
   ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 1

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 งานวางทอ่ระบายน้ า คสล. วางทอ่ระบายน้ า คสล.พร้อมบอ่พัก พร้อมคนื/ 184,000 หมู ่5 กองชา่ง

พร้อมบอ่พัก พร้อมคนื/ขยายผิว ขยายผิวจราจร บา้นบงึพระ หมู ่5

จราจร บา้นบงึพระ หมู ่5 ขนาด 0.40 ม. ความยาวเฉลีย่ 104 ม.พร้อมบอ่

พักพร้อมคนื/ขยายผิวจราจร ซ.พุทธรักษา 5

2 งานวางทอ่ระบายน้ า คสล. วางทอ่ระบายน้ า คสล.พร้อมบอ่พัก พร้อมคนื/ 117,000 หมู ่7 กองชา่ง

พร้อมบอ่พัก พร้อมคนื/ขยายผิว ขยายผิวจราจร บา้นบงึพระ หมู ่7

จราจร บา้นบงึพระ หมู ่7 ขนาด 0.40 ม. ความยาวเฉลีย่ 70 ม.พร้อมบอ่

พักพร้อมคนื/ขยายผิวจราจร หน้าบา้นนางเคลือ

แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปงีบประมาณ  2562 

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าลาดขาว  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสมีา



2

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 งานวางทอ่ระบายน้ า คสล. วางทอ่ระบายน้ า คสล.(สายหลัก)พร้อมบอ่พัก 218,000 หมู ่9 กองชา่ง

พร้อมบอ่พัก ไมม่คีนื/ขยายผิว ไมม่คีนื/ขยายผิวจราจร บา้นบงึพระ หมู ่9

จราจร บา้นบงึไทย หมู ่9 ขนาด 0.40 ม. ความยาวเฉลีย่ 130 ม.

4 งานวางทอ่ระบายน้ า คสล. วางทอ่ระบายน้ า คสล.(สายหลัก)พร้อมบอ่พัก 280,000 หมู ่11 กองชา่ง

พร้อมบอ่พัก ไมม่คีนื/ขยายผิว ไมม่คีนื/ขยายผิวจราจร บา้นหนองแปลน หมู ่11

จราจร บา้นหนองแปลน หมู่11 ขนาด 0.40 ม. ความยาวเฉลีย่ 203 ม.

5 งานวางทอ่ระบายน้ า คสล. วางทอ่ระบายน้ า คสล.พร้อมบอ่พัก พร้อมคนื/ 67,000 หมู ่1 กองชา่ง

พร้อมบอ่พัก พร้อมคนื/ขยายผิว ขยายผิวจราจร บา้นทา่ลาดขาว หมู ่1

จราจร บา้นทา่ลาดขาว หมู ่1 ขนาด 0.40 ม. ความยาวเฉลีย่ 40 ม.

หน้าบา้นลุงงัด

6 ปรับปรุงผิวจราจร คสล. ปรับปรุงผิวจราจร คสล. บา้นสระพระ หมู ่10 200,000 หมู ่10 กองชา่ง

บา้นสระพระ หมู ่10 เลียบคลองชลประทาน ความกล้าวเฉลีย่ 4 ม.

ยาวเฉลีย่ 100 ม.หนาเฉลีย่ 0.15 ม. หรือมพีื้นที่

ไมน่้อยกวา่ 400 ตร.ม.

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



3

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ปรับปรุงผิวจราจร คสล. งานปรับปรุงผิวจราจร คสล. ความกวา้งเฉลีย่ 119,000 หมู ่2 กองชา่ง

พร้อมงานวางทอ่ระบายน้ า 3 ม. ยาวเฉลีย่ 58.50 ม.หนาเฉลีย่ 0.15 ม.

พร้อมบอ่พักน้ าปากทาง บา้น .หรือมพีื้นทีไ่มน่้อยกวา่ 175.50 ตร. ม.พร้อม

ทา่ลาดขาว หมู ่2 งานวางทอ่ระบายน้ า คสล.ขนาด 0.60 ม.พร้อม

บอ่พักบริเวรทางเขา้บา้นนายชวน มว่งกระโทก

8 ปรับปรุงผิวจราจรหนิคลุก งานปรับปรุงผิวจราจรหนิคลุก บา้นทา่ลาดขาว หมู่ 190,000 หมู ่3 กองชา่ง

บา้นทา่ลาดขาว หมู ่3 3 กวา้งเฉลีย่ 3 ม.ยาวเฉลีย่ 650 ม.หนาเฉลีย่

 0.10ม. หรือมพีื้นทีไ่มน่้อยกวา่ 1,950 ตร.ม.

จากฝายทา่ลาดขาว ถงึนานายเฉลิม ปราดกระโทก

9 ปรับปรุงผิวจราจรหนิคลุก งานปรับปรุงผิวจราจรหนิคลุก บา้นทา่ลาดขาว หมู่ 117,000 หมู ่1 กองชา่ง

บา้นทา่ลาดขาว หมู ่1 1 กวา้งเฉลีย่ 3 ม.ยาวเฉลีย่ 400 ม.หนาเฉลีย่

 0.10ม. หรือมพีื้นทีไ่มน่้อยกวา่ 1,200 ตร.ม.

คลองวังนาก

รวม 1,308,000

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



4

แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ขยายเขตไฟฟา้ส่องสวา่ง อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภูมภิาค อ.โชคฃัย เพื่อ 140,000 หมู ่8 กองชา่ง

สาธารณะบา้นบงึไทย หมู ่8 ขยายเขตไฟฟา้ส่องสวา่งสาธารณะ ทุง่หนองตลาด

บา้นบงึไทย หมู ่8

2 ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภูมภิาค อ.โชคฃัย เพื่อ 140,000 หมู ่4 กองชา่ง

บา้นโคกกระสังข ์หมู ่4 ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ บา้นโคกกระสังข์

 หมู ่4

3 ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภูมภิาค อ.โชคฃัย เพื่อ 140,000 หมู ่6 กองชา่ง

บา้นบงึพระ หมู ่6 ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ บา้นบงึพระ หมู ่6

4 คา่ออกแบบคา่ควบคุมงานทีจ่า่ย เพื่อจา่ยเปน็คา่ออกแบบคา่ควบคุมงานทีจ่า่ย 20,000 ต.ทา่ลาด กองชา่ง

ใหแ้กเ่อกชน นิติบคุคลหรือ ใหแ้กเ่อกชน นิติบคุคลหรือหรือบคุคลภายนอก ขาว

หรือบคุคลภายนอกเพื่อใหไ้ด้ เพื่อใหไ้ด้ซึง่สิง่กอ่สร้าง

ซึง่สิง่กอ่สร้าง

รวม 440,000

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



5

แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 คา่บ ารุงรักษาหรือซอ่มแซม เพื่อจา่ยเปน็คา่วัสดุ อุปกรณ์ คา่แรง ฯลฯ 50,000 ประปา กองชา่ง

ประปา ทีอ่ยู่ในความครอบครอง ทีใ่ชใ้นกจิการประปา ของ อบต. ต าบล

ของ อบต. ทา่ลาดขาว

2 คา่วัสดุอื่นๆ ทีใ่ชใ้นกจิการ เพื่อจา่ยเปน็คา่จัดซื้อคลอรีน สารส้ม และอื่นๆ 110,000 ประปา ส านักปลัด

ประปา ทีอ่ยู่ในความครอบครอง วัสดุประปาฯลฯ ทีใ่ชใ้นกจิการประปา ของ อบต. ต าบล

ของ อบต. ทา่ลาดขาว

3 คา่ไฟฟา้ของกจิการประปา เพือ่จ่ายเปน็คา่ไฟฟา้ส าหรับกจิการประปาของ อบต. 60,000 ประปา ส านักปลัด

 ทีอ่ยู่ในความครอบครอง ต าบล

ของ อบต. ทา่ลาดขาว

รวม 220,000

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสรมิและพัฒนาด้านเกษตรกรรม 6

แผนงานการเกษตร

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ขบัเคลือ่นหมูบ่า้นชมุชน เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยต่างๆในโครงการฯ 30,000 ต าบล ส านักปลัด

เศรษฐกจิพอเพยีง ทา่ลาดขาว

2 อบรมใหค้วามรู้ในการบริหาร เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยต่างๆในโครงการฯ 10,000 ต าบล ส านักปลัด

จัดการกลุม่เกาตร เชน่ คา่ต้นไม ้ปุย๋ คา่อาหารวา่งและเคร่ืองดืม่ฯลฯ ทา่ลาดขาว

รวม 40,000

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การส่งเสรมิด้านเศรษฐกิจ -

รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ที่ โครงการ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสรมิศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 วันส าคัญทางศาสนา เพื่อจัดกจิกรรมส าคัญทางศาสนาเชน่วันวสิาขบชูา 10,000 ต าบล กองการ

ภายในต าบลทา่ลาดขาว วันมาฆะบชูา วันเขา้พรรษา ฯลฯ ทา่ลาดขาว ศึกษา

2 ประเพณี ลอยกระทง  เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยตามโครงการประเพณีลอย 50,000 ต าบล กองการ

วัฒนธรรมต่างๆ กระทง วัฒนธรรมต่างๆ ทา่ลาดขาว ศึกษา

3 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยตามโครงการประเพณี 50,000 ต าบล กองการ

สงกรานต์ สงกรานต์ ทา่ลาดขาว ศึกษา

4 วันส าคัญของชาติ เพื่อจัดกจิกรรมส าคัญของชาติ เชน่วันแมแ่หง่ชาติ 10,000 ต าบล กองการ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราชฯลฯ ทา่ลาดขาว ศึกษา

5 ฉลองสมโภชอนุสาวรีย์ เพื่อเปน็คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานฉลองสมโภชน์ 15,000 ต าบล กองการ

ทา้วสุรนารี อนุสาวรีย์ทา้วสุรนารี ทา่ลาดขาว ศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

๗ จัดกจิกรรมหรือร่วมงานรัฐพธิี เพือ่เปน็คา่ใชจ้่ายในการจัดกจิกรรมงานรัฐพธิ ีหรือ 40,000 ต าบล กองการ

ทีห่น่วยงานอื่นจัดขึ้น ร่วมงานรัฐพธิทีีห่น่วยงานราชการอื่นจัดขึ้น เชน่ ทา่ลาดขาว ศึกษา

งานเฉลิมพระชนมพรรษา งานวันแมแ่หง่ชาติ และอ าเภอ

วันปยิมหาราช โชคชยั

รวม 175,000

       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสง่เสริมและพัฒนาการทอ่งเที่ยวยุทธศาสตร์ท่ี 5 การส่งเสรมิและพัฒนาการท่องเท่ียว -

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทัพยากรธรรมชาติ

แผนงานการเกษตร

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 รักน้ า รักปา่ รักษาแผ่นดิน เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการโครงการฯ 30,000 ต าบล ส านักปลัด

เชน่ คา่วัสดกุารเกาตร คา่ตน้ไม ้คา่ปุย๋ ฯลฯ ทา่ลาดขาว

ดว่นที่สดุ ที่ มท 0801.4/ว 164 ลงวันที่ 26

 มกราคม 2558

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 คุม้ครองดูแลและบ ารุงรักษา เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการหรือสนับ 30,000 ต าบล ส านักปลัด

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ สนนุตามโครงการ เชน่ คา่เบี้ยเลี้ยงส าหรับชุดดแูล ทา่ลาดขาว

สิ่งแวดลอ้ม ปา่ชุมชน จัดซื้อตน้ไม ้ปุย๋ คา่แรงงานราษฏร วัสด ุ

อุปกรณ์ทีเ่กีย่วกับการด าเนินงาน และคา่ใชจ้า่ย

อื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกับการด าเนินโครงการฯ

3 ปลูกปา่ชมุชน เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในการปลูกปา่ 30,000 ต าบล ส านักปลัด

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ เฉลมิพระเกยีรต ิเชน่จัดซื้อตน้ไม ้ปุย๋ คา่ปา้ย ทา่ลาดขาว

สิ่งแวดลอ้ม คา่วัสดอุุปกรณ์ที่เกี่ยวกบัการด าเนนิงาน 

4 ปลูกปา่ปล่อยปลาในบงึพระ เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในการปลูกปา่ปล่อยปลาในบงึพระ 30,000 ต าบล ส านักปลัด

ในบงึพระ เชน่ คา่พันธุป์ลา คา่ตน้ไม ้คา่ปา้ยโครงการ ทา่ลาดขาว

คา่วัสดอุุปกรณ์ที่เกี่ยวกบัการด าเนนิงาน 

รวม 120,000

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 จัดซื้อถังรองรับขยะ จัดซื้อถังรองรับขยะ 20,000 หมู ่1-11 กองคลัง

รวม 20,000

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านสวัสดกิารสังคม

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 50,000 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

รวม 90,000

โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ที่
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แผนงานงบกลาง

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เบี้ยยังชพีผู้สูงอายุ เพื่อจา่ยเปน็คา่เบี้ยยังชพีผู้สูงอายุ 6,275,260 ต าบล ส านักปลัด

ทา่ลาดขาว

2 เบี้ยยังชพีคนพกิาร เพื่อจา่ยเปน็คา่เบี้ยยังชพีคนพกิาร 1,056,000 ต าบล ส านักปลัด

ทา่ลาดขาว

3 เบี้ยยังชพีผู้ปว่ยเอดส์ เพื่อจา่ยเปน็คา่เบี้ยยังชพีผู้สูงอายุ 18,000 ต าบล ส านักปลัด

ทา่ลาดขาว

รวม 7,349,260

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 12

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ประชมุประชาคมหมูบ่า้นหรือ เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการจัดเวที 25,000 ต าบล ส านักปลัด

ต าบล ประชาคมหมูบ่า้นหรือประชาคมต าบล(การจัดเวที ทา่ลาดขาว

กระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชน) 

ตามโครงการต่างๆ ภายในต าบล 

รวม 25,000

ยุทธศาสตร์ท่ี 8  การพัฒนาด้านความม่ันคงปลอดภัยในชวิีตและทรัพย์สนิ

แผนงานรกัษาความสงบภายใน

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 รณรงคป์อ้งกันและแกไ้ขปญัหา เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการจัดท าโครงการรณรงค์ 30,000 ต าบล ส านักปลัด

ยาเสพติด ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในพื้นที่ต าบล ทา่ลาดขาว

ทา่ลาดขาว 

2 จัดตัง้จุดตรวจตามมาตรการ เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยตามโครงการจัดตัง้จุดตรวจ 50,000 ต าบล ส านักปลัด

ความปลอดภัยทางถนนใน ตามมาตรการความปลอดภัยทางถนนในชว่ง ทา่ลาดขาว

ชว่งเทศกาล เทศกาล

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 กองทนุทดแทนผู้ประสบภัยกรณี เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยตามโครงการอบรมกูช้พี 10,000 ต าบล ส านักปลัด

รถของ อปท.กอ่ใหเ้กดิความ ต าบลทา่ลาดขาว ทา่ลาดขาว

เสียหาย

4 ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยเพื่อจัดโครงการฝึกอบรม/ 50,000 ต าบล ส านักปลัด

ปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร) ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน ทา่ลาดขาว

(อปพร) องคก์ารบริหารส่วนต าบลทา่ลาดขาว

รวม 140,000

    ยุทธศาสตร์ที่ 9  ดา้นสนบัสนนุการพัฒนาสาธารณสขุ

แผนงานสาธารณสขุ

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 รณรงคก์ าจัดยุงลายปอ้งกัน เพื่อจา่ยเปน็คา่จัดซื้อทรายอะเบท สารเคมฉีดีพน่ 100,000 ต าบล ส านักปลัด

ไขเ้ลือดออก หมอกควันก าจัดยุงลาย น้ ามันและคา่ใชจ้า่ยอื่น ทา่ลาดขาว

ทีเ่กีย่วขอ้งกับการด าเนินโครงการฯ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 สัตวป์ลอดโรคคนปลอดภัยจาก เพื่อจา่ยเปน็คา่จัดซื้อวัคซนีปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ 44,000 ต าบล ส านักปลัด

โรคพาสุนัขบา้ และยาคุมก าเนิด และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆทีเ่กีน่วขอ้ง ทา่ลาดขาว

กับการด าเนินโครงการฯ

3 ปอ้งกันโรคเอดส์และอนามัย เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในการปอ้งกันโรคเอดส์และ 10,000 ต าบล ส านักปลัด

เจริญพันธุ์และแกไ้ขปญัหา แกไ้ขปญัหาการตัง้ครรภใ์นวัยรุ่น/เยาวชน ทา่ลาดขาว

การตัง้ครรภใ์นวัยรุ่น/เยาวชน

4 บริหารจัดการคัดแยกขยะ เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในโครงการบริหารจัดการ 50,000 ต าบล ส านักปลัด

มูลฝอยในชมุชน(จังหวัด คัดแยกขยะมูลฝอยในชมุชน ทา่ลาดขาว

สะอาด)

5 รณรงคป์อ้งกันและก าจัดโรค เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในโครงการรณรงคป์อ้งกัน 10,000 ต าบล ส านักปลัด

ฉีห่นูและโรคติดต่ออื่นๆ และก าจัดโรคฉีห่นูและโรคติดต่ออื่นๆเชน่ ทา่ลาดขาว

จัดอบรม ประชาสัมพันธ ์รณรงค ์ฯลฯ

6 อุดหนุนโครงการตามแนวทาง เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้นๆละ 20,000 220,000 ต าบล ส านักปลัด

พระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 11 หมูบ่า้น เพื่อด าเนินโครงการตามแนว ทา่ลาดขาว

ทางพระราชด าริ ด้านสาธารณสุข

รวม 434,000

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ยุทธศาสตร์ท่ี 10  การส่งเสรมิและพัฒนาด้านการศึกษา

แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 อาหารเสริม(นม) เพือ่จ่ายเปน็คา่จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ใหแ้กน่กัเรียน 556,968 โรงเรียน กองการ

ในโรงเรียนสงักดัส านกังานคณะกรรมการการ ทา่ลาดขาว ศึกษา

ศกึษาขัน้พื้นฐาน(สพฐ.)3 โรงเรียนและศนูย์พัฒนา บงึพระ

เดก็เลก็ในเขตการรับผิดชอบ แยกเปน็ บงึไทย

โรงเรียนบา้นทา่ลาดขาว 180,122.80 บาท จ านวน ศนูย์พัฒนา

 94 คน โรงเรียนบา้นบงึพระ 185,871.40 บาท เด็กเล็กฯ

จ านวน 97 คน โรงเรียนบา้นบงึไทย 120,721

บาท จ านวน 63 คน ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ อบต. 

ทา่ลาดขาว 68,983.20 บาทจ านวน 36 คน

(ขอ้มลู ณ วันที่ 10 ม.ิย. 61  จ านวน 260 วัน)

รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ที่ โครงการ
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งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 อุดหนุนโรงเรียนบา้นทา่ลาดขาวเพื่อจัดโครงการ 376,000 โรงเรียนบา้น กองการ

โรงเรียนบา้นทา่ลาดขาว อาหารกลางวัน  เด็กนร.โรงเรียนอนุบาลถงึ ป. 6 ทา่ลาดขาว ศึกษา

จ านวน 94 คน ณ วันที่ 10 ม.ิย. 61 อัตราคนละ 

20 บาทจ านวน 200 วัน

3 สนับสนุนอาหารกลางวัน อุดหนุนโรงเรียนบา้นบงึพระเพื่อจัดโครงการ 388,000 โรงเรียนบา้น กองการ

โรงเรียนบา้นบงึพระ อาหารกลางวัน  เด็กนร.โรงเรียนอนุบาลถงึ ป. 6 บงึพระ ศึกษา

จ านวน 97 คนณ วันที่ 10 ม.ิย. 61 อัตราคนละ 

20 บาทจ านวน 200 วัน 

4 สนับสนุนอาหารกลางวัน อุดหนุนโรงเรียนบา้นบงึไทย เพื่อจัดโครงการ 252,000 โรงเรียนบา้น กองการ

โรงเรียนบา้นบงึไทย อาหารกลางวัน  เด็กนร.โรงเรียนอนุบาลถงึ ป. 6 บงึไทย ศึกษา

จ านวน 63 คน ณ วันที่ 10 ม.ิย. 61 อัตราคนละ 

20 บาทจ านวน 200 วัน

5 อาหารกลางวันศูนย์ เพื่อจา่ยเปน็คา่จา้งเหมาจัดท าอาหารกลางวันให้ 176,400 ศูนย์เด็กเล็ก กองการ

พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทา่ลาดขาว ศนูย์เดก็เลก็อบต.ทา่ลาดขาว(เดก็จ านวน 36 คน) อบต.ทา่ลาด ศึกษา

ณ วันที ่10 ม.ิย 61 อัตราคนละ 20 บาท/วัน ขาว

 245 วัน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



17

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ประชมุผู้ปกครองเด็กเล็ก เพื่อเปน็คา่ใชจ้า่ยในการจัดท าโครงการประชมุ 5,000 ศนูย์พัฒนา กองการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ผู้ปกครองเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เดก็เลก็ฯ ศึกษา

ทา่ลาดขาว ทา่ลาดขาว 

7 ผลิตสือ่การเรียนการสอนศูนย์ เพื่อเปน็คา่ใชจ้า่ยในการจัดท าโครงการผลิตสือ่ 20,000 ศนูย์พัฒนา กองการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. การเรียนการสอนศูนย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เดก็เลก็ฯ ศึกษา

ทา่ลาดขาว ทา่ลาดขาว 

8 หนูน้อยฟันสวยและสุขภาพดี เพื่อเปน็คา่ใชจ้า่ยในการจัดท าโครงการหนูน้อย 10,000 ศนูย์พัฒนา กองการ

ฟันสวยและสุขภาพดี เดก็เลก็ฯ ศึกษา

9 รักการอ่าน เพื่อเปน็คา่ใชจ้า่ยในโครงการรักการอ่าน เชน่ 10,000 ศนูย์พัฒนา กองการ

คา่จัดซื้อหนังสือและอุปกรณ์ต่างๆ เดก็เลก็ฯ ศึกษา

10 ส่งเสริมพัฒนาการเจริญวัย เพื่อเปน็คา่ใชจ้า่ยในโครงการส่งเสริมพัฒนาการ 20,000 ศนูย์พัฒนา กองการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เจริญวัยฯ เชน่ คา่อาหารวา่งและเคร่ืองดืม่ คา่เวที เดก็เลก็ฯ ศึกษา

ทา่ลาดขาว สถานที ่ฯลฯ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 สนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบริหาร เพื่อเปน็คา่ใชจ้า่ยในสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบริหาร 24,860 ศนูย์พัฒนา กองการ

สถานศึกษา สถานศึกษา คา่หนังสือเรียน คา่อุปกรณ์การเรียน เดก็เลก็ฯ ศึกษา

ทา่ลาดขาว คา่เคร่ืองแบบนักเรียน คา่กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

12 สนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบริหาร เพื่อเปน็คา่ใชจ้า่ยในสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบริหาร 61,200 ศนูย์พัฒนา กองการ

สถานศึกษา คา่จัดการเรียน สถานศึกษา คา่จัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนา เดก็เลก็ฯ ศึกษา

การสอน เด็กเล็ก อบต. ทา่ลาดขาว

รวม 1,900,428

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



    ยุทธศาสตร์ที่  11  การสง่เสริมการกฬีาและนนัทนาการยุทธศาสตร์ท่ี 11  การส่งเสรมิการกีฬาและนันทนาการ 19

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ส่งเสริมการแขง่ขนักฬีาต้าน เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในการจัดการแขง่ขนักฬีา 50,000 ต าบล กองการ

ยาเสพติดต าบลทา่ลาดขาว ต้านยาเสพติด ทา่ลาดขาว ศึกษา

2 ส่งเสริมการแขง่ขนักฬีาสัมพันธ์ เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในการจัดการแขง่ขนักฬีา 50,000 ต าบล กองการ

ต าบลทา่ลาดขาว สัมพันธต์ าบลทา่ลาดขาว ทา่ลาดขาว ศึกษา

รวม 100,000

ยุทธศาสตร์ที่  12  การบริหารราชการตามหลกัการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี

แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 พัฒนาศักยภาพและศึกษาดู เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในโครงการพัฒนาศักยภาพ 30,000 นอกเขตพื้นที่ ส านักปลัด

งานผู้บริหาร สมาชกิสภา พนัก ดงูานผู้บริหาร สมาชกิสภา พนกังานและพนกังาน

งานและพนักงานจา้ง อบต. งานจา้ง อบต.ทา่ลาดขาว

ทา่ลาดขาว

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ
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งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เชา่พื้นทีเ่ซร์ิฟเวอร์ส าหรับเว็ป เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในการชา่พื้นทีเ่ซร์ิฟเวอร์ 5,000 อบต. ส านักปลัด

ไซต์หน่วยงาน อบต.ทา่ลาดขาว ส าหรับองคก์ารบริหารส่วนต าบลทา่ลาดขาว ทา่ลาดขาว

3 อุดหนุนองคก์ารบริหารส่วน อุดหนุนองคก์ารบริหารส่วนต าบลกระโทก 11,000 อ าเภอ ส านักปลัด

ต าบลกระโทก เพื่อจัดท าศูนย์ขอ้มูลขา่วสารการจัดซื้อจัดจา้ง โชคชยั

ระดับอ าเภอ 

4 เลือกตัง้ผู้บริหารทอ้งถิน่ เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานเลือกตัง้ 100,000 อบต. ส านักปลัด

สมาฃิกสภาทอ้งถิน่ สมาชกิสภา ผู้บริหารส่วนต าบลทา่ลาดขาว เชน่ ทา่ลาดขาว

คา่ตอบแทนคณะกรรมการเลือกตัง้ ผู้อ านวยการ

เลือกตัง้ เจา้หน้าทีรั่บคะแนน คา่บตัรเลือกตัง้

คา่ใชส้อย คา่วัสดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการเลือกตัง้และ

อื่นๆ 

5 คา่ระวางทีด่ินสาธารณ เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในการระวางทีด่ินสาธารณ 30,000 อบต. ส านักปลัด

ประโยชน์ ประโยชน์ ภายในต าบลทา่ลาดขาว ทา่ลาดขาว

6 คา่ด าเนินคดีของส านักงาน เพื่อจา่ยเปน็คา่ด าเนินคดีของส านักงาน 5,000 อบต. ส านักปลัด

อัยการศาล อัยการศาล ทา่ลาดขาว

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 คา่จา้งสถาบนัการศึกษา เพือ่จ่ายเปน็คา่จ้างสถาบนัการศกึษา หรือองคก์รที่ 25,000 อบต. ส านักปลัด

หรือองคก์รทีน่่าเชื่อถอื น่าเชื่อถอื ท าการประเมนิความพงึพอใจ เกีย่วกับ ทา่ลาดขาว

การใหบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

8 จัดท าแผนทีภ่าษแีละทะเบยีน เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในการจัดท าแผนทีภ่าษี 100,000 อบต. คลัง

ทรัพย์สิน และทะเบยีนทรัพย์สิน ทา่ลาดขาว

9 ปรับปรุงบอ่ทิ้งขยะ ต าบลทา่ลาด เพือ่จ่ายเปน็คา่ปรับปรุงบอ่ทิ้งขยะ ต.ทา่ลาดขาว 20,000 อบต. ส านักปลัด

ขาว เชน่ คา่วัสดุอุปกรณ์ คา่ปา้ย คา่จา้งเหมา ฯลฯ ทา่ลาดขาว

10 ปรับปรุงภูมทิศัน์บริเวณ เพือ่จ่ายเปน็คา่ปรับปรุงภมูทิศันบ์ริเวณ อบต. 20,000 อบต. ส านักปลัด

อบต. ทา่ลาดขาว ทา่ลาดขาว เชน่ คา่วัสดุการเกษตร ต้นไม ้ปุย๋ ฯลฯ ทา่ลาดขาว

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ปรับปรุงภูมทิศัน์แหล่งทอ่งเทีย่ว เพือ่จ่ายเปน็คา่ปรับปรุงภมูทิศันแ์หลง่ทอ่งเที่ยว 30,000 อบต. ส านักปลัด

บงึพระ บงึพระ เชน่ คา่วัสดุการเกษตร ต้นไม ้ปุย๋ ทา่ลาดขาว

คา่จา้งเหมาต่างๆ ฯลฯ

รวม 376,000

รวมทัง้สิ้น

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

12,737,688



แบบ ผด.02/๑
ยุทธศาสตร์ท่ี 9   ด้านสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสขุ 23

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 จัดซื้อเคร่ืองพน่หมอกควัน เพื่อจัดซื้อเคร่ืองพน่หมอกควัน ปริมาณฉดีพน่ไม่ 59,000 อบต. ส านักปลัด

น้อยกวา่ 40 ลิตรต่อชั่วโมง ถังบรรจุน้ ายาไมน่้อย ทา่ลาดขาว

กวา่ 6 ลิตร ก าลังเคร่ืองยนต์ไมน่้อยกวา่ 25

แรงมา้

รวม 59,000

ยุทธศาสตร์ที่  12  การบริหารราชการตามหลกัการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี

แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้้าแบบหอยโข่ง เพื่อจัดซื้อจัดซื้อเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโขง่ 16,000 อบต. ส านักปลัด

มอเตอร์ไฟฟา้ สูบน้้าได้ 1,130 ลิตร/นาที ทา่ลาดขาว

2 จัดซื้อตูเ้ก็บเอกสารบานเลือ่น เพื่อจัดซื้อตูเ้ก็บเอกสารบานเลือ่น 20,000 อบต. ส านักปลัด

จ านวน 4 ตู้ๆ ละ 5,000 บาท ทา่ลาดขาว

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ที่ โครงการ
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งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 จัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟ เพื่อจัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด VA ราคา 10,000 อบต. ส านักปลัด

2,500 บาท จ านวน 4 เคร่ือง ทา่ลาดขาว

4 จัดซื้อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ เพื่อจัดซื้อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับส านักงาน 22,000 อบต. ส านักปลัด

จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 22,000 บาท ทา่ลาดขาว

5 จัดซื้อเลือ่ยวงเดือนไฟฟา้ เพื่อจัดซื้อจัดซื้อเลือ่ยวงเดือนไฟฟา้แบบมอืถอื ขนาด 9 นิ้ว ขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟา้ ขนาดไมน่้อยกวา่ 1,700 วัตต์6,900 อบต. ส านักปลัด

แบบมอืถอื ขนาด 9 นิ้ว ขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟา้ ทา่ลาดขาว

ขนาดไมน่้อยกวา่ 1,700 วัตต์

รวม 74,900

แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 จัดซื้อจัดซื้อพัดลมติดผนัง เพื่อจัดซื้อจัดซื้อพัดลมติดผนัง แบบโคจรติดผนัง 3,300 อบต. กองการ

ขนาด 16 นิ้ว ราคาเคร่ืองละ 1,100 บาท จ้านวน 3 ทา่ลาดขาว ศึกษา

เคร่ือง

รวม 3,300

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



แผนงานเคหะและชมุชน 25
งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 จัดซื้อรถบรรทกุเกษตร(อีแต๋น) เพื่อจัดซื้อรถบรรทกุเกษตร(อีแต๋น)แบบยกเททา้ย 655,000 อบต. กองชา่ง

พร้อมติดตัง้เครนกระเชา้ เคร่ืองยนต์ดีเซล ทา่ลาดขาว

1 สูบ 4 จังหวะ ขนาด 15.5 แรงมา้

2 จัดซ้ือแบบหล่อคอนกรีตทรง เพื่อจัดซ้ือแบบหล่อคอนกรีตทรงเหล่ียมเหล็ก ขนาด 15,000 อบต. กองชา่ง

เหลีย่มเหล็ก 15x15x15 ซ.ม. พร้อม เหล็กกระทุง้เหลีย่ม ทา่ลาดขาว

3 จัดซ้ือเคร่ืองทดสอบความข้น จัดซ้ือเคร่ืองทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต 10,000 อบต. กองชา่ง

เหลวของคอนกรีต  (SLUMP TEST) โดยวธิหีาคา่ยุบตัว ทา่ลาดขาว

รวม 680,000

รวมทัง้สิ้น

 

817,200

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมและพัฒนาดา้นเกษตรกรรม

2.1 แนวทางที ่1  ส่งเสริมศักยภาพและขดีความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  

พื้นที่ หน่วย

(อ าเภอ) ด าเนินการ 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 ส่งเสริมและพัฒนาหมูบ่า้น เพื่อเปน็คา่ใชจ้า่ยในโครงการส่งเสริมและพัฒนา 20,000 ต าบล ส านักปลัด

แบบกรอกราบละเอยีดการด าเนนิงานในจังหวัดนครราชสมีา ของ องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าลาดขาว

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนด าเนนิงาน พ.ศ. 2558

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



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. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.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

2.4  แนวทางที ่4  การสนับสนุนการเรียนรู้ชมุชน  เพื่อส่งเสริมแหล่งความรู้ด้านเศรษฐกจิพอเพยีง 

พื้นที่ หน่วย

(อ าเภอ) ด าเนินการ 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 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

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

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



 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. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.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)

พื้นที่ หน่วย

(อ าเภอ) ด าเนินการ 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 สมโภชอนุสาวรีย์ทา้วสุรนารี อุดหนุนอ าเภอโชคชยั  เพื่อจัดงานสมโภชน์ 10,000อ าเภอโชคชยัส านักปลัด

ประจ าป ี2557 อนุสาวรีย์ทา้วสุรนารี ประจ าป ี2557 อ าเภอโชคชยั

จะด าเนินการได้ต่อเมือ่ได้รับความเหน็ชอบจาก

คณะอนุกรรมการฯแล้ว

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

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



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)

ยุทธศาสตร์ที่  12  การบริหารราชการตามหลกัการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี

12.2  แนวทางที ่2 การส่งเสริมการมสี่วนร่วมและบรูณาการการปฏบิตัิราชการในทกุภาคส่วน

สถานที่ หน่วย

ด าเนินการ ด าเนินการ 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 อุดหนุนองคก์ารบริหารส่วน อุดหนุนองคก์ารบริหารสว่นต าบลกระโทก 11,000 อ าเภอ ส านักปลัด

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



ต าบลกระโทก เพื่อจัดท าศูนย์ขอ้มูลขา่วสารการจัดซื้อจัดจา้ง โชคชยั

ระดับอ าเภอ

ตัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนทัว่ไป ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทัว่ไป (00100)

งานบริหารงานทัว่ไป (00111)











































แบบ ผด 01 1

จ้านวนโครงการ คิคเป็นร้อยละของ จ้านวน คิคเป็นร้อยละของ หน่วย
ทีด้่าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด ด้าเนินการ

ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9 11.11 1,308,000 9.65 กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน 4 4.94 440,000 3.25 กองช่าง
แผนงานพาณิชย์ 3 3.70 220,000 1.62 กองช่าง

รวม 16 19.75 1,968,000 14.52
ยุทธศาสตร์ที ่2 การส่งเสริมและพัฒนาด้านเกษตรกรรม
แผนงานการเกษตร 2 2.47 40,000 0.30 ส้านักปลัด

รวม 2 2.47 40,000 0.30
ยุทธศาสตร์ที ่3 การส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ

รวม 0 0 0 0
ยุทธศาสตร์ที ่4 การส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 7 8.64 175,000 1.29 กองการศึกษา

รวม 7 8.64 175,000 1.29
ยุทธศาสตร์ที ่5 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่ว  

รวม 0 0 0 0
ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทัพยากรธรรมชาติ
แผนงานการเกษตร 4 4.94 120,000 0.89 ส้านักปลัด
แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1 1.23 20,000 0.15 กองคลัง

รวม 5 6.17 140,000 1.03

ส่วนที ่2 บญัชโีครงการ/กิจกรรม
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา



2
จ้านวนโครงการ คิคเป็นร้อยละของ จ้านวน คิคเป็นร้อยละของ หน่วย

ทีด้่าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด ด้าเนินการ
ยุทธศาสตร์ที ่7  ด้านสวัสดิการสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 2.47 90,000 0.66 ส้านักปลัด
แผนงานงบกลาง 3 3.70 7,349,260 54.22 ส้านักปลัด
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.23 25,000 0.18 ส้านักปลัด

รวม 6 7.41 7,464,260 55.07
ยุทธศาสตร์ที ่8  การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนงานรักษาความสงบภายใน 4 4.94 140,000 1.03 ส้านักปลัด

รวม 4 4.94 140,000 1.03
ยุทธศาสตร์ที ่9  ด้านสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข 7 8.64 493,000 3.64 ส้านักปลัด

รวม 7 8.64 493,000 3.64
ยุทธศาสตร์ที ่10  การส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา
แผนงานการศึกษา 12 14.81 1,900,428 14.02 กองการศึกษา

รวม 12 14.81 1,900,428 14.02
ยุทธศาสตร์ที ่11  การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 2.47 100,000 0.74 กองการศึกษา

รวม 2 2.47 100,000 0.74

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา



3

ยุทธศาสตร์ที ่12  การบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่
แผนงานบริหารงานทัว่ไป 16 19.75 450,900 3.33 ส้านักปลัด
แผนงานการศึกษา 1 1.23 3,300 0.02 กองการศึกษา
แผนงานเคหะและชุมชน 3 3.70 680,000 5.02 กองช่าง

รวม 20 24.69 1,134,200 8.37
รวมทัง้สิ้น 81 100.00 13,554,888 100.00
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