
1.  ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1  แนวทางการพฒันาท่ี 1 ก่อสรา้ง  ปรบัปรงุ  ซอ่มแซม  ถนน  สะพาน  ทางระบายน้้า

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 กอ่สร้างถนน คสล. บา้นบงึไทย กอ่สร้างถนน คสล. บา้นบงึไทย หมู ่8 173,000 หมู ่8 กองชา่ง

หมู ่8 (สายหน้าโรงเรียนบา้น กวา้ง 4 เมตร ยาว 70 เมตร ยาว 70 เมตร  สายหน้า

บงึไทย) หนา 0.15 เมตร รายละเอียด โรงเรียน

ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลก าหนด บา้นบงึไทย

2 กอ่สร้างถนน คสล.บา้นบงึพระ กอ่สร้างถนน คสล.บา้นบงึพระ หมู ่5 กวา้ง 6 ม. 239,500 หมู ่5 กองชา่ง

หมู ่5 (ถนนสายหลัก) ยาว 70 ม. หนา 1.15 ม. รายละเอียด ถนนสาย

ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลก าหนด หลัก

โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
องค์การบรหิารส่วนต้าบลท่าลาดขาว  อ้าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสมีา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. 2 ฝ่ัง หมู ่5 497,000 หมู ่5 กองชา่ง

เสริมเหล็ก 2 ฝ่ัง บา้นบงึพระ ปากกวา้ง0.35 ม.ยาวรวม 300 ม.หนา 0.12ม.

หมู ่5 ลึกเฉลีย่ 0.40-0.60 ม.พร้อมพร้อมวางทอ่ 

คสล.อัดแรง มอก. ชัน้ 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

0.40 เมตร จ านวน 14 ทอ่น พร้อมบอ่พักน้ า

คสล.ขนาด 0.60x 0.60 จ านวน 4 บอ่ ราย

ระเอียดตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ก าหนดพร้อมปาูยประชาสัมพันธโ์ครงการ 1ปาูย

4 ซอ่มแซมถนนหนิคลุกพร้อม ซอ่มแซมถนนหนิคลุกพร้อมกอ่สร้างถนน 354,000 หมู ่6 กองชา่ง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็กบา้นบงึพระ หมู ่6 หลังเส้น

บา้นบงึพระ หมู ่6 หลังเส้นบา้น บา้นหมวดกานต์ (ต่อเนือ่ง)ขนาดผิวจราจร 

หมวดกานต์ (ต่อเนือ่ง) กวา้ง 3.50 ม.ยาว 142 ม. หนา 1.15 ม.หรือมี

พื้นทีก่อ่สร้างไมน่้อยกวา่ 497 ตารางเมตร 

พร้อมลงดินไหล่ทาง 2 ฝ่ังตามสภาพรายระเอียด

ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลก าหนดพร้อม

ปาูยประชาสัมพันธโ์ครงการ 1ปาูย

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2560พ.ศ. 2559

รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ



งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 วางทอ่รางระบายน้ าคสล. วางทอ่รางระบายน้ าคสล.พร้อมบอ่พักน้ า คสล. 259,000 หมู ่5 กองชา่ง

พร้อมบอ่พักน้ า คสล.บา้นบงึพระ บา้นบงึพระหมู ่5 (ซอยพุทธรักษา 3)บอ่พักน้ า

หมู ่5 (ซอยพุทธรักษา 3) คสล.ขนาดกวา้ง 0.60-0.60 ม.จ านวน 20 บอ่

พร้อมวางทอ่ คสล.อัดแรง มอก.ชัน้ 3 ขนาดเส้น

ผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จ านวน 182 ทอ่น

ระเอียดตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ก าหนดพร้อมปาูยประชาสัมพันธโ์ครงการ 1ปาูย

1.2 แนวทางที ่2 การพัฒนาระบบชลประทาน  กอ่สร้างฝายท านบกัน้น้ า  ขดุลอกแหล่งน้ า 

1 กอ่สร้างฝายน้ าล้น แบบ มข. กอ่สร้างฝายน้ าล้น แบบ มข.2527 บา้นทา่ลาด 499,000 หมู ่3 กองชา่ง

2527 บา้นทา่ลาดขาว หมู ่3 2527 บา้นทา่ลาดขาว หมู ่3 สูง 1 ม.ผนังขา้ง

สูง 2.50 เมตร กวา้ง 8 เมตร 

ระเอียดตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ก าหนดพร้อมปาูยประชาสัมพันธโ์ครงการ 1ปาูย

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2560พ.ศ. 2559

รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ



1.3  แนวทางที ่3  การพัฒนาระบบประปาและไฟฟาูสาธารณะ 

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 คา่บ ารุงรักษาหรือซอ่มแซม เพื่อจา่ยเปน็คา่วัสดุ อุปกรณ์ คา่แรง ฯลฯ 50,000 ประปา ส านักปลัด

ประปา ทีอ่ยู่ในความครอบครอง ทีใ่ชใ้นกจิการประปา ของ อบต. ต าบล

ของ อบต. ทา่ลาดขาว

2 คา่วัสดุอื่นๆ ทีใ่ชใ้นกจิการ เพื่อจา่ยเปน็คา่จัดซื้อคลอรีน สารส้ม และอื่นๆ 130,000 ประปา ส านักปลัด

ประปา ทีอ่ยู่ในความครอบครอง วัสดุประปาฯลฯ ทีใ่ชใ้นกจิการประปา ของ อบต. ต าบล

ของ อบต. ทา่ลาดขาว

3 คา่ไฟฟาูของกจิการประปา เพือ่จ่ายเปน็คา่ไฟฟาูส าหรับกจิการประปาของ อบต. 60,000 ประปา ส านักปลัด

 ทีอ่ยู่ในความครอบครอง ต าบล

ของ อบต. ทา่ลาดขาว

4 ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ หมู ่2 อุดหนุนการไฟฟาูส่วนภูมภิาค อ.โชคฃัย เพื่อ 200,000 หมู ่2 กองชา่ง

ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ หมู ่2

1.4  แนวทางที ่4 การพัฒนาและส่งเสริมสถานทีเ่พื่อบริการสาธารณะ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2560พ.ศ. 2559



2.  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมและพัฒนาดา้นเกษตรกรรม

2.1 แนวทางที ่1  ส่งเสริมศักยภาพและขดีความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  -

2.2 แนวทางที ่2  การสนับสนุนการรวมกลุม่เกษตรกรและการบริหารจัดการระบบสหกรณ์ -

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอบรมใหค้วามรู้ในการ เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในครงการอบรมใหค้วามรู้ 30,000 ต าบล ส านักปลัด

บริหารจัดการกลุม่เกษตรกร ในการบริหารจัดการกลุม่เกษตรกร ทา่ลาดขาว และส านัก

งานเกษตร

อ.โชคชยั

2.3  แนวทางที ่3  การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาเคลือขา่ยหมอดินและบรูณาการการเกษตรอินทรีย์ -

2.4  แนวทางที ่4  การสนับสนุนการเรียนรู้ชมุชน  เพื่อส่งเสริมแหล่งความรู้ด้านเศรษฐกจิพอเพยีง 

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการขบัเคลือ่นหมูบ่า้นชมุชน เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในโครงการต่างๆ 30,000 ต าบล ส านักปลัด

เศรษฐกจิพอเพยีง ในโครการ ทา่ลาดขาว

3.  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสง่เสริมดา้นเศรษฐกจิ 

3.2 แนวทางที ่2 การการส่งเสริมผู้ประกอบการและกลุม่อาชพี -

3.1 แนวทางที ่1 การส่งเสริมและยกระดับสินคา้ OTOP-

ที่

ที่ โครงการ

โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ

รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ

พ.ศ. 2560พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560พ.ศ. 2559



4.  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสง่เสริมศาสนาและวัฒนธรรม

4.1  แนวทางที ่1 การส่งเสริมรณรงคแ์ละอนุรักษว์ัฒนธรรมประเพณี  ภูมปิญัญาทอ้งถิน่

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วันส าคัญทางศาสนา เพื่อจัดกจิกรรมส าคัญทางศาสนาเชน่วันวสิาขบชูา 10,000 ต าบล ส่วนการ

ภายในต าบลทา่ลาดขาว วันมาฆะบชูา วันเขา้พรรษา ฯลฯ ทา่ลาดขาว ศึกษาฯ

2 ประเพณี ลอยกระทง  เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยตามโครงการประเพณีลอย 80,000 ต าบล ส่วนการ

วัฒนธรรมต่างๆ กระทง วัฒนธรรมต่างๆ ทา่ลาดขาว ศึกษาฯ

3 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยตามโครงการประเพณี 50,000 ต าบล ส่วนการ

สงกรานต์ สงกรานต์ ทา่ลาดขาว ศึกษาฯ

4 วันส าคัญของชาติ เพื่อจัดกจิกรรมส าคัญของชาติ เชน่วันแมแ่หง่ชาติ 5,000 ต าบล ส่วนการ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราชฯลฯ ทา่ลาดขาว ศึกษาฯ

5 ฉลองสมโภชอนุสาวรีย์ เพื่อเปน็คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานฉลองสมโภชน์ 15,000 ต าบล ส านักปลัด

ทา้วสุรนารี อนุสาวรีย์ทา้วสุรนารี ทา่ลาดขาว

๖ จัดกจิกรรมหรือร่วมงานรัฐพธิี เพือ่เปน็คา่ใชจ้่ายในการจัดกจิกรรมงานรัฐพธิ ีหรือ 40,000 ต าบล ส านักปลัด

ทีห่น่วยงานอื่นจัดขึ้น ร่วมงานรัฐพธิทีีห่น่วยงานราชการอื่นจัดขึ้น เชน่ ทา่ลาดขาว

งานเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช, และอ าเภอ

วันแม่12 สิงหา วันปยิมหาราช ฯลฯ โชคชยั

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2560พ.ศ. 2559



งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการส่งเสริมมรรยาทไทย เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยตามโครงการ เชน่ อบรม 15,000 ต าบล ส่วนการ

ย้ิมงา่ย ไหวง้า่ย แต่งกายงาม ใหค้วามรู้ จัดกจิกรรม ฯลฯ ทา่ลาดขาว ศึกษาฯ

ตลอดกาล วัฒนธรรม

อ าเภอ, จว.

4.2  แนวทางที ่2 การสนับสนุนโครงการวัดปลอดเหล้า ลด ละเลิก อบายมุขทกุชนิด

4.3 แนวทางที ่3  การส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมปฏบิตัิธรรม -

5.  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสง่เสริมและพัฒนาการทอ่งเที่ยว

5.1  แนวทางที ่1 การส่งเสริมและพัฒนาการทอ่งเทีย่ว -

5.2  แนวทางที ่2  การพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมทิศัน์แหล่งทอ่งเทีย่วเชงิอนุรักษ ์

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2560

รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2559



6.  ยุทธศาสตร์ที่  6  การอนรัุกษส์ิ่งแวดลอ้มและทัพยากรธรรมชาติ

6.1  การพัฒนาและบ ารุงรักษาดิน  น้ า  และทพัยากรธรรมชาติ 

1 รักน้ า รักปาุ รักษาแผ่นดิน เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการโครงการฯ 30,000 ต าบล ส านักปลัด

ตามหนงัสอืกรมสง่เสริมการปกครองสว่นทอ้งถิ่น ทา่ลาดขาว

ดว่นที่สดุ ที่ มท 0801.2/ว 1060 ลงวันที่ 31

 พฤษภาคม 2559

6.2  การส่งเสริมการรณรงคป์ลูกปาุและอนุรักษป์าุชมุชน 

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการหรือสนับ 80,000 ต าบล ส านักปลัด

สนนุตามโครงการ เชน่ คา่เบี้ยเลี้ยงส าหรับชุดดแูล ทา่ลาดขาว

ปาุชุมชน จัดซื้อตน้ไม ้ปุย๋ คา่แรงงานราษฏร วัสด ุ

อุปกรณ์ทีเ่กีย่วกับการด าเนินงาน และคา่ใชจ้า่ย

อื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกับการด าเนินโครงการฯ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



6.3  การบริหารจัดการระบบบ าบดัน้ าเสีย  ก าจัดขยะและควบคุมมลภาวะ 

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อถังรองรับขยะ จัดซื้อถังรองรับขยะ 30,000 หมู ่1-11 กองคลัง

2 โครงการน าร่องคัดแยกขยะ หมู ่ พื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยต่างๆทีใ่ชใ้นโครงการฯ 15,000 หมู ่4-11 ส านักปลัด

4,11

7.  ยุทธศาสตร์ที ่ 7  ด้านสวัสดิการสังคม  

7.1  แนวทางที ่ 1  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีติ  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทัว่ไป

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 70,000 ต าบล ส านักปลัด

คนพกิาร ภายในต าบล คนพกิาร ภายในต าบลทา่ลาดขาว ทา่ลาดขาว

ทา่ลาดขาว

2 สร้างบา้นคนจน ต าบล เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการกอ่สร้าง หรือซอ่มแซม 40,000 ต าบล ส านักปลัด

ทา่ลาดขาว ที่อยู่อาศยัใหก้บัประชาชนผู้ยากไร้ หรือดอ้ยโอกาส ทา่ลาดขาว กองชา่ง

ภายในต าบลทา่ลาดขาว

3 เบี้ยยังชพีผู้สูงอายุ เพื่อจา่ยเปน็คา่เบี้ยยังชพีผู้สูงอายุ 5,779,200 ต าบล ส านักปลัด

ทา่ลาดขาว

ที่ โครงการ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2560พ.ศ. 2559



งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 เบี้ยยังชพีคนพกิาร เพื่อจา่ยเปน็คา่เบี้ยยังชพีผู้สูงอายุ 892,800 ต าบล ส านักปลัด

ทา่ลาดขาว

5 เบี้ยยังชพีผู้ปวุยเอดส์ เพื่อจา่ยเปน็คา่เบี้ยยังชพีผู้สูงอายุ 9,600 ต าบล ส านักปลัด

ทา่ลาดขาว

7.2  แนวทางที ่ 2  การส่งเสริมการบรูณาการและพัฒนาศักยภาพชมุชน

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ประชมุประชาคมหมูบ่า้นหรือ เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการจัดเวที 25,000 ต าบล ส านักปลัด

ต าบล ประชาคมหมูบ่า้นหรือประชาคมต าบล(การจัดเวที ทา่ลาดขาว

กระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชน) 

ตามโครงการต่างๆ ภายในต าบล 

โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ

ที่ โครงการ

ที่
พ.ศ. 2560พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560พ.ศ. 2559
รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ



8.  ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาดา้นความมั่นคงปลอดภัยในชวีติและทรัพย์สนิ

8.1  แนวทางที ่1 การพัฒนาด้านความมัน่คงปลอดภัยในชวีติและทรัพย์สิน

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 รณรงคป์อูงกันและแกไ้ขปญัหา เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการจัดท าโครงการรณรงค์ 30,000 ต าบล ส านักปลัด

ยาเสพติด ปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในพื้นที่ต าบล ทา่ลาดขาว

ทา่ลาดขาว 

2 จัดตัง้จุดตรวจตามมาตรการ เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยตามโครงการจัดตัง้จุดตรวจ 50,000 ต าบล ส านักปลัด

ความปลอดภัยทางถนนใน ตามมาตรการความปลอดภัยทางถนนในชว่ง ทา่ลาดขาว

ชว่งเทศกาล เทศกาล

3 อบรมกูช้พีต าบลทา่ลาดขาว เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยตามโครงการอบรมกูช้พี 15,000 ต าบล ส านักปลัด

ต าบลทา่ลาดขาว ทา่ลาดขาว

8.2  แนวทางที ่2 การส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมต ารวจบา้น  อปพร. และงานปอูงกันบรรเทาสาธารณภัย

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยเพื่อจัดโครงการฝึกอบรม/ 50,000 ต าบล ส านักปลัด

ปอูงกันภัยฝุายพลเรือน(อปพร) ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัรปอูงกนัภยัฝุายพลเรือน ทา่ลาดขาว

(อปพร) องคก์ารบริหารส่วนต าบลทา่ลาดขาว

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



9.  ยุทธศาสตร์ที่ 9  ดา้นสนบัสนนุการพัฒนาสาธารณสขุ

9.1  แนวทางที ่1  การส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพและควบคุมปอูงกันโรค

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 รณรงคก์ าจัดยุงลายปอูงกัน เพื่อจา่ยเปน็คา่จัดซื้อทรายอะเบท สารเคมฉีดีพน่ 50,000 ต าบล ส านักปลัด

ไขเ้ลือดออก หมอกควันก าจัดยุงลาย น้ ามันและคา่ใชจ้า่ยอื่น ทา่ลาดขาว

ทีเ่กีย่วขอ้งกับการด าเนินโครงการฯ

2 รณรงคป์อูงกันโรคพษิสุนัขบา้ เพื่อจา่ยเปน็คา่จัดซื้อวัคซนีปอูงกันโรคพษิสุนัขบา้ 10,000 ต าบล ส านักปลัด

และยาคุมก าเนิด ปาูยรณรงคป์ระชาสัมพันธ์ ทา่ลาดขาว

และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆทีเ่กีน่วขอ้งกับการด าเนินโครง

การฯ 

3 ปอูงกันโรคเอดส์และอนามัย เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในการปอูงกันโรคเอดส์และ 10,000 ต าบล ส านักปลัด

เจริญพันธุ์และแกไ้ขปญัหา แกไ้ขปญัหาการตัง้ครรภใ์นวัยรุ่น/เยาวชน ทา่ลาดขาว

การตัง้ครรภใ์นวัยรุ่น/เยาวชน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



9.2  แนวทางที ่2  การส่งเสริมการพัฒนาด้านสาธารณสุขและกจิการอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สาธารณสุขมูลฐานประจ า เพื่ออุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมูบ่า้น11 165,000 ต าบล ส านักปลัด

หมูบ่า้น หมู่ๆ ละ 15,000 บาท ตัง้จา่ยจากเงนิรายได้ ทา่ลาดขาว

9.3 แนวทางที ่3  การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉนิ ( EMS )  -

10 ยุทธศาสตร์ที่ 10  การสง่เสริมและพัฒนาดา้นการศกึษา

10.1  แนวทางที ่1  การพัฒนาระบบการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ -

10.2  แนวทางที ่2  การพัฒนาศักยภาพบคุลากรทางการศึกษา 

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 พัฒนาผู้ดูแลเด็ก เพื่อเปน็คา่ใชจ้า่ยในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก 6,000 ศูนย์เด็กเล็ก ส่วนการ

จ านวน 3 คนๆละ 2,000 บาท/ป ี อบต.ทา่ลาด ศึกษาฯ

ขาว

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



10.3  แนวทางที ่3  การส่งเสริมและขยายโอกาสทางการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อาหารเสริม(นม) เพือ่จ่ายเปน็คา่จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ใหแ้กน่กัเรียน 657,259 โรงเรียน ส่วนการ

ในโรงเรียนสงักดัส านกังานคณะกรรมการการ ทา่ลาดขาว ศึกษาฯ

ศกึษาขัน้พื้นฐาน(สพฐ.)3 โรงเรียนและศนูย์พัฒนา บงึพระ

เดก็เลก็ในเขตการรับผิดชอบ แยกเปน็ บงึไทย

โรงเรียนบา้นทา่ลาดขาว 183,956 บาท จ านวน ศูนย์พัฒนา

 96 คน โรงเรียนบา้นบงึพระ 224,196 บาท เด็กเล็กฯ

จ านวน 117 คน โรงเรียนบา้นบงึไทย 130,302

บาท จ านวน 68 คน ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ อบต. 

ทา่ลาดขาว 118,805 บาทจ านวน 62 คน

(ขอ้มลู ณ วันที่ 10 ม.ิย. 59  จ านวน 260 วัน)

2 สนับสนุนอาหารกลางวัน อุดหนุนโรงเรียนบา้นทา่ลาดขาวเพื่อจัดโครงการ 384,000 โรงเรียนบา้น ส่วนการ

โรงเรียนบา้นทา่ลาดขาว อาหารกลางวัน  เด็กนร.โรงเรียนอนุบาลถงึ ป. 6 ทา่ลาดขาว ศึกษาฯ

จ านวน 96 คน ณ วันที่ 10 ม.ิย. 59 อัตราคนละ 

20 บาทจ านวน 200 วัน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 สนับสนุนอาหารกลางวัน อุดหนุนโรงเรียนบา้นบงึพระเพื่อจัดโครงการ 468,000 โรงเรียนบา้น ส่วนการ

โรงเรียนบา้นบงึพระ อาหารกลางวัน  เด็กนร.โรงเรียนอนุบาลถงึ ป. 6 บงึพระ ศึกษาฯ

จ านวน 117 คนณ วันที่ 10 ม.ิย. 59 อัตราคนละ 

20 บาทจ านวน 200 วัน 

4 สนับสนุนอาหารกลางวัน อุดหนุนโรงเรียนบา้นบงึไทย เพื่อจัดโครงการ 272,000 โรงเรียนบา้น ส่วนการ

โรงเรียนบา้นบงึไทย อาหารกลางวัน  เด็กนร.โรงเรียนอนุบาลถงึ ป. 6 บงึไทย ศึกษาฯ

จ านวน 68 คน ณ วันที่ 10 ม.ิย. 59 อัตราคนละ 

20 บาทจ านวน 200 วัน

5 อาหารกลางวันศูนย์ เพื่อจา่ยเปน็คา่จา้งเหมาจัดท าอาหารกลางวันให้ 303,800 ศูนย์เด็กเล็ก ส่วนการ

พัฒนาเด็กเล็กบา้นบงึพระ ศนูย์เดก็เลก็อบต.ทา่ลาดขาว(เดก็จ านวน 62 คน) อบต.ทา่ลาด ศึกษาฯ

ณ วันที ่10 ม.ิย 59 อัตราคนละ 20 บาท/วัน ขาว

 245 วัน

6 วัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนา เพื่อจา่ยเปน็คา่จัดซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอน 105,400 ศนูย์เดก็เลก็ ส่วนการ

เด็กเล็ก อบต. ทา่ลาดขาว แบบพมิพต์่างๆฯลฯของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทา่ลาด ศึกษาฯ

(จ านวนเด็ก 62 คน)ขอ้มูล ณ วันที ่10 ม.ิย. 59 ขาว

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2560พ.ศ. 2559



งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 จัดงานวันเด็กแหง่ชาติ เพือ่เปน็คา่ใชจ้่ายในโครงการจัดงานวันเดก็แหง่ชาติ 20,000 ศนูย์เดก็เลก็ ส่วนการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ส าหรับศนูย์พัฒนาเดก็เลก็องคก์ารบริหารสว่นต าบล อบต.ทา่ลาด ศึกษาฯ

ทา่ลาดขาว ทา่ลาดขาว ขาว

8 ประชมุผู้ปกครองเด็กเล็ก เพื่อเปน็คา่ใชจ้า่ยในการจัดท าโครงการประชมุ 5,000 ศูนย์พัฒนา ส่วนการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ผู้ปกครองเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เด็กเล็กฯ ศึกษาฯ

ทา่ลาดขาว ทา่ลาดขาว 

9 ผลิตสือ่การเรียนการสอนศูนย์ เพื่อเปน็คา่ใชจ้า่ยในการจัดท าโครงการผลิตสือ่ 5,000 ศูนย์พัฒนา ส่วนการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. การเรียนการสอนศูนย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เด็กเล็กฯ ศึกษาฯ

ทา่ลาดขาว ทา่ลาดขาว 

10 หนูน้อยฟันสวยและสุขภาพดี เพื่อเปน็คา่ใชจ้า่ยในการจัดท าโครงการหนูน้อย 10,000 ศูนย์พัฒนา ส่วนการ

ฟันสวยและสุขภาพดี เด็กเล็กฯ ศึกษาฯ

11 รถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนา เพื่อจา่ยเปน็คา่จา้งเหมารถรับส่งนักเรียน 96,000 ศูนย์พัฒนา ศึกษา

เด็กเล็ก อบต.ทา่ลาดขาว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทา่ลาดขาว เด็กเล็กฯ

12 อุดหนุนโรงเรียนบา้นทา่ลาดขาว เพือ่อุดหนนุโรงเรียนบา้นทา่ลาดขาว เพือ่เปน็คา่ 9,600 โรงเรียน ส านักปลัด

เพื่อจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ ใชจ้่ายในโครงการจัดงานวันเดก็แหง่ชาตโิรงเรียน บา้น

บา้นทา่ลาดขาว ทา่ลาดขาว

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2560พ.ศ. 2559



งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 อุดหนุนโรงเรียนบา้นบงึพระเพื่อ เพือ่อุดหนนุโรงเรียนบา้นบงึพระ เพือ่เปน็คา่ 11,700 โรงเรียน ส านักปลัด

จัดงานวันเด็กแหง่ชาติ ใชจ้่ายในโครงการจัดงานวันเดก็แหง่ชาตโิรงเรียน บา้น

บา้นบงึพระ บงึพระ

14 อุดหนุนโรงเรียนบา้นบงึไทยเพื่อ เพือ่อุดหนนุโรงเรียนบา้นบงึไทย เพือ่เปน็คา่ 6,800 โรงเรียน ส านักปลัด

จัดงานวันเด็กแหง่ชาติ ใชจ้่ายในโครงการจัดงานวันเดก็แหง่ชาตโิรงเรียน บา้น

บา้นบงึไทย บงึไทย

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



11.  ยุทธศาสตร์ที่  11  การสง่เสริมการกฬีาและนนัทนาการ

11.1  แนวทางที ่1  การส่งเสริมกฬีาและนันทนาการเพื่อแกป้ญัหายาเสพติด

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ส่งเสริมการแขง่ขนักฬีาต้านภัย เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในการจัดการแขง่ขนักฬีา 50,000 ต าบล ส่วนการ

ยาเสพติดต าบลทา่ลาดขาว ต้านยาเสพติด ทา่ลาดขาว ศึกษาฯ

2 ส่งเสริมการแขง่ขนักฬีาสัมพันธ์ เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในการจัดการแขง่ขนักฬีา 50,000 ต าบล ส่วนการ

ต าบลทา่ลาดขาว สัมพันธต์ าบลทา่ลาดขาว ทา่ลาดขาว ศึกษาฯ

11.2  แนวทางที ่2  การส่งเสริมและสืบสานการแขง่ขนักฬีาพื้นบา้น -

ยุทธศาสตร์ที่  12  การบริหารราชการตามหลกัการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี

12.1  แนวทางที ่ 1 การพัฒนาศักยภาพบคุลากรและองคก์ร

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 พัฒนาศักยภาพและศึกษาดู เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในโครงการพัฒนาศักยภาพ 140,000 นอกเขตพื้นที่ ส านักปลัด

งานผู้บริหาร สมาชกิสภา พนัก ดงูานผู้บริหาร สมาชกิสภา พนกังานและพนกังาน

งานและพนักงานจา้ง อบต. งานจา้ง อบต.ทา่ลาดขาว

ทา่ลาดขาว

พ.ศ. 2560

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2559



งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 เชา่พื้นทีเ่ซร์ิฟเวอร์ส าหรับเว็ป เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในการชา่พื้นทีเ่ซร์ิฟเวอร์ 5,000 อบต. ส านักปลัด

ไซต์หน่วยงาน อบต.ทา่ลาดขาว ส าหรับองคก์ารบริหารส่วนต าบลทา่ลาดขาว ทา่ลาดขาว

3 จัดซื้อตูเ้ก็บเอกสารบานเลือ่น เพื่อจัดซื้อตูเ้ก็บเอกสารบานเลือ่น 10,000 อบต. กองคลัง

จ านวน 2 ตู้ๆ ละ 5,000 บาท ทา่ลาดขาว

4 จัดซื้อตูเ้ก็บเอกสารบานเลือ่น เพื่อจัดซื้อตูเ้ก็บเอกสารบานเลือ่น 10,000 อบต. ส านักปลัด

จ านวน 2 ตู้ๆ ละ 5,000 บาท ทา่ลาดขาว

5 จัดซื้อตูเ้ก็บเอกสารบานเลือ่น เพื่อจัดซื้อตูเ้ก็บเอกสารบานเลือ่น 10,000 อบต. กองการ

จ านวน 2 ตู้ๆ ละ 5,000 บาท ทา่ลาดขาว ศึกษา

6 จัดซื้อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ เพื่อจัดซื้อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับส านักงาน 16,000 อบต. ส านักปลัด

จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 16,000 บาท ทา่ลาดขาว

รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการที่ โครงการ
พ.ศ. 2560พ.ศ. 2559



12.2  แนวทางที ่2 การส่งเสริมการมสี่วนร่วมและบรูณาการการปฏบิตัิราชการในทกุภาคส่วน

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อุดหนุนองคก์ารบริหารส่วน อุดหนุนองคก์ารบริหารส่วนต าบลกระโทก 11,000 อ าเภอ ส านักปลัด

ต าบลกระโทก เพื่อจัดท าศูนย์ขอ้มูลขา่วสารการจัดซื้อจัดจา้ง โชคชยั

ระดับอ าเภอ 

2 เลือกตัง้ผู้บริหารทอ้งถิน่ เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานเลือกตัง้ 10,000 อบต. ส านักปลัด

สมาฃิกสภาทอ้งถิน่ สมาชกิสภา ผู้บริหารส่วนต าบลทา่ลาดขาว เชน่ ทา่ลาดขาว

คา่ตอบแทนคณะกรรมการเลือกตัง้ ผู้อ านวยการ

เลือกตัง้ เจา้หน้าทีรั่บคะแนน คา่บตัรเลือกตัง้

คา่ใชส้อย คา่วัสดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการเลือกตัง้และ

อื่นๆ 

12.3  แนวทางที ่3 การส่งเสริมและพัฒนาการบริการประชาชนใหม้ปีระสิทธภิาพ

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 คา่ระวางทีด่ินสาธารณ เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในการระวางทีด่ินสาธารณ 20,000 อบต. ส านักปลัด

ประโยชน์ ประโยชน์ ภายในต าบลทา่ลาดขาว ทา่ลาดขาว

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 คา่จา้งสถาบนัการศึกษา เพือ่จ่ายเปน็คา่จ้างสถาบนัการศกึษา หรือองคก์รที่ 25,000 อบต. ส านักปลัด

หรือองคก์รทีน่่าเชื่อถอื น่าเชื่อถอื ท าการประเมนิความพงึพอใจ เกีย่วกับ ทา่ลาดขาว

การใหบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

3 จัดท าแผนทีภ่าษแีละทะเบยีน เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในการจัดท าแผนทีภ่าษี 20,000 อบต. ส านักปลัด

ทรัพย์สิน และทะเบยีนทรัพย์สิน ทา่ลาดขาว

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมและพัฒนาดา้นเกษตรกรรม

2.1 แนวทางที ่1  ส่งเสริมศักยภาพและขดีความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  

พื้นที่ หน่วย

(อ าเภอ) 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.

1 ส่งเสริมและพัฒนาหมูบ่า้น เพื่อเปน็คา่ใชจ้า่ยในโครงการส่งเสริมและพัฒนา 20,000 ต าบล ส านักปลัด

ต้นแบบเศรษฐกจิพอเพยีง หมูบ่า้นต้นแบบเศรษฐกจิพอเพยีง ทา่ลาดขาว และส านัก

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได้  ปรากฏในแผนงาน อ. โชคชยั งานเกษตร

บริหารงานทัว่ไป(00100) งานบริหารงาน อ.โชคชยั

ทัว่ไป (00111)

2.3  แนวทางที ่3  การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาเคลือขา่ยหมอดินและบรูณาการการเกษตรอินทรีย์ 

พื้นที่ หน่วย

(อ าเภอ) 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.

1 ผลิตน้ าหมักและท าปุย๋หมัก จัดซื้อวัสดุในการผลิตน้ าหมักและท าปุย๋หมักอินทรีย์ 20,000 ต าบล ส านักปลัด

อินทรีย์ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได้  ปรากฏในแผนงาน ทา่ลาดขาว และส านัก

บริหารงานทัว่ไป(00100) งานบริหารงาน อ. โชคชยั งานเกษตร

ทัว่ไป (00111) อ.โชคชยั

แบบกรอกราบละเอยีดการด้าเนนิงานในจังหวัดนครราชสมีา ของ องค์การบรหิารส่วนต้าบลท่าลาดขาว

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนด้าเนนิงาน พ.ศ. 2558

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



2.4  แนวทางที ่4  การสนับสนุนการเรียนรู้ชมุชน  เพื่อส่งเสริมแหล่งความรู้ด้านเศรษฐกจิพอเพยีง 

พื้นที่ หน่วย

(อ าเภอ) 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.

1 โครงการส่งเสริมและพ ฒนา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จัดประชมุ และอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 20,000 ต าบล ส านักปลัด

ศูนย์บริการและถา่ยทอดเทคโน ตัง้จา่ยจากเงนิรายได้  ปรากฏในแผนงาน ทา่ลาดขาว และส านัก

โลยีการเกษตรประจ าต าบล บริหารงานทัว่ไป(00100) งานบริหารงาน อ. โชคชยั งานเกษตร

ทา่ลาดขาว ทัว่ไป (00111) อ.โชคชยั

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสง่เสริมศาสนาและวัฒนธรรม

4.1  แนวทางที ่1 การส่งเสริมรณรงคแ์ละอนุรักษว์ัฒนธรรมประเพณี  ภูมปิญัญาทอ้งถิน่

พื้นที่ หน่วย

(อ าเภอ) 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.

1 เงนิอุดหนุนการจัดงานรัฐพธิี อุดหนุนอ าเภอโชคชยั  เพื่องานรัฐพธิ ี พระราชพธิี 5,000อ าเภอโชคชยัส านักปลัด

พระราชพธิ ีและวันส าคัญ และงานวันส าคัญอ าเภอโชคชยั จังหวัดนครราชสีมา อ.โชคชยั

ประจ าป ี2557 ประจ าปงีบประมาณ 2558 โครงการดังกล่าว

จะด าเนินการได้ต่อเมือ่ได้รับความเหน็ชอบจาก

คณะอนุกรรมการฯแล้ว

ตัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนทัว่ไปปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทัว่ไป (00100)

งานบริหารงานทัว่ไป (00111)

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2558พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558พ.ศ. 2557



พื้นที่ หน่วย

(อ าเภอ) 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.

2 สมโภชอนุสาวรีย์ทา้วสุรนารี อุดหนุนอ าเภอโชคชยั  เพื่อจัดงานสมโภชน์ 10,000อ าเภอโชคชยัส านักปลัด

ประจ าป ี2557 อนุสาวรีย์ทา้วสุรนารี ประจ าป ี2557 อ าเภอโชคชยั

จะด าเนินการได้ต่อเมือ่ได้รับความเหน็ชอบจาก

คณะอนุกรรมการฯแล้ว

ตัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนทัว่ไปปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทัว่ไป (00100)

๓ จัดกจิกรรมหรือร่วมงานรัฐพธิี เพื่อเปน็คา่ใชจ้า่ยในการจัดกจิกรรมงานรัฐพธิ ีหรือ 30,000 ต าบล ส านักปลัด

ทีห่น่วยงานอื่นจัดขึ้น ร่วมงานรัฐพธิทีีห่น่วยงานราชการอื่นจัดขึ้น เชน่ ทา่ลาดขาว

งานเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช,วันแม ่ และอ าเภอ

12 สิงหา วันปยิมหาราช ฯลฯ โชคชยั

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได้ปรากฏในแผนงานบริหาร

งานทัว่ไป (00100)งานบริหารงานทัว่ไป(00111)

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2558พ.ศ. 2557



ยุทธศาสตร์ที่  12  การบริหารราชการตามหลกัการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี

12.2  แนวทางที ่2 การส่งเสริมการมสี่วนร่วมและบรูณาการการปฏบิตัิราชการในทกุภาคส่วน

สถานที่ หน่วย

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.

1 อุดหนุนองคก์ารบริหารส่วน อุดหนุนองคก์ารบริหารสว่นต าบลกระโทก 11,000 อ าเภอ ส านักปลัด

ต าบลกระโทก เพื่อจัดท าศูนย์ขอ้มูลขา่วสารการจัดซื้อจัดจา้ง โชคชยั

ระดับอ าเภอ

ตัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนทัว่ไป ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทัว่ไป (00100)

งานบริหารงานทัว่ไป (00111)

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2558พ.ศ. 2557



1.1 1.3



1 255300 50000

2 50700 100000

3 95300 60000

4 197700 80000

5 56800 81100

6 95600 371100

7 90000

8 94000

935400





1.1 1.2 1.3

60000 40000

2E+05 50000

62000

98000

5E+05
























































