
จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละของ จ านวน คิดเปน็ร้อยละของ

ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด
๑. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

รวม ๑๒ ๗.๑๐ ๒,๒๖๐,๐๐๐ ๐.๘๔ กองชา่ง

จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละของ จ านวน คิดเปน็ร้อยละของ

ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด
๒. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
๒.๑  แผนงานการเกษตร

รวม ๑๓ ๔๑.๙๓ ๒๔๐,๐๐๐ ๘.๓๖ กองส่งเสริมการเกษตร

จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละของ จ านวน คิดเปน็ร้อยละของ

ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด
๓. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิต
๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๓.๒  แผนงานการศึกษา

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข

๓.๔ แผนงานสังคมสังเคราะห์

๓.๕ แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

๓.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๓.๗ แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

รวม ๕๗ ๔๗.๑๐ ๑๓,๒๓๘,๒๓๕ ๖๗.๐๙

๓

๑๐

๓๗.๔๐ ส านักปลัด

ยทุธศาสตร์ / แผนงาน หน่วยด าเนินการ

กองการศึกษา

๓๕,๐๐๐

๕๖.๕๒ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๕.๓๙ ส านักปลัด

                                                                      ส่วนที ่ ๒  บญัชโีครงการ / กิจกรรม   ( แบบ ผด.๐๑ )                                                          
บญัชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๓
  องค์การบริหารส่วนต าบลค าโคกสูง

๐.๘๔

๕๓.๗๓

ยทุธศาสตร์ / แผนงาน

๔๓.๔๗ ๓,๕๗๗,๔๓๕

๑๓

๕ ๕๕.๕๕ ๘,๔๒๐,๘๐๐ ๙๓.๙๘

๔๙๐,๐๐๐

๒๙.๐๓๑๐

๙

ส านักปลัด

กองการศึกษา๔๕.๐๐

ส านักปลัด

๘ ๕๓.๓๓ ๒๔๕,๐๐๐

๕๐.๐๐ ๒๗๐,๐๐๐

๓๗.๔๐

หน่วยด าเนินการ

๑๓ ๔๑.๙๓ ๒๔๐,๐๐๐ ๘.๓๖

๒ ๑๘.๑๘ ๗.๒๙ ส านักปลัด

กองส่งเสริมการเกษตร

ยทุธศาสตร์ / แผนงาน

กองช่าง

หน่วยด าเนินการ

๗.๑๐ ๒,๒๖๐,๐๐๐๑๒



จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละของ จ านวน คิดเปน็ร้อยละของ

ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด

๔. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม

๔.๑  แผนงานการเกษตร

๔.๒  แผนงานเคหะและชุมชน

๔.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน ๑ ๕๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๒.๕๐ ส านักปลัด

รวม ๘ ๓๓.๓๓ ๒๐๐,๐๐๐ ๗.๑๕

จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละของ จ านวน คิดเปน็ร้อยละของ

ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด

๕. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบา้นเมอืงทีด่ี

๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑๐ ๗๑.๔๒ ๗๗๕,๐๐๐

รวม ๑๐ ๗๗๕,๐๐๐                                                                                                                                                                                       

รวมทัง้หมด ๑๐๐ ๒๗.๒๔ ๑๖,๕๑๓,๒๓๕ ๕.๕๓

๔

ยทุธศาสตร์ / แผนงาน หน่วยด าเนินการ

๔ ๕๗.๑๔ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๒.๖๕

ส านักปลัด

กองช่าง

ยทุธศาสตร์ / แผนงาน หน่วยด าเนินการ

๓ ๒๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๒.๖๑ กองส่งเสริมการเกษตร
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๑. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

       (๑.๑ ) แผนงานเคหะและชมุชน       

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ

๑ กอ่สร้างลานสุขภาพ อบต.ค าโคกสูง เพือ่กอ่สร้างลานสุขภาพ อบต.ค าโคกสูง  ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๕ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพืน้ที ่คสล .ไม่นอ้ยกว่า ๑๒๐ ตรม. ร้ัวรอบลานสุขภาพ ยาว ๔๐ เมตร
เว้นทางเข้า ๒ ช่องทาง และชุดเคร่ืองออก าลังกาย จ านวนไม่นอ้ยกว่า ๙ ชุด ตามแบบแปลน
 อบต.ค าโคกสูง ก าหนดหรือเหน็ชอบพร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการฯ

๒ โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง หมู่ที ่๑ เพือ่กอ่สร้างถนนลูกรังเส้นแยกประปาถึงบา้นนางาม ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร
หรือมีปริมาณลูรังไม่นอ้ยกว่า ๙๖๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ียใหเ้รียบร้อยตามแบบแปลน
อบต.ค าโคกสูง ก าหนดหรือเหน็ชอบพร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการฯ

๓ โครงการกอ่สร้างทางระบายน้ า หมู่ที ่๒ เพือ่กอ่สร้างทางระบายน้ าแบบทอ่เส้นแยกดงง่ามถึงหว้ยลัดแกว วางทอ่ระบายน้ าขนาดทอ่
๐.๔๐ เมตร จ านวน ๑๓๗ ทอ่น พร้อมบอ่พักและฝาปดิ ขนาด ๑X๑ เมตร จ านวน ๑๓ บอ่
ตามแบบแปลน อบต.ค าโคกสูง ก าหนดหรือเหน็ชอบพร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการฯ

๔ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเสริมสุขคาราโอเกะ หมู่ที ่๓ ขนาดกว้าง ๔ เมตร
หมู่ที ่๓ ยาว ๘๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพืน้ที ่คสล .ไม่นอ้ยกว่า ๓๕๖ ตรม.

พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทยแบบเลขที ่ท ๐-๐๑ พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการฯ

๕ โครงการกอ่สร้างขยายผิวจราจรถนน เพือ่กอ่สร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหนา้ อบต .ค าโคกสูงถึงหนา้วัดศรีสง่าธรรม
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่๔ ขนาดกว้างข้างละ ๑ เมตร ยาวข้างละ ๑๘๐ เมตร ระยะทางรวม ๓๖๙ เมตร หนา ๐.๑๕ ม.

หรือมีพืน้ที ่คสล.ไม่นอ้ยกว่า ๓๖๐ ตรม. (ไม่มีไหล่ทาง) ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมการ
ปกครองกระทรวงมหาดไทยแบบเลขที ่ท๑-๐๑ พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการฯ

๖ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นภกูระแตซอย ๑ หมู่ที ่๕ ขนาดกว้าง ๓ ม.

หมู่ที ่๕ เมตร ยาว ๑๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพืน้ที ่คสล.ไม่นอ้ยกว่า ๓๖๙ ตรม.

(ไม่มีไหล่ทาง) ตามแบบแปลนมาตรฐาน (กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย แบบเลขที ่

ท๑-๐๑ พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการฯ
๗ โครงการกอ่สร้างขยายผิวจราจรถนน เพือ่กอ่สร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๙๐ เมตร

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่๖ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพืน้ที ่คสล .ไม่นอ้ยกว่า ๑๘๐ ตรม. (ไม่มีไหล่ทาง)
ช่วงที ่๒ ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างละ ๑ เมตร ยาวข้างละ ๙๐ เมตร
ระยะทางรวม ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพืน้ทีค่สล.ไม่นอ้ยกว่า ๑๘๐ ตรม.
(ไม่มีไหล่ทาง) ตามแบบแปลนมาตรฐาน (กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย แบบเลขที ่
ท๑-๐๑ ) พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการฯ ๕

๒๐๐,๐๐๐ หมู่ที ่๔ กองช่าง

๒๐๐,๐๐๐ หมู่ที ่๕ กองช่าง

๒๐๐,๐๐๐ หมู่ที ่๒ กองช่าง

๒๐๐,๐๐๐ หมู่ที ่๓ กองช่าง

๒๐๐,๐๐๐ หมู่ที ่๖

ก.
ย.

๑๕๐,๐๐๐ อบต.ค าโคกสูง กองช่าง

๒๐๐,๐๐๐ หมู่ที ่๑ กองช่าง

บญัชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  ( แบบ ผด.๐๒ )

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนต าบลค าโคกสูง  อ าเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธานี

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

ก.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

ส.
ค.

กองช่าง

ม.ิ
ย.

ก.
พ. ม.ี
ค.

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.



ล าดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ

๘ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทา่ส าราญถึงค าโคกสูง ขนาดกว้าง ๖ เมตร
หมู่ที ่๗ เมตร ยาว ๕๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพืน้ที ่คสล.ไม่นอ้ยกว่า ๓๕๔ ตรม.

และลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนมาตรฐาน (กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที ่ท๑-๐๑ ) พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการฯ

๙ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประปาถึงล าน้ าปาว ขนาดกว้าง ๔ เมตร
หมู่ที ่๘ ยาว ๘๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพืน้ที ่คสล .ไม่นอ้ยกว่า ๓๕๖ ตรม. และลงลูกรัง

ไหล่ทางข้างละ ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนมาตรฐาน (กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
แบบเลขที ่ท๑-๐๑ ) พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการฯ

๑๐ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางแยกมุมโรงเรียนถึงสามแยกค าตา ขนาดกว้าง ๔ ม.
หมู่ที ่๙ ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพืน้ที ่คสล .ไม่นอ้ยกว่า ๒๔๐ ตรม.(ไม่มีไหล่ทาง)

ช่วงที ่๒ กอ่สร้างถนน คสล.เส้นสามแยกนายแสวง ศักดาถึงสามแยกปา่ไม้ไผ่นายสมพร ศรีราชา

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพืน้ที ่คสล .ไม่นอ้ยกว่า ๑๑๖ ตรม.

(ไม่มีไหล่ทาง) ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 

แบบเลขที ่ท๑-๐๑ )  พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการฯ

๑๑ โครงการต่อเติมอาคารทีท่ าการ อบต . เพือ่ต่อเติมอาคารทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลค าโคกสูง

ค าโคกสูง รายละเอียดตามแบบแปลนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลค าโคกสูง ก าหนดหรือเหน็ชอบ
พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการฯ

๑๒ อุดหนนุการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าในพืน้ทีต่ าบลค าโคกสูง
อ าเภอวังสามหมอ

รวม ๑๒ โครงการ ๒,๒๖๐,๐๐๐

๖

๑๐,๐๐๐ หมู่ ๑ - ๙ กองช่าง

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

กองช่าง

๓๐๐,๐๐๐ กองช่าง

๒๐๐,๐๐๐

พ.ศ. ๒๕๖๓

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

หมู่ที ่๘ กองช่าง

๒๐๐,๐๐๐ หมู่ที ่๙ กองช่าง

๒๐๐,๐๐๐ หมู่ที ่๗

อบต.ค าโคกสูง

พ.ศ. ๒๕๖๒





๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

       (๒.๑)แผนงานการเกษตร                                                                    

ล าดบั รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ

๑ โครงการอบรมการลดต้นทุนการใชปุ้๋ย  จดัอบรมให้ความรู้การลดใชปุ้๋ยเคมใีนด้านการเกษตรให้กบั

เคมด้ีานการเกษตร เกษตรกรในพื้นที่ต าบลค าโคกสูง

๒ โครงการอบรมการเพาะเห็ดไว้ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัการเพาะเห็ดให้กบัเกษตรกรผู้สนใจใน

บริโภคในครัวเรือน พื้นที่ต าบลค าโคกสูง

โครงการเพิ่มทักษะวชิาชพีด้าน อบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะวชิาชพีด้านปศุสัตวใ์ห้กบัเกษตรกร

ปศุสัตว์

โครงการอบรมการผลิตน้ าหมกั อบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัการผลิตน้ าหมกัชวีภาพให้กบัเกษตรกร

ชวีภาพ

โครงการอบรมเพิ่มองค์ความรู้และ เพื่ออบรมให้ความรู้กบัเกษตรกรให้เห็นความส าคัญของ

ศึกษาดูงานด้านการเกษตร การท าการเกษตรพอเพียงตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง

๖ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพียง เพื่อลดรายจา่ยและเพิ่มรายได้ให้กบัเกษตรกร ๓๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๙ กองส่งเสริมการเกษตร

๗ โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอนัเนื่องมาจาก เพื่ออนุรักษ์พันธกุรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ

พระราชด าริ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

๘ โครงการอบรมการก าจดัโรคและ เพื่อให้เกษตรกรมคีวามรู้ในการป้องกนัโรคและก าจดัแมลงศัตรูพืช

แมลงศัตรูพืช

๙ โครงการอบรมการป้องกนัโรคระบาด เพื่อให้เกษตรกรมคีวามรู้ในการป้องกนัโรคระบาดของสัตว์

ของสัตว์

๑๐ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมนุไพร เพื่อให้ความรู้กบัประชาชนเกี่ยวกบัสรรพคุณของสมนุไพรไทย

เพื่อสุขภาพ

๑๑ โครงการอบรมการท าปุ๋ยหมกัแบบไมก่ลับ เพื่ออบรมให้ความรู้กบับุคคลที่สนใจทั่วไปในพื้นที่ต าบลค าโคกสูง

กอง

๑๒ อดุหนุนโรงเรียนดงง่าม-นางาม ตาม เพื่อให้นักเรียนมคีวามรู้ประสบการณ์ในการน าไปประกอบอาชพี

โครการเพาะเห็ดฯ

๑๓ อดุหนุนโรงเรียนดงง่าม-นางาม ตาม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการเล้ียงหมู

โครงการเล้ียงสุกรฯ

รวม ๑๓ โครงการ ๒๔๐,๐๐๐ ๗

ม.
ค.

กองส่งเสริมการเกษตร

กองส่งเสริมการเกษตร

หมู่ที่ ๑-๙ 

๑๕,๐๐๐

พ.
ค.

๑๐,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ต.
ค.

ม.ิ
ย.

กองส่งเสริมการเกษตร

ม.ี
ค.

หมู่ที่ ๑ - ๙

ก.
พ.

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

๑๐,๐๐๐

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

กองส่งเสริมการเกษตร

กองส่งเสริมการเกษตร

๓ หมู่ที่ ๑-๙ 

๑๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑ - ๙

พ.
ย.

ธ.ค
.

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ก.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

เม
.ย

.

กองส่งเสริมการเกษตรฯ

๕๐,๐๐๐

รร.ดงง่าม - นางาม๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๔

หมู่ที่ ๑-๙ 

หมู่ที่ ๑-๙ 

หมู่ที่ ๑-๙ 

หมู่ที่ ๑-๙ 

๕

กองส่งเสริมการเกษตรหมู่ที่ ๑-๙ 

กองส่งเสริมการเกษตร

กองส่งเสริมการเกษตร

๑๐,๐๐๐

หมู่ที่ ๑-๙ 

กองส่งเสริมการเกษตร

กองส่งเสริมการเกษตร

กองส่งเสริมการเกษตร

รร.ดงง่าม - นางาม









๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

       (๓.๑)  แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                                  

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการเฉลิมพระเกียรติ ค่าใช้จา่ยในการจดักิจกรรมที่เกี่ยวกับการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้

ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันส าคัญของชาติ

๒ โครงการงานบุญงานเศร้า ปลอดเหล้า ปลอด เพื่อส่งเสริมประเพณีที่ดีงามในชุมชน

การพนัน

รวม ๒ รวม ๓๕,๐๐๐

       (๓.๒)  แผนงานการศึกษา                                                                    

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวนั อุดหนุนอาหารกลางวนัให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านค าโคกสูง ร.ร.บ้าน

โรงเรียนบ้านค าโคกสูง ค าโคกสูง

๒ อุดหนุนโครงการอาหารกลางวนั อุดหนุนอาหารกลางวนัให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านดงง่าม-นางาม ร.ร.บ้าน

โรงเรียนบ้านดงง่าม-นางาม ดงง่าม-นางาม

๓ อุดหนุนโครงการอาหารกลางวนั อุดหนุนอาหารกลางวนัให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าลาด ร.ร.บ้าน

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด

๔ อุดหนุนโครงการอาหารกลางวนั อุดหนุนอาหารกลางวนัให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าลาด ร.ร.บ้าน
โรงเรียนบ้านท่าลาดสาขาแหลมทอง สาขาแหลมทอง ท่าลาดสาขาแหลมทอง

๕ โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการ อุดหนุนอาหารกลางวนัให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ๘๐๓,๙๒๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บริหารสถานศึกษา อบต.ค าโคกสูง ในสังกัด

๖ สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้กับ สนับสนุนอาหารเสริม(นม)ส าหรับโรงเรียนในพื้นที่ต าบลค าโคกสูง ๗๗๒,๒๒๙ โรงเรียนในพื้นที่

โรงเรียนในพื้นที่ ต าบลค าโคกสูง

๗ สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้กับ สนับสนุนอาหารเสริม(นม)ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ๑๙๙,๒๘๖ ศูนย์พัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เด็กเล็กในสังกัด

๘ ก่อสร้างร้ัวรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อสร้างร้ัวรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กในสังกัด

๙ อุดหนุนโรงเรียนดงง่าม - นางาม ตามโครงการ เพื่อพัฒนาให้ยุวชนในพื้นที่เป็นยุวชนที่มีศักยภาพ ๒๐,๐๐๐ รร.ดงง่าม-นางาม กองการศึกษา

ฝึกอบรมยุวชนต าบลค าโคกสูง

๑๐ อุดหนุนโรงเรียนดงง่าม - นางาม ตามโครงการ เพื่อจดักิจกรรมส่งเสริมให้ยุวชนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ๒๐,๐๐๐ รร.ดงง่าม-นางาม กองการศึกษา

กีฬายุวชนต าบลค าโคกสูง

รวม ๑๐ โครงการ รวม ๓,๕๗๗,๔๓๕

๘

พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๕๒,๐๐๐

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

๑๔๘,๐๐๐

กองการศึกษา๑๕๐,๐๐๐

กองการศึกษา

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑ -๙ ส านักปลัด

กองการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖๒

หมู่ที่ ๑-๙ ส านักปลัด

๘๔๐,๐๐๐ กองการศึกษา

กองการศึกษา

๕,๐๐๐

กองการศึกษา

๔๗๒,๐๐๐ กองการศึกษา

กองการศึกษา



       (๓.๓)  แผนงานสาธารณสุข                                                                 

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ป้องกันและควบคุมโรคไข้  ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก  ค่าทรายก าจดัยุงลาย  ค่าน้ า
เลือดออก ยาพ่นหมอกควนั และอื่นๆ

๒ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์

เอดส์

๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคอุบัติใหม่ เพื่อเฝ้าระวงัและควบคุมโรคอุบัติใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

และโรคระบาดต่าง ๆ 
๔ อุดหนุนกลุ่ม อสม. อุดหนุนกลุ่ม อสม.เพื่อด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติให้ประชาชน

ในพื้นที่ต าบลค าโคกสูง
๕ อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

ท้องถิ่น
๖ โครงการส่งเสริมการบริโภคเกลือเสริม เพื่อป้องกันการขาดสารไอโอดีน

ไอโอดีนในชุมชน
๗ โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค เพื่อสนองพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้า

พิษสุนัขบ้า จฬุาภรณวลัยลักษณ์
๘ โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการดูแลสุขภาพของตนเอง

ต าบลค าโคกสูง
รวม ๘  โครงการ รวม ๒๔๕,๐๐๐

๙

๑๐,๐๐๐

หมู่ที่ ๑-๙

๑๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๙ ส านักปลัด

๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๙ ส านักปลัด

๑๐,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

ส านักปลัด๑๒๐,๐๐๐

หมู่ที่ ๑-๙ ส านักปลัด

หมู่ที่ ๑-๙

๑๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๙ ส านักปลัด

หมู่ที่ ๑-๙

โครงการ / กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

งบประมาณ

ส านักปลัด

ส านักปลัด

๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๙ ส านักปลัด



(๓.๔) แผนงานสังคมสงเคราะห์

รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ
๑ โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจา่ยเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

๒ โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เพื่อจา่ยเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

๓ โครงการสงเคราะห์ผู้พิการ เพื่อจา่ยเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ

๔ โครงการจา้งงานนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการจา้งงานนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากไร้ฯ
 ผู้ยากไร้ ฯ

๔ โครงการส่งเสริมและดูแลผู้สูงอายุ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมทั้งร่างกาย จติใจให้กับผู้สูงอายุ

๕ โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่งและผู้มีรายได้น้อยให้ดีขึ้น
คนไร้ที่พึ่งและผู้มีรายได้น้อย

รวม ๕  โครงการ รวม ๘,๔๒๐,๘๐๐

(๓.๕) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.

ค.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

จดัและร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์  ค่าใช้จา่ยในการจดัการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธต้์านยาเสพติด
ต้านยาเสพติด
โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ จดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ

๓ โครงการจดังานประเพณีบุญบั้งไฟ จดังานประเพณีบุญบั้งไฟในพื้นที่ต าบลค าโคกสูง ๑๕๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๙ กองการศึกษา
๔ โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง จดังานประเพณีลอยกระทงในพื้นที่ต าบลค าโคกสูง ๕๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๙ กองการศึกษา
๕ โครงการจดัประกวดสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ จดัประกวดสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะบ้านแหลมทอง หมู่ที่ ๘

๖ โครงการจดังานประเพณีบุญผะเหวด จดังานประเพณีบุญผะเหวด ๓๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๙ กองการศึกษา
๗ โครงการร่วมสืบสานวฒันธรรมเนื่องใน จดักิจกรรมสืบสานวฒันธรรมเนื่องในวนัคล้ายวนัสถาปนา อ.วงัสามหมอ

วนัคล้ายวนัสถาปนา อ.วงัสามหมอ
๘ โครงการสู่ขวญับ้านสู่ขวญัเมือง จดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างขวญัก าลังใจให้ประชาชนในพื้นที่ ๑๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๙ กองการศึกษา
๙ โครงการจดังานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เพื่อสืบสานวฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น ๕๐,๐๐๐ วดัศรีสง่าธรรม กองการศึกษา

รวม ๙  โครงการ รวม ๔๙๐,๐๐๐

๑๐

๑

๒ ๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๙

กองการศึกษา

ล าดับที่

๑,๙๓๙,๒๐๐ หมู่ที่ ๑-๙ ส านักปลัด

กองการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๙ กองการศึกษา

๑๐๐,๐๐๐

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

กองการศึกษา

๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๙ ส านักปลัด

๓๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๙ ส านักปลัด

หมู่ที่ ๑-๙

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

หมู่ที่ ๑-๙ ส านักปลัด

ส านักปลัด

หมู่ที่ ๑-๙

หมู่ที่ ๑-๙

๕๐,๐๐๐

ส านักปลัด

๖,๒๙๑,๖๐๐

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๙

๑๒๐,๐๐๐



( ๓.๖ ) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 การป้องกันและบรรเทาสาธารณ-  เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภัยต่าง ๆ ต่าง ๆ 

๒ ลดอุบัติภัยทางถนนเนื่องในเทศกาลต่างๆ เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการต้ังจดุตรวจ บริการประชาชนในช่วง

เทศกาลต่างๆ

๓ โครงการ อบต.ค าโคกสูง ร่วมใจป้องกันภัย เพื่อใช้จา่ยในการจดักิจกรรมวนั อปพร.

ฝ่ายพลเรือน วนั อปพร.
๔ โครงการอบรมให้ความรู้ในการระงับอัคคี เพื่อให้ความรู้ในการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับประชาชน นักเรียน

ภัยเบื้องต้น และผู้ที่สนใจ

๕ โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและ เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับ

บรรเทาสาธารณภัย ประชาชนในพื้นที่ต าบลค าโคกสูง

๖ โครงการจดัท าป้ายสัญญาณจราจร เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเข้าใจในหลักการจราจร

๗ โครงการติดต้ังกระจกนูนโค้งเพื่อลดอุบัติเหตุ เพื่อติดต้ังกระจกนูนตามมุมอับหรือจดุเส่ียงบนท้องถนนในพื้นที่ต าบล

ค าโคกสูง

๘ โครงการอบรมสร้างจติส านึกวนิัยจราจร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใน กฎหมายและระเบียบวนิัยจราจรให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ต าบลค าโคกสูง

๙ โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้ใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์

๑๐ โครงการฝึกอบรมและจดัต้ัง อป.พร.รุ่นที่ ๔ เพื่อให้ อปพร.มีจ านวนที่เพิ่มขึ้น

รวม ๑๐  โครงการ รวม ๒๗๐,๐๐๐

(๓.๗) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการเยาวชนไทยหัวใจสีขาว รณรงค์ให้เยาวชนในพื้นที่ต าบลค าโคกสูงห่างไกลยาเสพติด ๑๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๙ ส านักปลัด

๒ โครงการพัฒนาเด็ก สตรีและผู้สูงอายุ จดักิจกรรมให้เด็ก สตรีและผู้สูงอายุ ๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๙ ส านักปลัด

๓ โครงการป้องกันและแก้ไขความรุนแรงต่อ อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายให้กับเด็ก สตรีและผู้สูงอายุ

เด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว

๔ โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความ จดักิจกรรมพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว

เข้มแข็งของครอบครัว ๑๑

๑๐๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๙

หมู่ที่ ๑-๙ ส านักปลัด

๓๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๙ ส านักปลัด

หมู่ที่ ๑-๙ ส านักปลัด

๑๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๙ ส านักปลัด

ส านักปลัด

๕๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๙ ส านักปลัด

๑๐,๐๐๐

พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๙ ส านักปลัด

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๐,๐๐๐

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

ส านักปลัด

๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๙ ส านักปลัด

๑๕,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๙ ส านักปลัด

๑๕,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๙

๑๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๙ ส านักปลัด

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

๑๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๙ ส านักปลัด



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะกีฬาเยาวชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชนให้มีทักษะด้านกีฬา ๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๙ ส านักปลัด

๖ โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพต่างๆ ในชุมชน เพื่อส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน ๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๙ ส านักปลัด

๗ โครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกล เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวตระหนักถึงปัญหายาเสพติด

ยาเสพติด

๘ โครงการคนสามวยัใส่ใจชุมชน เพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวยัมีความรัก ความสามัคคีกัน

๙ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ เพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการ คนไร้ที่พึ่ง ผู้ด้อยโอกาส ได้มีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง

๑๐ โครงการสตรี วถิีพอเพียง เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่สมดุล ยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกันตามหลักแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง

๑๑ โครงการสตรีไทย ห่วงใยสุขภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้สตรีไทยมีความรู้ความเข้าใจด้านการดูแลสุขภาพ

๑๒ โครงการอบรมส่งเสริมครอบครัวสัมพันธ์ เพื่อให้ครอบครัวมีเวทีในการแลกเปล่ียนเรียนรู้

๑๓ โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต าบลค าโคกสูง เพื่อให้ผู้สูงอายุมีรายได้เสริมเพิ่มมากขึ้นและเพียงพอต่อการด ารงชีพ

รวม ๑๓  โครงการ รวม ๒๐๐,๐๐๐

๑๒

๕๐,๐๐๐

หมู่ที่ ๑-๙

หมู่ที่ ๑-๙

ส านักปลัด

ส านักปลัด

ส านักปลัด

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๙ ส านักปลัด

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๙

หมู่ที่ ๑-๙

หมู่ที่ ๑-๙ ส านักปลัด

๑๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑-๙ ส านักปลัด

๑๐,๐๐๐

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

ส านักปลัด





๔. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสิง่แวดล้อม

(๔.๑) แผนงานการเกษตร

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ

๑ โครงการอนุรักษ์แหล่งทีอ่ยูอ่าศัยของสัตวน์ ้า เพือ่ให้สัตวน์ ้ามีแหล่งทีอ่ยูอ่าศัย

๒ โครงการปลูปป่าตามแนวพระราชเสาวนีย์ เพือ่ฟืน้ฟูทรัพยากรป่าไม้

๓ โครงการปลูกหญา้แฝกและณรงค์การ เพือ่ป้องกันการพังทะลายของหน้าดินและสร้างสรรค์ความรู้จากหญา้แฝก

ใช้หญา้แฝกตามแนวพระราชด้าริ

รวม ๓ โครงการ ๔๐,๐๐๐

( ๔.๒ ) แผนงานรกัษาความสงบภายใน

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ

๑ โครงการป้องกันไฟป่าและดับไฟในพื นที่ เพือ่ป้องกันการเกิดไฟป่าและคงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับสภาพ
ธรรมชาติเดิม

รวม ๑ โครงการ ๑๐,๐๐๐

(๔.๓) แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ

๑ โครงการณรงค์ก้าจัดคัดแยกขยะ จัดกิจกรรมน้าร่องหมูบ่้านต้นแบบในการก้าจัดขยะ

๒ โครงการธนาคารขยะ น้าขยะมาเปล่ียนเป็นส่ิงของ ๑๐,๐๐๐ หมูท่ี ่๑ - ๙ ส้านักปลัด

๓ โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการจัดการขยะของ

ชุมชนปลอดขยะ ชุมชนแบบครบวงจร

๔ เช่าสถานทีเ่พือ่ทิ งขยะมูลฝอยประจ้า เพือ่เช่าสถานทีท่ิ งขยะมูลฝอยประจ้าต้าบลค้าโคกสูง

ต้าบลค้าโคกสูง
รวม ๔ โครงการ ๑๕๐,๐๐๐

๑๓

หมูท่ี ่๑ - ๙

ก.
ย.งบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓

ต.
ค.

พ.
ย.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ม.
ค.

๑๐,๐๐๐ กองส่งเสริมการเกษตร

๓๐,๐๐๐ ส้านักปลัด

หมูท่ี ่๑ - ๙๒๐,๐๐๐ กองส่งเสริมการเกษตร

ส้านักปลัด

หมูท่ี ่๑ - ๙

ธ.ค
.

หมูท่ี ่๑ - ๙

ก.
ย.

๑๐,๐๐๐ กองส่งเสริมการเกษตร

๑๐๐,๐๐๐ หมูท่ี ่๑ - ๙ ส้านักปลัด

๑๐,๐๐๐ หมูท่ี ่๑ - ๙

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
พ. ก.
ค.

โครงการ / กิจกรรม

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ส.
ค.

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ม.ี
ค.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓

ต.
ค.

๑๐,๐๐๐ หมูท่ี ่๑ - ๙ ส้านักปลัด

พ.
ค.

ม.ิ
ย.





๑๕



๕. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี

       (๕.๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ล าดบั รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ

๑ โครงการ  อบต. สัญจร  ประจ าปีงบประมาณ จดัประชมุ อบต. สัญจร เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในเชงิรุก

พ.ศ. ๒๕๖๓

๒ จดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นอยา่งมส่ีวนร่วม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.

ค าโคกสูง

๓ โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อให้การบริการประชาชนและเป็นการประชาสัมพันธห์น่วยงาน อบต.
(เวป็ไซต์ ) ค าโคกสูง

๔ อบรมเพิ่มองค์ความรู้ ศึกษาดูงาน จดัฝึกอบรม เพิ่มองค์ความรู้และศึกษาดูงานให้แกผู้่บริหารท้องถิ่น อบต.

สมาชกิสภาฯ พนักงานงานและลูกจา้ง อบต. ตลอดจนผู้น าท้องถิ่นและ ค าโคกสูง

กลุ่มต่างๆใน ต าบลค าโคกสูง
๕ โครงการพัฒนาบุคลากรประจ า อบต.ค าโคกสูง เพื่ออบรมบุคลากรประจ า อบต.ค าโคกสูง ให้มปีระสิทธภิาพในการท างาน อบต.

ค าโคกสูง

๖ โครงการเลือกต้ังสมาชกิสภาท้องถิ่นและนายก อบต. เพื่อเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชกิสภาท้องถิ่น อบต.

ค าโคกสูง

๗ โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัการปกครอง เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการเมอืงการปกครองและการมส่ีวนร่วมในระบอบ อบต.

ในระบอบประชาธปิไตย ประชาธปิไตย ค าโคกสูง

๘ โครงการจดัซ้ือวสัดุต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใชใ้น เพื่อจดัซ้ือวสัดุต่างๆที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน
ส านักงาน

๙ โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและทะเบียน เพื่อให้การจดัเกบ็ภาษีมรีะบบที่แน่นอน สามารถตรวจสอบได้อยา่งรวดเร็ว
ทรัพยสิ์น

๑๐ โครงการ อบต.พบผู้เสียภาษี เพื่อออกบริการรับช าระภาษีนอกสถานที่

รวม ๑๐ ๗๗๕,๐๐๐

๑๔

๑๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

หมู่ที่ ๑ -๙ กองคลัง

ม.
ค.

๑๐๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑ -๙

ก.
ย.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.

ทุกส่วน

๑๕,๐๐๐ ส านักปลัด

๓๕๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

อบต.ค าโคกสูง

ต.
ค.

พ.ศ. ๒๕๖๒

ส านักปลัด

ก.
ค.

พ.
ย.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

พ.ศ. ๒๕๖๓

ส.
ค.

ก.
พ.ธ.ค
.โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

ส านักปลัด

ส านักปลัด

ส านักปลัด

หมู่ที่ ๑ -๙ กองคลัง

ส านักปลัด

ส านักปลัด

๑๐,๐๐๐






