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1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 กอสราง  ปรับปรุง  ซอมแซม  ถนน  สะพาน  ทางระบายน้ํา

สถานที่ หนวย
ดําเนนิการ ดําเนนิการ 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 กอสรางถนนคอนกรตีเสรมิ กอสรางถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู 8 กวาง 49,100 บานใหม กองชาง

บัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ 2557

องคการบรหิารสวนตําบลทาลาดขาว  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

1 กอสรางถนนคอนกรตีเสรมิ กอสรางถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู 8 กวาง 49,100 บานใหม กองชาง
เหล็ก หมู 8 (บานใหม) 3 เมตร ยาว 42 เมตร หนา 10 ซ.ม. หรอืมขีนาด หมู 8

พื้นที่คอนกรตีไมนอยกวา 126 ตารางเมตร
ตามแบบองคการบรหิารสวนตําบลกําหนด
ตัง้จายจากเงนิอุดหนุน ทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน(00240) งานบรหิารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)

1.2 แนวทางที่ 2 การพัฒนาระบบชลประทาน  กอสรางฝายทํานบกัน้น้ํา  ขุดลอกแหลงน้ํา -
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1.3 แนวทางที่ 3 การพัฒนาระบบประปาและไฟฟาสาธารณะ -

สถานที่ หนวย
ดําเนนิการ ดําเนนิการ 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 คาบํารุงรักษาหรอืซอมแซม เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ คาแรง ฯลฯ 30,000 ประปาตําบล สํานักปลัด
ประปา ที่อยูในความครอบครอง ที่ใชในกจิการประปา ของ อบต. ทาลาดขาว
ของ อบต. ตัง้จายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงาน

การพาญชิย(00330)งานกจิการประปา(00332)
2 คาวัสดุอื่นๆ ที่ใชในกจิการ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคลอรีน สารสม และอ่ืนๆ 40,000 ประปาตําบล สํานักปลัด

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

2 คาวัสดุอื่นๆ ที่ใชในกจิการ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคลอรีน สารสม และอ่ืนๆ 40,000 ประปาตําบล สํานักปลัด
ประปา ที่อยูในความครอบครอง ที่ใชในกจิการประปา ของ อบต. ทาลาดขาว
ของ อบต. ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน

การพาญชิย(00330)งานกจิการประปา(00332)
3 คาไฟฟาของกจิการประปา เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับกิจการประปาของ อบต. 50,000 ประปาตําบล สํานักปลัด

 ที่อยูในความครอบครอง ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน ทาลาดขาว
ของ อบต. การพาญชิย(00330)งานกจิการประปา(00332)
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1.4 แนวทางที่ 4 การพัฒนาและสงเสรมิสถานที่เพื่อบรกิารสาธารณะ -

2. ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสรมิและพัฒนาดานเกษตรกรรม
2.1 แนวทางที่ 1 สงเสรมิศักยภาพและขดีความสามารถการเพิ่มผลผลติทางเกษตร

สถานที่ หนวย
ดําเนนิการ ดําเนนิการ 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 สงเสรมิและพัฒนาอาสาสมัคร อบรม/ดูงานและอ่ืนๆที่เก่ียวของในการพัฒนาทักษะ 20,000 ตําบล สํานักปลัด
เกษตรหมูบานและกลุม และศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมูบานและ ทาลาดขาว และสํานัก

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

เกษตรหมูบานและกลุม และศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมูบานและ ทาลาดขาว และสํานัก
เกษตรกรตําบลทาลาดขาว กลุมเกษตรกร งานเกษตร

ตัง้จายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงาน อ.โชคชัย
บรหิารงานทั่วไป(00100) งานบรหิารงาน
ทั่วไป (00111)

2.2 แนวทางที่ 2 การสนับสนุนการรวมกลุมเกษตรกรและการบรหิารจัดการระบบสหกรณ -
2.3 แนวทางที่ 3 การสงเสรมิสนับสนุนพัฒนาเคลอืขายหมอดนิและบูรณาการการเกษตรอนิทรยี

สถานที่ หนวย
ดําเนนิการ ดําเนนิการ 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 ผลิตน้ําหมักและทําปุยหมัก จัดซื้อวัสดุในการผลิตน้ําหมักและทําปุยหมักอินทรีย 20,000 ตําบล สํานักปลัด
อินทรีย ตัง้จายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงาน ทาลาดขาว และสํานัก

บรหิารงานทั่วไป(00100) งานบรหิารงาน งานเกษตร
ทั่วไป (00111) อ.โชคชัย

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

ทั่วไป (00111) อ.โชคชัย
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2.4 แนวทางที่ 4 การสนับสนุนการเรยีนรูชุมชน  เพื่อสงเสรมิแหลงความรูดานเศรษฐกจิพอเพยีง

สถานที่ หนวย
ดําเนนิการ ดําเนนิการ 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 โครงการสงเสริมและพํฒนา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ จัดประชุม และอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 20,000 ตําบล สํานักปลัด
ศูนยบริการและถายทอดเทคโน ตัง้จายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงาน ทาลาดขาว และสํานัก
โลยีการเกษตรประจําตําบล บรหิารงานทั่วไป(00100) งานบรหิารงาน งานเกษตร
ทาลาดขาว ทั่วไป (00111) อ.โชคชัย

3. ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสรมิดานเศรษฐกจิ

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

3. ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสรมิดานเศรษฐกจิ
3.1 แนวทางที่ 1 การสงเสรมิและยกระดับสนิคา OTOP
3.2 แนวทางที่ 2 การการสงเสรมิผูประกอบการและกลุมอาชีพ

สถานที่ หนวย
ดําเนนิการ ดําเนนิการ 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 สงเสรมิกลุมอาชีพภายในตําบล เพื่อจายเปนคาใชจายสงเสรมิกลุมอาชีพภายใน 50,000 ตําบล สํานักปลัด
ทาลาดขาว ประจําป 2557 ตําบลทาลาดขาว ทาลาดขาว

ตัง้จายจากเงนิ รายไดปรากฏในแผนงาน
บรหิารงานทั่วไป (00100) งานบรหิารงานทั่วไป
งานบรหิารงานทั่วไป (00111)

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557



4. ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสรมิศาสนาและวัฒนธรรม 13

4.1 แนวทางที่ 1 การสงเสรมิรณรงคและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณ ี ภูมปิญญาทองถิ่น
สถานที่ หนวย

ดําเนนิการ ดําเนนิการ 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 วันสําคัญทางศาสนา เพื่อจัดกจิกรรมสําคัญทางศาสนาเชนวันวสิาขบูชา 20,000 ตําบล สวนการ

ภายในตําบลทาลาดขาว วันมาฆะบูชา วันเขาพรรษา ฯลฯ ทาลาดขาว ศกึษาฯ
ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงาน
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)
งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น(00263)

2 เงนิอุดหนุนการจัดงานรัฐพธิี อุดหนุนอําเภอโชคชัย  เพื่องานรัฐพธิ ี พระราชพธิี 10,000 อําเภอโชคชัย สํานักปลัด
พระราชพธิ ีและวันสําคัญ และงานวันสําคัญอําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสมีา อ.โชคชัย
ประจําป 2557 ประจําปงบประมาณ 2557 โครงการดังกลาว

จะดําเนนิการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการฯแลว
ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงาน
บรหิารงานทั่วไป (00100)
งานบรหิารงานทั่วไป (00111)
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สถานที่ หนวย

ดําเนนิการ ดําเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 ประเพณ ีลอยกระทง เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการประเพณลีอย 90,000 ตําบล สวนการ

วัฒนธรรมตางๆ กระทง วัฒนธรรมตางๆ ทาลาดขาว ศกึษาฯ
ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงาน
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)

4 แขงเรอือโีปง เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการแขงเรอือโีปง 50,000 ตําบล สวนการ

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

4 แขงเรอือโีปง เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการแขงเรอือโีปง 50,000 ตําบล สวนการ
ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงาน ทาลาดขาว ศกึษาฯ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)

5 สงเสรมิวัฒนธรรมประเพณี เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการประเพณี 80,000 ตําบล สวนการ
สงกรานต สงกรานต ทาลาดขาว ศกึษาฯ

ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงาน
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)
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สถานที่ หนวย

ดําเนนิการ ดําเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 วันสําคัญของชาติ เพื่อจัดกจิกรรมสําคัญของชาต ิเชนวันแมแหงชาติ 2,000 ตําบล สวนการ

วันเฉลมิพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราชฯลฯ ทาลาดขาว ศกึษาฯ
ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงาน
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)
งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น(00263)

7 สมโภชอนุสาวรยีทาวสุรนารี อุดหนุนอําเภอโชคชัย  เพื่อจัดงานสมโภชน 10,000 อําเภอโชคชัย สํานักปลัด
ประจําป 2557 อนุสาวรยีทาวสุรนาร ีประจําป 2557 อําเภอโชคชัย

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

ประจําป 2557 อนุสาวรยีทาวสุรนาร ีประจําป 2557 อําเภอโชคชัย
จะดําเนนิการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการฯแลว
ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงาน
บรหิารงานทั่วไป (00100)
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สถานที่ หนวย

ดําเนนิการ ดําเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๘ จัดกจิกรรมหรอืรวมงานรัฐพธิี เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกจิกรรมงานรัฐพธิ ีหรอื 39,000 ตําบล สํานักปลัด

ที่หนวยงานอื่นจัดขึ้น รวมงานรัฐพธิทีี่หนวยงานราชการอื่นจัดขึ้น เชน ทาลาดขาว
งานเฉลมิพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช,วันแม และอําเภอ
12 สงิหา วันปยมหาราช ฯลฯ โชคชัย
ตัง้จายจากเงนิรายไดปรากฏในแผนงานบรหิาร
งานทั่วไป (00100)งานบรหิารงานทั่วไป(00111)

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

งานทั่วไป (00100)งานบรหิารงานทั่วไป(00111)
4.2 แนวทางที่ 2 การสนับสนุนโครงการวัดปลอดเหลา -
4.3 แนวทางที่ 3 การสงเสรมิและสนับสนุนการอบรมปฏบิัตธิรรม -

5. ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสรมิและพัฒนาการทองเที่ยว
5.1 แนวทางที่ 1 การสงเสรมิและพัฒนาการทองเที่ยว -
5.2 แนวทางที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมทิัศนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

สถานที่ หนวย
ดําเนนิการ ดําเนนิการ 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 ปรับปรุงภูมทิัศนแหลงทองเที่ยว เพื่อปรับปรุงภูมทิัศนแหลงทองเที่ยวรมิบงึพระ 50,000 แหลงทองเที่ยว สํานักปลัด
รมิบงึพระ ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงาน รมิบงึพระ

เคหะและชุมชน(00240)
งานสวนสาธารณะ(00241)

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

งานสวนสาธารณะ(00241)
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6. ยุทธศาสตรที่ 6 การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทัพยากรธรรมชาติ
6.1 การพัฒนาและบํารุงรักษาดนิ  น้ํา  และทัพยากรธรรมชาติ -
6.2 การสงเสรมิการรณรงคปลูกปาและอนุรักษปาชุมชน

สถานที่ หนวย
ดําเนนิการ ดําเนนิการ 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 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนนิการหรอืสนับ 80,000 ตําบล สํานักปลัด
สนุนตามโครงการ เชน คาเบี้ยเลี้ยงสําหรับชุดดูแล ทาลาดขาว
ปาชุมชน จัดซื้อตนไม ปุย คาแรงงานราษฏร วัสดุ

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

ปาชุมชน จัดซื้อตนไม ปุย คาแรงงานราษฏร วัสดุ
อุปกรณที่เกี่ยวกับการดําเนนิงาน และคาใชจาย
อื่นๆที่จําเปนตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏใน
แผนงานการเกษตร (00320)
งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม (00322)

6.3 การบรหิารจัดการระบบบําบัดน้ําเสยี  กําจัดขยะและควบคุมมลภาวะ -
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7. ยุทธศาสตรที่ 7 ดานสวัสดกิารสังคม
7.1 แนวทางที่ 1 การสงเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวติ  ผูสูงอายุ  ผูดอยโอกาสและประชาชนทั่วไป

สถานที่ หนวย
ดําเนนิการ ดําเนนิการ 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 สงเสรมิศักยภาพผูสูงอายุ เพื่อจายเปนคาใชจายสงเสรมิศักยภาพผูสูงอายุ 70,000 ตําบล สํานักปลัด
คนพกิาร ภายในตําบล คนพกิาร ภายในตําบลทาลาดขาว ทาลาดขาว
ทาลาดขาว ตัง้จายจากเงนิรายไดปรากฏในแผนงาน

บรหิารงานทั่วไป (00100)

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

บรหิารงานทั่วไป (00100)
งานบรหิารงานทั่วไป (00111)

2 สรางความอบอุนในครอบครัว เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมสรางความ 20,000 ตําบล สํานักปลัด
อบอุนใกลชิดในครอบครัว ประจําป 2557 ทาลาดขาว
ตัง้จายจากเงนิอุดหนุน ทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
บรหิารงานทั่วไป (00100)
งานบรหิารงานทั่วไป (00111)

3 จัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาสตรี เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาสตรแีละ 20,000 อบต. สํานักปลัด
และครอบครัว ครอบครัว ประจําป 2557 ทาลาดขาว

ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงาน
บรหิารงานทั่วไป (00100)
งานบรหิารงานทั่วไป (00111)งานบรหิารงานทั่วไป (00111)
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สถานที่ หนวย

ดําเนนิการ ดําเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 สรางบานคนจน ตําบล เพื่อจายเปนคาใชจายในการกอสราง หรอืซอมแซม 165,000 ตําบล สํานักปลัด

ทาลาดขาว ที่อยูอาศัยใหกับประชาชนผูยากไร หรอืดอยโอกาส ทาลาดขาว
ภายในตําบลทาลาดขาว
ตัง้จายจากเงนิรายไดปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะ (00230)งานสวัสดกิารสังคม
และสังคมสงเคราะห (00232)

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

และสังคมสงเคราะห (00232)
7.2 แนวทางที่ 2 การสงเสรมิการบูรณาการและพัฒนาศักยภาพชุมชน

สถานที่ หนวย
ดําเนนิการ ดําเนนิการ 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 ประชุมประชาคมหมูบานหรอื เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนนิการจัดเวที 22,000 ตําบล สํานักปลัด
ตําบล ประชาคมหมูบานหรอืประชาคมตําบล(การจัดเวที ทาลาดขาว

กระบวนการมสีวนรวมของประชาชน)
ตามโครงการตางๆ ภายในตําบล
ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงาน
บรหิารงานทั่วไป (00100)
งานบรหิารงานทั่วไป (00111)

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557
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สถานที่ หนวย

ดําเนนิการ ดําเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 อุดหนุนกองทุนสวัสดกิาร เพื่ออุดหนุนกองทุนสวัสดกิารชุมชนตําบลทาลาด 28,000 ตําบล สํานักปลัด

ชุมชน ตําบลทาลาดขาว ขาว โครงการดังกลาวจะดําเนนิการได ตองไดรับ ทาลาดขาว
ความเห็นชอบจากอนุกรรมการกระจายอํานาจ
ใหแกทองถิ่นระดับจังหวัด
ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
บรหิารงานทั่วไป (00100)

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

บรหิารงานทั่วไป (00100)
งานบรหิารงานทั่วไป (00111)
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8. ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาดานความมั่นคงปลอดภัยในชวีติและทรัพยสนิ
8.1 แนวทางที่ 1 การพัฒนาดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวติและทรัพยสนิ

สถานที่ หนวย
ดําเนนิการ ดําเนนิการ 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 รณรงคปองกันและแกไขปญหา เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการรณรงค 30,000 ตําบล สํานักปลัด
ยาเสพตดิ ปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิในพื้นที่ตําบล ทาลาดขาว

ทาลาดขาว เชน โครงการสงสรมิและจัดตัง้หมูบาน/
ชุมชนเข็มแข็งอยางยั่งยนื โครงการรณรงค/ปองกัน

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

ชุมชนเข็มแข็งอยางยั่งยนื โครงการรณรงค/ปองกัน
และตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพตดิ โครงการเฝาเวรยาม
เฝาระวังการแพรระบาดของยาเสพตดิ โครงการเขา
คายเยาวชนสงเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมปองกันยา
เสพตดิ โครงการอาสาสมัครแจงขาวยาเสพตดิ ฯลฯ
ตัง้จายจากเงนิรายไดปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน (00240)านสงเสรมิและสนับสนุน
ความเข็มแข็งชุมชน (00252)



22
สถานที่ หนวย

ดําเนนิการ ดําเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 จัดตัง้จุดตรวจตามมาตรการ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดตัง้จุดตรวจ 50,000 ตําบล สํานักปลัด

ความปลอดภัยทางถนนใน ตามมาตรการความปลอดภัยทางถนนในชวง ทาลาดขาว
ชวงเทศกาล เทศกาลตัง้จายจากเงนิรายไดปรากฏในแผนงาน

รักษาความสงบภายใน (00120)งานปองกันภัย
ฝายพลเรอืนและระงับอัคคีภัย (00123)

3 จัดซื้อถังดับเพลงิ ใหแก เพื่อเปนคาใชจายในโครงการจัดซื้อถังดับเพลงิ 10,000 ศูนยพัฒนา สวนการ

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

3 จัดซื้อถังดับเพลงิ ใหแก เพื่อเปนคาใชจายในโครงการจัดซื้อถังดับเพลงิ 10,000 ศูนยพัฒนา สวนการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทาลาดขาว เด็กเล็กฯ ศกึษาฯ
ทาลาดขาว ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงาน

การศกึษา(00210)
งานระดับกอนวัยเรยีนและปฐมศกึษา(00212)



8.2 แนวทางที่ 2 การสงเสรมิและสนับสนุนการฝกอบรมตํารวจบาน  อปพร. และงานปองกันบรรเทาสาธารณภัย 23
สถานที่ หนวย

ดําเนนิการ ดําเนนิการ 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 ฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อจัดโครงการฝกอบรม/ 50,000 ตําบล สํานักปลัด

ปองกันภัยฝายพลเรอืน(อปพร) ฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรอืน ทาลาดขาว
(อปพร) องคการบรหิารสวนตําบลทาลาดขาว
ประจําป 2557
ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน(00120)งานปองกันภัย

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

ความสงบภายใน(00120)งานปองกันภัย
ฝายพลเรอืนและระงับอัคคีภัย(00123)

9. ยุทธศาสตรที่ 9 ดานสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุข
9.1 แนวทางที่ 1 การสงเสรมิฟนฟูสุขภาพและควบคุมปองกันโรค

สถานที่ หนวย
ดําเนนิการ ดําเนนิการ 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 รณรงคกําจัดยุงลายปองกัน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อทรายอะเบท สารเคมฉีดีพน 30,000 ตําบล สํานักปลัด
ไขเลอืดออก หมอกควันกําจัดยุงลาย น้ํามันและคาใชจายอื่น ทาลาดขาว

ที่เกี่ยวของกับการดําเนนิโครงการฯ
ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)
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สถานที่ หนวย

ดําเนนิการ ดําเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 รณรงคปองกันโรคพษิสุนัขบา เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัคซนีปองกันโรคพษิสุนัขบา 25,000 ตําบล สํานักปลัด

และยาคุมกําเนดิ ปายรณรงคประชาสัมพันธ ทาลาดขาว
และคาใชจายอื่นๆที่เกี่นวของกับการดําเนนิโครง
การฯ ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220)
งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)

3 ปองกันโรคเอดสและอนามัย เพื่อจายเปนคาใชจายในการปองกันโรคเอดสและ 10,000 ตําบล สํานักปลัด

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

3 ปองกันโรคเอดสและอนามัย เพื่อจายเปนคาใชจายในการปองกันโรคเอดสและ 10,000 ตําบล สํานักปลัด
เจรญิพันธุและแกไขปญหา แกไขปญหาการตัง้ครรภในวัยรุน/เยาวชน ทาลาดขาว
การตัง้ครรภในวัยรุน/เยาวชน ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงาน

บรหิารงานทั่วไป (00100)
งานบรหิารงานทั่วไป (00111)

9.2 แนวทางที่ 2 การสงเสรมิการพัฒนาดานสาธารณสุขและกจิการอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
สถานที่ หนวย

ดําเนนิการ ดําเนนิการ 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 สาธารณสุขมูลฐานประจํา เพื่ออุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน 11 110,000 ตําบล สํานักปลัด

หมูบาน หมูๆ ละ 10,000 บาท ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ทาลาดขาว
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220)
งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)
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9.3 แนวทางที่ 3 การพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉนิ ( EMS )

สถานที่ หนวย
ดําเนนิการ ดําเนนิการ 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 กูชีพตําบลทาลาดขาว(EMS) เพื่อจายเปนคาจัดทําโครงการกูชีพตําบล 10,000 ตําบล สํานักปลัด
ทาลาดขาว(EMS) ประจําปงบประมาณ2557 ทาลาดขาว
ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงาน
บรหิารงานทั่วไป (00100)
งานบรหิารงานทั่วไป (00111)

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

งานบรหิารงานทั่วไป (00111)

10 ยุทธศาสตรที่ 10 การสงเสรมิและพัฒนาดานการศึกษา
10.1 แนวทางที่ 1 การพัฒนาระบบการศกึษาและเทคโนโลยสีารสนเทศ -
10.2 แนวทางที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศกึษา

สถานที่ หนวย
ดําเนนิการ ดําเนนิการ 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 พัฒนาผูดูแลเด็ก เพื่อเปนคาใชจายในการพัฒนาผูดูแลเด็ก 9,000 ศูนยเด็กเล็ก สวนการ
จํานวน 3 คนๆละ 3,000 บาท/ป เชนคาลง อบต.ทาลาด ศกึษาฯ
ทะเบยีน อบรม สัมมนาฯลฯ ขาว

ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน

การศกึษา(00210)
งานบรหิารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา (00111)

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

งานบรหิารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา (00111)
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10.3 แนวทางที่ 3 การสงเสรมิและขยายโอกาสทางการศกึษา

สถานที่ หนวย
ดําเนนิการ ดําเนนิการ 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 อาหารเสรมิ(นม) เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสรมิ(นม)ใหแกนักเรยีน 578,760 โรงเรยีน สวนการ
ในโรงเรยีนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ ทาลาดขาว ศกึษาฯ
ศกึษาขัน้พื้นฐาน(สพฐ.)3 โรงเรยีนและศูนยพัฒนา บงึพระ
เด็กเล็กในเขตการรับผดิชอบ แยกเปน บงึไทย
โรงเรยีนบานทาลาดขาว 161,980 บาท จํานวน ศูนยพัฒนา

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

โรงเรยีนบานทาลาดขาว 161,980 บาท จํานวน ศูนยพัฒนา
 89 คน โรงเรยีนบานบงึพระ 222,040 บาท เด็กเล็กฯ
จํานวน 122 คน โรงเรยีนบานบงึไทย 100,100
บาท จํานวน 55 คน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ทาลาดขาว 94,640 บาทจํานวน 52 คน
(ขอมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 56 จํานวน 260 วัน)
ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงาน
การศกึษา(00210) งานระดับกอนวัยเรยีนและ
ปฐมศกึษา(00212)
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สถานที่ หนวย

ดําเนนิการ ดําเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 สนับสนุนอาหารกลางวัน อุดหนุนโรงเรยีนบานทาลาดขาวเพื่อจัดโครงการ 356,000 โรงเรยีนบาน สวนการ

โรงเรยีนบานทาลาดขาว อาหารกลางวัน  เด็กนร.โรงเรยีนอนุบาลถงึ ป. 6 ทาลาดขาว ศกึษาฯ
จํานวน 89 คน ณ วันที่ 10 มิ.ย. 56 อัตราคนละ
20 บาทจํานวน 200 วันตัง้จายจากเงนิอุดหนุน
ทั่วไปปรากฏในแผนงานการศกึษา(00210)
งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา(00211)

3 สนับสนุนอาหารกลางวัน อุดหนุนโรงเรยีนบานบงึพระเพื่อจัดโครงการ 488,000 โรงเรยีนบาน สวนการ

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

3 สนับสนุนอาหารกลางวัน อุดหนุนโรงเรยีนบานบงึพระเพื่อจัดโครงการ 488,000 โรงเรยีนบาน สวนการ
โรงเรยีนบานบงึพระ อาหารกลางวัน  เด็กนร.โรงเรยีนอนุบาลถงึ ป. 6 บงึพระ ศกึษาฯ

จํานวน 122 คน ณ วันที่ 10 มิ.ย. 56 อัตราคนละ
20 บาทจํานวน 200 วันตัง้จายจากเงนิอุดหนุน
ทั่วไปปรากฏในแผนงานการศกึษา(00210)
งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา(00211)

4 สนับสนุนอาหารกลางวัน อุดหนุนโรงเรยีนบานบงึไทย เพื่อจัดโครงการ 220,000 โรงเรยีนบาน สวนการ
โรงเรยีนบานบงึไทย อาหารกลางวัน  เด็กนร.โรงเรยีนอนุบาลถงึ ป. 6 บงึไทย ศกึษาฯ

จํานวน 55 คน ณ วันที่ 10 มิ.ย. 56 อัตราคนละ
20 บาทจํานวน 200 วันตัง้จายจากเงนิอุดหนุน
ทั่วไปปรากฏในแผนงานการศกึษา(00210)
งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา(00211)งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา(00211)



28
สถานที่ หนวย

ดําเนนิการ ดําเนนิการ 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 อาหารกลางวันศูนย เพื่อจายเปนคาจางเหมาจัดทําอาหารกลางวันให 270,400 ศูนยเด็กเล็ก สวนการ

พัฒนาเด็กเล็กบานบงึพระ ศูนยเด็กเล็กอบต.ทาลาดขาว(เด็กจํานวน 52 คน) อบต.ทาลาด ศกึษาฯ
ณ วันที่ 10 มิ.ย 56 อัตราคนละ 20 บาท/วัน 260 ขาว
วัน ณ วันที่ 10 มิ.ย 55 อัตราคนละ 13 บาท/วัน
 260 วันตัง้จายจากเงนิอุดหนุนปรากฏใน
แผนงานการศกึษา(00210) งานระดับกอนวัยเรยีน

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

แผนงานการศกึษา(00210) งานระดับกอนวัยเรยีน
และปฐมศกึษา(00212)

6 วัสดุการศกึษาศูนยพัฒนา เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเพื่อการเรยีนการสอน 31,200 ศูนยเด็กเล็ก สวนการ
เด็กเล็ก อบต. ทาลาดขาว แบบพมิพตางๆฯลฯของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในอัตรา อบต.ทาลาด ศกึษาฯ

คนละ 600 บาท/ป (จํานวนเด็ก 52 คน) ขาว
ขอมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 56
ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงาน
การศกึษา(00210) งานระดับกอนวัยเรยีนและ
ปฐมศกึษา(00212)
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สถานที่ หนวย

ดําเนนิการ ดําเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 จัดงานวันเด็กแหงชาติ เพื่อเปนคาใชจายในโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 20,000 ศูนยเด็กเล็ก สวนการ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบงึพระ ประจําป อบต.ทาลาด ศกึษาฯ
ทาลาดขาว 2557 ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผน ขาว

งานการศกึษา(00210) งานระดับกอนวัยเรยีนและ
ปฐมศกึษา(00212)

8 อุดหนุนโรงเรยีนบานทาลาดขาว อุดหนุนโรงเรยีนบานทาลาดขาว 30,000 โรงเรยีนบาน สวนการ

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

8 อุดหนุนโรงเรยีนบานทาลาดขาว อุดหนุนโรงเรยีนบานทาลาดขาว 30,000 โรงเรยีนบาน สวนการ
จัดโครงการวถิชีีวติเศรษฐกจิ เพื่อเปนคาใชจายในโครงการวถิชีีวติเศรษฐกจิ ทาลาดขาว ศกึษาฯ
พอเพยีง ประจําป 2557 พอเพยีง ประจําป 2557

ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงาน
การศกึษา(00210) งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศกึษา(00211)

9 อุดหนุนโรงเรยีนบานบงึพระ อุดหนุนโรงเรยีนบานบงึพระ 20,000 โรงเรยีนบาน สวนการ
เพื่อจัดโครงการจัดงานวันเด็ก เพื่อเปนคาใชจายในโครงการจัดงานวันเด็ก บงึพระ ศกึษาฯ
แหงชาต ิประจําป 2557 แหงชาต ิประจําป 2557

ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงาน
การศกึษา(00210) งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศกึษา(00211)การศกึษา(00211)
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สถานที่ หนวย

ดําเนนิการ ดําเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10 อุดหนุนโรงเรยีนบานบงึพระ อุดหนุนโรงเรยีนบานบงึพระ 20,000 โรงเรยีนบาน สวนการ

เพื่อจัดโครงการเขาคาย-ลูก เพื่อเปนคาใชจายในโครงการเขาคาย-ลูกเสอื บงึพระ ศกึษาฯ
เสอืเนตรนาร ีประจําป 2557 เนตรนาร ีประจําป 2557

ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงาน
การศกึษา(00210) งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศกึษา(00211)

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

การศกึษา(00211)
11 อุดหนุนโรงเรยีนบานบงึพระ อุดหนุนโรงเรยีนบานบงึพระ 20,000 โรงเรยีนบาน สวนการ

เพื่อจัดโครงการดนตรพีื้นบาน เพื่อเปนคาใชจายในโครงการดนตรพีื้นบาน บงึพระ ศกึษาฯ
 ประจําป 2557 ประจําป 2557

ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงาน
การศกึษา(00210) งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศกึษา(00211)

12 อุดหนุนโรงเรยีนบานบงึไทย อุดหนุนโรงเรยีนบานบงึไทยเพื่อเปนคาใชจายใน 30,000 โรงเรยีนบาน สวนการ
เพื่อจัดโครงการพัฒนาหลัก โครงการพัฒนาหลักสูตรและยกระดับผลสัมฤทธิ์ บงึไทย ศกึษาฯ
สูตรและยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรยีน ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไปปรากฏ
ทางการเรยีน ในแผนงานการศกึษา(00210) งานบรหิารทั่วไป

เกี่ยวกับการศกึษา(00211เกี่ยวกับการศกึษา(00211
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สถานที่ หนวย

ดําเนนิการ ดําเนนิการ 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 ทัศนศกึษาแหลงเรยีนรูนอก เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการทัศนศกึษา 10,000 ศูนยพัฒนา สวนการ

สถานที่ของศูนยพัฒนาเด็ก แหลงเรยีนรูนอกสถานที่ของศูนยพัฒนาเด็ก เด็กเล็กฯ ศกึษาฯ
เล็ก อบต.ทาลาดขาว เล็ก อบต.ทาลาดขาว ตัง้จายจากเงนิอุดหนุน

ทั่วไปปรากฏในแผนงานการศกึษา(00210)
งานระดับกอนวัยเรยีนและปฐมศกึษา(00212)

14 ประชุมผูปกครองเด็กเล็ก เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการประชุม 2,000 ศูนยพัฒนา สวนการ

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

14 ประชุมผูปกครองเด็กเล็ก เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการประชุม 2,000 ศูนยพัฒนา สวนการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. ผูปกครองเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. เด็กเล็กฯ ศกึษาฯ
ทาลาดขาว ประจําป 2557 ทาลาดขาว ตัง้จายจากเงนิอุดหนุน

ทั่วไปปรากฏในแผนงานการศกึษา(00210)
งานระดับกอนวัยเรยีนและปฐมศกึษา(00212)

15 แขงขันกฬีานักเรยีนศูนยพัฒนา เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการแขงขันกฬีา 10,000 ศูนยพัฒนา สวนการ
เด็กเล็ก อบต.ทาลาดขาว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทาลาดขาว เด็กเล็กฯ ศกึษาฯ

ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงาน
การศกึษา(00210) านระดับกอนวัยเรยีน
และปฐมศกึษา(00212)
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สถานที่ หนวย

ดําเนนิการ ดําเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
16 ผลติสื่อการเรยีนการสอนศูนย เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการผลติสื่อ 5,000 ศูนยพัฒนา สวนการ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. การเรยีนการสอนศูนยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. เด็กเล็กฯ ศกึษาฯ
ทาลาดขาว ทาลาดขาว ตัง้จายจากเงนิอุดหนุน

ทั่วไปปรากฏในแผนงานการศกึษา(00210)
งานระดับกอนวัยเรยีนและปฐมศกึษา(00212)

17 จัดซื้อชุดพละและชุดนักเรยีน เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการจัดซื้อชุด 20,000 ศูนยพัฒนา สวนการ

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

17 จัดซื้อชุดพละและชุดนักเรยีน เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการจัดซื้อชุด 20,000 ศูนยพัฒนา สวนการ
ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. พละและชุดนักเรยีนใหกับเด็กเล็กศูนยพัฒนา เด็กเล็กฯ ศกึษาฯ
ทาลาดขาว เด็กเล็กอบต.ทาลาดขาว ตัง้จายจากเงนิอุดหนุน

ทั่วไปปรากฏในแผนงานการศกึษา(00210)
งานระดับกอนวัยเรยีนและปฐมศกึษา(00212)

18 หนูนอยฟนสวยและสุขภาพดี เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการหนูนอย 5,000 ศูนยพัฒนา สวนการ
ฟนสวยและสุขภาพดี เด็กเล็กฯ ศกึษาฯ
ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงาน
การศกึษา(00210)
งานระดับกอนวัยเรยีนและปฐมศกึษา(00212)
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สถานที่ หนวย

ดําเนนิการ ดําเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
19 กอสรางพระพุทธรูปประจําศูนย เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการกอสราง 20,000 ศูนยพัฒนา กองชาง

พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทาลาดขาว พระพุทธรูปประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กฯ ศกึษา
อบต.ทาลาดขาว
ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 5,000 บาท เงนิ
รายได 15,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศกึษา
(00210) งานระดับกอนวัยเรยีนและ
ปฐมศกึษา(00212)

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

ปฐมศกึษา(00212)
20 ปรับปรุงหองพยาบาลและวัสดุ เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการปรับปรุง 5,000 ศูนยพัฒนา ศกึษา

อุปกรณประจําศูนยพัฒนา หองพยาบาลและวัสดุอุปกรณประจําศูนยพัฒนา เด็กเล็กฯ
เด็กเล็ก อบต.ทาลาดขาว เด็กเล็ก อบต.ทาลาดขาว

ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงาน
การศกึษา(00210) งานระดับกอนวัยเรยีนและ
ปฐมศกึษา(00212)

21 ซอมแซมสนามเด็กเลนและ เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการซอมแซม 10,000 ศูนยพัฒนา ศกึษา
จัดซื้อเครื่องเลนสนามศูนย สนามเด็กเลนและจัดซื้อเครื่องเลนสนามศูนย เด็กเล็กฯ
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทาลาดขาว พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทาลาดขาวตัง้จายจากเงนิ

อุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานการศกึษา(00210)
 งานระดับกอนวัยเรยีนและปฐมศกึษา(00212) งานระดับกอนวัยเรยีนและปฐมศกึษา(00212)
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สถานที่ หนวย

ดําเนนิการ ดําเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
22 ปรับปรุงภูมทิัศนบรเิวณศูนย เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการปรับปรุง 10,000 ศูนยพัฒนา ศกึษา

พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทาลาดขาว ภูมทิัศนบรเิวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทาลาดขาว เด็กเล็กฯ
ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงาน
การศกึษา(00210) งานระดับกอนวัยเรยีนและ
ปฐมศกึษา(00212)

23 รถรับสงนักเรยีนศูนยพัฒนา เพื่อจายเปนคาจางเหมารถรับสงนักเรยีน 96,000 ศูนยพัฒนา ศกึษา

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

23 รถรับสงนักเรยีนศูนยพัฒนา เพื่อจายเปนคาจางเหมารถรับสงนักเรยีน 96,000 ศูนยพัฒนา ศกึษา
เด็กเล็ก อบต.ทาลาดขาว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทาลาดขาว เด็กเล็กฯ

ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงาน
การศกึษา(00210) งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศกึษา(00211)



35

11. ยุทธศาสตรที่ 11 การสงเสรมิการกฬีาและนันทนาการ
11.1 แนวทางที่ 1 การสงเสรมิกฬีาและนันทนาการเพื่อแกปญหายาเสพตดิ

สถานที่ หนวย
ดําเนนิการ ดําเนนิการ 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 สงเสรมิการแขงขันกฬีาตานภัย เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกฬีา 100,000 ตําบล สวนการ
ยาเสพตดิประจําป 2557 ตานยาเสพตดิ ทาลาดขาว ศกึษาฯ

ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)
งานกฬีาและนันทนาการ(00262)

2 อุปกรณกฬีา เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณกฬีาใหแกหมูบานตางๆ 54,000 ตําบล ศกึษาฯ

ตางๆตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ทาลาดขาว

ปรากฏในแผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนา
การ(00260)งานกฬีาและนันทนาการ(00262)

3 อุดหนุนการกฬีาแหงประเทศ เพื่ออุดหนุนการกฬีาแหงประเทศไทยจ.นครราชสมีา จัดการ30,000 ตําบล สํานักปลัด
ไทย จ. นครราชสมีา จัดการแขงขันกฬีาแหงชาต ิครัง้ที่ 43 และกฬีา ทาลาดขาว

คนพกิารแหงชาต ิครัง้ที่ 33
ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงาน
บรหิารงานทั่วไป (00100)
งานบรหิารงานทั่วไป (00111)งานบรหิารงานทั่วไป (00111)
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11.2 แนวทางที่ 2 การสงเสรมิและสบืสานการแขงขันกฬีาพื้นบาน -

ยุทธศาสตรที่ 12 การบรหิารราชการตามหลักการบรหิารกจิการบานเมอืงที่ดี
12.1 แนวทางที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองคกร

สถานที่ หนวย
ดําเนนิการ ดําเนนิการ 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 พัฒนาศักยภาพและศกึษาดู เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการพัฒนาศักยภาพ 40,000 นอกเขตพื้นที่ สํานักปลัด
งานผูบรหิาร สมาชิกสภา พนัก ดูงานผูบรหิาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงาน
งานและพนักงานจาง อบต. งานจาง อบต.ทาลาดขาว

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

งานและพนักงานจาง อบต. งานจาง อบต.ทาลาดขาว
ทาลาดขาว ตัง้จายจากเงนิรายไดทั่วไป ปรากฏในแผนงาน

บรหิารงานทั่วไป (00100)
งานบรหิารงานทั่วไป (00111)

2 เชาพื้นที่เซริฟเวอรสําหรับเว็ป เพื่อจายเปนคาใชจายในการชาพื้นที่เซริฟเวอร 5,000 อบต. สํานักปลัด
ไซตหนวยงาน อบต.ทาลาดขาว สําหรับองคการบรหิารสวนตําบลทาลาดขาว ทาลาดขาว

ตัง้จายจากเงนิรายไดทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
บรหิารงานทั่วไป (00100)
งานบรหิารงานทั่วไป (00111)
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สถานที่ หนวย
ดําเนนิการ ดําเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 เครื่องพมิพชนดิองิคเจ็ท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพมิพชนดิองิคเจ็ท 5,000 อบต. ศกึษา
พรอมแท็งคหมกึ จํานวน 1 เครื่อง รายละเอยีดดังนี้ ทาลาดขาว
 - มคีวามละเอยีดในการพมิพ 6,000 X12,00dpi
 - มคีวามเร็วในการพมิพสูงสุด 35 หนาตอนาที
 - มคีวามละเอยีดในการสแกนภาพ 1,200
X 2,400 dpi
 - ถายเอกสารหลายหนา สูงสุด 99 ขยาย/ยอ

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

 - ถายเอกสารหลายหนา สูงสุด 99 ขยาย/ยอ
25%-400% เพิ่มทลีะ 1%
(ราคาตามทองตลาดไมมใีนมาตรฐานครุภัณฑ
สํานักงบประมาณ)
ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงาน
การศกึษา(00210) งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศกึษา(00211)

4 ตูเก็บเอกสาร 2 บาน เพื่อจัดซื้อตูเก็บเอกสาร 2 บานจํานวน 2 ตูๆ ละ 10,000 อบต. ศกึษา
 5,000 บาท เปนเงนิ 10,000 บาท ทาลาดขาว
ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศกึษา(00210) งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศกึษา(00211)การศกึษา(00211)



38
สถานที่ หนวย

ดําเนนิการ ดําเนนิการ 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 ตูเก็บเอกสารบานทบึ 2 บาน เพื่อจัดซื้อตูเก็บเอกสาร 2 บานจํานวน 1 ตูๆ ละ 5,000 อบต. สํานักปลัด

 5,000 บาท เปนเงนิ 5,000 บาท ทาลาดขาว
ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
บรหิารงานทั่วไป (00100)
งานบรหิารงานทั่วไป (00111)

6 โตะสํานักงานระดับ 3-6 เพื่อจัดซื้อโตะสํานักงานระดับ 3-6จํานวน 1 ชุดๆ 5,000 อบต. สํานักปลัด
พรอมเกาอี้ ละ 5,000 บาท เปนเงนิ 5,000 บาท ทาลาดขาว

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

พรอมเกาอี้ ละ 5,000 บาท เปนเงนิ 5,000 บาท ทาลาดขาว
ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
บรหิารงานทั่วไป (00100)
งานบรหิารงานทั่วไป (00111)

7 เครื่องเสยีงประจําหองประชุม เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องเสยีงประจําหองประชุม52,000 อบต. สํานักปลัด
พรอมตดิตัง้ พรอมตดิตัง้ รายละเอยีดดังนี้ ทาลาดขาว

1 powermix 300 w จํานวน   ชุด
2. ตูลําโพง จํานวน 4 ตู 3. ไมคลอย
 4. สายลําโพงจํานวน 100 เมตร
ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
บรหิารงานทั่วไป (00100)
งานบรหิารงานทั่วไป (00111)งานบรหิารงานทั่วไป (00111)
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สถานที่ หนวย

ดําเนนิการ ดําเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8 ซอมแซมอาคารสํานักงาน เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการ 50,100 อบต. กองชาง

อบต. ทาลาดขาว ซอมแซมอาคารสํานักงานอบต. ทาลาดขาว ทาลาดขาว
ขนาด 14 X 16 เมตร
ตัง้จายจากเงนิอุดหนุน ทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน(00240) งานบรหิารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)

9 ตอเตมิโรงอาหาร เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการ 140,000 อบต. กองชาง

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

9 ตอเตมิโรงอาหาร เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการ 140,000 อบต. กองชาง
อบต. ทาลาดขาว ตอเตมิโรงอาหารอบต. ทาลาดขาว ทาลาดขาว

ขนาด 4 X 6 เมตร
ตัง้จายจากเงนิอุดหนุน ทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน(00240) งานบรหิารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)

10 ตอเตมิโรงอาหาร เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการ 154,000 อบต. กองชาง
อบต. ทาลาดขาว กอสรางโรงครัวอบต. ทาลาดขาว ทาลาดขาว

ขนาด 6 X 6 เมตร
ตัง้จายจากเงนิอุดหนุน ทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน(00240) งานบรหิารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)เกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)
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สถานที่ หนวย

ดําเนนิการ ดําเนนิการ 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 ปรับปรุงอาคารแหลงทองเที่ยว เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการ 100,000 อบต. กองชาง

ปรับปรุงอาคารแหลงทองเที่ยว ทาลาดขาว
ตัง้จายจากเงนิอุดหนุน ทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน(00240) งานบรหิารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)

12.2 แนวทางที่ 2 การสงเสรมิการมสีวนรวมและบูรณาการการปฏบิัตริาชการในทุกภาคสวน

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

12.2 แนวทางที่ 2 การสงเสรมิการมสีวนรวมและบูรณาการการปฏบิัตริาชการในทุกภาคสวน
สถานที่ หนวย

ดําเนนิการ ดําเนนิการ 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 อุดหนุนองคการบรหิารสวน อุดหนุนองคการบรหิารสวนตําบลดานเกวยีน 10,000 อําเภอ สํานักปลัด

ตําบลดานเกวยีน เพื่อจัดทําศูนยขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจาง โชคชัย
ระดับอําเภอ
ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
บรหิารงานทั่วไป (00100)
งานบรหิารงานทั่วไป (00111)

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557
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สถานที่ หนวย

ดําเนนิการ ดําเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 เลอืกตัง้ผูบรหิารทองถิ่น เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนนิงานเลอืกตัง้ 200,000 อบต. สํานักปลัด

สมาฃกิสภาทองถิ่น สมาชิกสภา ผูบรหิารสวนตําบลทาลาดขาว เชน ทาลาดขาว
คาตอบแทนคณะกรรมการเลอืกตัง้ ผูอํานวยการ
เลอืกตัง้ เจาหนาที่รับคะแนน คาบัตรเลอืกตัง้
คาใชสอย คาวัสดุอุปกรณที่ใชในการเลอืกตัง้และ
อื่นๆ ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

อื่นๆ ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงาน
บรหิารงานทั่วไป (00100)
งานบรหิารงานทั่วไป (00111)

12.3 แนวทางที่ 3 การสงเสรมิและพัฒนาการบรกิารประชาชนใหมปีระสทิธภิาพ
สถานที่ หนวย

ดําเนนิการ ดําเนนิการ 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 คาระวางที่ดนิสาธารณ เพื่อจายเปนคาใชจายในการระวางที่ดนิสาธารณ 20,000 อบต. สํานักปลัด

ประโยชน ประโยชน ภายในตําบลทาลาดขาว ประจําป 2557 ทาลาดขาว
ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงาน
บรหิารงานทั่วไป (00100)
งานบรหิารงานทั่วไป (00111)

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557
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สถานที่ หนวย

ดําเนนิการ ดําเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 คาจางสถาบันการศกึษา เพื่อจายเปนคาจางสถาบันการศกึษา หรอืองคกรที่ 20,000 อบต. สํานักปลัด

หรอืองคกรที่นาเชื่อถอื นาเชื่อถอื ทําการประเมนิความพงึพอใจ เกี่ยวกับ ทาลาดขาว
การใหบรกิารขององคการบรหิารสวนตําบล
ประจําป 2557
ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
บรหิารงานทั่วไป (00100)

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

บรหิารงานทั่วไป (00100)
งานบรหิารงานทั่วไป (00111)



ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสรมิและพัฒนาดานเกษตรกรรม
2.1 แนวทางที่ 1 สงเสรมิศักยภาพและขดีความสามารถการเพิ่มผลผลติทางเกษตร

พื้นที่ หนวย
(อําเภอ) ดําเนนิการ 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 สงเสรมิและพัฒนาอาสาสมัคร อบรม/ดูงานและอ่ืนๆที่เก่ียวของในการพัฒนาทักษะ 20,000 ตําบล สํานักปลัด
เกษตรหมูบานและกลุม และศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมูบานและ ทาลาดขาว และสํานัก
เกษตรกรตําบลทาลาดขาว กลุมเกษตรกร อ. โชคชัย งานเกษตร

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

แบบกรอกราบละเอยีดการดําเนนิงานในจังหวัดนครราชสีมา ของ องคการบรหิารสวนตําบลทาลาดขาว
บัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ แผนดําเนนิงาน พ.ศ. 2557

เกษตรกรตําบลทาลาดขาว กลุมเกษตรกร อ. โชคชัย งานเกษตร
ตัง้จายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงาน อ.โชคชัย
บรหิารงานทั่วไป(00100) งานบรหิารงาน
ทั่วไป (00111)

2.3 แนวทางที่ 3 การสงเสรมิสนับสนุนพัฒนาเคลอืขายหมอดนิและบูรณาการการเกษตรอนิทรยี
พื้นที่ หนวย

(อําเภอ) ดําเนนิการ 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 ผลิตน้ําหมักและทําปุยหมัก จัดซื้อวัสดุในการผลิตน้ําหมักและทําปุยหมักอินทรีย 20,000 ตําบล สํานักปลัด

อินทรีย ตัง้จายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงาน ทาลาดขาว และสํานัก
บรหิารงานทั่วไป(00100) งานบรหิารงาน อ. โชคชัย งานเกษตร
ทั่วไป (00111) อ.โชคชัย

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557



2.4 แนวทางที่ 4 การสนับสนุนการเรยีนรูชุมชน  เพื่อสงเสรมิแหลงความรูดานเศรษฐกจิพอเพยีง
พื้นที่ หนวย

(อําเภอ) ดําเนนิการ 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 โครงการสงเสริมและพํฒนา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ จัดประชุม และอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 20,000 ตําบล สํานักปลัด

ศูนยบริการและถายทอดเทคโน ตัง้จายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงาน ทาลาดขาว และสํานัก
โลยีการเกษตรประจําตําบล บรหิารงานทั่วไป(00100) งานบรหิารงาน อ. โชคชัย งานเกษตร
ทาลาดขาว ทั่วไป (00111) อ.โชคชัย

 ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสรมิศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

 ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสรมิศาสนาและวัฒนธรรม
4.1 แนวทางที่ 1 การสงเสรมิรณรงคและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณ ี ภูมปิญญาทองถิ่น

พื้นที่ หนวย
(อําเภอ) ดําเนนิการ 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 เงนิอุดหนุนการจัดงานรัฐพธิี อุดหนุนอําเภอโชคชัย  เพื่องานรัฐพธิ ี พระราชพธิี 10,000 อําเภอโชคชัย สํานักปลัด
พระราชพธิ ีและวันสําคัญ และงานวันสําคัญอําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสมีา อ.โชคชัย
ประจําป 2557 ประจําปงบประมาณ 2557 โครงการดังกลาว

จะดําเนนิการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการฯแลว
ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงาน
บรหิารงานทั่วไป (00100)
งานบรหิารงานทั่วไป (00111)

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

ที่ โครงการ/กจิกรรม

งานบรหิารงานทั่วไป (00111)



พื้นที่ หนวย
(อําเภอ) ดําเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 สมโภชอนุสาวรยีทาวสุรนารี อุดหนุนอําเภอโชคชัย  เพื่อจัดงานสมโภชน 10,000 อําเภอโชคชัย สํานักปลัด
ประจําป 2557 อนุสาวรยีทาวสุรนาร ีประจําป 2557 อําเภอโชคชัย

จะดําเนนิการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการฯแลว
ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงาน
บรหิารงานทั่วไป (00100)

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

บรหิารงานทั่วไป (00100)
๓ จัดกจิกรรมหรอืรวมงานรัฐพธิี เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกจิกรรมงานรัฐพธิ ีหรอื 39,000 ตําบล สํานักปลัด

ที่หนวยงานอื่นจัดขึ้น รวมงานรัฐพธิทีี่หนวยงานราชการอื่นจัดขึ้น เชน ทาลาดขาว
งานเฉลมิพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช,วันแม และอําเภอ
12 สงิหา วันปยมหาราช ฯลฯ โชคชัย
ตัง้จายจากเงนิรายไดปรากฏในแผนงานบรหิาร
งานทั่วไป (00100)งานบรหิารงานทั่วไป(00111)



ยุทธศาสตรที่ 12 การบรหิารราชการตามหลักการบรหิารกจิการบานเมอืงที่ดี
12.2 แนวทางที่ 2 การสงเสรมิการมสีวนรวมและบูรณาการการปฏบิัตริาชการในทุกภาคสวน

สถานที่ หนวย
ดําเนนิการ ดําเนนิการ 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 อุดหนุนองคการบรหิารสวน อุดหนุนองคการบรหิารสวนตําบลดานเกวยีน 10,000 อําเภอ สํานักปลัด
ตําบลดานเกวยีน เพื่อจัดทําศูนยขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจาง โชคชัย

ระดับอําเภอ
ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

ระดับอําเภอ
ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
บรหิารงานทั่วไป (00100)
งานบรหิารงานทั่วไป (00111)


















































































