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องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 



ส่วนที่ 1 
บทน า 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปีและแผนการด าเนินงาน ส าหรับ
แผนการด าเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการ
จริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ท าให้แนวทางในการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน มีการประสาน และบูรณา
การการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงานโครงการในแผนการด าเนินงานจะ
ท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนถิ่น พ.ศ. 2548  (หมวด5 ข้อ 26 , 27) ได้ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ 
เป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

3. แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น หรือภายในสามสิบวัน 
นับตั้งแต่วันที่ตั้งงบประมาณด าเนินการ หรือได้รับแจ้งแผนงานโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินงานในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
การขยายเวลาการจัดท าแผนและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  แผนการด าเนินงานต้องจัดท าให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น ๆ หรือภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่อนุมัติให้เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี เพ่ือให้ด าเนินโครงการใน
ปีงบประมาณนั้นผู้บริหารมีอ านาจขยายเวลาจัดท าแผนการด าเนินงานตามวรรคหนึ่ง 
 แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน และ
การประเมินผล ดังนั้นแผนปฏิบัติการจึงมีแนวทางในการจัดท า ดังนี้ 

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นการด าเนินการ (Action Plan) 
2. จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการที่ชัดเจน และ 

แสดงถึงการด าเนินงานจริง 



4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วน 
ต าบลท่าช้าง 

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และบรรลุวัตถุประสงค์ของ 

โครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ 
2. เพ่ือให้การตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานมีความชัดเจน 
3. เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจกรรมโครงการ 
4. เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการด าเนินงานในแตะไตรมาส 
5. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานได้ชัดเจน 
6. เพ่ือเพ่ิมความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ลดความซ้ าซ้อนของโครงการต่าง ๆ 
7. เพ่ือก าหนดห้วงระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหาร 

ส่วนต าบล 
 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ขั้นตอนที่ 1การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่มีการด าเนินการ
จริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง ซึ่งมีทั้งโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลแห่งนั้นเอง 
และโครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาด าเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จาก
หน่วยงานในพื้นท่ี และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอแบบบูรณาการ 
  ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดยพิจารณาจัด
หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น ที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน 
  ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือประกาศใช้ การประกาศแผนการด าเนินงานให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าประกาศ เรื่อง แผนการ
ด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างประจ าปี เพ่ือปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและ
สามารถตรวจสอบได้ 
 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

1. การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์แนวทางท่ีวางไว้ 
2. การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างเป็นไปตาม 

เป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
3. สามารถตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานได้ชัดเจน 
4. สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 



5. ทราบถึงผลการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 
6. สามารถติดตาม และประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้การใช้ 

งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและประหยัด 
 
 
 
 
 



จากขั้นตอนการท าแผนการด าเนินงานสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

   

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 
 

ท าร่างแผนการด าเนินงาน 
 

เสนอร่างแผนการ
ด าเนินงาน 

 

พิจารณาร่างแผนการ
ด าเนินงาน 

 

เสนอร่างต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความ
เห็นชอบ 

 

ประกาศใช้ 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

หน่วยงานอื่น 
 

คณะกรรมการสนับสนุน
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น 

 



ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ /กิจกรรม / งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

1.ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 
แนวทางที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน เพื่อรับรองการปฏบิัติหน้าที่ ตามที่กฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เลือกตั้งหรือเลือกตั้งซ่อม
ของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 

30,000 อบต.ท่าช้าง ส านักงานปลัด             

2 อบต.เคลื่อนที่ (จัดเก็บ
ภาษีตามหมู่บ้าน) 

จัดเก็บภาษตีามหมู่บ้าน 5,000 8 หมู่บ้าน กองคลัง             

 



 
1.ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 
แนวทางที่ 2 น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพ่ือให้บริการกับประชาชนได้สะดวก รวดเร็ว แม่นย า โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้รับบริการเป็นส าคัญ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 โครงการศูนย์รวมข้อมลู
ข่าวสารการซื้อหรือการ
จ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลระดับอ าเภอ 
และศูนย์ บริการข้อมลู
ท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอเฉลมิพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2558 

อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอเฉลมิพระเกียรต ิ

35,000 อ าเภอเฉลมิพระ
เกียรต ิ

ส านักงานปลัด             

2 โครงการจดัท าแผนที่ภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน 
ระยะที่ 1 

รวบรวมข้อมลูที่ดิน (สาร
ระบบท่ีดิน) ให้ครบถ้วน 
เพื่อให้มีข้อมูลในการ
จัดเก็บภาษ ี

100,000 เขตพื้นท่ี  
อบต.ท่าช้าง 

กองคลัง             

 
 
 
 



1.ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 
แนวทางที่ 3 พัฒนาองค์กร เทคโนโลยี และบุคลากร เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการท างาน ให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 โครงการกิจกรรม 5 ส บุคลากรร่วมมือกันเพื่อ
ด าเนินการกิจกรรม 5 ส. 
เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

10,000 อบต.ท่าช้าง ส านักงานปลัด             

2 โครงการอบรมจรยิธรรม
ของผู้บริหาร พนักงาน 
ลูกจ้าง และสมาชิก อบต.  

อบรมปลูกฝังความมี
คุณธรรม จรยิธรรมของ
บุคลากร ของ อบต.ท่าช้าง 

50,000 อบต.ท่าช้าง ส านักงานปลัด             
 

3 โครงการอบรมและศึกษา
ดูงานเพื่อพัฒนาและเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการบา้นเมืองท่ี
ดี ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
คุณธรรม จรยิธรรมของ
คณะผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
และผู้น าชุมชน อบต.ท่า
ช้าง ประจ าปีงบประมาณ 
2559 

อบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
ของ อบต.ท่าช้าง 

300,000 อบต.ท่าช้าง ส านักงานปลัด             

 
 
 



1.ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 
แนวทางที่ 3 พัฒนาองค์กร เทคโนโลยี และบุคลากร เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการท างาน ให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 โครงการก่อสร้างรั้วและ
ประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ก่อสร้างรั้วและประตูเลื่อน 200,000 ศพด. อบต.ท่า
ช้าง 

กองช่าง             

 โครงการก่อสร้างป้ายชื่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ป้ายช่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จ านวน  1 ป้าย                  

80,000 ศพด. อบต.ท่า
ช้าง 

กองช่าง             

6 ถมดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถมดินพื้นที่บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

50,000 ศพด. อบต.ท่า
ช้าง 

กองช่าง             

7 โครงการก่อสร้างป้าย
ประชาสมัพันธ์ทางเข้าที่
ท าการ อบต.ท่าช้าง 

ป้ายประชาสัมพันธ์ทางเข้า
ที่ท าการ อบต.ท่าช้าง  
จ านวน  1 ป้าย                  

100,000 อบต.ท่าช้าง กองช่าง             

8 โครงการก่อสร้างประตูรั้ว
ที่ท าการ อบต.ท่าช้าง 

ก่อสร้างประตูรั้วท่ีท าการ 
อบต.ท่าช้าง จ านวน 1 รั้ว 

100,000 อบต.ท่าช้าง กองช่าง             

9 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

สร้างความร่มรื่นแก่ศูนย์
เด็กเล็ก 

10,000 ศพด. อบต.ท่า
ช้าง 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 
แนวทางที่ 4 บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 ส่งเสริมประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ประชาชนไดเ้ข้ามามสี่วน
ร่วมและมีบทบาทในการ
ก าหนดนโยบาย ความ
ต้องการ แนวทางการแก้ไข
ปัญหาและการพัฒนา
ท้องถิ่น 

30,000 อบต.ท่าช้าง ส านักงานปลัด             

2 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับบทบาทของ
ประชาชนในการมีส่วน
ร่วมตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

จัดอบรมเพื่อให้ประชาชน
ได้ แ ส ด งค ว า ม คิ ด เ ห็ น 
ข้อเสนอแนะ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข และมีส่วนร่วม
ในการก าหนดแนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่น 

300,000 อบต.ท่าช้าง ส านักงานปลัด             



 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
แนวทางที่ 1 สนับสนุนการจัดต้ังกองทุนหลักประกันสุขภาพ และส่งเสริมสนับสนนุงานสาธารณสุขมูลฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

จัดซื้อน้ ายาพ่นหมอกควัน
ทรายอะเบท ฯลฯ 

 

50,000 เขตรับผิดชอบ 
อบต.ท่าช้าง 

ส านักงานปลัด             

2 โครงการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
โรคพิษสุนัขบ้า และการ
ดูแลสตัว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง 

 

30,000 เขตรับผิดชอบ 
อบต.ท่าช้าง 

ส านักงานปลัด             

3 โครงการลดความเสีย่งโรค
ไม่ตดิต่อ 

เสรมิสร้างศักยภาพชุมชน
ให้สามารถจัดการปัจจัย
เสี่ยงเพื่อป้องกัน ควบคุม
โรคไม่ตดิต่อได ้

30,000 เขตรับผิดชอบ 
อบต.ท่าช้าง 

ส านักงานปลัด             

4 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 

ให้ความรู้แก่ประชาชนใน
เขต อบต.ท่าช้าง เกี่ยวกับ
โรคตดิต่อ และสามารถ
ควบคุมการระบาดของ
โรคตดิต่อในพ้ืนท่ี 

30,000 เขตรับผิดชอบ 
อบต.ท่าช้าง 

ส านักงานปลัด             

5 โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 8 หมู่บ้าน 

อุดหนุนเพื่อพัฒนางาน
ด้านสาธารณสุขมลูฐานใน
เขต อบต. ให้มี
ประสิทธิภาพ 

120,000 8 หมู่บ้าน ส านักงานปลัด             

 



 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
แนวทางที่ 1 สนับสนุนการจัดต้ังกองทุนหลักประกันสุขภาพ และส่งเสริมสนับสนนุงานสาธารณสุขมูลฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 การด าเนินงานและ
บริหารจัดระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

ให้บริการประชาชนเมื่อ
เกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่าง
ทันท่วงที 

50,000 เขตรับผิดชอบ 
อบต.ท่าช้าง 

ส านักงานปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนนุการศึกษาในและนอกระบบโรงเรียน ท้ังระดับก่อนวัยเรียน ประถม มัธยม ปริญญาตรี และภาคประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชน 

จัดกิจกรรมอย่างน้อย 1 
ครั้ง/ป ี

40,000 โรงเรียนในเขต 
อบต.ท่าช้าง 

ส่วนการศึกษา             

2 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ มอบอุปกรณ์การเรยีน 
และมอบทุนการศึกษา 

40,000 โรงเรียนในเขต 
อบต.ท่าช้าง 

ส่วนการศึกษา             

3 โครงการส่งเสริมภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิภูมิ
ปัญหาท้องถิ่นแก่เด็กเล็ก 

10,000 ศพด. อบต.ท่า
ช้าง 

ส่วนการศึกษา             

4 โครงการตรวจสุขภาพเด็ก
เล็ก 

ตรวจสุขภาพเด็กเล็กใหม้ี
สุขภาพแข็งแรง 

10,000 ศพด. อบต.ท่า
ช้าง 

ส่วนการศึกษา             

5 ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมในวันส าคัญต่าง 
ๆ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

จัดกิจกรรมในวันส าคญั
ต่าง ๆ ให้เด็กเล็กได้เข้า
ร่วมกิจกรรม 

10,000 ศพด. อบต.ท่า
ช้าง 

ส่วนการศึกษา             

6 โครงการมอบใบ
ประกาศนียบตัร ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

มอบใบประกาศนียบตัร ให้
เด็กเล็กท่ีจบจาก ศพด. 
อบต.ท่าช้าง 

10,000 ศพด. อบต.ท่า
ช้าง 

ส่วนการศึกษา             

7 โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกโรงเรยีน 

ทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู้
นอกสถานท่ี 

30,000 โรงเรียนในเขต 
อบต.ท่าช้าง 

ส่วนการศึกษา             

8 โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ให้ผู้ปกครองในการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

กิจกรรมให้ความรู้ในการ
เลี้ยงดเูด็กแก่ผู้ปกครอง 

10,000 ศพด. อบต.ท่า
ช้าง 

ส่วนการศึกษา             



 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนนุการศึกษาในและนอกระบบโรงเรียน ท้ังระดับก่อนวัยเรียน ประถม มัธยม ปริญญาตรี และภาคประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

อาหารกลางวันส าหรับเด็ก
เล็ก 

190,400 ศพด. อบต.ท่า
ช้าง 

ส่วนการศึกษา             

10 โครงการปฐมวัยก้าวสู่
อาเซียน 

จัดกิจกรรมอย่างน้อย 1 
ครั้ง/ป ี

5,000 ศพด. อบต.ท่า
ช้าง 

ส่วนการศึกษา             

11 โครงการป้องกันยา
เสพติดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

จัดกิจกรรมอย่างน้อย 1 
ครั้ง/ป ี

5,000 ศพด. อบต.ท่า
ช้าง 

ส่วนการศึกษา             

12 อาหารเสริม (นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

มอบนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ใหไ้ด้รับประทานอาหาร
เสรมิ (นม)อย่างทั่วถึง 

70,162 ศพด. อบต.ท่า
ช้าง 

ส่วนการศึกษา             

13 อาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน 

มอบนมโรงเรียนให้
นักเรียนได้รับประทาน
อาหารเสริม (นม)อย่าง
ทั่วถึง 

229,944 โรงเรียนในเขต 
อบต.ท่าช้าง 

ส่วนการศึกษา             

 
 
 



3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนนุการศึกษาในและนอกระบบโรงเรียน ท้ังระดับก่อนวัยเรียน ประถม มัธยม ปริญญาตรี และภาคประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จ านวน 2 
โรงเรียน 

อุดหนุนอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กนักเรียน 

480,000 โรงเรียนในเขต 
อบต.ท่าช้าง 

ส่วนการศึกษา             

15 อุดหนุนโรงเรียนไทรงาม
เฉลิมพระเกียรติ (ยาเสพ
ติด) 

อุดหนุนโรงเรียนไทรงาม
เฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้
เด็กนักเรยีนมีความรู้ 
ความเข้าใจ ถึงโทษและ
พิษภัยของยาเสพตดิ 

5,000 โรงเรียนไทรงาม
เฉลิมพระเกียรต ิ

ส่วนการศึกษา             

16 อุดหนุนโรงเรียนพิมาน
ประชาสันต์ (ยาเสพติด) 

อุดหนุนโรงเรียนพิมาน
ประชาสันต์ เพื่อให้เด็ก
นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ ถึงโทษและพิษภัย
ของยาเสพติด 

5,000 โรงเรียนพมิาน
ประชาสันต ์

ส่วนการศึกษา             

 
 
 
 
 



3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน และงานภูมิปัญญาท้องถิน่ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 โครงการจดังานวัน
ผู้สูงอาย ุ

จัดกิจกรรมงานวันผูสู้งอาย ุ 100,000 เขตรับผิดชอบ 
อบต.ท่าช้าง 

ส านักงานปลัด             

2 อุ ด ห นุ น ก ลุ่ ม อ นุ รั ก ษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

สนับสนุนการจัดท าเทียน
พรรษา 

50,000 เขตรับผิดชอบ 
อบต.ท่าช้าง 

ส านักงานปลัด             

 
 
 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง เพ่ือเป็นผู้น าการพัฒนาชุมชนและท้องถิน่ที่มีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์
ของคนในชาติ 

สนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์
ของคนในชาติ 

30,000 เขตรับผิดชอบ 
อบต.ท่าช้าง 

ส านักงานปลัด             

 
 
 
 



4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
แนวทางที่ 2 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ H.I.V. 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 โครงการอุดหนุนเหล่า
กาชาดจังหวัด
นครราชสมีา 

อุดหนุนเหลา่กาชาด
จังหวัดนครราชสีมา 

5,000 เขตรับผิดชอบ 
อบต.ท่าช้าง 

ส านักงานปลัด             

2 ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาสังคม 

จัดกิจกรรมอย่างน้อย 1 
ครั้ง/ป ี

30,000 เขตรับผิดชอบ 
อบต.ท่าช้าง 

ส านักงานปลัด             

3 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
การประกอบอาชีพของ
ประชาชน 

สนับสนุนให้ประชาชนใน
การประกอบอาชีพให้มี
รายได้เป็นของตนเอง 

50,000 เขตรับผิดชอบ 
อบต.ท่าช้าง 

ส านักงานปลัด             

4 โครงการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 

พัฒนาคุณภาพสตรีและ
ครอบครัว 

30,000 เขตรับผิดชอบ 
อบต.ท่าช้าง 

ส านักงานปลัด             

5 โครงการส่งเสริมคณุภาพ
ผู้สูงอาย ุ

จักกิจกรรมใหผู้้สูงอายุ
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี

100,000 เขตรับผิดชอบ 
อบต.ท่าช้าง 

ส านักงานปลัด             

 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
แนวทางที่ 3 ด าเนินการ สนับสนนุ และประสานการปฏิบัติเพ่ือการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

20,000 เขตรับผิดชอบ 
อบต.ท่าช้าง 

ส านักงานปลัด             

 



 
 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตร 
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพด้านการผลิต เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลติและการตลาด โดยให้ความรู้กับประชาชนอย่างท่ัวถึงและสอดคล้องกับวิถชีีวิตจริง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตร 
แนวทางที่ 2 พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพผลผลิตทางการเกษตร สนับสนนุแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกจิพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จัดกิจกรรมให้ประชาชนใน
เขตพื้นท่ี อบต.ท่าช้าง ท้ัง 
8 หมู่บ้าน 

30,000 เขตรับผิดชอบ 
อบต.ท่าช้าง 

ส านักงานปลัด             

2 โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
เรื่องเทคโนโลยีทาง
การเกษตร 

20,000 เขตรับผิดชอบ 
อบต.ท่าช้าง 

อบต.ท่าช้าง/
เกษตรต าบล 

            



 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬา นันทนาการ และการท่องเท่ียว 
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการกีฬาและการออกก าลังกายของประชาชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 โครงการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพตดิ  “อบต.ท่าช้าง
เกมส์” 

จัดการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด 

130,000 เขตรับผิดชอบ 
อบต.ท่าช้าง 

ส านักงานปลัด             

2 โครงการจดัซื้ออุปกรณ์
กีฬาเพื่อส่งเสริมการสร้าง
สุขภาพให้แก่ประชาชน 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ให้
หมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน ในเขต
พื้นที่ อบต.ท่าช้าง 

100,000 เขตรับผิดชอบ 
อบต.ท่าช้าง 

ส านักงานปลัด             

 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬา นันทนาการ และการท่องเท่ียว 
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมจัดการแข่งขันกฬีาเพ่ือสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่าง ๆ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 โครงการแข่งขันกีฬากับ
หน่วยงานอ่ืน 

จัดการแข่งขันกีฬาร่วมกับ
หน่วยงานราชการอื่น 

50,000 พื้นที่อ าเภอเฉลิม
พระเกียรต ิ

ส านักงานปลัด             

 
 
 
 
 



6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬา นันทนาการ และการท่องเท่ียว 
แนวทางที่ 3 พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียงเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมท้ังกิจกรรมด้านการท่องเท่ียว และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ไทรงามเฉลิมพระเกียรต ิ

ปรับภูมิทัศนเ์พื่อให้เกิด
ทัศนียภาพท่ีสวยงาม เป็น
จุดดึงดูดนักท่องเที่ยวและ
นักลงทุน 

100,000 ไทรงามเฉลิม
พระเกียรติ หมู่ที่ 
12 บ้านใหม ่

ส านักงานปลัด             

2 โครงการถมดินไทรงาม
เฉลิมพระเกียรต ิ

ปรับภูมิทัศนเ์พื่อให้เกิด
ทัศนียภาพท่ีสวยงาม เป็น
จุดดึงดูดนักท่องเที่ยวและ
นักลงทุน 

100,000 ไทรงามเฉลิม
พระเกียรติ หมู่ที่ 
12 บ้านใหม ่

ส านักงานปลัด             



 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และสนับสนุนการจัดสวนสาธารณะชุมชน/ส่งเสริมการสร้างความร่มร่ืนสองข้างทาง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภมูิพลอดลุเดช 
และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 

ด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และพระราช
เสาวนีย์ สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

30,000 เขตรับผิดชอบ 
อบต.ท่าช้าง 

ส านักงานปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ท านบกั้นน้ า ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ า คลองน้ า ระบบประปา และ การกระจายการใช้ประโยชน์ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 โครงการก่อสร้างเหมือง
ส่งน้ าดาดคอนกรีต จาก
ฝายหนองบัวรี ลงตะกุด
แปรง หมู่ที่ 4 บ้านสาม
แคว 

กว้าง 2 เมตร  
ยาว 190 เมตร 

100,000 บ้านสามแคว  
หมู่ที่ 4 

กองช่าง             

2 โครงการขยายเสียงตาม
สาย หมู่ที่ 8 บ้านตะกดุ
ขอน 

ขายเสียงตามสาย หมู่ที่ 8 
บ้านตะกุดขอน 

100,000  กองช่าง             

 
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางที่ 2 การจัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานทางบก ทางน้ า ทางระบายน้ า และการปรับปรุงบ ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 โครงการก่อสร้างถนน 
คลส. คุม้บูรพา ซอยพระ
บุราณเมือง หมู่ที่ 12 บ้าน
ใหม่ 

กว้าง  3  เมตร 

ยาว  55  เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

100,000 บ้านใหม่  
หมู่ที่ 12 

กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบา้นอาจารย์
ต่วน หมู่ที่ 5 บ้านหนอง
บัวรี 

กว้าง 3 เมตร  
ยาว 46 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

76,000 บ้านหนองบัวรี 
หมู่ที่ 5 

กองช่าง             

 



 
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางที่ 2 การจัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานทางบก ทางน้ า ทางระบายน้ า และการปรับปรุงบ ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยร่วมในพัฒนา 
หมู่ที่ 4 บ้านสามแคว 

กว้าง 3 เมตร  
ยาว 13 เมตร  

หนา 0.15 เมตร 

25,000 บ้านสามแคว 
หมู่ที่ 4 

กองช่าง             

4 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยร้านค้าแต๋ว-
บ้านนายสมพงษ์ หมุ่ที่ 5 
บ้านหนองบัวรี 

กว้าง 3 เมตร 

ยาว 26 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

42,000 บ้านหนองบัวรี 
หมู่ที่ 5 

กองช่าง             

5 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายสามแยกกลาง
หมู่บ้าน-ฝายท่าปะกึง หมู่
ที่ 16 บ้านโนนไม้แดง
เหนือ 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 70 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

200,000 บ้านโนนไม้แดง
เหนือ หมู่ที่ 16 

กองช่าง             

6 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายสามแยก-ฝั่งตะ
คอง หมู่ที่ 6 บ้านด่านท่า
แดง 

กว้าง 3 เมตร  
ยาว 59 เมตร  

หนา 0.15 เมตร 

100,000 บ้านด่านท่าแดง 
หมู่ที่ 6 

กองช่าง             

7 โครงการก่อสร้างถนนดิน
ผิวจราจรลูกรังแนวเขต 
อบต.ท่าช้าง-อบต.พระ
พุทธ (ซอยนาตาแย้) 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 350 เมตร 

100,000 พื้นที่ติดต่อ
ระหว่าง อบต.ท่า
ช้าง-อบต.พระ

พุทธ 

กองช่าง             



 
 

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางที่ 2 การจัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานทางบก ทางน้ า ทางระบายน้ า และการปรับปรุงบ ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 โครงการก่อสร้างถนนดิน
ผิวจราจรลูกรัง สายสวน
พิษณุ-ฟาร์มนายวมิล หมู่
ที่ 2 บ้านโนนเลียบ 

กว้าง 3 เมตร  
ยาว 500 เมตร 

100,000 บ้านโนนเลยีบ 
หมู่ที่ 2 

กองช่าง             

9 โครงการก่อสร้างถนนดิน
ผิวจราจรลูกรังจากถนน
ใหญ่-คลองส าโหรง หมู่ที่ 
5 บ้านหนองบัวรี 

กว้าง 3 เมตร 

ยาว 200 เมตร 
82,000 บ้านหนองบัวรี 

หมู่ที่ 5 
กองช่าง             

10 โครงการก่อสร้างถนนดิน
ผิวจราจรลูกรังซอยหลัง
โรงเรียนไทรงามเฉลมิพระ
เกียรติ หมู่ที่ 12 บ้านใหม่ 

กว้าง 3 เมตร 

ยาว 200 เมตร 
100,000 บ้านใหม่ 

หมู่ที่ 12 
กองช่าง             

11 โครงการก่อสร้างถนนดิน
ผิวจราจรลูกรังรอบ
หมู่บ้าน (เส้นนอก) หมู่ที ่
15 บ้านพิมาน 

กว้าง 4  เมตร 
ยาว  990 เมตร 

ปริมาตรลูกรัง 514 ลบ.ม. 

100,000 บ้านพิมาน 
หมู่ที่ 15 

กองช่าง             

12 โครงการปรับปรุงราง
ระบายน้ ากลางหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 บ้านสามแคว 

รางระบายน้ า Ø 0.30 
เมตร  ยาว 80 เมตร 

75,000 บ้านสามแคว 
หมู่ที่ 4 

กองช่าง             

 



 
 
 

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมสถานที่เพ่ือนันทนาการและออกก าลังกายสนามกีฬาและนนัทนาการชมุชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 
บ้านตะกุดขอน 

ก่อสร้างลานอเนกประสงค์
กลางบ้าน หมู่ที่ 8 บ้านตะ
กุดขอน 

100,000 บ้านตะกุดขอน 
หมู่ที่ 8 

กองช่าง             

2 โครงการซ่อมแซมถนน
ดินผิวจราจรลูกรังสาย
บ้านพิมาน-โกรก
ไม้แดง (ซอยหลังลุง
จาน) หมู่ที่ 15 บ้าน
พิมาน 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,100 เมตร  

ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
514 ลบ.ม. 

100,000 บ้านพิมาน 
หมู่ที่ 15 

กองช่าง             

3 โครงการต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 
บ้านโนนเลียบ 

ก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 

บ้านโนนเลยีบ 

100,000 บ้านโนนเลยีบ 
หมู่ที่ 2 

กองช่าง             

 
 
 
 



 
 

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางที่ 4 การขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการขยายเขตไฟฟ้าหรือ
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
หรือการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับ
การไฟฟ้า 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการขยายเขตไฟฟ้าหรือ
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 

200,000 เขตรับผิดชอบ 
อบต.ท่าช้าง 

กองช่าง             

2 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการขยายเขตไฟฟ้าซอย
คลองมะเดื่อ หมู่ท่ี 6 

ขยายเขตไฟฟ้าซอยคลอง
มะเดื่อ หมู่ที่ 6 

100,000 บ้านด่านท่าแดง 
หมู่ที่ 6 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางที่ 1 เสริมสร้างการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน / ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก / ทางน้ า 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 ป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุ บั ติ เ ห ตุ ท า ง ถ น น ใ น
เ ท ศ ก า ล ปี ใ ห ม่  แ ล ะ
เทศกาลสงกรานต์  

การป้องกัน แก้ไขและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

2 0,000 เขตรับผิดชอบ 
อบต.ท่าช้าง 

ส านักงานปลัด             

2 การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ให้การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

100,000 เขตรับผิดชอบ 
อบต.ท่าช้าง 

ส านักงานปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชน ในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ต ารวจบ้าน / อปพร. ให้ท างานอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 โครงการ/กิจกรรม 
ฝึกอบรม อปพร. 

ให้ความรู้และทักษะในการ
ป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน
ภายในชุมชน 

50,000 เขตรับผิดชอบ 
อบต.ท่าช้าง 

ส านักงานปลัด             

2 โครงการปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาต ิ

รณรงค์ให้ประชาชน เคารพ
รัก เทิดทูน ปกป้อง และ
แสดงความจงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนาง
เจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และ
พระบรมวงศานุวงศ์ทุก
พระองค์ 

30,000 เขตรับผิดชอบ 
อบต.ท่าช้าง 

ส านักงานปลัด             

 
 

9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางที่ 3 สร้างความมั่นใจและความสบายใจให้กับประชาชนดา้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 โครงการ/กิจกรรม
ฝึกอบรม OTOS 

จัดกิจกรรมหนึ่งต าบลหนึ่ง
ทีมกู้ชีพกู้ภัย 

50,000 เขตรับผิดชอบ 
อบต.ท่าช้าง 

ส านักงานปลัด             



ส่วนที่ 3 
แบบสรุปโครงการพัฒนาแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2559 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
(บาท) 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
1.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานเพื่อรับรองการ

ปฏิบัติหน้าท่ี ตามที่กฎหมายก าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.2 น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายใน
องค์กร เพื่อให้บริการกับประชาชนได้สะดวก รวดเร็ว 
แม่นย า โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
ผู้รับบริการเป็นส าคญั 

1.3 พัฒนาองค์กร เทคโนโลยี และบุคลากร เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพการท างานให้เกิดประสิทธิผลในการ
บริการประชาชน 

1.4 บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น ร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น สร้างประโยชนส์ูงสุดแก่ประชาชน 

 
2 
 
 
2 
 
 
 
9 
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2.56 

 
 

2.56 
 
 
 

11.54 
 
 

2.56 

 
35,000 

 
 

135,000 
 
 
 

900,000 
 
 

330,000 

 
0.58 

 
 

2.24 
 
 
 

14.91 
 
 

5.47 

 
ส านักงานปลัด 

 
 

ส านักงานปลัด 
 
 
 

ส านักงานปลัด 
 
 

ส านักงานปลัด 

รวม 15 19.22 1,400,000 23.20  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข 

2.1 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพ และ     
ส่งเสริมสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน 

 
6 

 
7.69 

 
310,000 

 
5.14 

 
ส านักงานปลัด 

รวม 6 7.69 310,000 5.14  



 
ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
(บาท) 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในและนอกระบบ

โรงเรียน ท้ังระดับก่อนวัยเรียน ประถม มัธยม 
ปริญญาตรี และภาคเอกชน 

3.2 ส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน และ
งานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
16 
 
 
2 

 
20.51 

 
 

2.56 

 
1,150,506 

 
 

150,000 

 
19.06 

 
 

2.49 

 
ส่วนการศึกษาฯ 

 
 

ส านักงานปลัด 

รวม 18 23.07 1,300,506 21.55  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 

4.1 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน
และชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นผู้น าการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นที่มีคุณภาพ 

4.2 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผูด้้อยโอกาสและผู้ตดิเช้ือ 
H.I.V. 

4.3 ด าเนินการ สนับสนุน และประสานการปฏิบัตเิพื่อ
การป้องกัน ปราบปราม และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 

 
1 
 
 
5 
 
 
1 

 
1.28 

 
 

6.41 
 
 

1.28 

 
30,000 

 
 

215,000 
 
 

20,000 

 
0.50 

 
 

3.56 
 
 

0.33 

 
ส านักงานปลัด 

 
 

ส านักงานปลัด 
 
 

ส านักงานปลัด 

รวม 7 8.97 265,000 4.39  

 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
(บาท) 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเกษตร 
5.1 ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพด้านการผลิต เพื่อลด

ต้นทุนการผลิตและเพิม่มูลค่าผลผลิตและการตลาด 
โดยให้ความรู้กับประชาชนอย่างท่ัวถึงและสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตจริง 

5.2 พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสรมิและพัฒนา
คุณภาพผลผลติทางการเกษตร สนับสนุนแหล่งเรียนรู้
ด้านเศรษฐกิจพอเพยีง และเกษตรทฤษฎีใหม ่

 
- 
 
 
 
2 

 
- 
 
 
 

2.56 

 
- 
 
 
 

50,000 

 
- 
 
 
 

0.83 

 
- 
 
 
 

ส านักงานปลัด 

รวม 2 2.56 50,000 0.83  
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการกีฬา นันทนาการ และการ

ท่องเที่ยว 
6.1 ส่งเสริมการกีฬาและการออกก าลงักายของประชาชน  

และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทตา่ง ๆ 
6.2 ส่งเสริมจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสรา้งความสมานฉันท์

ระหว่างองค์กรต่าง ๆ 
6.3 พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดมิ สร้างแหล่ง

ท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว และ
สิ่งอ านวยความสะดวกตา่ง ๆ 

 
 
2 
 
1 
 
2 

 
 

2.56 
 

1.28 
 

2.56 
 

 
 

230,000 
 

50,000 
 

200,000 

 
 

3.81 
 

0.83 
 

3.31 

 
 

ส านักงานปลัด 
 

ส านักงานปลัด 
 

ส านักงานปลัด 

รวม 5 6.40 480,000 7.95  



ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
(บาท) 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
7.1 ส่งเสริมการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ า ลุม่น้ าล า
คลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และสนับสนุนการ
จัดสวนสาธารณะชุมชน/ส่งเสริมการสร้างความรม่รื่นสอง
ข้างทาง 

 
 
1 

 
 

1.28 

 
 

30,000 

 
 

0.50 

 
 

ส านักงานปลัด 
/กองช่าง 

 
 

รวม 1 1.28 30,000 0.50  
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 

8.1 ส่งเสริมเช่ือมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ท านบ
กั้นน้ า ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ า ระบบประปา 
และการกระจายการใช้ประโยชน์ 

8.2 การจัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสรา้งพื้นฐานทางบก 
ทางน้ า ทางระบายน้ า และการปรบัปรุงบ ารุงรักษาใน
เขตชุมชนและท้องถิ่น 

8.3 ส่งเสริมสถานท่ีเพื่อนันทนาการและออกก าลังกาย
สนามกีฬาและนันทนาการชุมชน 

8.4 การก่อสร้าง ขยายเขตประปา 
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12 
 
 
3 
 
2 

 
2.56 

 
 

15.38 
 
 

3.85 
 

2.56 

 
200,000 

 
 

1,100,000 
 
 

300,000 
 

300,000 

 
3.31 

 
 

18.23 
 
 

4.97 
 

4.97 

 
กองช่าง 

 
 

กองช่าง 
 
 

ส านักงานปลัด 
 

กองช่าง 
รวม 19 24.35 1,900,000 31.48  



ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
(บาท) 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นความมัน่คงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
9.1 เสรมิสร้างการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความ 

มั่นคงปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิ/ลดอุบตัิเหตุ
จราจรทางบก/ทางน้ า 

9.2 เสรมิสร้างความเขม้แข็งของชุมชน ในด้านความมั่นคง
และความปลอดภัย โดยส่งเสรมิและสนบัสนุน ต ารวจ
บ้าน / อปพร. ให้ท างานอย่างมีคณุภาพ 

9.3 สร้างความมั่นใจและความสบายใจให้กับประชาชน
ด้านความปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สิน 

 
 
2 
 
 
2 
 
 
1 

 
 

2.56 
 
 

2.56 
 
 

1.28 

 
 

120,000 
 
 

80,000 
 
 

50,000 

 
 

1.99 
 
 

1.33 
 
 

0.83 

 
 

ส านักงานปลัด 
 
 

ส านักงานปลัด 
 
 

ส านักงานปลัด 
 

รวม 5 6.41 250,000 4.14  
รวมทั้งสิ้น 78 100 6,035,506 100  

 


