
 
 

1 
 

 

 
 

แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

         
 

           
เทศบาลต าบลบ้านโคก 

อ าเภอสร้างคอม  จังหวดัอุดรธานี 



 
 

2 
 

ค าน า 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ. 2548  (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการด าเนินงานส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึง
รายละเอียด  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลบ้านโคก  ซึ่งเป็นแนวทางใน
การด าเนินงานภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยได้มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานอ่ืน  และ
การจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผล
เมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึนด้วย 
 

                    เทศบาลต าบลบ้านโคก  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านโคกประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  ฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารงานรวมถึงผู้ปฏิบัติงานในการร่วมกันพัฒนาต าบลให้
เจริญก้าวหน้าต่อไป 

 
 
 นายสนธยา     ดวงภักดี 

                                                                                           นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโคก 
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ส่วนที ่ 1   
บทน า 

 

1.  บทน า 
 

แผนการด าเนินงาน (Action  Plan )  หมายถึง  แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา  และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น 
  โครงการพัฒนา  หมายถึง  โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้การจัดท า
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  เป็นการแปลงแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้าน
โคก  ที่ทุกหน่วยงานจะต้องท าขึ้นภายหลังได้รับการจัดสรรงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2565  รวมทั้งแผนงาน/โครงการพัฒนาของหน่วยงานอ่ืน ๆ  ที่ด าเนินการในเขตพ้ืนที่ของเทศบาล
ต าบลบ้านโคก  เพ่ือจัดท าเป็นแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  โดยแสดงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การพัฒนา   ในลักษณะของกิจกรรมการด าเนินงานที่เป็นขั้นตอน  มีการก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานที่ชัดเจน  
รวมทั้งระบุปริมาณทรัพยากรที่จะน าไปปฏิบัติได้  ซึ่งจะท าให้แนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  
เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
  นอกจากนี้  แผนด าเนินงานยังเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการน าแผนพัฒนา
ไปปฏิบัติรวมทั้งเป็นคู่มือในการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน  ของผู้มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผล       
ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานและควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสม  มีความชัดเจนในการน าไปปฏิบัติและมีประสิทธิภาพ 
2.  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินการ 
  1)  เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น  เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  2)  เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
  3)  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ขั้นตอนที่  1  การรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการ
ด าเนินการจริงในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านโคก  ซึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรม  ของเทศบาลต าบลบ้านโคก  และโครงการ/
กิจกรรม  ที่หน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่  โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพ้ืนที่   และ
ตรวจสอบจากแผนด าเนินงานพัฒนาจังหวัด/อ าเภอแบบบูรณาการ 

ขั้นตอนที่  2  การจัดท าแผนด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานโดยพิจารณาหมวดหมู่
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยมี เค้าโครงแผนการ
ด าเนินงาน  2  ส่วน  ส่วนที่  1  บทน า  ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แล้วน าเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

/ขั้นตอนที่ 3... 
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เสนอรา่งแผนด าเนนิงาน 

ขั้นตอนที่  3  การประกาศแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เ พ่ือประกาศใช้
แผนการด าเนินงานและจัดท าประกาศเทศบาลต าบลบ้านโคก  เรื่องแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านโคกประจ าปี
งบประมาณ  เพ่ือปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้ 
 

จากขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงานข้างต้นสามารถจัดท าแผนภูมิสรุปได ้ ดังนี้ 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน        
พัฒนาเทศบาลต าบลบ้านโคก                          รวบรวมโครงการ/กิจกรรม       
 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน 
พัฒนาเทศบาลต าบลบ้านโคก                   
 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน 
เทศบาลต าบลบ้านโคก จ  
 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลบ้านโคก 
  
 
 
  
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 

 
 
4. ประโยชน์ของแผนด าเนินงาน 
 

               1.  แผนด าเนินงานประจ าปี  ท าให้ผู้บริหารงาน  และประชาชนทั่วไป  ทราบกิจกรรมวิธีการด าเนินงาน  
ในการพัฒนาท้องถิ่น  และการใช้ทรัพยากรในการบริหารงานในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ได้อย่างชัดเจน 
  2.  แผนการด าเนินงานประจ าปี  ท าให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ   สามารถน า
แผนพัฒนาไปปฏิบัติได้อย่างสะดวกและเป็นระบบมากข้ึน 
  3.  แผนการด าเนินงานประจ าปี  ท าให้ผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลโครงการ  หรือผู้ที่รับผิดชอบโครงการ
สามารถเข้าใจและตรวจสอบโครงการได้ง่ายขึ้น 
  4.  แผนด าเนินงานประจ าปี  ท าให้ผู้ติดตามและประเมินผล  สามารถติดตามและรวมทั้งสามารถน า
ข้อมูลที่ได้รับไปรายงานให้ผู้บริหารรับทราบถึงความก้าวหน้า  รวมทั้งปัญหา  และอุปสรรคในการด าเนินงานต่อไป 
 

เทศบาลต าบลบา้นโคก 

หน่วยงานอืน่ ๆ 

จัดท าร่างแผนด าเนินงาน 

พิจารณารา่งแผนด าเนนิงาน 

เสนอรา่งต่อนายกเทศมนตรี 

ประกาศใช ้
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ส่วนที่  2 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
เทศบาลต าบลบ้านโคก 

 
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา 

จ านวนโครงการ
ที ่

ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ 
  ทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

 
หน่วย

ด าเนินการ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
   1.1  ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงซ่อมแซมถนน  ร่องระบายน้ าและจัดหาแหล่งน้ าการเกษตร 
   1.2  ก่อสร้างขยายเขตไฟฟูา  และติดตั้งไฟฟูาสาธารณะทุกครัวเรือน 
   1.3  ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปาให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน 
   1.4  บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า/โทรศัพท์และโครงสร้างทาง
การเกษตร 

 

 
7 
5 
3 
2 

 
41.18 
29.41 
17.65 
11.76 

 
2,401,600 
1,000,000 
1,558,700 
1,039,700 

 
40.03 
16.67 
25.98 
17.33 

 
กองช่าง 

เทศบาลต าบล
บ้านโคก 

รวม 17 100 % 6,000,000 100 % 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ 
   2.1  การพัฒนางานสาธารณสุข  ควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ในการปูองกันโรคข้ัน
พ้ืนฐาน 
   2.2  การพัฒนาศักยภาพของชุมชน องค์กรชุมชนในงานด้านสาธารณสุขภาพอนามัย 
   2.3  การปูองกันและควบคุมโรคระบาดควบคู่ไปกับการจัดการสิ่งแวดล้อม 
   2.4  การส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย เพ่ือสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี 
   2.5  การจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ควบคู่ไปกับสังคมที่เอ้ือเฟ้ืออบอุ่น 
 

 
3 
 

4 
3 
- 
6 

 
18.75 

 
25.00 
18.75 

- 
37.50 

 
350,000 

 
170,000 
85,000 

- 
12,281,200 

 
2.72 

 
1.32 
0.66 

- 
95.31 

 
 

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล

บ้านโคก 

รวม 16 100 % 12,886,200 100 % 
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
เทศบาลต าบลบ้านโคก 

 
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา 

จ านวนโครงการที่ 
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ 
  ทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

 
หน่วยด าเนินการ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง  การป้องกันและบรรเทา 
     สาธารณะภัย 
  3.1  การพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อให้ประชาชนตระหนักและสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและวิถีแห่งการเลือกตั้งทุกระดับ 
  3.2  ส่งเสริมการปกครอง  โดยเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
  3.3  การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามรถของประชาชน – บุคคลทางการ
ปกครอง  ควบคู่กับการสร้างขวัญและก าลังใจ  ในการปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกัน  
และรักษาทรัพย์สิน / ความสงบเรียบร้อยของชุมชน 
  3.4  การจัดหาวัสดุ / อุปกรณ์  และเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ตามความ
เหมาะสม 
  3.5  สร้างความเข้าใจและเกิดความตระหนักในการปูองกันและลดอุบัติภัย 
  3.6  การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 
 

 
 

1 
 
- 
2 
 
 

2 
 

3 
1 

 
 

11.11 
 
- 

22.22 
 
 

22.22 
 

33.33 
11.11 

 
 

8,000 
 
- 

86,000 
 
 

60,000 
 

65,000 
30,000 

 
 

 
 

3.21 
 
- 

34.54 
 
 

24.10 
 

26.10 
12.05 

 
 

 
ส านักปลัด 

เทศบาลต าบล 
บ้านโคก 

 

รวม 9 100 % 249,000 100 % 
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

เทศบาลต าบลบ้านโคก 
 

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการที่ 

ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ 
  ทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

 
หน่วยด าเนินการ 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม 
  4.1  ส่งเสริมจัดกิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรม ควบคู่กับการศึกษาแสวงหา
ความเชื่อท่ีถูกต้องและเหมาะสมมาด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.2  ส่งเสริมการจัดงานทางด้านรัฐพิธี – ราษร์พิธี  เพ่ือความสามัคคีในชุมชน 
  4.3  ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ปราชญ์ชาวบ้านมีโอกาสถ่ายทอดภูมิปัญญา 
  4.4  สนับสนุนการจัดการศึกษาตามศักยภาพของท้องถิ่น  เพ่ือนักศึกษา / 
เยาวชนมีทักษะการด าเนินชีวิตพ่ึงพาตนเองได้ในภาวการณ์ปัจจุบัน 
  4.5  สนับสนุนการบูรณะศาสนสถาน  และสถานที่ประกอบกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 
  4.6  ก าหนดเทศกาลวันส าคัญประจ าปี  เพ่ือเป็นเอกลักษณ์ของต าบล 

 
6 
 
1 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
85.71 

 
14.29 

- 
- 
 
- 
 
- 

 
190,000 

 
100,000 

- 
- 
 
- 
 
- 

 
65.52 

 
34.48 

- 
- 
 
- 
 
- 

 
 

ส านักปลัด 
กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล 

บ้านโคก 
 
 

รวม 7 100 % 290,000 100 % 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  และทรัพยากรธรรมชาติ 
  5.1  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ า/สิ่งแวดล้อม 
  5.2  จัดหาแหล่งอาหารคืนความสมดุลให้แหล่งน้ าและผืนปุา  และคุณภาพความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน 
  5.3  การบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอยการระบายเสียในชุมชน 

 
7 
- 
 
- 

 
100 

- 
 
- 

 
171,000 

- 
 
- 
 

 
100 

- 
 
- 

 
ส านักปลัด 

เทศบาลต าบล 
บ้านโคก 

 

รวม 7 100 % 171,000 100 %  
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

เทศบาลต าบลบ้านโคก 
 

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการที่ 

ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ 
  ทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

 
หน่วยด าเนินการ 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  อาชีพ  รายได้ และการมีงานท า 
  6.1  ส่งเสริมศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูป
สินค้าทางการเกษตร 
  6.2  เสริมสร้างและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
  6.3  สร้างความตระหนักในการผลิต  ไปพร้อมกับการใช้และการรักษาทรัพยากร
ทางธรรมชาติ / สิ่งแวดล้อม 
  6.4  สร้างโอกาสในการจ าหน่ายผลผลิตสู่ตลาดภายนอก  ตามศักยภาพของพ้ืนที่ 
  6.5  ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่ม  องค์กรเครือข่าย  สหกรณ์  กลุ่มวิสาหกิจของชุมชน 

 
- 
 

3 
- 
 
- 
- 

 
- 
 

100 
- 
 
- 
- 

 
- 
 

65,000 
- 
 
- 
- 

 
- 
 

100 
- 
 
- 
- 

 
 

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล 

บ้านโคก 
 
 

รวม 3 100  % 65,000 100  % 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  กีฬาและนันทนาการ 
  7.1  การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมควบคู่ไปกับการศึกษาหาความรู้ 
  7.2  การพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้  ตามศักยภาพของชุมชน 
  7.3  การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  ปราชญ์ชาวบ้าน  ให้เป็นธนาคารภูมิรู้
ทุกแขนงและพัฒนาความรู้ของกลุ่มองค์กรในชุมชน 
  7.4  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  
  7.5  การพัฒนาและส่งเสริมด้านการกีฬา  อุปกรณ์ / สถานที่เล่นกีฬา ที่
เหมาะสม   
  7.6  การพัฒนากิจกรรมนันทนาการ  เพ่ือความสมานฉันท์ในชุมชน 

 
- 
- 
- 
 

14 
- 
 

2 

 
- 
- 
- 
 

82.60 
- 
 

17.40 

 
- 
- 
- 
 

5,165,991.20 
- 
 

170,000 

 
- 
- 
- 
 

95.58 
- 
 

4.42 

 
 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล 

บ้านโคก 
 
 

รวม 16 100  % 5,335,991.20 100  % 
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

เทศบาลต าบลบ้านโคก 
 

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการที่ 

ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ 
  ทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

 
หน่วยด าเนินการ 

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  8.1  การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนและประชาชน 
  8.2  การประสานการด าเนินการระหว่างหน่วยงานในพ้ืนที่โดยการบูรณาการ
แผนงาน งบประมาณและบุคลากรให้สอดคล้องเพ่ือลดความซ้ าซ้อนและประหยัด
งบประมาณในการด าเนินการ 
  8.3  ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน ผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น
และพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจและมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามแผนพัฒนา 
  8.4  พัฒนาระบบการให้ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ การประสานการ
ด าเนินงาน 
  8.5  พัฒนาอาคารสถานที่เพ่ือรองรับการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่
หน่วยงานและประชาชนในพ้ืนที ่
  8.6  การจัดบริการสาธารณะของ อปท.  ให้ได้ตามมาตรฐานตามที่หน่วยงาน
ก ากับดูแล 
 

 
5 
- 
 
 
- 
 
 
1 
 
19 
 
- 
 

 
20.00 

- 
 
 
- 
 
 

4.00 
 

76.00 
 
- 

 
60,000 

- 
 
 
- 
 
 

10,000 
 

1,377,000 
 
- 

 
4.15 

- 
 
 
- 
 
 

0.69 
 

95.16 

 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

กองการศึกษา 
กองช่าง 

 
เทศบาลต าบล 

บ้านโคก 
 
 

รวม 25 100  % 1,447,000 100  % 
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ส่วนที่  3 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  2565  
เทศบาลต าบลบ้านโคก 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค  ปี  2565  
     -  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้างและปรับปรุงบ ารุงถนน  ร่องระบายน้ า  และจัดหาแหล่งน้ าการเกษตร – 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล า 
ดับ 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต) 
งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

พ้ืนที่ 
ด าเนิน 
การ 

หน่วย
ด าเนิน 
การ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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. โครงการก่อสร้างโดมหน้า
ส านักงานเทศบาลต าบลบ้าน
โคก 

โครงหลังคาเหล็ก  มุงหลังคาเมทลัชีท 
กว้าง 16.00 เมตร  ยาว 24.00 เมตร 

919,700 บริเวณ
ส านักงาน
เทศบาล 

กองช่าง             

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยกลางบ้าน หน้าบ้านนาง
สมยงค์ สมุาลี หมู่ที่ 2
  

ก่อสร้างถนน คสล.ซอยกลางบ้าน หน้า
บ้านนางสมยงค ์สุมาล ีหมู่ที ่2 ขนาดผิว
จราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 80.00 เม
ตร หนา 0.15 เมตร 

126,600
  

หมู่ที่ 2 กองช่าง             

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
แยกบ้านนางสมสนิท ใครอา
มาต หมู่ที่ 2  

ก่อสร้างถนน คสล.แยกบ้านนางสม
สนิท ใครอามาต หมู่ที่ 2 ขนาดผวิ
จราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 206.00 เ
มตร หนา 0.15 เมตร 

347,000
  

หมู่ที่ 2 กองช่าง             

4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
(แอสฟัส) เส้นรอบนอกบ้าน
เสี่ยตัม้ สามแยกวัดปุาชัย
มงคล หมู่ที่ 8 
   

ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลติก เส้นรอบ
นอกบ้านเสี่ยตัม้-สามแยกวัดปุาชัย
มงคล หมู่ที ่8  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร ยาว
400  เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,600 
ตร.ม. 

449,700 หมู่ที่ 8 กองช่าง             
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-  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้างและปรับปรุงบ ารุงถนน  ร่องระบายน้ า  และจัดหาแหล่งน้ าการเกษตร - 
ล า 
ดับ 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต) 
งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

พ้ืนที่ 
ด าเนิน 
การ 

หน่วย
ด าเนิน 
การ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
สายบ๋ากลาง-ดอนเดื่อ บ้าน
ชาด พร้อมบล็อกคอนเวริ์ส 
หมู่ที่ 4   

ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบล็อกคอน
เวิร์ส หมู่ที ่4 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 700.00 เมตร  
พร้อมวางท่อกลม ขนาดศก 1.00x1.00 
เมตร 

234,000 หมู่ที่  4 กองช่าง             

6. โครงการก่อสร้างท่อระบาย
น้ ากลม จากบ้านนางบัวภา 
ล าเนา ถึงบ้านนายบดุดี บุตร
ศรี หมู่ที่ 3  

ก่อสร้างท่อระบายน้ ากลม  วางท่อระบาย
น้ า ศก. 0.400*100 จ านวน 295 ท่อน
 พร้อมบ่อพัก 19  บ่อ 

370,600 หมู่ที่  3  
กองช่าง 

            

7. โครงการกั้นอาคารส านักงาน
เทศบาล (ช้ันล่าง) 
  

กั้นห้องอาคารส านักงานเทศบาลต าบล
บ้านโคก (ช้ันล่าง)  ขนาด
กว้าง 3.50 เมตร  ยาว 8.00 เมตร เหล็
กสูง ขนาดจ ุ10 ลบ.ม.  

120,000 บริเวณ
ส านักงาน
เทศบาล 

กองช่าง             

8. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  
บ้านนาน้ าชุ่ม หมู่ที่ 5
  

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาน้ า
ชุ่ม หมู่ที ่5 แบบหอถังเหล็กสูง ขนาด
จุ 10 ลบ.ม.  ถังไฟเบอร์กลาส 4 ถัง 

553,000 หมู่ที่  5 กองช่าง             

9. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
หมู่บ้าน พร้อมหอถัง (ระบบ
ประปาหมู่บ้าน) หมู่ที่ 11
  

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านดอน
บาก  หมู่ที ่11 แบบหอถังเหล็กสงู ขนาด
จุ 10 ลบ.ม.  ถังไฟเบอร์กลาส 4 ถัง 

459,700 หมู่ที่  11 กองช่าง             

10 โครงการขุดบ่อบาดาลพร้อม
หอถังประปา หมู่ท่ี 6
   

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนน
สังวาลย ์ หมู่ที ่6 แบบหอถังเหล็ก
สูง ขนาดจ ุ10 ลบ.ม.  ถังไฟเบอร์
กลาส 4 ถัง 

546,000 หมู่ที่  6 กองช่าง             
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ล า 
ดับ 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต) 
งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

พ้ืนที่ 
ด าเนิน 
การ 

หน่วย
ด าเนิน 
การ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย 

11 โครงการเสรมิผิวจราจร แบบ 
Asphaltic Concrete ถนน 
คสล. ทางเข้าส านักงาน
เทศบาล   

เสรมิผิวจราจรถนน  แบบ Asphaltic   
Concrete  ถนน คสล.ทางเข้าออก
ส านักงานเทศบาลขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 240.00 เมตร  
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกว่า 
1,353 ตร.ม. 

373,700 บริเวณ
ส านักงาน
เทศบาล 

กองช่าง             

12 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 
  

ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยส์ินเพื่อให้
สามารถใช้งานตามปกต ิ
 
 

500,000 หมู่ที่  
1-11 

กองช่าง             
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 -  ก่อสร้างขยายเขตไฟฟูา  และติดตั้งไฟฟูาสาธารณะทุกครัวเรือน  (เงินอุดหนุนส่วนราชการ) 

ล า 
ดับ 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต) 
งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

พ้ืนที่ 
ด าเนิน 
การ 

หน่วย
ด าเนิน 
การ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย 

13 
 

โครงการขยายเขตไฟฟูาแรง
ต่ า ถนนเพ็ญ-สร้างคอม ถึง
บ้านโพธ์ิหนองไผ่ (ค าสะแนน) 
หมู่ที่ 9   

อุดหนุนให้กับการไฟฟูาส่วนภูมภิาค  เพื่อ
ด าเนินโครงการขยายเขตไฟฟูาแรง
ต่ า ถนนเพ็ญ-สร้างคอม ถึงบ้านโพธ์ิหนอง
ไผ ่(ค าสะแนน) 

150,000 หมู่ที่  9 
 

กองช่าง             

14 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรง
ต่ า หนองไผ-่โนนทอง  
หมู่ที่ 10   

อุดหนุนให้กับการไฟฟูาส่วนภูมภิาค  เพื่อ
ด าเนินโครงการขยายเขตไฟฟูาแรง
ต่ า หนองไผ-่โนนทอง 

80,000 หมู่ที่  10 
 

กองช่าง             

15 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรง
ต่ าและแรงสูง บ้านโคก-บ้าน
ชาด พร้อมตั้งหม้อแปลง 

อุดหนุนให้กับการไฟฟูาส่วนภูมภิาค  เพื่อ
ด าเนินโครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าและ
แรงสูง บ้านโคก-บ้านชาด พร้อมตัง้หม้อ
แปลง 

500,000 หมู่ที่  1 
 

กองช่าง             

16 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรง
ต่ าสายวดัปุาดินด า หมู่ที่ 7
  

อุดหนุนให้กับการไฟฟูาส่วนภูมภิาค  เพื่อ
ด าเนินโครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าสาย
วัดปุาดินด า  

200,000 หมู่ที่  7 
 

กองช่าง             

17 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรง
ต่ าสายหนองเกน หมู่ท่ี 7
  

อุดหนุนให้กับการไฟฟูาส่วนภูมภิาค  เพื่อ
ด าเนินโครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าสาย
หนองเกน 

70,000 หมู่ที่  7 
 

กองช่าง             
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ส่วนที่  3 
บัญชีโครงการ  / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  2565 

เทศบาลต าบลบ้านโคก 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์  ปี  2565 
        -   แนวทางการพัฒนา การพัฒนางานสาธารณสุข  ควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ในการป้องกันโรคขั้นพื้นฐาน – 
   แผนงานสาธารณสุข 
ล า 
ดับ 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลติ) 
งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

สถานที ่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย
ด าเนิน 
การ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย 

18. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ  เช่น วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง  ฯลฯ 
 

30,000 ต าบลบ้าน
โคก 

ส านักปลดั             

19. อุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณะประโยชน์  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ
คณะกรรมการหมู่บา้น ทั้ง 11 หมู่บ้านๆ
ละ 20,000  บาท  เพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขใน
กิจกรรมต่างๆ 

220,000 หมู่ที่ 1-11 ส านักปลดั             

20. วัสดุงานบ้านงานครัว   
(ถังขยะพลาสติก) 

จัดซื้อถังขยะพลาสติก ขนาดบรรจุไม่น้อย
กว่า 100 ลิตร  
 

100,000 หมู่ที่ 1-11 ส านักปลดั             
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-   แนวทางการพัฒนา   การพัฒนาศักยภาพของชุมชน องค์กรชุมชนในงานด้านสาธารณสุขภาพอนามัย – 
 แผนงานสาธารณสุข 
ล า 
ดับ 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลติ) 
งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

สถานที ่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย
ด าเนิน 
การ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย 

21. โครงการ Big Cleaning day - ค่าใช้จ่ายตามโครงการ Big Cleaning 
day ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง รว่ม
กิจกรรมท าความสะอาดอาคาร สถานท่ี 
เช่น ไม้กวาด  ไม้ถูพ้ืน น้ ายาล้างหอ้งน้ า 
และอุปกรณ์ท าความสะอาดอื่นๆ 

20,000 พื้นที่ต าบล 
บ้านโคก 

หมู่  1-11 

ส านักปลดั             

22. โครงการฝึกอบรมคดัแยก
ขยะต้นทาง 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝกึอบรม 
เข่น ค่ารับรอง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน 
ฯลฯ 

30,000 ต าบลบ้าน
โคก 

ส านักปลดั             

23. โครงการรณรงค์สรา้งชุมชน
น่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง 
 

ส่งเสริมจิตส านึกและสร้างแรงจูงใจให้กับ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความ
สะอาด เช่น ค่าฝึกอบรมให้ความรู ้ค่า
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

100,000 ต าบลบ้าน
โคก หมู่ที่ 

1-11 

ส านักปลดั             

24. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสตรีต าบลบ้านโคก 
 

ฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชน และจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการ
ด าเนินการ 

20,000 ต าบลบ้าน
โคก หมู่ที่ 

1-11 

ส านักปลดั             
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 -   แนวทางการพัฒนา  การป้องกันและควบคุมโรคระบาดควบคู่ไปกับการจัดการสิ่งแวดล้อม  -  
     แผนงานสาธารณสุข 
ล า 
ดับ 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลติ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ สถานที ่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย
ด าเนิน 
การ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย 

25. โครงการรณรงคป์ูองกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก   

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝกึอบรม 
เข่น ค่ารับรอง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน 
ฯลฯ 

20,000 พื้นที่เสี่ยง 
และเกดิโรค

ระบาด 

ส านักปลดั             

26. โครงการรณรงคป์ูองกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ   

-  รณรงค์/ประชาสมัพันธ์ปูองกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ  เช่น ปูองกันและระงับ
โรคโควดิ-19  โรคไข้หวัดนก  โรคไข้หวัด  
2009 ปูองกันและระงับโรคอุบัตใิหม่ 

20,000 พื้นที่ต าบล
บ้านโคก 

ส านักปลดั           
 
 
 

  

27. โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

-  ค่าใช้จ่ายตามโครงการปูองกันและ
ควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนท่ี เช่น ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ เวชภณัฑ ์

45,000 ต าบลบ้าน
โคก หมู่ที่ 
1-11 

ส านักปลดั             

-   แนวทางการพัฒนา การจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ควบคู่ไปกับสังคมที่เอื้อเฟื้ออบอุ่น – 
 งานสังคมสงเคราะห์  
ล า 
ดับ 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลติ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ สถานที ่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย
ด าเนิน 
การ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย 

28. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส ์

-  จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้ปวดเอดส์  โดย
จ่ายเป็นรายเดือน ๆ ละ  500  บาท/คน   
 

66,000 ผู้ปุวยใน
ต าบล 

พช./ส านัก
ปลัด 

            

29. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ  

- จ่ายเงินค่าสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ ใน
เขตต าบลบ้านโคก 
 

9,165,600 หมู่ 1 - 11 พช./ส านัก
ปลัด 
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ล า 
ดับ 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลติ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ สถานที ่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย
ด าเนิน 
การ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย 

30. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้
พิการ 

- จ่ายเงินค่าสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูพ้ิการ ใน
เขตต าบลบ้านโคก 
 

2,949,600 หมู่ 1 - 11 พช./ส านัก
ปลัด 

            

31. โครงการวันผู้สูงอาย ุ กิจกรรมรดน้ าด าหัวผูสู้งอายุ  ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการฝึกอบรม เข่น ค่า
รับรอง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 

 

50,000 หมู่ 1 - 11 พช./ส านัก
ปลัด 

            

32. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายตุ าบล
บ้านโคก 

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุหรือกิจกรรมอ่ืนๆค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนินโครงการฝึกอบรม เข่น ค่ารับรอง ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 

20,000 หมู่ 1 - 11 พช./ส านัก
ปลัด 

            

 
 
-   แนวทางการพัฒนา การจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ควบคู่ไปกับสังคมที่เอื้อเฟื้ออบอุ่น – 
 งานสังคมสงเคราะห์ 
ล า 
ดับ 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลติ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ สถานที ่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย
ด าเนิน 
การ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย 

33. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
บ าบัดทุกข์  บ ารุงสุข  สร้าง
รอยยิ้มประชาชน  ต.บ้าน
โคก 

-  ค่าใช้จ่ายในการตามโครงการเทศบาล
เคลื่อนที่บ าบัดทุกข์  บ ารุงสุข 
สร้างรอยยิ้มประชาชน  ต.บ้านโคก 

30,000 พื้นที่ต าบล 
บ้านโคก 

หมู่  1-11 

ส านักปลดั             
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ส่วนที่  3 
บัญชีโครงการ  / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  2565 

เทศบาลต าบลบ้านโคก 
 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี  2565 
-  แนวทางการพัฒนา    การพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อให้ประชาชนตระหนักและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและวิถีแห่งการเลือกตั้งทุก

ระดับ 
ล า 
ดับ 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลติ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ สถานที ่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย
ด าเนิน 
การ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย 

34. โครงการพัฒนา
ประชาธิปไตยแบบมสี่วนร่วม 

-  โครงการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วมของประชาชนและสร้างความ
สมัครสมานสามคัค ี

8,000 ต าบลบ้าน
โคก 

ส านักปลดั             

    
 -   แนวทางการพัฒนา  การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของประชาชน - บุคลากรทางการปกครอง  ควบคู่กับการสร้างขวัญและก าลังใจ  ในการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน 
                                  และรักษาทรัพย์สิน/ความสงบเรียบร้อยของชุมชน   
ล า 
ดับ 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลติ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ สถานที ่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย
ด าเนิน 
การ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย 

35. โครงการบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ 

-  ค่าใช้จ่ายในการให้บริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ 
จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร อาหาร
ว่าง  น้ าดื่ม จุดตรวจ  ฯลฯ 

 

36,000 ศูนย์ 
อปพร. 

และด่าน
ตรวจ 

หมู่ 1-11 

ส านักปลดั             
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 -   แนวทางการพัฒนา  การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของประชาชน - บุคลากรทางการปกครอง  ควบคู่กับการสร้างขวัญและก าลังใจ  ในการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน 
                                  และรักษาทรัพย์สิน/ความสงบเรียบร้อยของชุมชน   
ล า 
ดับ 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลติ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ สถานที ่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย
ด าเนิน 
การ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย 

36. โครงการฝึกอบรมจัดตั้งหรือ
ทบทวนอาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน 

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ และการตกแต่งสถานท่ี
ฝึกอบรม  ค่าอาหาร เครื่องดืม่ วัสดุ
อุปกรณ์ในการอบรมและค่าวิทยากร 
เป็นต้น 

50,000 ศูนย์ 
อปพร. 

 

ส านักปลดั             

 
 
-  แนวทางการพัฒนา  การจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม 
ล า 
ดับ 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลติ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ สถานที ่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย
ด าเนิน 
การ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย 

37. จัดซื้อวัสดเุครื่องแต่งกาย ค่าใช้จ่ายในการตัดชุด หรือซื้อชุด
เครื่องแบบสมาชิก อปพร.และสมาชิกกู้
ชีพกู้ภัยต าบลบ้านโคก 

40,000 ส านักงาน
เทศบาล 

ส านักปลดั             

38. จัดซื้อวัสดเุครื่องดับเพลิง ค่าใช้จ่ายในการเตมิน้ ายาเคมีภณัฑ์ 
ครุภณัฑ์เครื่องดับเพลิงใช้ในงานปูองกัน
อัคคีภัยต าบลบ้านโคก 

20,000 ส านักงาน
เทศบาล 

ส านักปลดั             
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-  แนวทางการพัฒนา  การสร้างความเข้าใจและเกิดความตระหนักในการป้องกันและลดอุบัติภัย 
ล า 
ดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต) 
งบประมาณ 

งบประมาณ สถานที ่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย
ด าเนิน 
การ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย 

39. โครงการประชาสมัพันธ์
ปูองกันภัยธรรมชาต ิ

 

- เดินรณรงค์/ประชาสมัพันธ์   แจก
แผ่นพับเอกสารๆ เกี่ยวกับการปูองกัน
ภัยธรรมชาติ เช่น อัคคีภัย อุทกภยั 
วาตภัยและภยัแล้ง  ฯลฯ 

5,000 ต าบลบ้าน
โคก 

ส านักปลดั             

40. โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจ า
เทศบาลต าบลบ้านโคก 

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ และการ
ตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม  ค่าอาหาร 
เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ในการอบรม
และค่าวิทยากร เป็นต้น 

50,000 ส านักงาน
เทศบาล 

ส านักปลดั             

41. โครงการฝึกอบรมปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน 

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ และการ
ตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม  ค่าอาหาร 
เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ในการอบรม
และค่าวิทยากร เป็นต้น 

10,000 ส านักงาน
เทศบาล 

ส านักปลดั             

-  แนวทางการพัฒนา  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  - 
ล า 
ดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต) 
งบประมาณ 

งบประมาณ สถานที ่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย
ด าเนิน 
การ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย 

42. โครงการอบรมให้ความรู้/
รณรงคป์ูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิเยาวชน 
ประชาชนต าบลบา้นโคก 

-  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ฝึกอบรม เข่น ค่ารับรอง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

30,000 ต าบลบ้าน
โคก 

ส านักปลดั             
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ส่วนที่  3 
บัญชีโครงการ  / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  2565 

  เทศบาลต าบลบ้านโคก 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา  ประเพณีและวัฒนาธรรม  ปี  2565 
      -  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมจัดกิจกรรมทางประเพณี วัฒนธรรม ควบคู่กับการศึกษาแสวงหาความเชื่อที่ถูกต้องและเหมาะสมมาด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง – 
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ    -งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น- 

ล า 
ดับ 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลติ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ สถานที ่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย
ด าเนิน 
การ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย 

43. โครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน -  ค่าใช้จ่ายตามโครงการบรรพชา
ภาคฤดูร้อน เช่น ค่าพิธีการทาง
ศาสนา ค่ารบัรอง ค่าจัดซื้อวสัดุ
อุปกรณ์ และอื่นๆ 

30,000 วัดปุา
พันล า 

กองการ 
ศึกษา 

            

44. โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน
ออกพรรษา 

-  ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสรมิ
กิจกรรมวันออกพรรษา เช่น ค่าพิธี
การทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าจัดซือ้
วัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ 

5,000 ต าบลบ้าน
โคก 

กองการ 
ศึกษา 

            

45. โครงการจดังานประเพณีบญุ
บั้งไฟต าบลบ้านโคก 

- จัดกิจกรรมประเพณีบญุบั้งไฟ เช่น 
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายพิธีเปดิ
ปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดืม่
และอื่นๆ 

100,000 ต าบลบ้าน
โคก 

กองการ 
ศึกษา 

            

46. โครงการทอดเทียนวัน
เข้าพรรษา 

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการทอดเทียน
วันเข้าพรรษา เช่น ค่าพิธีการทาง
ศาสนา ค่ารบัรอง ค่าจัดซื้อวสัดุ
อุปกรณ์ขบวนแห่ และอื่นๆ 

5,000 ต าบลบ้าน
โคก 

กองการ 
ศึกษา 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ    -งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น- 
ล า 
ดับ 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลติ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ สถานที ่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย
ด าเนิน 
การ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย 

47. โครงการสู่ขวัญบ้านสู่ขวัญเมือง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการ เช่น การตกแต่ง ค่าวัสด ุ
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร อาหารวา่ง
และเครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

10,000 เทศบาล
ต าบลบ้าน

โคก 

กองการ 
ศึกษา 

            

48. โครงการจดัขบวนแห่ร่วมงาน
ประจ าปีของดีอ าเภอสร้างคอม  

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการ เช่น การตกแต่ง ค่าวัสด ุ
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร อาหารวา่ง
และเครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

40,000 อ าเภอ
สร้างคอม 

กองการ 
ศึกษา 
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-  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการจัดงานทางด้านรัฐพิธี – ราษฎร์พิธี  เพื่อความสามัคคีในชุมชน 

ล า 
ดับ 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลติ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ สถานที ่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย
ด าเนิน 
การ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย 

49. ค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา/
งานรัฐพิธี ประเพณปีระจ า
ท้องถิ่น 

- จัดกิจกรรมเฉลมิพระเกียรติ งานรัฐ
พิธีต่างๆ เช่น วางพานพุ่ม จุดเทียน
ชัยถวายชัยมงคลและการจดันิทัศ
การเฉลมิพระเกียรติ  ดังนี ้
1.เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเดจ็
พระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีินทรม
หาวชิราลงกรณฯ 
2.เฉลิมฉลองและเทิดพระเกยีรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรม
ราชชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง 
3. -  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
ในทางศาสนารัฐพิธี  ประเพณีประจ า
ท้องถิ่น เช่น การท าบุญเลี้ยงพระ 
งานวันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ 
งานวันเทศบาล และอื่นๆ 

100,000 พื้นที่ต าบล
บ้านโคก 

ส านักปลดั 
/กองการ 

ศึกษา 

            

  
 
 
 
 

 
 



 

25 

 

ส่วนที่  3 
บัญชีโครงการ  / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  2565 

เทศบาลต าบลบ้านโคก 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  และธรรมชาติ ปี  2565 
     -   แนวทางการพัฒนา  การสร้างจิตส านึกและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  - 
 งานส่งเสริมการเกษตร 

ล า 
ดับ 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลติ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ สถานที ่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย
ด าเนิน 
การ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย 

50. โครงการอนุรักษ์พันธ์พืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารฯิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตั 
นราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมาร ี

-  ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธพ์ืช
อันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิภายใต้ 8 
กิจกรรม  ได้แก่ กิจกรรมปกปักพนัธุ
พืช กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช กิจกรรมอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์พันธุกรรมพืช กิจกรรมสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

20,000 ต าบลบ้าน
โคก 

 

ส านักปลดั             

51. โครงการแปลงผักสาธิตเพื่อ
เป็นศูนย์เรียนรูต้ามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด และปิดการฝึกอบรม 
ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบตัร ค่าถ่ายเอกสาร คา่
พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ฯลฯ 

10,000 ต าบลบ้าน
โคก 

 

ส านักปลดั           
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-   แนวทางการพัฒนา  การสร้างจิตส านึกและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  - 
 งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ล า 
ดับ 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลติ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ สถานที ่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย
ด าเนิน 
การ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย 

52. โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิม
พระเกียรต ิ

-  ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกหญ้าแฝก
เฉลิมพระเกียรติ เช่น จัดหาหญ้าแฝก 
ค่าอาหาร อาหารว่างเครื่องดื่ม ปูาย
โครงการ และอื่น ๆ  ตามความจ าเป็น
และเหมาะสมกับโครงการ ฯ 

3,000 ต าบลบ้าน
โคก 

 

ส านักปลดั             

53. โครงการก าจดัผักตบชวา/
วัชพืชในแหล่งน้ า 

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น  ค่า
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก าจัด
ผักตบชวา/วัชพืช และค่าด าเนินการ
อื่นๆ 

3,000 ต าบลบ้าน
โคก 

 

ส านักปลดั             

54. โครงการปลูกปุาชุมชนเฉลมิ
พระเกียรต ิ

-  ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกปาุเฉลมิพระ
เกียรติ เช่น จัดหาต้นไม้ ไม้ดอก ไม้
ประดับ กระถางดอกไม้กระถางตน้ไม้ 
ค่าอาหาร อาหารว่างเครื่องดื่ม ปูาย
โครงการ และอื่น ๆ  ตามความจ าเป็น 

10,000 หมู่ 1-11 ส านักปลดั             

55. โครงการ 1 อปท. 1 ถนน
ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

จัดหาต้นไม้ เพื่อน ามาปลูกสองข้างทาง
ถนน และจัดหาอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ปูายโครงการ ฯลฯ 

15,000 ต าบลบ้าน
โคก 

 

ส านักปลดั             

56. โครงการส านักงานน่าอยู่ น่า
มอง สู่ถนนงามตา หน้าบ้าน
สะอาดประชาชนมีสุข 

จัดกิจกรรมตามโครงการ ส านักงานน่า
อยู่ น่ามองและขยายผลสู่หมูบ่้าน และ
ครัวเรือนภายในชุมชน  

110,000 ต าบลบ้าน
โคก 

 

ส านักปลดั             
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ส่วนที่  3 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  2565 

เทศบาลต าบลบ้านโคก 
 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  อาชีพ  ร้ายได้และการมีงานท า  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
-  แนวทางการพัฒนา  การเสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ  - 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล า 
ดับ 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลติ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ สถานที ่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย
ด าเนิน 
การ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย 

57. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
และพัฒนาอาชีพต าบลบา้น
โคก 

-  ฝึกอบรม ให้ความรูด้้านอาชีพ ให้แก่
แม่บ้าน  เยาวชน  สตรี  เกี่ยวกับงาน
หัตถกรรมฝีมือ  การประกอบอาหาร 
ขนม ช่างเชื่อมต่างๆ และอื่นๆ 

30,000 กลุ่มอาชีพ 
ต าบลบ้าน

โคก 

พัฒนา
ชุมชน/

ส านักปลดั 

            

 

 

 แผนงานส่งเสริมการเกษตร 
ล า 
ดับ 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลติ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ สถานที ่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย
ด าเนิน 
การ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย 

58. โครงการฝึกอบรมปูองกัน
ก าจัดโรคพืชเศรษฐกิจของ
ข้าว 

-  ฝึกอบรม ให้ความรูด้้านการปูองกัน
การก าจัดโรคพืช ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการฝึกอบรม เข่น ค่า
รับรอง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน 
ฯลฯ 

5,000 เทศบาล
ต าบลบ้าน

โคก 

เกษตร/
ส านักปลดั 
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  แผนงานส่งเสริมการเกษตร 
ล า 
ดับ 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลติ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ สถานที ่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย
ด าเนิน 
การ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย 

59. จัดซื้อวัสดุการเกษตร จัดซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทวสัดุ
คงทน เช่น  เคียว  สปริงเกอร์  จอบ
หมุน  จานพรวน ผานไถ  กระทะ 
คราดชี่พรวนดินระหว่างแถว และวัสดุ
สิ้นเปลือง เช่น ปุ๋ย  ยาปูองกันและ
ก าจัดศัตรูพืชและสัตว์  และอุปกรณ์ใน
การขยายพันธ์พืช  ฯลฯ 

30,000 เทศบาล 
ต าบลบ้าน

โคก 

เกษตร/
ส านักปลดั 
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ส่วนที่  3 
 บัญชีโครงการ  / กิจกรรม / งบประมาณ  

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  2565 
เทศบาลต าบลบ้านโคก 

 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษากีฬา  และนันทนาการ ปี  2565 
       –แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและการส่งเสริมการศึกษา   
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ล า 
ดับ 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลติ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ สถานที ่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย
ด าเนิน 
การ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย 

60. โครงการจดันิทรรศการ
เสนอผลงานด้านการศึกษา
ระดับเด็กปฐมวัย 

- กิจกรรมการจัดนิทรรศการและการ
เสนอผลงานด้านการศึกษา 

10,000 ศพด. 
4 แห่ง 

กองการ 
ศึกษา 

            

61. โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานท่ีของเด็ก
ปฐมวยั  

- จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแห่ลงเรียนรู้
นอกสถานท่ีส าหรับเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

10,000 ศพด. 
4 แห่ง 

กองการ 
ศึกษา 

            

62. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา คา่
จัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) 

- ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่า
จัดการเรียนการสอน (รายหัว) ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  คนละ 1,700 ดังนี้ 
1. ศพด.บ้านโคก  จ านวน 51 คน 
2. ศพด.บ้านนาน้ าชุ่ม จ านวน 43 คน 
3. ศพด.บ้านดอนบาก จ านวน 20 คน 
4. ศพด.บ้านดอนเดื่อ จ านวน 25 คน 

236,300 ศพด. 
4 แห่ง 

กองการ 
ศึกษา 

            

63.    โครงการปฐมนิเทศและ
อบรมผู้ปกครองเด็กปฐมวยั 

-  ปฐมนิเทศ/อบรมให้ความรู/้ช้ีแจงท า
ความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียนเข้า
ใหม่   

8,000 ศพด. 
4 แห่ง 

กองการ 
ศึกษา 
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 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
ล า 
ดับ 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลติ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ สถานที ่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย
ด าเนิน 
การ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย 

64. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา รายการค่า
กิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรยีน 

- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน อัตราคนละ
430 บาทต่อปี ตามจ านวนเด็ก ดงันี้ 
1. ศพด.บ้านโคก  จ านวน 51 คน 
2. ศพด.บ้านนาน้ าชุ่ม จ านวน 43 คน 
3. ศพด.บ้านดอนบาก จ านวน 20 คน 
4. ศพด.บ้านดอนเดื่อ จ านวน 25 คน 

59,770   ศพด. 4 
แห่ง 

กองการ 
ศึกษา 

            

65. 
 
 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา รายการค่า
เครื่องแบบ 
นักเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ300 
บาทต่อปี ตามจ านวนเด็ก ดังน้ี 
1. ศพด.บ้านโคก  จ านวน 51 คน 
2. ศพด.บ้านนาน้ าชุ่ม จ านวน 43 คน 
3. ศพด.บ้านดอนบาก จ านวน 20 คน 
4. ศพด.บ้านดอนเดื่อ จ านวน 25 คน 

41,700   ศพด. 4 
แห่ง 

กองการ 
ศึกษา 

            

66. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา รายการค่า
หนังสือเรียน 

- ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200บาท
ต่อปี ตามจ านวนเด็ก ดังน้ี 
1. ศพด.บ้านโคก  จ านวน 51 คน 
2. ศพด.บ้านนาน้ าชุ่ม จ านวน 43 คน 
3. ศพด.บ้านดอนบาก จ านวน 20 คน 
4. ศพด.บ้านดอนเดื่อ จ านวน 25 คน 

27,800   ศพด. 4 
แห่ง 

กองการ 
ศึกษา 

            

67. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา รายการค่า
อุปกรณ์การเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ200 
บาทต่อปี ตามจ านวนเด็ก ดังน้ี 
1. ศพด.บ้านโคก  จ านวน 51 คน 
2. ศพด.บ้านนาน้ าชุ่ม จ านวน 43 คน 
3. ศพด.บ้านดอนบาก จ านวน 20 คน 
4. ศพด.บ้านดอนเดื่อ จ านวน 25 คน 
 

27,800   ศพด. 4 
แห่ง 

กองการ 
ศึกษา 
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ล า 
ดับ 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลติ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ สถานที ่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย
ด าเนิน 
การ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย 

68. โครงการจดัการแข่งขัน
กีฬาสีเด็กเล็ก 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจดัการแข่งขันกีฬาสี
เด็กเล็ก 

10,000 อ าเภอ
สร้าง
คอม 

กองการ 
ศึกษา 

            

69. โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ ระดับ
ปฐมวัย 

-  ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการเด็กปฐมวัย ประจ าปี 
2564 เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุ
อุปกรณ์ส าหรับการแข่งขัน 

10,000 ต าบล
เจ้าภาพ 

กองการ 
ศึกษา 

            

70. ค่าอาหารเสรมิ (นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อน
วัยเรียน 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นที่ต าบลบ้านโคก ท้ัง 
4 ศูนย์ จ านวน 260 วัน เด็กเล็ก จ านวน 
141  คน 

266,351.80 ศพด. 
4 แห่ง 

 

กองการ 
ศึกษา 

            

71. ค่าอาหารเสรมิ (นม) โรง
เรียนสพฐ.ในพื้นที่  

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับ
โรงเรียนในพื้นที่ต าบลบ้านโคก ท้ัง 4 แห่ง 
จ านวน 260 วัน  นักเรียนจ านวน  612  
คน 

1,172,714.
40 

โรงเรียน
ในเขต
ต าบล 

 

กองการ 
ศึกษา 

            

72. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
ค่าอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

-  ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก  
จ านวน  4 ศูนย ์ รวม 139 คนๆละ 21 
บาท  รวมจ านวน  245  วัน 
1. ศพด.บ้านโคก  51 คน 262,395 - 
2. ศพด.บ้านดอนเดื่อ 25 คน  128,625-  
3. ศพด.บ้านดอนบาก 20 คน 102,900- 
4. ศพด.บ้านนาน้ าชุ่ม 43 คน 221,235- 

715,155 
 
 

ศพด. 
4 แห่ง 

กองการ 
ศึกษา 
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  -  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและการส่งเสริมการศึกษา  - 
ล า 
ดับ 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลติ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ สถานที ่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย
ด าเนิน 
การ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย 

73. อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
เด็กนักเรยีนโรงเรียนในพ้ืนท่ี    

- อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ
นักเรียน  โรงเรียนในพ้ืนท่ีต าบลบา้น
โคก ท้ัง 4  โรงเรียน รวม 612 คนๆ
ละ 21 บาท  จ านวน  200  วัน ดังนี้ 
1.โรงเรียนโคกโพธ์ิวิทยา 170 คน 
2.โรงเรียนบ้านนาน้ าชุ่ม  237  คน 
3.โรงเรียนบ้านดอนบาก  94  คน 
4.โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ  111  คน 

2,570,400 โรงเรียน
ในเขต
ต าบล 

 

กองการ 
ศึกษา 

            

 
 -  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนากิจกรรมนันทนาการ  เพื่อความสมานฉันท์ในชุมชน  -      
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ    -งานกีฬาและนันทนาการ- 

ล า 
ดับ 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลติ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ สถานที ่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย
ด าเนิน 
การ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย 

74. โครงการจดัการแข่งขันกีฬา
ประชาชน/เยาวชนต าบล
บ้านโคก 
 

-  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ คา่
เช่าค่าเตรียมสถานท่ี ค่าอุปกรณ์กีฬา 
ค่าตอบแทนกรรมการตดัสิน และอื่นๆ 

130,000 ต าบล 
บ้านโคก 

 

กองการ 
ศึกษา 

            

75. โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการ เข่น  ค่ารบัรอง ค่าใช้จ่ายใน
การประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้าเหมา
จัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง 
และอื่นๆ 

40,000 ส านักงาน
เทศบาล

ต าบลบ้าน
โคก 

กองการ 
ศึกษา 
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ส่วนที่  3 
บัญชีโครงการ  / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  2565 

 เทศบาลต าบลบ้านโคก  
8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีปี  2565 
     -   แนวทางการพัฒนา  การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนและประชาชน  - 

ล า 
ดับ 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลติ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ สถานที ่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย
ด าเนิน 
การ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

76. โครงการจดัท าแผนพัฒนา
ท้องถิน่ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือจัดการประชุมสมัมนา 

10,000 เทศบาล
ต าบล

บ้านโคก 

ส านัก
ปลัด 

            

77. การรับฟังความคดิเห็นของ
ประชาชน 

กิจกรรมจดัเวทีสาธารณะ การจัดเวที
เสวนา การประชุมรับฟังความคิดเห็น 
การจัดประชาคม การส ารวจข้อมลู 
ฯลฯ 

5,000 เทศบาล
ต าบล

บ้านโคก 

ส านัก
ปลัด 

            

78. โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

กิจกรรมการตดิตามและประเมินผล
แผนพัฒนาหรือจ้างหน่วยงานภายนอก  
การจัดฝึกอบรม การจัดประชุมตดิตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา 

5,000 เทศบาล
ต าบล

บ้านโคก 

ส านัก
ปลัด 

            

79. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านจดัเก็บภาษี 
พัฒนาและปรับปรุงระบบแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน 

-  จัดท าแผนทีภ่าษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ของกองคลัง 
-  เพิ่มประสิทธิภาพการจดัเก็บรายได้ 
 

20,000 เทศบาล
ต าบล

บ้านโคก 

กองคลัง             

80. โครงการบริการเต็มที่จดัเก็บ
ภาษีถึงบ้าน 

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการ บริการเต็มที่
จัดเก็บภาษีถึงบ้าน ประจ าปี 2565 

20,000 หมู่ที่  
1-11 

กองคลัง 
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-   แนวทางการพัฒนา     พัฒนาระบบการให้ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ การประสานการด าเนินงาน 
ล า 
ดับ 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลติ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ สถานที ่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย
ด าเนิน 
การ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย 

81. ค่าส ารวจความพึงพอใจการ
ให้บริการสาธารณะ 

ค่าใช้จ่ายในการส ารวจความพึงพอใจการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลบ้านโคก โดย
การจ้างเหมาบริการหน่วยงานภายนอกใน
การด าเนินการ 

10,000 ต าบลบ้าน
โคก 

 

ส านัก
ปลัด 

            

     
 -  พัฒนาอาคารสถานที่เพื่อรองรับการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ - 

ล า 
ดับ 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลติ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ สถานที ่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย
ด าเนิน 
การ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย 

82. จัดซื้อวัสดสุ านักงาน  
(ส านักปลัด) 

- จัดซื้อวัสดสุ านักงาน เช่น  ปากกา ดินสอ 
กระดาษ และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ส าหรับ
ใช้ในส านักงานปลัด 
 

150,000 ส่วนส านัก
ปลัด 

ส านัก
ปลัด 

            

83. วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ - จัดซื้อวัสดไุฟฟูาและวิทยตุ่างๆ เช่น 
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องประจุ
ไฟฟูา วัสดสุิ้นเปลือง เช่น หลอดไฟ 
สายไฟ ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟูา และอื่นๆ 

15,000 ส านักงาน
เทศบาล 

ส านัก
ปลัด 

            

84. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
(ส านักปลัด) 

- จัดซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง 
ไม้กวาด แก้วน้ า จาน สบู่ ผงซักฟอก และ
อื่นๆ  
 

60,000 ส านักงาน
เทศบาล 

ส านัก
ปลัด 
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ล า 
ดับ 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลติ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ สถานที ่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย
ด าเนิน 
การ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย 

85. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ค่าวัสดุประเภทวัสดคุงทนและวัสดุ
สิ้นเปลือง เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย คา่ติดตั้ง เป็นต้น 

25,000 ส่วนส านัก
ปลัด 

ส านัก
ปลัด 

            

86. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุประเภทวัสดสุิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุง
ต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ าดีเซล น้ ามนัก๊าด 
น้ ามันเกียร์ และอื่นๆ เป็นต้น 

250,000 ส านักงาน
เทศบาล 

ส านัก
ปลัด 

            

87. วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ ค่าวัสดุประเภทวัสดคุงทนและวัสดุ
สิ้นเปลือง เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ 
เครื่องกรอเทป เลนส์ซมู พู่กัน สี กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การด์ เป็นต้น 

15,000 ส่วนส านัก
ปลัด 

ส านัก
ปลัด 

            

88. จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์
(ส านักปลัด) 
 

- จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมลู หมึก
พิมพ์ ซีดี และวสัดุบันทึกข้อมูลต่างๆ 

80,000 ส่วนส านัก
ปลัด 

ส านัก
ปลัด 

            

89. จัดซื้อวัสดสุ านักงาน  
(กองคลัง) 
 

- จัดซื้อวัสดสุ านักงาน เช่น  ปากกา ดินสอ 
กระดาษ และวัสดุอื่นๆ ส าหรับใช้ในกอง
คลัง 
 

60,000 ส่วนกอง
คลัง 

 

กองคลัง             

90. จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์
(กองคลัง) 
 

- จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมลู หมึก
พิมพ์ ซีดี และวสัดุบันทึกข้อมูลต่างๆ 
 

40,000 ส่วนกอง
คลัง 

 

กองคลัง             

91. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
  
  
   

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก จ านวน  1  เครื่อง ๆ  ละ   
22,000 บาท 

22,000 กองคลัง กองคลัง             
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-  พัฒนาอาคารสถานที่เพื่อรองรับการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ - 
ล า 
ดับ 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลติ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ สถานที ่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย
ด าเนิน 
การ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย 

92. จัดซื้อวัสดสุ านักงาน  
(กองช่าง) 
 

- จัดซื้อวัสดสุ านักงาน เช่น  ปากกา ดินสอ 
กระดาษ และวัสดุอื่นๆ ส าหรับใช้ในกอง
ช่าง 
 

50,000 ส่วนกอง
ช่าง 

กองช่าง             

93. จัดซื้อวัสดไุฟฟูาและวิทย ุ - จัดซื้อวัสดไุฟฟูาและวิทยตุ่างๆ เช่น 
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องประจุ
ไฟฟูา วัสดสุิ้นเปลือง เช่น หลอดไฟ 
สายไฟ ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟูา และอื่นๆ 

180,000 ส่วนกอง
ช่าง 

กองช่าง             

94. จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์
(กองช่าง) 
 

- จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมลู หมึก
พิมพ์ ซีดี และวสัดุบันทึกข้อมูลต่างๆ 

30,000 ส่วนกอง
ช่าง 

กองช่าง             

95. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง - จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ตา่งๆ น้ ามัน
ทาไม้ ทินเนอร์ สี  แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ 
ทราย อิฐ กระเบื้อง และอื่นๆ 

200,000 ส่วนกอง
ช่าง 

กองช่าง             

96. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานส านักงาน (กองช่าง)
   

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรับงาน
ส านักงาน  จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ  
17,000 บาท  

34,000 กองช่าง กองช่าง             

97. จัดซื้อวัสดสุ านักงาน  
(กองการศึกษา) 

- จัดซื้อวัสดสุ านักงาน เช่น  ปากกา ดินสอ 
กระดาษ และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ส าหรับ
ใช้ในกองการศึกษา 

30,000 ส่วนกอง
การศึกษา 

กองการ 
ศึกษา 

            

98. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
(กองการศึกษา) 

- จัดซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง 
ไม้กวาด แก้วน้ า จาน สบู่ ผงซักฟอก และ
อื่นๆ  

60,000 ส านักงาน
เทศบาล 

กองการ 
ศึกษา 
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 -  พัฒนาอาคารสถานที่เพื่อรองรับการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ - 

 
 

 

ล า 
ดับ 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลติ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ สถานที ่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย
ด าเนิน 
การ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย 

99. จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์
(กองการศึกษา) 
 

- จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมลู หมึก
พิมพ์ ซีดี และวสัดุบันทึกข้อมูลต่างๆ 
 

40,000 ส่วนกอง
คลัง 

 

กองการ 
ศึกษา 

            

100 เครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วนแบบแขวน ขนาดไมต่่ า
กว่า 26,000 บีทีย ู
  

เครื่องปรับอากาศขนาดไมต่่ า
กว่า 26,000   บีทีย ูแบบ
แขวน จ านวน 1 เครื่อง ๆละ 31,000  
บาท 

36,000 ส านักปลดั ส านัก
ปลัด 

            


