
งานวิเคราะหนโยบายและแผน
สํานักปลัด

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร



๕

สวนที่ 2
บัญชีโครงการ / กิจกรรม



๖

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๔

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรอําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ
ท่ีดําเนินการ ( บาท )

1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ
1.1 ประสานและบริหารการจัดการนํ้า ตามพระราชดํารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯเม่ือป 2538 เพ่ือ
แกไขและปองกันปญหาอุทกภัยอยางเปนระบบ

๐ 0.00 0 0.00 กองชาง

1.2 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสรางแหลงนํ้า สงวนและ
เก็บกักนํ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือการอุปโภคและบริโภค
รวมท้ังวางโครงการเพ่ือแกไขปญหานํ้าทวมและนํ้าแลง

๐ 0.00 0 0.00

1.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัญชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

0 0.00 0 0.00

รวม 0 0 0 0

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท้ังหมด

หนวยดําเนินการ

แบบผด.๑



๗

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๔

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรอําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ
ท่ีดําเนินการ ( บาท )

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา  ใหเปนไปตาม
มาตรฐานการศึกษา

๘ ๑๑.๒๗ 2,917,000 28.46 กองการศึกษาฯ

2.2 พัฒนาและเตรียมบุคลากรดานการศึกษา(ครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน)ใหเปนผูมีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพ
ตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

0 0.00 0 0.00

2.3 สนับสนุนใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปน
เคร่ืองมืและประกอบการศึกษา เปนเคร่ืองมือของชุมชนและ
ประชาชนท่ัวไป

๕ ๗.๐๔ 268,850 2.62 กองการศึกษาฯ

2.4 สนับสนุนศูนยคอมพิวเตอรระดับชุมชนเพ่ือเพ่ิมทักษะ
ประชาชนในชุมชน สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนทุกหมู
ทุกระดับใหเตรียมพรอมและตระหนักถึงความสําคัญของการ
เขาสูประชาคมอาเซียนในทุกดาน

0 0 0 0.00

2.5 สงเสริมการศึกษาในระดับนอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย

0 0 0 0.00

รวม 13 18.31 3,185,850 31.09

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท้ังหมด

หนวยดําเนินการ

แบบ ผด.1



๘

แบบ ผด.1
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๔
องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรอําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ
ท่ีดําเนินการ ( บาท )

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร
3.2 ลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร
ปรับปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพมีมาตรฐานสากลโดยการรวมมือ
และใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน

0 0.00 0 0.00

3.3 ลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร
ปรับปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพมีมาตรฐานสากลโดยการรวมมือ
และใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน

0 0.00 0 0.00

3.4 สนับสนุนการจัดต้ังกองทุนเพ่ือเกษตรกรในหมูบาน(อกม.)
หารูปแบบใหมๆปรับปรุงรูปแบบเกาใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากข้ึน

0 0.00 0 0.00

3.5 สนับสนุนการทําเกษตรางเลือกเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของน็ชโยบายเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัย
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยโดยขอความรวมมือและใหความรวมมือกับ
หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน

๑ 1.41 20,000 0.20 สํานักปลัด

รวม 1 1.25 20,000 0.20

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท้ังหมด

หนวยดําเนินการ



๙

แบบ ผด.1
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๔
องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรอําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ
ท่ีดําเนินการ ( บาท )

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม
4.1 สงเสริมและพัฒนาบทบาทของผูนําชุมชนคณะกรรมการ
หมูบานและชุมชนใหเขมแข็งเพ่ือเปนผูนําการพัฒนาชุมชนและ
ทองถ่ินท่ีมีคุณภาพ

0 0.00 0 0.00

4.2 สงเสริมโครงการพัฒนาระดับหมูบาน ใหพ่ึงตนเองไดให
ประชาชนมีฐานะดีข้ึนมีสาธารณูปโภคท่ีดีและเขาถึงทุกชุมชน

0 0.00 0 0.00

4.3 สงเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน
สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมท่ี
เหมาะสมและดําเนินการใหเกิดกองทุนฯ

๖ 8.45 150,000 1.46 กองสวัสดิการสังคม

4.4 สนับสุนนพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถ
ของแรงงานในทองถ่ิน เพ่ือเตรียมยกระดับเขาสูประชาคม
อาเซียน

0 0.00 0 0.00

4.5 ดําเนินการสนับสนุนและประสานรัฐบาลองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินทุกระดับเพ่ือปองกันและใหมีการปราบปรามและ

0 0.00 0 0.00

4.6 ดําเนินการโครงการเพ่ือใหบริการประชาชนและรับปญหา
 อุปสรรคและความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี

0 0.00 0 0.00

รวม 6 8.45 150,000 1.46

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท้ังหมด

หนวยดําเนินการ



๑๐

แบบ ผด.1
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๔
องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรอําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ
ท่ีดําเนินการ ( บาท )

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข
5.1 สนับสนุนการจัดต้ังกองทุนและเพ่ิมสวัสดิการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน(อสม.)

0 0.00 0 0.00

5.2 สงเสริมและสนับสนุนใหการรักษาพยาบาลประชาชนใน
ระดับตําบลหมูบานและชุมชนท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน
เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการท่ีดี ท่ัวถึง และทันเหตุการณโดย
รวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและหนวยงานหรือ
องคกรท่ีเก่ียวของ

2 2.82 80,000 0.78 สํานักปลัด

5.3 สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมูบาน
และชุมชนใหมีสุขภาพแข็งแรงโดยใหการเรียนรูการดูแลสุขภาพ
 การออกกําลังกาย การปองกันโรค การใชยาอยางถูกตอง การ
รับระทานอาหารท่ีมีประโยชนและการเขารับการตรวจสุขภาพ
หรือการรับบริการดานสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการ
ทางการแพทย

4 5.63 2,700,000 28.84 สํานักปลัด

รวม 6 10.81                880,000 29.62

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท้ังหมด

หนวยดําเนินการ



๑๑

แบบ ผด.1
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๔
องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรอําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ
ท่ีดําเนินการ ( บาท )

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
6.1 กอสรางปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางท่ัวถึงให
สามารถตอบสนองความตองการและแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนโดยเฉพาะเสนทางการขนสงผลผลิตทาง
เกษตร แหลงทองเท่ียวและพ้ืนท่ีอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการ
ดํารงชีวิตของประชาชน

๑๘ 25.35 2,891,000 28.21 กองชาง

6.2 ประสาน สนับสนุน รวมมือกับสวนราชการและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆเพ่ือสนับสนุนเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกล
ตลอดจนผูปฏิบัติงานท่ีมีความชํานาญในการกอสราง ปรับปรุง
เสนทางคมนาคม

0 0.00 0 0.00

6.3 ประสานในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
ในดานสาธารณูปโภคและสงเสริมใหประชาชนเขาใจในการใช
และรักษาสาธารณูปโภคอยางคุมคา

0 0.00 0 0.00

รวม 18 25.35 2,891,000 24.21

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท้ังหมด

หนวยดําเนินการ



๑๒

แบบ ผด.1
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๔
องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรอําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ
ท่ีดําเนินการ ( บาท )

7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
7.1 พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนทองถ่ินโคราช

4 5.63 420,000 4.10 กองการศึกษาฯ

7.2พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียวเดิม  สรางแหลงทองเท่ียว
ใหม  รวมท้ังกิจกรรมดานการทองเท่ียวและส่ิงอํานวยความ
สะดวกตางๆ

0 0.00 0 0.00

7.3สนับสนุนและสงเสริมความสามารถของผูประกอบการ
ธุรกิจทองเท่ียว และสรางเครือขายเพ่ือพัฒนาคุณภาพสินคา
และบริการ  โดยการจับคูธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินคาแขยาย
ตลาดสินคาท้ังภายในประเทศและตางประเทศ

0 0 0 0

7.4สงเสริมและสนับสนุนกีฬาประเภทตางๆต้ังแตระดับ
หมูบานจนถึงระดับจังหวัด  รวมถึงการสรางความเปนเลิศ
ทางดานกีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ

1 1.41 15,000 0.15 กองการศึกษาฯ

รวม 5 7.04 435,000 4.24

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท้ังหมด

หนวยดําเนินการ



๑๓

แบบ ผด.1
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๔



๑๔

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรอําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ

ท่ีดําเนินการ ( บาท )
8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
8.1 ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน  เพ่ือใหรองรับการ
ปฏิบัติภารกิจหนาท่ี  ตามท่ีกฏหมายกําหนดอยางมี
ประสิทธิภาพและเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

๑ 1.41 320,000 3.11 สํานักปลัด

8.2 นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกร
 เพ่ือใหบริการกับประชาชนใหสะดวกรวดเร็ว  แมนยํา  โดย
ยึดถือประโยชนสูงสุดของประชาชน  ผูรับบริการเปนสําคัญ

3 4.23 310,000 3.03 สํานักปลัด

8.3สนับสนุนบุคลากรในสังกัด  ใหไดรับการศึกษาอบรม  การ
ทําวิจัย เพ่ิมพูนความรู  เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ การทํางาน
ใหเกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน

2 2.82 20,000 0.20 สํานักปลัด

8.4 บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  รวมกันระหวาง
หนวยงานภาครัฐ และเอกชนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

0 0.00 0 0.00 สํานักปลัด

8.5เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามีสวนรวมในการกําหนด
นโยบาย และความตองการของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด
นครราชสีมา

1 1.41 20,000 0.20 สํานักปลัด

รวม 7 9.86 670,000 11.91

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท้ังหมด

หนวยดําเนินการ

แบบ ผด.1
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๔



๑๕

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรอําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ

ท่ีดําเนินการ ( บาท )
9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
9.1 สงเสริมและสนับสนุนการติดต้ังระบบเตือนภัยธรรมชาติ
และภัยพิบัติตางๆ

2 2.82 6,000 0.06 สํานักปลัด

9.2 สงเสริม  สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการหนวยงาน
 มูลนิธิการกุศลและองคกรท่ีเก่ียวของ ในการเตรียมความพรอม
ในการปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย

1 1.41 10,000 0.10 สํานักปลัด

9.3 สงเสริมและสนับสนุนการติดต้ังระบบกลองวงจรปดในเขต
ชุมชน  และสถานท่ีสําคัญ  เพ่ือสรางความอบอุนใจและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

0 0.00 0 0.00

9.4 สนับสนุนการฝกอบรมจัดต้ังและอบรมฟนฟูตํารวจบาน
และอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.) เพ่ือเปนกําลัง
สนับสนุนเจาหนาท่ีรัฐและดูแลรักษาความปลอดภัยและ
การจราจรในชุมชนหมูบาน

๖ 8.45 100,000 0.98 สํานักปลัด

รวม 9 12.16 116,000 1.13

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท้ังหมด

หนวยดําเนินการ



๑๖

แบบ ผด.1
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๔
องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรอําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ
ท่ีดําเนินการ ( บาท )

10. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม
10.1 สงเสริม  สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  ภาคเอกชน  ในการพัฒนาฟนฟูและอนุรักษ
ธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม  แหลงนํ้า ลุมนํ้าลําคลองและปาไมใหมี
ความอุดมสมบูรณ

๓ 4.23 60,000 0.59 สํานักปลัด

10.2 สงเสริม  สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชน  ในการรณรงคสรางจิตสํานึก
 เพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาส่ิงแวดลอมของ
ชุมชนทองถ่ินทุกระดับ

0 0.00 0 0.00

10.3 สงเสริม  สนับสนุนและสรางความรวมมือกับสวนราชการท่ี
เก่ียวของ  องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดทําระบบกําจัด
ขยะรวม  เพ่ือจัดการขยะมูลฝอยละส่ิงปฏิกูลอยางระบบ

0 0.00 0 0.00

รวม 3 4.23 60,000 0.59

รวมท้ังส้ิน ๗๑ 100.00 10,247,850 100.00

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท้ังหมด

หนวยดําเนินการ



๑๗



๑๖

บกรอกรายละเอียดการดําเนินงานในจังหวัดนครราชสีมา
องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๔

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา  ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.256๓ พ.ศ.256๔

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ
.

มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑

๒

๓

๔

โครงการจดักิจกรรม
วันเด็กแหงชาติ

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

สนับสนุนอาหารเสริม
(นม)

สนับสนุนอาหารเสริม
(นม)

นักเรียนทุกคนไดรวม
กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษาคาอาหาร
กลางวันศูนยพัฒนาเด็กเลก็

เพ่ือจายเปนคาจดัซื้ออาหาร
เสรมินมโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ)
เพ่ือจายเปนคาจดัซื้ออาหาร
เสรมินมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

๑๐,000

๔๖๕,000

๗๑0,000

๒๐0,000

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ



๑๗

แบบกรอกรายละเอียดการดําเนินงานในจังหวัดนครราชสีมา
องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๔

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา  ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.256๓ พ.ศ.256๔

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ
.

มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๕

๖

๗

๘

โครงการกอสรางรั้วศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบาน
หนองกก

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน ป
การศึกษา๒๕๖๔
โครงการนําเด็กและ
เยาวชนไปแหลงเรียนรู
นอกสถานท่ี
โครงการฝกอบรมพัฒนา
ครูผูดูแลเด็ก

กอสรางรั้วศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานหนองกก

สนับสนุนอาหารกลางวัน ป
การศึกษา๒๕๖๔ โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.
นําเด็กและเยาวชนไปแหลง
เรียนรูนอกสถานท่ี

คาใชจายในการลงทะเบยีน
ฝกอบรมพัฒนาครูผูดูแลเด็ก

๑๕๐,000

๑,๓๖๐,000

๒,๐๐๐๐

๒๐,๐๐๐๐

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
บานหนอง
กก

โรงเรียน
๔ แหง

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ



๑๘

แบบกรอกรายละเอียดการดําเนินงานในจังหวัดนครราชสีมา
องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๔

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา
2.3 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือและประกอบการศึกษา  เปนเครื่องมือของชุมชนและประชาชนท่ัวไป

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.256๓ พ.ศ.256๔

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

2

3

๔

5

จัดซื้อหนังสือเรียน ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

คาจัดกิจกรรมการ
พัฒนาผูเรียน ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

คาซื้อเครื่องแบบ
นักเรียน ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

คาใชจายในการจัดการ
เรียนการสอน วัสดุ
การศึกษา เครื่องเลน
พัฒนาการของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
คาอุปกรณการเรียนของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จัดซื้อหนังสือเรียน ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

คาจัดกิจกรรมการพัฒนา
ผูเรยีน ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

คาซื้อเครื่องแบบนักเรียน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

คาใชจายในการจัดการเรยีน
การสอน วัสดุการศึกษา
เครื่องเลนพัฒนาการของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

คาอุปกรณการเรียนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

๑๙,000

๔๐,๘๕0

๒๘,๕00

๑๖๑,๕00

๑๙,000

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กใน

ตําบล
ตลาดไทร
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กใน

ตําบล
ตลาดไทร
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กใน

ตําบล
ตลาดไทร
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กใน

ตําบล
ตลาดไทร

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ



๑๙

แบบกรอกรายละเอียดการดําเนินงานในจังหวัดนครราชสีมา
องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๔

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร
3.5 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยโดยขอความ
รวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.256๓ พ.ศ.256๔

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 โครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพ
ศูนยบริการถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ศูนยบริการถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบล

๒0,000 ตําบลตลาด
ไทร

สํานักปลดั



๒๐

แบบกรอกรายละเอียดการดําเนินงานในจังหวัดนครราชสีมา
องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๔

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม
4.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการและผูดอยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมและดําเนินการให
คุณภาพชีวิตอยางตอเนื่อง  รวมตลอดถึงการพัฒนาใหมีความรูความชํานาญในวิชาชีพท่ีเหมาะสม  เพ่ือพ่ึงตนเอง  เลี้ยงตนเองและครอบครัวไดอยางมีเกียรตแิละศักดิ์ศรี
ทัดเทียมกับบุคคลท่ัวไป

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.256๓ พ.ศ.256๔

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

2

โครงการสงเสริมสุขภาพ
และกิจกรรมผูสูงอายุ

โครงการฝกอบรมใหคน
พิการ,ผูดอยโอกาส,
ผูสูงอายุและประชาชน
ท่ัวไปถึงสิทธิประโยชน
ในการเขาถึงบริการของ
รัฐ

โครงการสงเสริมสุขภาพและ
กิจกรรมผูสูงอายุ

คาโครงการฝกอบรมใหคน
พิการ,ผูดอยโอกาส,ผูสูงอายุ
และประชาชนท่ัวไปถึงสทิธิ
ประโยชนในการเขาถึงบริการ
ของรัฐ

๕0,000

10,000

ตําบล
ตลาดไทร

อบต.
ตลาดไทร

กอง
สวัสดิการ

กอง
สวัสดิการ



๒๑

แบบกรอกรายละเอียดการดําเนินงานในจังหวัดนครราชสีมา
องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๔

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสงัคม
4.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการและผูดอยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมและดําเนินการให
คุณภาพชีวิตอยางตอเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาใหมีความรูความชํานาญในวิชาชีพท่ีเหมาะสม  เพ่ือพ่ึงตนเอง เลี้ยงตนเองและครอบครัวไดอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ทัดเทียมกับบุคคลท่ัวไป

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.256๓ พ.ศ.256๔

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๓

๔

๕

๖

โครงการโรงเรยีน
ผูสูงอายุ

โครงการฝกอบรมพัฒนา
สตรีและจดักิจกรรม
องคกรสตรี
โครงการฝกอบรมอาชีพ
สําหรับผูสูงอายุและผู
พิการ
โครงการฝกอาชีพ
สําหรับผูมรีายไดนอย
และประชาชนท่ัวไป
ตําบลตลาดไทร

โครงการโรงเรยีนผูสูงอายุ

โครงการฝกอบรมพัฒนาสตรี
และจัดกิจกรรมองคกรสตรี

โครงการฝกอบรมอาชีพ
สําหรับผูสูงอายุและผูพิการ

ฝกอาชีพสําหรับผูมรีายได
นอยและประชาชนท่ัวไป
ตําบลตลาดไทร

๕๐,000

๒0,000

๑0,000

๑0,000

ตําบล
ตลาดไทร

ตําบล
ตลาดไทร

ตําบล
ตลาดไทร

ตําบล
ตลาดไทร

กอง
สวัสดิการ

กอง
สวัสดิการ

กอง
สวัสดิการ

กอง
สวัสดิการ



๒๒

แบบกรอกรายละเอียดการดําเนินงานในจังหวัดนครราชสีมา
องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร อําเภอประทาย  จงัหวัดนครราชสีมา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๔

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข
5.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนใหการรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตําบล  หมูบานและชุมชนท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการท่ีดี
ท่ัวถึง  และทันเหตุการณ โดยรวมมือกับ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  และหนวยงานหรือองคกรท่ีเก่ียวของสุขภาพตําบล  และหนวยงานหรือองคกรท่ีเก่ียวของ

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.256๓ พ.ศ.256๔

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

2

๓

โครงการจดัซื้อนํ้ายาพน
หมอกควัน

โครงการจดัซื้อ
ทรายอะเบท

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ

จัดซื้อนํ้ายาพนหมอกควัน

โครงการจดัซื้อทรายอะเบท

จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด๖
ตัน๖ ลอ ปรมิาตรกระบอก
สูบไมต่ํากวา๖,๐๐๐ ซีซี

๕0,000

๓0,000

๒,๔๐๐,๐๐๐

ตําบล
ตลาดไทร

ตําบล
ตลาดไทร

สํานักปลดั

สํานักปลดั

สํานักปลดั



๒๓

แบบกรอกรายละเอียดการดําเนินงานในจังหวัดนครราชสีมา
องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๔

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข
5.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมูบานและชุมชน  ใหมีสุขภาพแข็งแรงโดยใหการเรียนรูการดูแลสุขภาพ  การออกกําลังกาย
การปองกันโรค  การใชยาอยางถูกตอง  การรับประทานอาหาร ท่ีมีประโยชนและการเขารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดานสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการ
แพทย

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.256๓ พ.ศ.256๔

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

2

3

4

โครงการทําความสะอาด
หมูบานและควบคุม
ปองกันโรคติดตอใน
ชุมชน

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ

โครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข
โครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภยัโรคพิษ
สุนัขบา

โครงการทําความสะอาด
หมูบานปองกันและควบคมุ
โรคตดิตอในชุมชน

เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
ขนาด๖ ตัน๖ลอปริมาตร
กระบอกสูบไมต่าํกวา๖,๐๐๐
ซีซี
โครงการตามพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

โครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยโรคพิษสุนัขบา

๑0,000

๒,๔๐๐,000

260,000

๓0,000

ตําบล
ตลาดไทร

อบต.ตลาด
ไทร

อบต.ตลาด
ไทร

อบต.ตลาด
ไทร

สํานักปลดั

สํานักปลดั

สํานักปลดั

สํานักปลดั



๒๔

แบบกรอกรายละเอียดการดําเนินงานในจังหวัดนครราชสมีา
องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสมีา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๔

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
6.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง  ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางท่ัวถึงใหสามารถตอบสนองความตองการ  และแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน โดยเฉพาะ
เสนทางการขนสงผลผลิตทางเกษตร  แหลงทองเท่ียวและพ้ืนท่ีอ่ืนๆ

ลําดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.256๓ พ.ศ.256๔

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 โครงการกอสรางถนน

คสล.สายบานโนนง้ิว-
บานประทาย หมูท่ี 2

คาจัดดําเนินการตาม
โครงการกอสรางถนน คสล.
สายบานโนนง้ิว-บานประทาย
หมูท่ี 2

๑๐๐,000 บาน
ประทาย
หมูท่ี 2

กองชาง

2 โครงการกอสราง คสล.
สายไปฝายหนองเรือ
บานหนองเรือ หมูท่ี ๘

คาจัดดําเนินการตาม
โครงการกอสราง คสล.บาน
หนองเรือ  หมูท่ี ๘

๑๘๐,000 บานหนอง
เรือ หมูท่ี ๘

กองชาง

3 โครงการกอสราง ถนน
หินคลุกสายถนนสีเ่ลน-
คลองชลประทาน
บานเอราวัณ หมูท่ี ๑๓

คาจัดดําเนินการตาม
โครงการกอสราง ถนนหิน
คลุกสายถนนสี่เลน-คลอง
ชลประทาน
บานเอราวัณ หมูท่ี ๑๓

๒๒0,000 บาน
เอราวัณ
หมูท่ี ๑๓

กองชาง

4 โครงการกอสราง ถนน
เสนขางวัด-ไปประปา
หมูท่ี๑ บานหนองบัว

คาจัดดําเนินการตาม
โครงการกอสราง ถนนเสน
ขางวัด-ไปประปา หมูท่ี๑
บานหนองบัว

๒๕๐,000 บาน
บานหนอง
บัว หมูท่ี ๑

กองชาง

5 โครงการกอสราง ถนน
หินคลุก สายหนา
โรงเรียน-หนองข้ีมั่ง
บานโนนตะครอ
หมูท่ี ๑๐

คาจัดดําเนินการตาม
โครงการกอสราง ถนนหิน
คลุก สายหนาโรงเรียน-หนอง
ข้ีมั่ง บานโนนตะครอ
หมูท่ี ๑๐

20๐,000 บานโนน
ตะครอ หมู

ท่ี ๑๐

กองชาง



๒๕

แบบกรอกรายละเอียดการดําเนินงานในจังหวัดนครราชสีมา
องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๔

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
6.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง  ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางท่ัวถึงใหสามารถตอบสนองความตองการ  และแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน โดยเฉพาะ
เสนทางการขนสงผลผลิตทางเกษตร  แหลงทองเท่ียวและพ้ืนท่ีอ่ืนๆ

ลําดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.256๓ พ.ศ.256๔

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 โครงการกอสราง ถนน

คสล.เสนหนบาน สอบต.
นายจําลอง ปุนสดีา
บานตลาดไทร หมูท่ี ๖

คาจัดดําเนินการตาม
โครงการกอสราง ถนน คสล.
เสนหนบาน สอบต.นาย
จําลอง ปุนสีดา
บานตลาดไทร หมูท่ี ๖

๒5๐,000 บานตลาด
ไทร หมูท่ี

6

กองชาง

๗ โครงการกอสรางถนน
คสล.เสนขางวัด-
ถนนลาดยางบาน
ธรรมจักร หมูท่ี ๑๒

คาจัดดําเนินการตาม
โครงการกอสรางถนน คสล.
เสนขางวัด-ถนนลาดยาง
บานธรรมจักร  หมูท่ี ๑๒

๒๕๐,000 บาน
ธรรมจักร
หมูท่ี ๑๒

กองชาง

๘ โครงการกอสรางถนน
คสล.เสนไปวัดคงคาอุดม
เขตบานตูม หมูท่ี ๑๑

คาจัดดําเนินการตาม
โครงการกอสรางถนน
คสล.เสนไปวัดคงคาอุดมเขต
บานตมู หมูท่ี ๑๑

๑๐๐,000 บานตูม หมู
ท่ี ๑๑

กองชาง

๙ โครงการกอสรางถนน
คสล.เสนไปบานหนอง
ปรือ

คาจัดดําเนินการตาม
โครงการกอสรางถนน
คสล.เสนไปบานหนองปรือ

๒๕๐,000 บานหนอง
ปรือ

กองชาง



๒๖

แบบกรอกรายละเอียดการดําเนินงานในจังหวัดนครราชสมีา
องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๔

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
6.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง  ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางท่ัวถึงใหสามารถตอบสนองความตองการ  และแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน โดยเฉพาะ
เสนทางการขนสงผลผลิตทางเกษตร  แหลงทองเท่ียวและพ้ืนท่ีอ่ืนๆ

ลําดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.256๓ พ.ศ.256๔

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑๐ โครงการกอสราง ถนน

หินคลุกถนนจากนานาย
สุวิต แดนไสง-โคกจิก
บานดอนอีลุม หมูท่ี ๕

คาจัดดําเนินการตามถนน
หินคลุกถนนจากนานายสุวิต
แดนไสง-โคกจิก
บานดอนอีลุม หมูท่ี ๕

๒5๐,000 บานดอน
อีลุม หมูท่ี

๕

กองชาง

๑๑ โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าเสียภายใน
หมูบาน บานหนองกก
หมูท่ี ๔

คาจัดดําเนินการตาม
โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้าเสียภายในหมูบาน บาน
หนองกก หมูท่ี ๔

๒๐๐,000 บานหนอง
กก หมูท่ี ๔

กองชาง

๑๒ โครงการกอสรางลาน
คสล.เอนกประสงคบาน
ฉนวน หมูท่ี ๓

คาจัดดําเนินการตาม
โครงการกอสรางลาน คสล.
เอนกประสงคบานฉนวน หมู
ท่ี ๓

๑๕๐,000 บานฉนวน
หมูท่ี ๓

กองชาง

๑๓ โครงการซอมแซมถนน
หินคลุก จากหมูบาน-นา
นางสําราญ มาระศรี
บานหนองปรือ หมูท่ี ๗

คาจัดดําเนินการตาม
โครงการซอมแซมถนนหิน
คลุก จากหมูบาน-นานาง
สําราญ มาระศรีบานหนอง
ปรือ หมูท่ี ๗

๑๐๐,000 บานหนอง
ปรือ

หมูท่ี ๗

กองชาง



๒๗

แบบกรอกรายละเอียดการดําเนินงานในจังหวัดนครราชสีมา
องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๔

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
6.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง  ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางท่ัวถึงใหสามารถตอบสนองความตองการ  และแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน โดยเฉพาะ
เสนทางการขนสงผลผลิตทางเกษตร  แหลงทองเท่ียวและพ้ืนท่ีอ่ืนๆ

ลําดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.256๓ พ.ศ.256๔

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1๔ อุดหนุนสํานักงานท่ี

ไฟฟา  อําเภอประทาย
อุดหนุนสํานักงานท่ีไฟฟา
อําเภอประทาย

๒0,000 กองชาง

1๕ คาบํารุงรักษาซอมแซม
ไฟฟาสองสวาง ฯลฯ

คาบํารุงรักษาซอมแซมไฟฟา
สองสวาง ฯลฯ

๓00,000 ตําบลตลาด
ไทร

กองชาง

๑๖ โครงการอุดหนุน
สํานักงานท่ีดิน
นครราชสมีา
สาขาประทาย

อุดหนุนสํานักงานท่ีดิน
นครราชสมีา
สาขาประทาย

๓๐,๐๐๐ กองชาง

๑๗ จัดซื้อตูเก็บเอกสาร จัดซื้อตูเก็บเอกสาร ๑๑,๐๐๐ อบต.ตลาด
ไทร

กองชาง

๑๘ จัดซื้อเครื่องตดัคอนกรตี จัดซื้อเครื่องตดัคอนกรตี ๓๐,๐๐๐ อบต.ตลาด
ไทร

กองชา่ง



๒๘

แบบกรอกรายละเอียดการดําเนินงานในจังหวัดนครราชสีมา
องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๔

7. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการพัฒนาการทองเท่ียว  ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
7.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนทองถ่ินโคราชเพ่ือการอนุรักษสืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรม
การทองเท่ียว

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.256๓ พ.ศ.256๔

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

2

3

4

โครงการสงเสริม
พระพุทธศาสนาเน่ืองใน
วันวิสาขบูชา

โครงการจดังาน
ประเพณีแขงขันเรือ
อีโปง บานอีลุม-
ธรรมจักร

โครงการจดังาน
บวงสรวงอนุสาวรียทาว
สุรนารี (ยาโม)

โครงการจดังานของดี
อําเภอประทาย

โครงการสงเสริม
พระพุทธศาสนาเน่ืองใน
วันวิสาขบูชา

โครงการจดังานแขงขันเรือ
อีโปง

โครงการจดังานบวงสรวง
อนุสาวรียทาวสุรนารี (ยาโม)

โครงการจดังานของดีอําเภอ
ประทาย

70,000

150,000

150,000

50,000

อบต.
ตลาดไทร

บาน
ธรรมจักร
หมูท่ี12

บานตลาด
ไทร
หมูท่ี 6

อําเภอ
ประทาย

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

สวนศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ



๒๙

แบบกรอกรายละเอียดการดําเนินงานในจังหวัดนครราชสีมา
องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

7. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการพัฒนาการทองเท่ียว  ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
7.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนกีฬาประเภทตางๆตั้งแตระดับหมูบานจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสรางความเปนเลิศทางดานกีฬาอาชีพในระดับชาติและ
นานาชาติ

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑

๒

โครงการจัดการ
แขงขันกีฬาตําบล
ตลาดไทรตานยาเสพ
ติด

โครงการสูความเปน
เลิศทางดานกีฬา

จัดการแขงขันกีฬาตําบล
ตลาดไทรตานยาเสพติด

โครงการสูความเปนเลิศ
ทางดานกีฬา

๑๐,๐๐๐

๕,000

ตําบล
ตลาดไทร

อบต.ตลาด
ไทร

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ



๓๐

แบบกรอกรายละเอียดการดําเนินงานในจังหวัดนครราชสีมา
องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๔

8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
8.1 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน  เพ่ือใหรองรับการปฏิบัติภารกิจหนาท่ี  ตามท่ีกฏหมายกําหนดอยางมีประสิทธิภาพและเพ่ือรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซยีน ท้ังรวมถึงการสรางความสัมพันธและแลกเปลี่ยนความรูและทัศนคติในดานตางๆกับองคปกครองทองถ่ินในประชาคมอาเซียนและของประเทศตางๆในโลก

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.256๓ พ.ศ.256๔

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

๒

3

โครงการอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ระเบยีบ
กฎหมาย งานสารบรรณ
โครงการเลือกตั้ง

โครงการอบต.พบ
ประชาชน

โครงการอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ระเบยีบ
กฎหมาย งานสารบรรณ
คาใชจายในการเลือกตั้งฯ

โครงการอบต.พบประชาชน

10,000

300,000

10,000

อบต.ตลาด
ไทร

อบต.ตลาด
ไทร

อบต.ตลาด
ไทร

สํานักปลดั

สํานักปลดั

สํานักปลดั



๓๑

แบบกรอกรายละเอียดการดําเนินงานในจังหวัดนครราชสีมา
องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
8.2 แนวทางการพัฒนา นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกร  เพ่ือใหบริการกับประชาชนใหสะดวกรวดเร็ว แมนยํา  โดยยึดถือประโยชนสูงสดุของ
ประชาชน  ผูรับบริการเปนสําคัญ

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

2

3

โครงการจดัเก็บภาษี
เคลื่อนท่ี

โครงการจดัทําแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

โครงการประชาสัมพันธ
การจัดเก็บภาษีตางๆ
ตามกฎหมายกําหนด

โครงการจดัเก็บภาษีเคลื่อนท่ี

โครงการจดัทําแผนท่ีภาษี
และทะเบยีนทรัพยสิน

โครงการประชาสมัพันธการ
จัดเก็บภาษีตางๆตาม
กฎหมายกําหนด

5,000

๓๐0,000

5,000

ตําบลตลาด
ไทร

อบต.ตลาด
ไทร

ตําบลตลาด
ไทร

กองคลัง

กองคลัง

กองคลัง



๓๒

แบบกรอกรายละเอียดการดําเนินงานในจังหวัดนครราชสีมา
องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๔

8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
8.3 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ใหไดรับการศึกษาอบรม  การทําวิจัย เพ่ิมพูนความรู  เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ การทํางานใหเกิดประสิทธิผลในการ
บริการประชาชน  และในการสื่อสารและรวมมือกับประชาคมอาเซียน

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.256๓ พ.ศ.256๔

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

2

โครงการฝกอบรมพัฒนา
คุณธรรมและจรยิธรรม
พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง

โครงการศึกษาดูงาน
พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง

โครงการฝกอบรมพัฒนา
คุณธรรมและจรยิธรรม
พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง

โครงการศึกษาดูงานพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจาง

๑0,000

๑0,000

อบต.ตลาด
ไทร

อบต.ตลาด
ไทร

สํานักปลดั

สํานักปลดั



๓๓

แบบกรอกรายละเอียดการดําเนินงานในจังหวัดนครราชสีมา
องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๔

8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
8.5 แนวทางการพัฒนา เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย และความตองการของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.256๓ พ.ศ.256๔

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 โครงการฝกอบรมและ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
บูรณาการแผนชุมชน
แผนพัฒนาทองถ่ิน

โครงการฝกอบรมและ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพและบูรณา
การแผนชุมชน แผนพัฒนา
ทองถ่ิน

๒0,000 อบต.ตลาด
ไทร

สํานักปลดั



๓๔

แบบกรอกรายละเอียดการดําเนินงานในจังหวัดนครราชสีมา
องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๔

9. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
9.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตางๆ

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
พ.ศ.256๓ พ.ศ.256๔

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

2

โครงการลดอุบัตเิหตุชวง
เทศกาลสงกรานต

โครงการลดอุบัตเิหตุชวง
เทศกาลปใหม

โครงการลดอุบัตเิหตุชวง
เทศกาลสงกรานต

โครงการลดอุบัตเิหตุชวง
เทศกาลปใหม

3,000

3,000

อบต.ตลาด
ไทร

อบต.ตลาด
ไทร

สํานักปลดั

สํานักปลดั



๓๕

แบบกรอกรายละเอียดการดําเนินงานในจังหวัดนครราชสีมา
องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

9. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
9.2 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการฝกอบรมจัดตั้งและอบรมฟนฟูตํารวจบาน  และอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.)  เพ่ือเปนกําลังสนับสนุนเจาหนาท่ีรัฐและ
ดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมูบาน

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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 โครงการปลูกตนไมและ

หญาแฝกปองกันเหตุ
สาธารณภัย

โครงการปลูกตนไมและหญา
แฝกปองกันเหตสุาธารณภัย

10,000 อบต.ตลาด
ไทร

สํานักปลดั



๓๖

แบบกรอกรายละเอียดการดําเนินงานในจังหวัดนครราชสีมา
องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๔

9. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
9.4 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการฝกอบรมจัดตั้งและอบรมฟนฟูตํารวจบาน  และอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.) เพ่ือเปนกําลังสนับสนุนเจาหนาท่ีรัฐและ
ดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมูบาน

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.256๓ พ.ศ.256๔

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

2

3

4

๕

๖

โครงการจดักิจกรรมวัน
อปพร.
โครงการฝกทบทวน
อปพร.
โครงการฝกอบรม
รณรงคปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิ
โครงการอบรมใหความรู
ในการปองกันอัคคีภัย
และภยัธรรมชาติ

โครงการจดัทําแนวกัน
ไฟปา

โครงการอบรมทบทวน
(Otos)หน่ีงตําบลหน่ึง
ทีมกูภัย

โครงการจดักิจกรรมวัน อป
พร.
โครงการฝกทบทวน อปพร.

โครงการฝกอรมรณรงค
ปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด
โครงการอบรมใหความรูใน
การปองกันอัคคีภัยและภัย
ธรรมชาติ

จายเปนคาดําเนินการจัดทํา
แนวกันไฟปา

โครงการอบรมทบทวน
(Otos)หน่ีงตําบลหน่ึงทีม
กูภัย

10,000

10,000

50,000

10,000

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

อบต.ตลาด
ไทร

อบต.ตลาด
ไทร

อบต.ตลาด
ไทร

อบต.ตลาด
ไทร

อบต.ตลาด
ไทร

อบต.ตลาด
ไทร

สํานักปลดั

สํานักปลดั

สํานักปลดั

สํานักปลดั

สํานักปลดั

สํานักปลดั



๓๗

แบบกรอกรายละเอียดการดําเนินงานในจังหวัดนครราชสีมา
องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๔

10. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
10.1 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการฝกอบรมจัดตั้งและอบรมฟนฟูตํารวจบาน  และอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.)  เพ่ือเปนกําลังสนับสนุนเจาหนาท่ีรัฐและ
ดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมูบาน

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.256๓ พ.ศ.256๔

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

2

3

โครงการการกําจัดวัชพืช
แหลงนํ้าตําบลตลาดไทร

โครงการทองถ่ินอาสา
ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ
จิตอาสาสรางปา รักษ
นํ้า

โครงการพันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุาฯ
สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.)

โครงการการกําจัดวัชพืช
แหลงนํ้าตําบลตลาดไทร

โครงการทองถ่ินอาสาปลูกปา
เฉลมิพระเกียรติ จติอาสาสรา
ปา รักษนํ้า

โครงการพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)

๓0,000

๑0,000

20,000

อบต.ตลาด
ไทร

อบต.ตลาด
ไทร

อบต.ตลาด
ไทร

สํานักปลดั

สํานักปลดั

สํานักปลดั



๓๘



ประกาศองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
เร่ือง  การใชแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
**************************

ดวยนายกองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร ไดใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งผานการพิจารณาใหความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลตลาดไทรแลว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๒ จึงประกาศใชแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

( นายสุวิชญ หอยไธสง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
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