

สำนักปลัด ฯ



ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
คิดเป็นร้อยละของโค

รงการทั้งหมด
จำนวนงบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละของงบป

ระมาณทั้งหมด
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

   3.1 แผนงานบริหารทั่วไป 1 0.84 150,000 0.45 สำนักปลัด ฯ

   3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 14 11.76 1,249,500 3.75 กองการศึกษา,สำนักปลัด ฯ

และนันทนาการ

รวม 15 12.60 1,399,500 4.19

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

     4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา 2 1.68 2,219,000 6.65 กองช่าง

รวม 2 1.68 2,219,000 6.65

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

     5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 14 11.76 1,383,000 4.15 สำนักปลัด ฯ,กองคลัง

     5.2 แผนงานการพานิชย์ 2 1.68 175,000 0.52 สำนักปลัด ฯ

รวม 16 11.76 1,558,000 4.67

รวมทั้งสิ้น 84 100.00 33,362,840 100.00
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สำนักปลัด ฯ

กองการศึกษา,สำนักปลัด ฯ

กองช่าง

สำนักปลัด ฯ,กองคลัง

สำนักปลัด ฯ



แบบ ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอ

บหลัก

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.

1 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ฯ 5,000 ห้องประชุมเทศบาล กองการศึกษา

เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ตำบลร่อนพิบูลย์

2 นิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล นิเทศ-ติดตามการเรียนการสอนของ 2,000 ศพด.เทศบาล กองการศึกษา

ตำบลร่อนพิบูลย์ ศพด.เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ตำบลร่อนพิบูลย์

3 ค่ายคุณธรรม จริยธรรม จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม 50,000 วัดในเขตเทศบาล กองการศึกษา

แก่กลุ่มเป้าหมาย ตำบลร่อนพิบูลย์

4 เพิ่มประสิทธิภาพคณะบริหาร จัดให้มีการฝึกอบรมคณะบริหาร 50,000 ห้องประชุมเทศบาล กองการศึกษา

สภาเด็กและเยาวชน สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบล ตำบลร่อนพิบูลย์

ร่อนพิบูลย์

5 อาหารเสริม (นม) จัดหาอาหารเสริม(นม)แก่ร.ร.สังกัด 2,491,060 ในเขตเทศบาล กองการศึกษา

สพฐ.ในเขตเทศบาลและศูนย์พัฒนา ตำบลร่อนพิบูลย์

เด็กเล็กเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอ

บหลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ส.ค. ก.ย.
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แบบ ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

พ.ศ.2564

แบบ ผด.02

พ.ศ.2564



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

6 อาหารกลางวัน อุดหนุนงบประมาณในการจัดหา 5,000,000 ในเขตเทศบาล กองการศึกษา

อาหารกลางวันแก่ร.ร.สังกัดสพฐ. ตำบลร่อนพิบูลย์

ในเขตเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

7 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ณ 114,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

สถานที่ราชการ ศพด.ทต.ร่อนพิบูลย์ จำนวน 1 ราย ทต.ร่อนพิบูลย์

8 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จ้างเหมาทำความสะอาด ณ 138,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

สถานที่ราชการ ศพด.ทต.ร่อนพิบูลย์ จำนวน 1 ราย ทต.ร่อนพิบูลย์

9 จ้างเหมาครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็ก จ้างเหมาครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็ก 228,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล เทศบาลตำบลร่อน

ร่อนพิบูลย์ จำนวน 1 ราย พิบูลย์

แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอ

บหลัก

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.

10 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร  - จัดหาอาหารกลางวันแก่เด็กเล็ก 392,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอ

บหลัก



ส.ค. ก.ย.
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ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

พ.ศ.2564



สถานศึกษา ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล เทศบาลตำบลร่อน

ร่อนพิบูลย์ พิบูลย์

 - สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ 136,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก เทศบาลตำบลร่อน

เล็ก เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ พิบูลย์

 - สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ 56,500 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลร่อน

เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ พิบูลย์

11 บ้าน วัด โรงเรียน จัดกิจกรรมบูรณาการระหว่างบ้าน 5,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

วัด และโรงเรียน (ศพด.เทศบาลฯ) ทต.ร่อนพิบูลย์

12 ส่งเสริมการสอนภาษาอาเซียน ส่งเสริมให้มีการสอนภาษาต่างประ 45,000 ห้องประชุมเทศบาล กองการศึกษา

เทศ โดยเฉพาะภาษาอาเซียนแก่ ตำบลร่อนพิบูลย์

ประชาชน

13 คาราวานเสริมสร้างประสบการณ์ จัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงาน 40,000 นอกเขตเทศบาล ฯ กองการศึกษา

เด็ก นอกสถานที่ เช่น แหล่งเรียนรู้ต่างๆ

แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอ

บหลัก

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.

14 พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก บุคลากร จัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงาน 50,000 นอกเขตเทศบาล ฯ กองการศึกษา

ทางการศึกษาและคณะกรรมการ นอกสถานที่เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ 
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ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

พ.ศ.2564



15 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ จัดกิจกรรมที่เป็นการสานสัมพันธ์ 20,000 ในเขตเทศบาล กองการศึกษา

สานสัมพันธ์ชุมชน ระหว่างชุมชนและศูนย์พัฒนา ตำบลร่อนพิบูลย์

เด็กเล็กเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

16 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกิจกรรม จัดกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญทาง 3,000 ในเขตเทศบาล กองการศึกษา

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา ตำบลร่อนพิบูลย์

17 ส่งเสริมรักการอ่าน เตรียมสถานที่วัสดุอุปกรณ์ในการ 30,000 ชุมชนต่างๆ กองการศึกษา

อ่านหนังสือแก่ชุมชนต่างๆ ในเขต ในเขตเทศบาล

เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ตำบลร่อนพิบูลย์

แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอ

บหลัก

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.

1.2 แผนงานสาธารณสุข

1 จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย จ้างเหมาผู้นำเต้นแอโรบิก จำนวน 50,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

1 ราย ตำบลร่อนพิบูลย์ และสิ่งแวดล้อม

2 อบรมและศึกษาดูงานของผู้ประ จัดให้มีการอบรมและศึกษาดูงาน 100,000 นอกเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

กอบการร้านอาหาร นอกสถานที่ ปีละ 1 ครั้ง ตำบลร่อนพิบูลย์ และสิ่งแวดล้อม
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แบบ ผด.02

พ.ศ.2564



3 อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถาน จัดให้มีการอบรมและแลกเปลี่ยน 200,000 นอกเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ที่ของ อสม. เรียนรู้นอกสถานที่แก่อสมปีละ1ครั้ง ตำบลร่อนพิบูลย์ และสิ่งแวดล้อม

4 ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จัดให้มีการฉีดวัคซีน ยาคุมกำเนิด 70,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

แก่สุนัข แมว  ในเขตเทศบาลฯ ตำบลร่อนพิบูลย์ และสิ่งแวดล้อม

5 ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด จัดให้มีการฉีดพ่นหมอกควัน แจก 50,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ออก ทรายอะเบท ฯลฯ ภายในเขต ตำบลร่อนพิบูลย์ และสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

6 ผลิตสื่อเพื่อให้การสุขศึกษาประชา ผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เช่น vcd 30,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

สัมพันธ์เกี่ยวกับการสาธารณสุขฯ dvd แผ่นพับ โปสเตอร ์คู่มือ ฯลฯ ตำบลร่อนพิบูลย์ และสิ่งแวดล้อม

แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอ

บหลัก

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.

7 อาหารปลอดภัย (Food Safety) จัดให้มีการสุ่มตรวจสารปนเปื้อน 50,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ในอาหารที่จำหน่ายภายในเขต ตำบลร่อนพิบูลย์ และสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

ตำบลร่อนพิบูลย์

8 จ้างเหมาบริการระบบการแพทย์ จ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ 300,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ฉุกเฉิน ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน ตำบลร่อนพิบูลย์ และสิ่งแวดล้อม

9 อุดหนุนการดำเนินงานตามแนว อุดหนุนงบประมาณแก่คณะกรรม 200,000 ชุมชนในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
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ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

พ.ศ.2564



ทางโครงการพระราชดำริด้าน การชุมชนในเขตเทศบาล ทั้ง 10 ตำบลร่อนพิบูลย์ และสิ่งแวดล้อม

สาธารณสุข ชุมชน ชุมชนละ 20,000 บาท

แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอ

บหลัก

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.

1.3 แผนงานงบกลาง

1 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ สนับสนุนงบประมาณสมทบให้แก่ 200,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลร่อนพิบูลย์ และสิ่งแวดล้อม

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จัดหาอุปกรณ์ด้านการจราจรต่างๆ 100,000 ในเขตเทศบาล สำนักปลัด ฯ

หรือการทาส ีตีเส้นจราจร ฯลฯ ตำบลร่อนพิบูลย์ (งานป้องกัน ฯ)

3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,650,000 ในเขตเทศบาล สำนักปลัด ฯ

แก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ ตำบลร่อนพิบูลย์ (งานพัฒนาชุมชน)

4 เบี้ยความพิการ ให้การสงเคราะห์เบี้ยความพิการ 2,323,200 ในเขตเทศบาล สำนักปลัด ฯ
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ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

พ.ศ.2564



ให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิ ตำบลร่อนพิบูลย์ (งานพัฒนาชุมชน)

5 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ 132,000 ในเขตเทศบาล สำนักปลัด ฯ

ผู้ป่วยเอดส์ที่ขอรับการสงเคราะห์ ตำบลร่อนพิบูลย์ (งานพัฒนาชุมชน)

ตามระเบียบที่กำหนด

6 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน สนับสนุนงบประมาณแก่กองทุน 100,000 ในเขตเทศบาล สำนักปลัด ฯ

สวัสดิการชุมชน ปีละ 1 ครั้ง ตำบลร่อนพิบูลย์ (งานพัฒนาชุมชน)

แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอ

บหลัก

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.

1.4 แผนงานเคหะและชุมชน

1 จ้างเหมาโครงการรักษาความ จ้างเหมาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน 2,160,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามโครงการ ฯ ตำบลร่อนพิบูลย์ และสิ่งแวดล้อม

ของถนนและทางเท้า

2 จ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานตาม จ้างเหมาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน 108,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

พรบ.การสาธารณสุข ฯ ตามโครงการ ฯ จำนวน 1 ราย ตำบลร่อนพิบูลย์ และสิ่งแวดล้อม

1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

1 ส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 120,000 ใน/นอกเขตเทศบาล สำนักปลัด ฯ

ร่างกาย จิตใจและสังคมแก่ชมรม ตำบลร่อนพิบูลย์ (งานพัฒนาชุมชน)

ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

2 ส่งเสริมการพัฒนาศักภาพผู้สูง จัดให้มีศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูง 50,000 ในเขตเทศบาล สำนักปลัด ฯ
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แบบ ผด.02

พ.ศ.2564



อายุ อายุ และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว ตำบลร่อนพิบูลย์ (งานพัฒนาชุมชน)

ข้อง

แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอ

บหลัก

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.

1.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1 ช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับความ 50,000 ในเขตเทศบาล สำนักปลัด ฯ

เดือดร้อนจากสาธารณภัยต่าง ๆ ตำบลร่อนพิบูลย์ (งานป้องกัน ฯ)

2 ป้องกันอัคคีภัยในชุมชน สำรวจ ให้ความรู้ จัดหาและติดตั้ง 30,000 ชุมชนในเขตเทศบาล สำนักปลัด ฯ

อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นในชุมชน ตำบลร่อนพิบูลย์ (งานป้องกัน ฯ)

ต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล ฯ

3 ฝึกซ้อมแผน จัดให้มีการฝึกอบรม/ซ้อมแผนต่างๆ 50,000 โรงเรียนร่อนพิบูลย์ สำนักปลัด ฯ

ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันหรือ (งานป้องกัน ฯ)

บรรเทาสาธารณภัย

4 ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ แก่สมาชิก จัดให้มีการฝึกอบรม/ทบทวน 100,000 อาคารสำนักงาน สำนักปลัด ฯ

อปพร. อปพร.และกิจกรรมอื่น ๆ ป้องกัน ฯ (งานป้องกัน ฯ)

ที่เกี่ยวข้อง

5 ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จัดให้มีการตั้งจุดบริการในช่วง 50,000 ในเขตเทศบาล สำนักปลัด ฯ
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แบบ ผด.02

พ.ศ.2564



ในช่วงเทศกาล เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ตำบลร่อนพิบูลย์ (งานป้องกัน ฯ)

6 ฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ จัดให้มีการฝึกอบรมสมาชิกจิตอาสา 150,000 อาคารสำนักงาน สำนักปลัด ฯ

ภัยพิบัติ ทต.ร่อนพิบูลย์ (งานป้องกัน ฯ)

แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชน

2.1 แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอ

บหลัก

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.

1 ส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนา จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสตรี 50,000 ห้องประชุมเทศบาล สำนักปลัด ฯ

สตรีและครอบครัว และครอบครัว ตำบลร่อนพิบูลย์ (งานพัฒนาชุมชน)

2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมกิจกรรมด้านการบำบัด 60,000 ในเขตเทศบาล สำนักปลัด ฯ

ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในเขตเทศบาล ตำบลร่อนพิบูลย์ (งานพัฒนาชุมชน)

ตำบลร่อนพิบูลย์

3 ส่งเสริมการประกอบอาชีพและ จัดให้มีการฝึกอบรมทักษะ อาชีพ 120,000 ห้องประชุมเทศบาล สำนักปลัด ฯ

การรวมกลุ่มของประชาชน ต่าง ๆ แก่ประชาชน ตำบลร่อนพิบูลย์ (งานพัฒนาชุมชน)

4 ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการ จัดให้มีการทำแผนชุมชน 30,000 ชุมชนต่าง ๆ ในเขต สำนักปลัด ฯ

จัดทำแผนชุมชน เทศบาล/ห้องประ (งานพัฒนาชุมชน)

ชุมเทศบาล ฯ

5 อบรมและศึกษาดูงานของผู้นำ จัดให้มีการอบรมและศึกษาดูงาน 500,000 นอกเขตเทศบาล สำนักปลัด ฯ

ชุมชน สำหรับผู้นำชุมชนทั้ง 10 ชุมชน ตำบลร่อนพิบูลย์ (งานพัฒนาชุมชน)

6 อุดหนุนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ สนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริม 27,580 กลุ่มนาทองอินทรีย์ สำนักปลัด ฯ
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แบบ ผด.02

พ.ศ.2564



ศักยภาพกลุ่มอาชีพผลิตปุ๋ยอินทรีย์ หมู่ 7 (งานพัฒนาชุมชน)

แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอ

บหลัก

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.

7 อุดหนุนโครงการจัดทำแผนระดับ สนับสนุนงบประมาณในการดำเนิน 30,000 สภาองค์กรชุมชน สำนักปลัด ฯ

ตำบล ภารกิจของสภาองค์กรชุมชน ฯ ตำบลร่อนพิบูลย์ (งานพัฒนาชุมชน)

8 สนับสนุนกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ทักษะ 60,000 ในเขตเทศบาลตำบล สำนักปลัด ฯ

ชุมชนในเขตเทศบาล ความรู้ แก่กลุ่มอาชีพและวิสาหกิจ ร่อนพิบูลย์ (งานพัฒนาชุมชน)

ชุมชนในเขตเทศบาลฯ

2.2 แผนงานการพานิชย์

1 จัดกิจกรรมตลาดชุมชน จัดให้มี/ส่งเสริมกิจกรรมตลาด 30,000 ชุมชนในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ชุมชนในเขตเทศบาลฯ ตำบลร่อนพิบูลย์ และสิ่งแวดล้อม
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอ

บหลัก

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.

1 การจัดงานรัฐพิธ ีพระราชพิธีและ จัดงานรัฐพิธี พระราชพิธีและ 150,000 ในเขตเทศบาล สำนักปลัด ฯ

วันสำคัญของชาติ วันสำคัญต่าง ๆ ตำบลร่อนพิบูลย์ (งานธุรการ)

3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

1 จัดการแข่งขันหรือจัดส่งกีฬาประ จัดการแข่งขันหรือส่งนักกีฬา/ทีม 150,000 ตามที่หน่วยงานจัด กองการศึกษา

เภทต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ การแข่งขันกำหนด

2 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 170,000 สนามหน้าที่ว่าการ กองการศึกษา

ปีละ 1 ครั้ง อำเภอร่อนพิบูลย์

3 จัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน จัดให้มีการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน 300,000 สนามกีฬาโรงเรียน กองการศึกษา

และประชาชน และประชาชน ปีละ 1 ครั้ง ร่อนพิบูลย์

4 จัดงานประเพณีสงกรานต์และวัน จัดให้มีการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 200,000 วัดเทพนมเชือด กองการศึกษา

กตัญญู สรงน้ำพระ ฯลฯ

5 จัดงานประเพณีลอยกระทง จัดให้มีการประกวดกระทง 100,000 วัดเทพนมเชือด / กองการศึกษา

นางนพมาศ/ธิดานพมาศ  และ วัดเขาน้อย / ชุมชน

มหรสพต่าง ๆ ตลาดใน-จานเรียว

แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02



ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอ

บหลัก

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.

6 ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส จัดให้มีการตักบาตรเนื่องในโอกาส 30,000 ภายในตลาด กองการศึกษา

วันขึ้นปีใหม่ วันขึ้นปีใหม่ ร่อนพิบูลย์

7 จัดงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ จัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดงาน 20,000 วัดเขาน้อย กองการศึกษา

ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ

8 สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติ จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่กลุ่ม 70,000 ห้องประชุมเทศบาล กองการศึกษา

วัฒนธรรม เป้าหมายปีละ 1 รุ่น ตำบลร่อนพิบูลย์

9 จัดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา จัดให้มีการหล่อเทียนพรรษา 50,000 วัดต่างๆ ในเขต กองการศึกษา

จัดให้มีขบวนแห ่และการสมโภช เทศบาลฯ

เทียนพรรษา

10 อุดหนุนการจัดงานประเพณี อุดหนุนงบประมาณแก่อ.ร่อนพิบูลย์ 40,000 อำเภอร่อนพิบูลย์ กองการศึกษา

ลากพระ

11 อุดหนุนโครงการจัดทำหมฺรับ อุดหนุนงบประมาณแก่อ.ร่อนพิบูลย์ 20,000 อำเภอร่อนพิบูลย์ กองการศึกษา

12 อุดหนุนโครงการประเพณีมาฆบูชา อุดหนุนงบประมาณแก่อ.ร่อนพิบูลย์ 9,500 วัดพระมหาธาต ุฯ กองการศึกษา

แห่ผ้าขึ้นธาตุ จ.นครศรีธรรมราช

แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอ

บหลัก

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.
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พ.ศ.2564

แบบ ผด.02

พ.ศ.2564



13 อุดหนุนการจัดงานประเพณี อุดหนุนงบประมาณแก่ศาลเจ้า 30,000 ศาลเจ้าพระ 108 กองการศึกษา

ถือศีลกินเจ พระ108

14 อุดหนุนงบประมาณในการสืบสาน อุดหนุนงบประมาณแก่วัดในเขต 60,000 วัดในเขตเทศบาล ฯ กองการศึกษา

ประเพณีลากพระ เทศบาล ฯ 5 วัด (วัดเขาน้อย วัดเทพนมเชือด วัดพิศาลนฤมิต วัดสุวรรณรังษ ี

วัดจีบประดิษฐ์) วัดละ 12,000 บาท

แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอ

บหลัก

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.
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ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

พ.ศ.2564



1 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม ทำการรื้อสะพานเดิมออกแล้วก่อ 1,125,000      หมู ่7 กองช่าง

เหล็กคลองน้ำขุ่น หน้า ร.ร.ดรุณ สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลร่อนพิบูลย์

ศึกษา หมู่ที่7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร

ยาว 8.00 เมตร ทางเท้ากว้างข้าง

ละ 1.20 เมตร ตามแบบมาตรฐาน

เลขที ่ท3-04

2 ปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติกคอน ถางป่าขุดตอรื้อผิวทางเดิมออกแล้ว 1,094,000 หมู่ 7 กองช่าง

กรีตสาย ร.ร.ดรุณศึกษา หมู่ที่7 ทำการเกรดบดอัดดินคันทางเดิม ตำบลร่อนพิบูลย์

ถมดินคันทางพร้อมบดอัดแน่น มี

ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม.

ถมหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.

หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า

315.60 ลบ.ม. ทำการ Prime Coat

แบบ ผด.02

Tack Coat และลาดยางแอสฟัลท์

ติกคอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง

8.00 ม. ยาว 263 ม. หนา 0.05 ม.

หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,104

ตร.ม. ตามแบบมาตรฐาน ท.1-03

(1-1) (ไม่มีคันหิน,รางตื้น,ลูกรังบด
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อัดแน่น)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอ

บหลัก

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.

1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จัดให้มีการเลือกตั้งตามที่ 600,000 ในเขตเทศบาล สำนักปลัด ฯ

กฎหมายกำหนด ตำบลร่อนพิบูลย์ (งานธุรการ)

2 มอบรางวัลพนักงาน ลูกจ้างดีเด่น จัดให้มีการมอบรางวัลแก่พนักงาน 12,000 สำนักงานเทศบาล สำนักปลัด ฯ

ลูกจ้างของเทศบาล ฯ ตำบลร่อนพิบูลย์ (งานการเจ้าหน้าที่)

3 จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย จัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรม 10,000 สถานที่ที่จังหวัด/ สำนักปลัด ฯ

ในวันท้องถิ่นไทย อำเภอกำหนด (งานธุรการ)

แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอ

บหลัก

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.

4 จัดกิจกรรมวันเทศบาล จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 5 ส. ฯลฯ 10,000 สำนักงานเทศบาล สำนักปลัด ฯ

ในวันเทศบาล ตำบลร่อนพิบูลย์ (งานธุรการ)

5 สนับสนุนกิจกรรมตามหนังสือ สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ 5,000 ในเขตเทศบาล สำนักปลัด ฯ

สั่งการ ตามที่มีหนังสือสั่งการ ตำบลร่อนพิบูลย์ (งานธุรการ)

6 อบรมมาตรฐานทางคุณธรรม จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม 50,000 ห้องประชุมสำนัก สำนักปลัด ฯ

จริยธรรมพนักงาน ลูกจ้าง จริยธรรม ปีละ 1 ครั้ง งานเทศบาล ฯ (งานการเจ้าหน้าที่)
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แบบ ผด.02

พ.ศ.2564



7 อบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม จัดให้มีการอบรมและศึกษาดูงาน 300,000 ห้องประชุมสำนัก สำนักปลัด ฯ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของผู้บริหาร สท. พนักงาน ลูกจ้าง งานเทศบาลฯ/นอก (งานการเจ้าหน้าที่)

ของเทศบาล ฯ ปีละ 1 ครั้ง เขตเทศบาล ฯ

8 ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 10,000 สำนักทะเบียนฯ สำนักปลัด ฯ

ให้เป็นปัจจุบัน ทต.ร่อนพิบูลย์ (งานทะเบียน ฯ)

9 ประชาสัมพันธ์ จัดทำ และ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และปรับ 228,000 ในเขตเทศบาล กองคลัง

ปรับข้อมูลแผนที่ภาษี ฯ ข้อมูลแผนที่ภาษี ฯ ตำบลร่อนพิบูลย์

10 ภาษีเคลื่อนที่ ออกบริการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ 10,000 ในเขตเทศบาล กองคลัง

นอกสถานที่ ตำบลร่อนพิบูลย์

แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอ

บหลัก

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.

11 จ้างเหมาบริการพนักงานบันทึก จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล 108,000 สำนักงานเทศบาล กองคลัง

ข้อมูล  จำนวน 1 ราย ตำบลร่อนพิบูลย์

12 จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล จัดการประชุมต่าง ๆ เช่น 10,000 ห้องประชุมเทศบาล สำนักปลัด ฯ

การประชุมคณะกรรมการแผน ตำบลร่อนพิบูลย์ (งานวิเคราะห์ฯ)

การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ 

เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผน

พัฒนาของเทศบาล ฯ

13 ท้องถิ่นโปร่งใส ข้าราชการไทย จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การรณรงค์ 20,000 สำนักงานเทศบาล สำนักปลัด ฯ
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ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

พ.ศ.2564



ไม่โกง การจัดอบรม ที่เกี่ยวข้องกับการ ตำบลร่อนพิบูลย์ (งานนิติการ)

ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

14 พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารและ จัดหา ดูแล ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ 10,000 สำนักงานเทศบาล สำนักปลัด ฯ

ระบบสารสนเทศ ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ให้ใช้งาน ตำบลร่อนพิบูลย์ (งานประชาสัมพันธ์)

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอ

บหลัก

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.

5.2 แผนงานการพานิชน์

1 ติดตั้งกล้องวงจรปิดสถานธนา ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน/นอก 100,000 สถานธนานุบาล สำนักปลัด ฯ

นุบาล สถานธนานุบาล ทต.ร่อนพิบูลย์ (งานธุรการ)

2 ติดตั้งสัญญาณเตือนภัยกันขโมย ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยกัน 75,000 สถานธนานุบาล สำนักปลัด ฯ

สถานธนานุบาล ขโมยสถานธนานุบาล ทต.ร่อนพิบูลย์ (งานธุรการ)
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แบบ ผด. 02/1

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564

เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบห

ลัก

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.

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1 เครื่องตัดหญ้า เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 47,500 เทศบาลตำบล กองสาธารณสุขและ

แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่ ร่อนพิบูลย์ สิ่งแวดล้อม

น้อยกว่า 30 ซีซี  แบบข้อแข็ง

ชนิดสะพาย   พร้อมใบมีด 

จำนวน 5 เครื่อง 

แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบห

ลัก

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.

 ครุภัณฑ์อื่นๆ

1 เครื่องกรองน้ำพร้อมติดตั้ง จัดหาเครื่องกรองน้ำ พร้อม 500,000 ชุมชนภายใน สำนักปลัด ฯ

ติดตั้ง    จำนวน 2 เครื่อง เขตเทศบาล (งานพัฒนาชุมชน)

ตำบลร่อนพิบูลย์

แบบ ผด. 02/1

แผนงานการพานิชน์
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แบบ ผด. 02/1

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564

เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

พ.ศ.2564

พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1



ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบห

ลัก

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.

ครุภัณฑ์สำนักงาน

1 เก้าอี้คอมพิวเตอร์ เก้าอี้คอมพิวเตอร ์จำนวน 3 ตัว 4,500 สถานธนานุบาล สำนักปลัด ฯ

แบบล้อเลื่อนมีพนักพิงและที่ท้าว ทต.ร่อนพิบูลย์ (งานธุรการ)

แขน จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์เนื่องจากไม่มี

กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

2 เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน (โทรศัพท์ 4,000 สถานธนานุบาล สำนักปลัด ฯ

สำนักงาน) จำนวน 2 เครื่อง แบบ ทต.ร่อนพิบูลย์ (งานธุรการ)

มีสาย จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์เนื่องจากไม่มี

กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

3 เครื่องโทรสารแบบใช้ เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ 30,000 สถานธนานุบาล สำนักปลัด ฯ

กระดาษธรรมดา ธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง ส่งเอก ทต.ร่อนพิบูลย์ (งานธุรการ)

สารได้ครั้งละ 30 แผ่น

แบบ ผด. 02/1

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบห

ลัก

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.

4 เครื่องอ่านบาร์โค๊ดชนิด เครื่องอ่านบาร์โค๊ดชนิดมือถือ 11,800 สถานธนานุบาล สำนักปลัด ฯ
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พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1

พ.ศ.2564



มือถือ จำนวน 2 เครื่อง จัดซื้อนอกเหนือ ทต.ร่อนพิบูลย์ (งานธุรการ)

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ์

5 เครื่องอ่านลายนิ้วมือแบบ เครื่องอ่านลายนิ้วมือแบบความ 5,800 สถานธนานุบาล สำนักปลัด ฯ

ความเร็วสูง เร็วสูง จำนวน 2 เครื่อง ทต.ร่อนพิบูลย์ (งานธุรการ)

จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตร

ฐานครุภัณฑ์เนื่องจากไม่มีกำหนด

ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

6 ตู้ติดประกาศ ตู้ติดประกาศ จำนวน 1 ชุด เป็น 20,000 สถานธนานุบาล สำนักปลัด ฯ

ตู้ติดประกาศแบบบานเลื่อน ทต.ร่อนพิบูลย์ (งานธุรการ)

จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตร

ฐานครุภัณฑ์เนื่องจากไม่มีกำหนด

ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

แบบ ผด. 02/1

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบห

ลัก

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.

7 ตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก(ตู้เหล็ก) ตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก (ตู้เหล็ก) 30,000 สถานธนานุบาล สำนักปลัด ฯ

จำนวน 5 ตู้ จัดซื้อนอกเหนือ ทต.ร่อนพิบูลย์ (งานธุรการ)

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
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แบบ ผด. 02/1

พ.ศ.2564



เนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ์

8 โต๊ะคอมพิวเตอร์ โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ตัว 15,000 สถานธนานุบาล สำนักปลัด ฯ

จัดซื้อนอกเหนือ ทต.ร่อนพิบูลย์ (งานธุรการ)

จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตร

ฐานครุภัณฑ์เนื่องจากไม่มีกำหนด

ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

แบบ ผด. 02/1

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบห

ลัก

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.

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1 เครื่องทำน้ำเย็น 1 หัวก็อก เครื่องน้ำเย็น 1 หัวก็อก ชนิดใช้ 6,000 สถานธนานุบาล สำนักปลัด ฯ

ชนิดใช้ถังคว่ำน้ำ ถังคว่ำน้ำ จำนวน 1 เครื่อง ทต.ร่อนพิบูลย์ (งานธุรการ)

จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตร

ฐานครุภัณฑ์เนื่องจากไม่มีกำหนด
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แบบ ผด. 02/1

พ.ศ.2564



ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบห

ลัก

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.

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1 เครื่องพิมพ์ชนิด เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix 44,000 สถานธนานุบาล สำนักปลัด ฯ

Dot Matrix Printer Printer แบบแคร่สั้น จำนวน 2 ทต.ร่อนพิบูลย์ (งานธุรการ)

แบบแคร่สั้น เครื่อง มีจำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อย

กว่า 24 เข็ม มีหน่วยความจำ

แบบ Input Buffer ฯลฯ

แบบ ผด. 02/1

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบห

ลัก

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.

2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED 15,000 สถานธนานุบาล สำนักปลัด ฯ

ขาวดำ ชนิด Network แบบที ่2 ทต.ร่อนพิบูลย์ (งานธุรการ)

(38 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง และ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลฯ

3 เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 7,500 สถานธนานุบาล สำนักปลัด ฯ
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แบบ ผด. 02/1
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800 VA VA จำนวน 3 เครื่อง สามารถสำ ทต.ร่อนพิบูลย์ (งานธุรการ)

รองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 ที 

จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลฯ

4 ชุดโปรแกรมจัดการ ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่ 120,000 สถานธนานุบาล สำนักปลัด ฯ

สำนักงาน มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ทต.ร่อนพิบูลย์ (งานธุรการ)

จำนวน 1 ชุด จัดซื้อตามเกณฑ์รา

คากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

คุรภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลฯ

แบบ ผด. 02/1

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบห

ลัก

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.

5 ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน 2,100 สถานธนานุบาล สำนักปลัด ฯ

3 ชุด จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง ทต.ร่อนพิบูลย์ (งานธุรการ)

และคุณลักษณะพื้นฐานคุรภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลฯ

6 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำ 28,000 สถานธนานุบาล สำนักปลัด ฯ

การสำหรับเครื่องคอมพิว- หรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย ทต.ร่อนพิบูลย์ (งานธุรการ)

เตอร์ แม่ข่าย (Server) (Server) สำหรับรองรับหน่วย

ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย

กว่า 16 แกนหลัก ที่มีลิขสิทธิ์ถูก
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ต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลฯ

แบบ ผด. 02/1

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบห

ลัก

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.

7 หน่วยความจำสำรองภาย หน่วยความจำสำรองภายในแบบ 1,600 สถานธนานุบาล สำนักปลัด ฯ

นอกแบบ USB 3.0 ความจุ USB 3.0 ความจุ 1 TB จำนวน 1 ทต.ร่อนพิบูลย์ (งานธุรการ)

1 TB เครื่อง จัด

ข่าย ระบบไฟฟ้าพร้อมสายดิน

และระบบการจัดเก็บสำรองข้อมูล

1 ระบบ เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำ

หนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลฯ
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8 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนก อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 1,400 สถานธนานุบาล สำนักปลัด ฯ

ประสงค์ (Smart Card (Smart Card Reader) จำนวน ทต.ร่อนพิบูลย์ (งานธุรการ)

Reader) 1 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลฯ

แบบ ผด. 02/1

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบห

ลัก

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.

9 เครื่องคอมพิวเตอร ์สำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร ์งานประมวล 90,000 สถานธนานุบาล สำนักปลัด ฯ

งานประมวลผล แบบที ่2 ผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาด ทต.ร่อนพิบูลย์ (งานธุรการ)

ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3

เครื่องจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม

10 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำ 7,600 สถานธนานุบาล สำนักปลัด ฯ

การสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง ทต.ร่อนพิบูลย์ (งานธุรการ)

และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก แบบสิทธิการ

ใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรง

งาน (OEM) จัดซื้อตามเกณฑ์ราคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แบบ ผด. 02/1

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบห

ลัก

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.

11 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบงาน 216,700 สถานธนานุบาล สำนักปลัด ฯ

งานสถานธนานุบาล สถานธนานุบาล พร้อมติดตั้งและ ทต.ร่อนพิบูลย์ (งานธุรการ)

วางระบบสายสัญญาณเครือข่าย

ระบบไฟฟ้าพร้อมสายดินและระบบ

การจัดเก็บสำรองข้อมูล 1 ระบบ 

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

12 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 216,700 สถานธนานุบาล สำนักปลัด ฯ

Switch) ขนาด 16 ช่อง Switch) ขนาด 16 ช่อง จำนวน 1 ทต.ร่อนพิบูลย์ (งานธุรการ)

เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม
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แบบ ผด. 02/1
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แบบ ผด. 02/1

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบห

ลัก

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.

13 อุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ 1 3,800 สถานธนานุบาล สำนักปลัด ฯ

1 PORT PORT จำนวน 2 เครื่อง จัดซื้อตาม ทต.ร่อนพิบูลย์ (งานธุรการ)

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระ

ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบห

ลัก

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.

ครุภัณฑ์อื่น ๆ

1 เครื่องชั่งน้ำหนักทองคำ และ เครื่องชั่งน้ำหนักทองคำ และ 36,000 สถานธนานุบาล สำนักปลัด ฯ

เพชร เพชร  จำนวน 1 เครื่อง ทต.ร่อนพิบูลย์ (งานธุรการ)

จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์เนื่องจากไม่มี

กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
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