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   ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานท่ี 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 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 443,350 อบต. กองช่าง

ต าบลท่าลาดขาว ท่าลาดขาว

รวม 443,350

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมและพัฒนาด้านเกษตรกรรม
แผนงานการเกษตร

งบประมาณ สถานท่ี 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 เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการฯ 15,000 ต าบล ส านักปลัด

เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆค่าอาหารว่างและเคร่ือง ท่าลาดขาว

ด่ืม ฯลฯ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ท่ี
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2565 

แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
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งบประมาณ สถานท่ี 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 อบรมให้ความรู้ในการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการฯ 10,000 ต าบล ส านักปลัด

บริหารจัดการกลุ่ม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆค่าอาหารว่างและเคร่ือง ท่าลาดขาว

เกษตรกร ด่ืม ฯลฯ

รวม 25,000

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานการเกษตร

งบประมาณ สถานท่ี 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 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการฯ 20,000 ต าบล ส านักปลัด

กอบการและกลุ่มอาชีพ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆค่าอาหารว่างและเคร่ือง ท่าลาดขาว

ด่ืม ฯลฯ

รวม 20,000

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ท่ี โครงการ

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ สถานท่ี 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 เพ่ือจัดกิจกรรมส าคัญทางศาสนา เช่น ค่าใช้จ่าย 10,000 ต าบล กองการ

พิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าอาหาร ฯลฯ ท่าลาดขาว ศึกษา

2 ประเพณี ลอยกระทง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีลอย 10,000 ต าบล กองการ

กระทง วัฒนธรรมต่างๆ ท่าลาดขาว ศึกษา

3 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณี 20,000 ต าบล กองการ

สงกรานต์ สงกรานต์ ท่าลาดขาว ศึกษา

4 ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าจัดสถานท่ี 10,000 ต าบล กองการ

ปัญญาท้องถ่ินสู่การสร้าง  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ ท่าลาดขาว ศึกษา

อาชีพอย่างย่ังยืน

5 ฉลองสมโภชอนุสาวรีย์ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานฉลองสมโภชน์ 15,000 ต าบล กองการ

ท้าวสุรนารี อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ท่าลาดขาว ศึกษา

6 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าจัดสถานท่ี 10,000 ต าบล ส านักปลัด

และศาสนา ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ ท่าลาดขาว

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
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งบประมาณ สถานท่ี 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 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าวิทยา 10,000 ต าบล กองการ

กร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ ท่าลาดขาว ศึกษา

รวม 85,000

       ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวยุทธศาสตร์ท่ี 5 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ สถานท่ี 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 ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง 10,000 แหล่ง ส านักปลัด

ท่องเท่ียวบึงพระ ท่องเท่ียวบึงพระ เช่น ค่าต้นไม้ ท่องเท่ียว

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าปุ๋ย ฯลฯ บึงพระ

รวม 10,000

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
พ.ศ. 2564

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทัพยากรธรรมชาติ
แผนงานการเกษตร

งบประมาณ สถานท่ี 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 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการฯ 10,000 ต าบล ส านักปลัด

เน่ืองมาจากพระราชด าริ เช่น ค่าวัสดุการเกษตร ต้นไม้ ปุ๋ย ฯลฯ ท่าลาดขาว

2 ท้องถ่ินอาสาปลูกป่าเฉลิม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการฯ 20,000 ต าบล ส านักปลัด

พระเกียรติ จิตอาสาสร้างป่า เช่น ค่าวัสดุการเกษตร ต้นไม้ ปุ๋ย ฯลฯ ท่าลาดขาว

รักษ์น  า

3 ปลูกป่าปล่อยปลาในบึงพระ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการฯ 20,000 ต าบล ส านักปลัด

เช่น ค่าพันธ์ุปลา ค่าต้นไม้ ปุ๋ย ฯลฯ ท่าลาดขาว

รวม 50,000

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านสวัสดิการสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบประมาณ สถานท่ี 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 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 30,000 ต าบล ส านักปลัด

คนพิการ ภายในต าบล คนพิการ ภายในต าบลท่าลาดขาว ท่าลาดขาว

ท่าลาดขาว

รวม 30,000

แผนงานงบกลาง

งบประมาณ สถานท่ี 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 เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,309,200 ต าบล ส านักปลัด

ท่าลาดขาว

2 เบี ยยังชีพคนพิการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี ยยังชีพคนพิการ 1,320,000 ต าบล ส านักปลัด

ท่าลาดขาว

3 เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,000 ต าบล ส านักปลัด

ท่าลาดขาว

รวม

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

8,635,200

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ท่ี
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ สถานท่ี 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 ประชุมประชาคมจัดท าแผน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม 15,000 ต าบล ส านักปลัด

พัฒนาท้องถ่ิน ประชาคมท้องถ่ิน ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ท่าลาดขาว

รวม 15,000

รวมท้ังส้ิน 8,680,200

ท่ี รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

โครงการ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 8  การพัฒนาด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนงานรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ สถานท่ี 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 รณรงค์ป้องกันและแก้ไข เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการรณรงค์ 10,000 ต าบล ส านักปลัด

ปัญหายาเสพติด ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื นท่ีต าบล ท่าลาดขาว

ท่าลาดขาว 

2 จัดตั งจุดตรวจตามมาตร เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั งจุดตรวจ 50,000 ต าบล ส านักปลัด

การความปลอดภัยทางถนน ตามมาตรการความปลอดภัยทางถนนในช่วง ท่าลาดขาว

ในช่วงเทศกาล เทศกาล

3 ติดตั งสัญญาณไฟกระพิบ เพ่ือติดตั งสัญญาณไฟกระพิบระหว่างถนนสายหลัก 40,000 ต าบล ส านักปลัด

ระหว่างถนนสายหลักกับ กับถนนชลประทาน หมู่ 10 ท่าลาดขาว

ถนนชลประทาน หมู่ 10

4 ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือจัดโครงการฝึกอบรม/ 30,000 ต าบล ส านักปลัด

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ท่าลาดขาว

อปพร(หลักสูตรทบทวน) (อปพร) องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว

ท่ี โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
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งบประมาณ สถานท่ี 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 ฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือจัดโครงการฝึกอบรม/ 30,000 ต าบล ส านักปลัด

การจิตอาสาภัยพิบัติ หลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ(หลักสูตรทบทวน) ท่าลาดขาว

(หลักสูตรทบทวน) องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว

รวม 160,000

    ยุทธศาสตร์ท่ี 9  ด้านสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ สถานท่ี 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 รณรงค์ป้องกันและก าจัด เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อทรายอะเบท สารเคมีฉีดพ่น 100,000 ต าบล ส านักปลัด

ยุงลายป้องกันไข้เลือดออก หมอกควันก าจัดยุงลาย น  ามันและค่าใช้จ่ายอ่ืน ท่าลาดขาว

ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินโครงการฯ

2 สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 60,000 ต าบล ส านักปลัด

จากโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมก าเนิด และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ีนวข้อง ท่าลาดขาว

กับการด าเนินโครงการฯ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
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งบประมาณ สถานท่ี 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 ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการการควบคุมและ 30,000 ต าบล ส านักปลัด

ไวรัสโคโรนา 2019 ป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่าลาดขาว

(COVID-19)

4 บริหารจัดการขยะมูลฝอย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการ 20,000 ต าบล ส านักปลัด

"แยกก่อนทิ ง" ขยะ"แยกก่อนทิ ง" ท่าลาดขาว

5 อุดหนุนโครงการตามแนว เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดท าโครงการ 220,000 ต าบล ส านักปลัด

ทางพระราชด าริด้าน พระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 11 หมู่บ้าน ท่าลาดขาว คณะกรรม

สาธารณสุข ในต าบลท่าลาดขาว การหมู่บ้าน

6 รณรงค์ป้องกันและก าจัด เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและ 20,000 ต าบล ส านักปลัด

โรคติดต่อตามฤดูกาล ก าจัดโรคโรคติดต่อตามฤดูกาล เช่น จัดอบรม ท่าลาดขาว

ป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ฯลฯ

รวม 450,000

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ยุทธศาสตร์ท่ี 10  การส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา
แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานท่ี 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 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา เพ่ืออุดหนุนโครงการเก่ียวกับการศึกษาให้กับเด็กเล็ก 30,000 โรงเรียน กองการ

และเด็กปฐมวัย ในพื นท่ีต าบลท่าลาดขาว อบต.ท่าลาดขาว ศึกษา

2 พัฒนาครู บุคลากรทางการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา 10,000 อบต. กองการ

ศึกษาสู่การปฏิบัติงาน ท่าลาดขาว ศึกษา

อย่างมืออาชีพ

3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดท า เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนการศึกษา 5,000 อบต. กองการ

แผนการศึกษา ท่าลาดขาว ศึกษา

4 ส่งเสริมและพัฒนาการ เพ่ือจ่ายเป็นใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการ 10,000 อบต. กองการ

เรียนรู้ตามอัธยาศัย เรียนรู้ตามอัธยาศัย ท่าลาดขาว ศึกษา

5 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ความ เพ่ือจ่ายเป็นใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ความ 10,000 อบต. กองการ

ปลอดภัยและพัฒนาการตามวัย ปลอดภัยและพัฒนาการตามวัย ท่าลาดขาว ศึกษา

6 ปฐมนิเทศและประชุม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศและจัดประชุมผู้ 5,000 ศูนย์พัฒนา กองการ

ผู้ปกครอง ปกครองนักเรียน เช่น ค่าอาหารว่าง ฯลฯ เด็กเล็กฯ ศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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งบประมาณ สถานท่ี 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 สนับสนุนอาหารกลางวัน อุดหนุนโรงเรียนในพื นท่ีต าบลท่าลาดขาว จ านวน 3 แห่ง เพ่ือจัด1,100,000 โรงเรียนบ้าน กองการ

โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว แห่ง เพ่ือจัดโครงการอาหารกลางวัน  เด็กนร. ท่าลาดขาว ศึกษา

โรงเรียนบ้านบึงพระ โรงเรียนอนุบาลถึง ป. 6  อัตรามื อละ 21 บาท/คน บึงพระ

โรงเรียนบ้านบึงไทย บึงไทย

8 อาหารกลางวันศูนย์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวันให้ 220,500 ศูนย์เด็กเล็ก กองการ

พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ศูนย์เด็กเล็กอบต.ท่าลาดขาว อบต.ท่าลาด ศึกษา

ท่าลาดขาว ขาว

9 ส่งเสริมและพัฒนา เพ่ือจ่ายเป็นใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 10,000 อบต. กองการ

แหล่งเรียนรู้ ท่าลาดขาว ศึกษา

10 ส่งเสริมพัฒนาการเจริญวัย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพัฒนาการ 10,000 ศูนย์เด็กเล็ก กองการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เจิญวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ท่าลาด ศึกษา

ท่าลาดขาว ท่าลาดขาว ขาว

11 ส่งเสริมและพัฒนาผลิตส่ือ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการส่งเสริมและ 10,000 ศูนย์พัฒนา กองการ

การเรียนการสอนศูนย์พัฒนา พัฒนาผลิตส่ือการเรียนการสอนศูนย์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ ศึกษา

เด็กเล็ก อบต.ท่าลาดขาว เด็กเล็ก อบต.ท่าลาดขาว 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ท่ี โครงการ
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งบประมาณ สถานท่ี 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.

12 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการอบรม 10,000 ศูนย์พัฒนา กองการ

และศึกษาดูงานการจัดการ เชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการจัดการ เด็กเล็กฯ ศึกษา

เพ่ือพัฒนาผู้น าทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้น าทางการศึกษา

13 ท้องถ่ินรักการอ่าน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการรักการ 10,000 ศูนย์พัฒนา กองการ

อ่าน เช่นค่าจัดซื อหนังสือ และอุปกรณ์ต่างๆ เด็กเล็กฯ ศึกษา

14 ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหาร 5,000 ศูนย์พัฒนา กองการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าอาหารว่าง ฯลฯ เด็กเล็กฯ ศึกษา

15 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน 50,850 ศูนย์เด็กเล็ก กองการ

บริหารสถานศึกษา ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อบต.ท่าลาด ศึกษา

ขาว

16 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนา 76,500 ศูนย์เด็กเล็ก กองการ

บริหารสถานศึกษา เด็กเล็ก อบต.ท่าลาดขาว อบต.ท่าลาด ศึกษา

ขาว

รวม 1,572,850

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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    ยุทธศาสตร์ท่ี  11  การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการยุทธศาสตร์ท่ี 11  การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ สถานท่ี 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 ส่งเสริมการเล่นกีฬา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเล่นกีฬา 30,000 ต าบล กองการ

ต้านยาเสพติด ต้านยาเสพติด เช่น ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนเจ้า ท่าลาดขาว ศึกษา

หน้าท่ีประจ าสนาม ฯลฯ

2 ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา 30,000 ต าบล กองการ

ชุมชนสัมพันธ์ ชุมชนสัมพันธ์ต าบลท่าลาดขาว ท่าลาดขาว ศึกษา

3 ส่งเสริมการเล่นกีฬา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเล่นกีฬา 10,000 ต าบล กองการ

พื นบ้าน พื นบ้าน ท่าลาดขาว ศึกษา

4 ส่งเสริมการเล่นกีฬาออก เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเล่นกีฬา 10,000 ต าบล กองการ

ก าลังกายและกิจกรรม ออกก าลังกายและกิจกรรมนันทนาการ ท่าลาดขาว ศึกษา

นันทนาการ

รวม 80,000

ท่ี รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

โครงการ
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ยุทธศาสตร์ท่ี  12  การบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ สถานท่ี 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 พัฒนาศักยภาพและศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่นค่าวิทยากร 130,000 นอกเขตพื นท่ี ส านักปลัด

ดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร

ผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้น า ค่าสถานท่ี ฯลฯ

ชุมชนพนักงานส่วนต าบล

พนักงานจ้างและผู้น าชุมชน

2 อุดหนุนองค์การบริหารส่วน อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลโชคชัย 11,000 อ าเภอ ส านักปลัด

ต าบลโชคชัย เพ่ือจัดท าโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย โชคชัย

เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ระดับอ าเภอ อ าเภอโชคชัย จังหวันครราชสีมา

3 ค่าระวางท่ีดินสาธารณ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการระวางท่ีดินสาธารณ 20,000 อบต. ส านักปลัด

ประโยชน์ ประโยชน์ ภายในต าบลท่าลาดขาว ท่าลาดขาว

4 ค่าด าเนินคดีของส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีของ 5,000 อบต. ส านักปลัด

อัยการศาล ส านักงานอัยการศาล ท่าลาดขาว

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
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งบประมาณ สถานท่ี 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 เลือกตั งผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเลือกตั ง 69,200 อบต. ส านักปลัด

สมาฃิกสภาท้องถ่ิน สมาชิกสภา และผู้บริหาร อบต.ท่าลาดขาว ท่าลาดขาว

ค่าตอบแทนค่าใช้สอย ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้อง

ใช้ในการเลือกตั ง

6 ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าวิทยา 15,000 อบต. คลัง

กรเจ้าหน้าท่ี กร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ ท่าลาดขาว

7 ปรับปรุงแผนท่ีภาษีและ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนท่ีภาษี 20,000 อบต. คลัง

ทะเบียนทรัพย์สิน และทะเบียนทรัพย์สิน ท่าลาดขาว

8 ออกหน่วยเคล่ือนท่ีให้ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยเคล่ือนท่ีให้ 5,000 ต าบล คลัง

บริการรับช าระภาษีท่ีดิน บริการรับช าระภาษีท่ีดินส่ิงปลูกสร้างและค่าและ ท่าลาดขาว

ส่ิงปลูกสร้างและค่า และธรรมเนียมต่างๆ

ธรรมเนียมต่างๆ

9 อบรมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าวิทยา 15,000 ต าบล ส านักปลัด

กร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ ท่าลาดขาว

รวม 290,200

รวมท้ังส้ิน 11,866,600

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



แบบ ผด.03 17

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ สถานท่ี 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 จัดซื อโต๊ะและเก้าอี เพ่ือจัดซื อโต๊ะและเก้าอี ส านักงาน 10,000 อบต. งานตรวจ

ส านักงาน ราคานอมาตรฐานครุภัณฑ์ ท่าลาดขาว สอบภายในฯ

รวม 10,000

แผนงานการเกษตร

1 จัดซื อเคร่ืองสูบน  าแบบ เพ่ือจัดซื อเคร่ืองสูบน  าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า 9,300 อบต. ส านักปลัด

หอยโข่ง เคร่ืองยนต์เบนซิน ท่าลาดขาว

2 จัดซื อเคร่ืองตัดหญ้าแบบ เพ่ือจัดซื อเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 9,500 อบต. ส านักปลัด

ข้อแข็ง ท่าลาดขาว

รวม 18,800

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานท่ี 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 จัดซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 30,000 อบต. กองช่าง

แบบ 2 จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 30,000 บาท ท่าลาดขาว

2 จัดซื อเคร่ืองสูบน  าแบบ เพ่ือจัดซื อเคร่ืองสูบน  าแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า 35,600 อบต. กองช่าง

หอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 2 เคร่ือง ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ ว ท่าลาดขาว

(สูบน  าได้  1,130 ลิตร/นาที)

3 จัดซ้ือท่อสูบน้้ำรอบช้ำ ท่อสูบน้้ำรอบช้ำ ขนำด 6 น้ิว ยำว 18 ฟุต 6,000 อบต. กองช่าง

ขนาด 6 นิ ว ยาว 18 ฟุต ท่าลาดขาว

4 จัดซื อรถเข็นเคร่ืองยนต์ เพ่ือจัดซื อรถเข็นเคร่ืองยนต์แบบ 2 ล้อ 6,500 อบต. กองช่าง

แบบ 2 ล้อ ท่าลาดขาว

5 จัดซื อเคร่ืองสกัดไฟฟ้า เพ่ือจัดซื อเคร่ืองสกัดไฟฟ้า ขนาดก าลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 25,000 อบต. กองช่าง

1,500 วัตต์ ท่าลาดขาว

รวม 103,100

รวมท้ังส้ิน 131,900

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565


































