
   ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 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 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6 หนองแปลน  93,000 หมู่ 11 กองช่าง

หนองแปลน หมู่ 11  หมู ่11 กว้างเฉล่ีย 3.00 ม.ยาวเฉล่ีย 50.00 ม.

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150.00 ตร.ม.  

2 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8 หนองแปลน   49,000 หมู่ 11 กองช่าง

หนองแปลน หมู่ 11 หมู ่11 กว้างเฉล่ีย 2.00 ม.ยาว เฉล่ีย 40.00 ม.

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80.00 ตร.ม.  

3 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเพิ่มพูนสูข 6 บ้านท่าลาดขาว หมู ่2 กวา้งไม่น้อยกวา่ 3.00 ม.ปริมาณงานไม่น้อยกวา่ 315.00 ตร. ม. 196,000 หมู่ 2 กองช่าง

บ้านท่าลาดขาว หมู ่2 กว้างไม่น้อยกว่า 3.00 ม.

ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 315.00 ตร. ม.

แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา



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 ก่อสร้างถนนหินคลุก ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยพุทธรักษา 3  188,000 หมู่ 5 กองช่าง

ซอยพุทธรักษา 3 หมู่ 5 หมู ่5 กว้างไม่น้อยกว่า 3.00 ม.

ความยาวเฉล่ีย 114.00 ม.

4 ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล หมู ่10 ขนาดท่อ 4 นิ้ว 95,000 หมู่ 10 กองช่าง

หมู่ 10

5 ขุดลอกเหมืองตากล้ิง ขุดลอกคลองสายเหมืองตากล้ิง พร้อมวางท่อ  187,000 หมู่ 1 กองช่าง

พร้อมวางท่อ หมู ่1 งานวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก 

ความยาวรวมเฉล่ียไม่น้อยกว่า 130.00 เมตร

6 วางท่อระบายน้ า คสล. วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก ซอย อนุรักษ์ของเก่า หมู ่6 งานวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ปริมาณงานไม่น้อยกวา่ 97.00 ม.250,000 หมู่ 6 กองช่าง

ซอยอนุรักษ์ของเกา่ หมู่ 6  หมู ่6 งานวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก

 ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 97.00 ม.

7 วางท่อระบายน้ า คสล. วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก ทางสายหลัก  188,000 หมู่ 9 กองช่าง

พร้อมบ่อพักทางสายหลัก หมู ่9 งานวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก

หมู่ 9  ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 90.00 ม.

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



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.

8 วางท่อระบายน้ า คสล. วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก หมู ่7  216,000 หมู่ 7 กองช่าง

พร้อมบ่อพักน้ า หมู่ 7  จากวัดบึงพระไปทางศาลา SML วางท่อระบายน้ า

คสล. พร้อมบ่อพัก  ปริมาณงาน

ไม่น้อยกว่า 100.00 ม.

9 วางท่อระบายน้ า วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก หมู ่3  218,000 หมู่ 3 กองช่าง

พร้อมบ่อพัก หมู่ 3 หน้าบ้านนางเทียน งานวางท่อระบายน้ า คสล.

พร้อมบ่อพัก  ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 130.00 ม.

รวม 1,680,000

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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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 ซ่อมแซมอาคารส านักงาน ซ่อมแซมอาคารส านักงานอบต.ท่าลาดขาว 759,900 อบต. กองช่าง

อบต.ท่าลาดขาว ตามแบบ อบต.ก าหนด ทา่ลาดขาว

2 ติดต้ังเสียงตามสาย หมู่ 8 ติดต้ังเสียงตามสายบ้านบึงไทย หมู่ 8 197,000 หมู่ 8 กองช่าง

ตามแบบ อบต.ก าหนด

3 ขยายเขตไฟฟ้ารอบบึงพระ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโชคชัย 200,000 หมู่ 4-11 กองช่าง

หมู่ 4-11 เพื่อขยายเขตไฟฟ้ารอบบึงพระ หมู่ 4-หมู่ 11

4 ค่าออกแบบค่าควบคุมงาน เพื่อจา่ยเป็นค่าค่าออกแบบค่าควบคุมงาน 200,000 อบต. กองช่าง

ที่จา่ยให้แกเ่อกชน นิติบุคคล ที่จา่ยให้แกเ่อกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก ทา่ลาดขาว

หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซ่ึงส่ิงกอ่สร้าง

เพื่อให้ได้มาซ่ึงส่ิงกอ่สร้าง

รวม 1,356,900

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ
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แผนงานการพาณิชย์

1 ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรง ฯลฯ 50,000 ประปา กองช่าง

ประปา ที่อยูใ่นความครอบครองที่ใช้ในกจิการประปา ของ อบต. ต าบล

ของ อบต. ทา่ลาดขาว

2 ค่าวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในกจิการ เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือคลอรีน สารส้ม และอื่นๆ 150,000 ประปา กองช่าง

ประปา ที่อยูใ่นความครอบครองวัสดุประปาฯลฯ ที่ใช้ในกจิการประปา ของ อบต. ต าบล

ของ อบต. ทา่ลาดขาว

3 ค่าไฟฟ้าของกจิการประปา เพื่อจ่ายเปน็ค่าไฟฟา้ส าหรับกจิการประปาของ อบต. 100,000 ประปา กองช่าง

 ที่อยูใ่นความครอบครอง ต าบล

ของ อบต. ทา่ลาดขาว

รวม 300,000
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมและพัฒนาด้านเกษตรกรรม
แผนงานการเกษตร

1 ขบัเคล่ือนหมู่บ้านชุมชน เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยต่างๆในโครงการฯ 15,000 ต าบล ส านักปลัด

เศรษฐกจิพอเพียง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆค่าอาหารว่างและเคร่ือง ท่าลาดขาว

ด่ืม ฯลฯ

2 อบรมให้ความรู้ในการ เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยต่างๆในโครงการฯ 10,000 ต าบล ส านักปลัด

บริหารจดัการกลุ่ม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆค่าอาหารว่างและเคร่ือง ท่าลาดขาว

เกษตรกร ด่ืม ฯลฯ

รวม 25,000

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ -
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
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 เพื่อจดักจิกรรมส าคัญทางศาสนา เช่น ค่าใช้จา่ย 10,000 ต าบล กองการ

พิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าอาหาร ฯลฯ ทา่ลาดขาว ศึกษา

2 ประเพณี ลอยกระทง  เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการประเพณีลอย 30,000 ต าบล กองการ

กระทง วัฒนธรรมต่างๆ ทา่ลาดขาว ศึกษา

3 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการประเพณี 30,000 ต าบล กองการ

สงกรานต์ สงกรานต์ ทา่ลาดขาว ศึกษา

4 วันส าคัญของชาติ เพื่อจดักจิกรรมส าคัญของชาติ เช่นวันแม่แห่งชาติ 5,000 ต าบล กองการ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราชฯลฯ ทา่ลาดขาว ศึกษา

5 ฉลองสมโภชอนุสาวรีย์ เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการจดังานฉลองสมโภชน์ 15,000 ต าบล กองการ

ท้าวสุรนารี อนุสาวรียท์้าวสุรนารี ทา่ลาดขาว ศึกษา

6 อบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ เช่น ค่าวิทยา 15,000 ต าบล กองการ

กร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ ทา่ลาดขาว ศึกษา

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ
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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 วัดประชารัฐสร้างสุข เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ เช่น ค่าวิทยา 10,000 ต าบล กองการ

กร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ ทา่ลาดขาว ศึกษา

8 จดักจิกรรมหรือร่วมงานรัฐ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกจิกรรมงานรัฐพธิี หรือ 40,000 ต าบล กองการ

พิธีที่หน่วยงานอื่นจดัขึน้ ร่วมงานรัฐพิธีที่หน่วยงานราชการอื่นจดัขึน้ เช่น ทา่ลาดขาว ศึกษา

งานเฉลิมพระชนมพรรษา งานวันแม่แห่งชาติ และอ าเภอ

วันปิยมหาราช งานพิธีของพระบาทสมเด็จ โชคชัย

พระเจา้อยูห่ัว ร.9 ฯลฯ

รวม 155,000

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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       ยุทธศาสตร์ที ่5 การส่งเสริมและพฒันาการท่องเทีย่วยุทธศาสตร์ท่ี 5 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภมูทิศันภ์ายใน 20,000 หมู่บ้าน ส านักปลัด

ภายในหมู่บ้านและ ต. หมู่บ้านและในต.ท่าลาดขาว เช่น ค่าต้นไม้ ต.ทา่ลาด

ท่าลาดขาว ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าปุ๋ย ฯลฯ ขาว

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภมูทิศันแ์หล่ง 20,000 หมู่บ้าน ส านักปลัด

ท่องเที่ยวบึงพระ ท่องเที่ยวบึงพระ เช่น ค่าต้นไม้ ต.ทา่ลาด

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าปุ๋ย ฯลฯ ขาว

รวม 40,000

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทัพยากรธรรมชาติ
แผนงานการเกษตร

1 รักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินการโครงการฯ 20,000 ต าบล ส านักปลัด

เช่น ต้นไม ้ปุ๋ย ฯลฯ ทา่ลาดขาว

2 คุ้มครองดูแลและบ ารุง เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินการหรือสนับ 20,000 ต าบล ส านักปลัด

รักษาทรัพยากรธรรมชาติ สนนุตามโครงการ เช่น ค่าเบี้ยเล้ียงส าหรับชุดดูแล ทา่ลาดขาว

และส่ิงแวดล้อม ปา่ชุมชน จัดซ้ือต้นไม ้ปุ๋ย ค่าแรงงานราษฏร วัสดุ 

อุปกรณ์ที่เกีย่วกบัการด าเนินงาน และค่าใช้จา่ย

อื่นๆที่เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินโครงการฯ

3 ปลูกป่าชุมชน เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินการโครงการฯ 20,000 ต าบล ส านักปลัด

เช่น ค่าวัสดุการเกษตร ต้นไม ้ปุ๋ย ฯลฯ ทา่ลาดขาว

4 ปลูกป่าปล่อยปลาในบึงพระ เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินการโครงการฯ 20,000 ต าบล ส านักปลัด

เช่น ค่าพนัธุป์ลา ค่าต้นไม ้ปุ๋ย ฯลฯ ทา่ลาดขาว

รวม 80,000
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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 จดัซ้ือถงัรองรับขยะ จดัซ้ือถงัรองรับขยะ 10,000 หมู่ 1-11 กองคลัง

2 ปรับปรุงบ่อทิ้งขยะ เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงบ่อทิ้งขยะ 10,000 หมู่ 1-11 ส านักปลัด

ต.ท่าลาดขาว ต.ท่าลาดขาว เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจา้งเหมา

บริการ ฯลฯ

รวม 20,000

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านสวัสดิการสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์

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 เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 50,000 ต าบล ส านักปลัด

คนพิการ ภายในต าบล คนพิการ ภายในต าบลท่าลาดขาว ทา่ลาดขาว

ท่าลาดขาว

รวม 50,000

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ที่

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

โครงการ
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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 เบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ เพื่อจา่ยเป็นค่าเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ 6,353,260 ต าบล ส านักปลัด

ทา่ลาดขาว

2 เบี้ยยงัชีพคนพิการ เพื่อจา่ยเป็นค่าเบี้ยยงัชีพคนพิการ 1,068,000 ต าบล ส านักปลัด

ทา่ลาดขาว

3 เบี้ยยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจา่ยเป็นค่าเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ 18,000 ต าบล ส านักปลัด

ทา่ลาดขาว

4 ค่าใช้จา่ยในการจดัการ เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัการจราจร 20,000 ต าบล ส านักปลัด

จราจร เช่น การทาสีตีเส้น สัญญานไฟจราจรฯลฯ ทา่ลาดขาว

รวม 7,459,260

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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 ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินการจดัเวที 25,000 ต าบล ส านักปลัด

หรือต าบล ประชาคมหมู่บ้านหรือประชาคมต าบล(การจดัเวที ทา่ลาดขาว

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน) 

ตามโครงการต่างๆ ภายในต าบล 

2 อบต.ท่าลาดขาว เคล่ือนที่ เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร 20,000 ต าบล ส านักปลัด

ว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ ทา่ลาดขาว

อุปกรณ์ต่างๆ

รวม 45,000

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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ยุทธศาสตร์ท่ี 8  การพัฒนาด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนงานรักษาความสงบภายใน

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 รณรงค์ป้องกนัและแกไ้ข เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการรณรงค์ 20,000 ต าบล ส านักปลัด

ปัญหายาเสพติด ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดในพื้นที่ต าบล ทา่ลาดขาว

ทา่ลาดขาว 

2 จดัต้ังจดุตรวจตามมาตร เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการจดัต้ังจดุตรวจ 50,000 ต าบล ส านักปลัด

การความปลอดภัยทางถนน ตามมาตรการความปลอดภัยทางถนนในช่วง ทา่ลาดขาว

ในช่วงเทศกาล เทศกาล

3 กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการกองทุนทดแทน 10,000 ต าบล ส านักปลัด

กรณีรถของ อปท.กอ่ให้เกดิ ผู้ประสบภัยกรณีรถของ อปท.กอ่ให้เกดิ ทา่ลาดขาว

ความเสียหาย ความเสียหาย

4 ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยเพื่อจดัโครงการฝึกอบรม/ 50,000 ต าบล ส านักปลัด

ป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน ทา่ลาดขาว

(อปพร) (อปพร) องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว

รวม 130,000

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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    ยุทธศาสตร์ที ่9  ด้านสนับสนุนการพฒันาสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

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 รณรงค์ก าจดัยงุลายป้องกนั เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือทรายอะเบท สารเคมีฉดีพ่น 100,000 ต าบล ส านักปลัด

ไขเ้ลือดออก หมอกควันก าจดัยงุลาย น้ ามันและค่าใช้จา่ยอื่น ทา่ลาดขาว

ที่เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินโครงการฯ

2 สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัคซีนป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้า 44,000 ต าบล ส านักปลัด

จากโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมก าเนิด และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เกีน่วขอ้ง ทา่ลาดขาว

กบัการด าเนินโครงการฯ

3 ป้องกนัโรคเอดส์และอนามัย เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการป้องกนัโรคเอดส์และ 10,000 ต าบล ส านักปลัด

เจริญพันธุแ์ละแกไ้ขปัญหา แกไ้ขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น/เยาวชน ทา่ลาดขาว

การต้ังครรภ์ในวัยรุ่น/

เยาวชน

4 บริหารจดัการคัดแยก เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการบริหารจดัการ 40,000 ต าบล ส านักปลัด

ขยะมูลฝอยในชุมชน คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน ทา่ลาดขาว

(จงัหวัดสะอาด)

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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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.

5 อุดหนุนโครงการตามแนว เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจดัท าโครงการ 220,000 ต าบล ส านักปลัด

ทางพระราชด าริด้าน พระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 11 หมู่บ้าน ทา่ลาดขาว

สาธารณสุข ในต าบลท่าลาดขาว

6 รณรงค์ป้องกนัและก าจดั เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการรณรงค์ป้องกนัและ 10,000 ต าบล ส านักปลัด

โรคฉีห่นูและโรคติดต่ออื่นๆ ก าจดัโรคฉีห่นูและโรคติดต่ออื่นๆ เช่น จดัอบรม ทา่ลาดขาว

ป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ฯลฯ

รวม 424,000

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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ยุทธศาสตร์ท่ี 10  การส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา
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) เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ใหแ้กน่กัเรียน 576,777 โรงเรียน กองการ

ในโรงเรียนสังกดัส านกังานคณะกรรมการการ ทา่ลาดขาว ศึกษา

ศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)3 โรงเรียนและศูนย์พฒันา บึงพระ

เด็กเล็กในเขตการรับผิดชอบ แยกเปน็ บึงไทย

โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว 189,703.80 บาท จ านวน ศูนย์พฒันา

 99 คน โรงเรียนบา้นบงึพระ 185,871.40 บาท เด็กเล็กฯ

จ านวน 97 คน โรงเรียนบ้านบึงไทย 114,972

บาท จ านวน 60 คน ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต. 

ทา่ลาดขาว 86,229 บาทจ านวน 45 คน

(ข้อมลู ณ วันที่ 10 ม.ิย. 62  จ านวน 260 วัน)

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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 อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าลาดขาวเพื่อจดัโครงการ 396,000 โรงเรียนบ้าน กองการ

โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว อาหารกลางวัน  เด็กนร.โรงเรียนอนุบาลถงึ ป. 6 ท่าลาดขาว ศึกษา

จ านวน 99 คน ณ วันที่ 10 ม.ิย. 62 อตัราคนละ 

20 บาทจ านวน 200 วัน

3 สนับสนุนอาหารกลางวัน อุดหนุนโรงเรียนบ้านบึงพระเพื่อจดัโครงการ 388,000 โรงเรียนบ้าน กองการ

โรงเรียนบ้านบึงพระ อาหารกลางวัน  เด็กนร.โรงเรียนอนุบาลถงึ ป. 6 บึงพระ ศึกษา

จ านวน 97คนณ วันที่ 10 ม.ิย. 62 อตัราคนละ 

20 บาทจ านวน 200 วัน 

4 สนับสนุนอาหารกลางวัน อุดหนุนโรงเรียนบ้านบึงไทย เพื่อจดัโครงการ 240,000 โรงเรียนบ้าน กองการ

โรงเรียนบ้านบึงไทย อาหารกลางวัน  เด็กนร.โรงเรียนอนุบาลถงึ ป. 6 บงึไทย ศึกษา

จ านวน 60 คน ณ วันที่ 10 ม.ิย. 62 อตัราคนละ 

20 บาทจ านวน 200 วัน

5 อาหารกลางวันศูนย์ เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวันให้ 220,500 ศูนยเ์ด็กเล็ก กองการ

พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงพระ ศูนย์เด็กเล็กอบต.ทา่ลาดขาว(เด็กจ านวน 45 คน) อบต.ท่าลาด ศึกษา

ณ วันที่ 10 มิ.ย 62 อัตราคนละ 20 บาท/วัน ขาว

 245 วัน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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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.

6 ส่งเสริมพัฒนาการเจริญวัย เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพฒันาการ 20,000 ศูนย์เด็กเล็ก กองการ

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก อบต. เจิญวัยศูนย์พฒันาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ท่าลาด ศึกษา

ท่าลาดขาว ทา่ลาดขาว ขาว

7 ประชุมผู้ปกครองเด็กเล็ก เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัท าโครงการประชุม 5,000 ศูนย์พฒันา กองการ

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก อบต. ผู้ปกครองเด็กเล็กศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก อบต. เด็กเล็กฯ ศึกษา

ท่าลาดขาว ท่าลาดขาว 

8 ผลิตส่ือการเรียนการสอน เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัท าโครงการผลิตส่ือ 20,000 ศูนย์พฒันา กองการ

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก อบต. การเรียนการสอนศูนยศู์นยพ์ัฒนาเด็กเล็ก อบต. เด็กเล็กฯ ศึกษา

ท่าลาดขาว ท่าลาดขาว 

9 หนูน้อยฟันสวย เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัท าโครงการหนูน้อย 10,000 ศูนย์พฒันา กองการ

ฟันสวย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เด็กเล็กฯ ศึกษา

10 รักการอ่าน เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัท าโครงการรักการ 10,000 ศูนย์พฒันา กองการ

อ่าน เช่นค่าจดัซ้ือหนังสือ และอุปกรณ์ต่างๆ เด็กเล็กฯ ศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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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 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ เพื่อจา่ยเป็นค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน 50,850 ศูนย์เด็กเล็ก กองการ

บริหารสถานศึกษา ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ค่ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน อบต.ท่าลาด ศึกษา

(จ านวนเด็ก 45 คน)ขอ้มูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 62 ขาว

12 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัการเรียนการสอน ศูนยพ์ัฒนา 76,500 ศูนย์เด็กเล็ก กองการ

บริหารสถานศึกษา เด็กเล็ก อบต.ท่าลาดขาว อบต.ท่าลาด ศึกษา

(จ านวนเด็ก 45 คน)ขอ้มูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 62 ขาว

รวม 2,013,627

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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    ยุทธศาสตร์ที ่ 11  การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการยุทธศาสตร์ท่ี 11  การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
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 ส่งเสริมการแขง่ขนักฬีา เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัการแขง่ขนักฬีา 30,000 ต าบล กองการ

ต้านภัยยาเสพติด ต้านยาเสพติด เช่น ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนเจา้ ทา่ลาดขาว ศึกษา

หน้าที่ประจ าสนาม ฯลฯ

2 ส่งเสริมการแขง่ขนักฬีา เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัการแขง่ขนักฬีา 50,000 ต าบล กองการ

สัมพันธ์ สัมพันธ์ต าบลท่าลาดขาว ทา่ลาดขาว ศึกษา

รวม 80,000

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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ยุทธศาสตร์ท่ี  12  การบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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 ทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการทัศนศึกษาดูงาน 30,000 นอกเขตพืน้ที่ ส านักปลัด

ศักยภาพคณะผู้บริหาร เพื่อพฒันาศักยภาพคณะผู้บริหารสมาชิกสภา

สมาชิกสภา ผู้น าชุมชน ผู้น าชุมชน พนักงานส่วนต าบล พนักงานจา้ง

พนักงานส่วนต าบล

พนักงานจา้ง

2 เช่าพื้นที่เซิร์ฟเวอร์ส าหรับ เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการช่าพื้นที่เซิร์ฟเวอร์ 5,000 อบต. ส านักปลัด

เว็ปไซต์หน่วยงาน อบต. ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว ทา่ลาดขาว

ท่าลาดขาว

3 อุดหนุนองค์การบริหารส่วน อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลโชคชัย 12,000 อ าเภอ ส านักปลัด

ต าบลโชคชัย เพื่อจดัท าศูนยข์อ้มูลขา่วสารการจดัซ้ือจดัจา้ง โชคชัย

ระดับอ าเภอ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ
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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.

4 เลือกต้ังผู้บริหารท้องถิน่ เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานเลือกต้ัง 200,000 อบต. ส านักปลัด

สมาฃิกสภาท้องถิน่ สมาชิกสภา ผู้บริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว เช่น ทา่ลาดขาว

ค่าตอบแทนคณะกรรมการเลือกต้ัง ผู้อ านวยการ

เลือกต้ัง เจา้หน้าที่รับคะแนน ค่าบัตรเลือกต้ัง

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกต้ังและ

อื่นๆ 

5 ค่าระวางที่ดินสาธารณ เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการระวางที่ดินสาธารณ 30,000 อบต. ส านักปลัด

ประโยชน์ ประโยชน์ ภายในต าบลท่าลาดขาว ทา่ลาดขาว

6 ค่าด าเนินคดีของส านักงาน เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินคดีของ 5,000 อบต. ส านักปลัด

อัยการศาล ส านักงานอัยการศาล ทา่ลาดขาว

7 ค่าจา้งสถาบันการศึกษา เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างสถาบนัการศึกษา หรือองค์กรที่ 25,000 อบต. ส านักปลัด

หรือองค์กรที่น่าเชื่อถอื น่าเชื่อถอื ท าการประเมินความพึงพอใจ เกีย่วกบั ทา่ลาดขาว

การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

8 จดัท าแผนที่ภาษีและ เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัท าแผนที่ภาษี 50,000 อบต. คลัง

ทะเบียนทรัพยสิ์น และทะเบียนทรัพยสิ์น ทา่ลาดขาว

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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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.

9 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภมูทิศันบ์ริเวณ 20,000 อบต. ส านักปลัด

อบต.ท่าลาดขาว อบต.ท่าลาดขาว เช่น ค่าต้นไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ทา่ลาดขาว

ค่าปุ๋ย ฯลฯ

รวม 377,000

รวมท้ังส้ิน 14,195,787

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



แบบ ผด.03

ยุทธศาสตร์ที ่ 12  การบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่ 25

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน 22,000 อบต. ส านักปลัด

จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 22,000 บาท ท่าลาดขาว

2 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน 22,000 อบต. กองคลัง

จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 22,000 บาท ท่าลาดขาว

3 จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ เพื่อจดัซ้ือจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 15,000 อบต. ส านักปลัด

LED สี ทา่ลาดขาว

4 จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ เพื่อจดัซ้ือจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 15,000 อบต. กองคลัง

LED สี ทา่ลาดขาว

5 จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบหมึก เพื่อจดัซ้ือจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ แบบหมึกฉดี 4,300 อบต. ส านักปลัด

ฉดี  พร้อมติดต้ังถงัหมึกพิมพ์ ทา่ลาดขาว

รวม 78,300

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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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 จดัซ้ือตู้เกบ็เอกสารบานเล่ือน เพื่อจดัซ้ือตู้เกบ็เอกสารบานเล่ือน 10,000 อบต. กองช่าง

จ านวน 2 ตู้ๆละ 5,000 บาท ทา่ลาดขาว

2 จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ เพื่อจดัซ้ือจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 54,000 อบต. กองคลัง

หรือ LED ขาวด า ชนิด  ขาวด า ชนิดNetwork ส าหรับกระดาษขนาด A3 ทา่ลาดขาว

Network ส าหรับกระดาษ

ขนาด A3

รวม 64,000

รวมท้ังส้ิน 142,300

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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