
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ม. 16 กอ่สร้างฝายน้้าล้น มข. 2527 กอ่สร้างฝายน้้าล้น 700,000 ม.16 บา้นน้้าซับ กองช่าง √ √ √ √

พร้อมติดต้ังปาูย จ้านวน 1 ปาูย สันฝายสูง 2.00 ม.  ต้าบลตะขบ

พนงัข้างสูง 3.50 ม. อ้าเภอปกัธงชัย

กว้าง 18 เมตร  จังหวัดนครราชสีมา

2 ม. 20 กอ่สร้างฝายน้้าล้น มข. 2527 กอ่สร้างฝายน้้าล้น 733,000 ม.20 บา้นหนองบอน กองช่าง √ √ √ √

พร้อมติดต้ังปาูย จ้านวน 1 ปาูย  ต้าบลตะขบ

อ้าเภอปกัธงชัย

 จังหวัดนครราชสีมา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการกฬีาศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  - กจิกรรมเดินขบวนพาเหรดเด็กเล็ก 30,000 สนามกฬีาโรงเรียน ส่วนการศึกษาฯ √

สัมพนัธ์  - กจิกรรมการแสดงของเด็กเล็ก บา้นยางกระทงุ

 - กฬีาที่แข่งขันเฉพาะเด็กเล็กกฬีาที่

ร่วมกนัระหว่างเด็ก และกฬีาที่แข่งขัน

เฉพาะผู้ปกครอง

 - การจัดแสดงนทิรรศการ

2.2  บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

ขององค์การบรหิารส่วนต าบลตะขบ
1.  ยทุธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ

     1.1  พัฒนาขดุลอก  คูคลองและจดัสร้างแหลง่น้ า  เพ่ือสงวนและกักเก็บน้ าเพ่ือการเกษตรและการอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแลง้

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

     2.1  สง่เสริมและพัฒนาศูนยพั์ฒนาเด็กเลก็ในสงักัดองค์การบริหารสว่นต าบลตะขบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการทศันศึกษาดูงานศูนย์พฒันา  - กจิกรรมชมการแสดงสัตว์ 30,000 สวนสัตว์นครราชสีมา ส่วนการศึกษาฯ √

เด็กเล็ก "แหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง"  - กจิกรรมลดโลกร้อน

 - กจิกรรมเรียนรู้ระบบนเิวศ

3 โครงการปจัฉิมนเิทศและ  - กจิกรรมปจัฉิมนเิทศ 10,000 หอประชุม อบต.ตะขบ ส่วนการศึกษาฯ √

มอบประกาศนยีบตัรเด็กเล็ก  - กจิกรรมมอบประกาศนยีบตัร

4 โครงการติดต้ังระบบอนิเตอร์เนต็ภายใน  - ด้าเนนิการติดต้ังระบบอนิเตอร์เนต็ 50,000  พื้นที่ในเขต อบต.ตะขบ ส่วนการศึกษาฯ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ต้าบลตะขบ    ภายในต้าบลตะขบ

5 โครงการการส่งเสริมและสนบัสนนุ  - กจิกรรมการแสดง 30,000 โรงเรียนและ ส่วนการศึกษาฯ √

กจิกรรมวันเด็กแหง่ชาติ  - กจิกรรมตอบปญัหาเพื่อรับของรางวัล ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

 พื้นที่ในเขต อบต.ตะขบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายใน โครงการอาหารกลางวันส้าหรับ 604,800 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษาฯ √ √ √ √

การบริหารสถานศึกษาอาหารกลางวัน ศูนย์พฒันาเด็กเล็กโดยท้าการจัดสรร  พื้นที่ในเขต อบต.ตะขบ

ส้าหรับเด็กเล็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จ้านวน 20/คน/วัน  จ้านวน 280 วัน

2 สนบัสนนุอาหารกลางวันโรงเรียน เงินอดุหนนุอาหารกลางวันส้าหรับ 2,984,000 โรงเรียน ส่วนการศึกษาฯ √ √

สังกดั สพฐ. นกัเรียนอนบุาล-ป.6 จ้านวน 768 คน  พื้นที่ในเขต อบต.ตะขบ

อตัราคนละ 20 บาท จ้านวน 200วัน

งวดที่ 1 100 วัน  1,536,000บาท

งวดที่ 2 100 วัน 1,536,000บาท

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

     2.5  สง่เสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยและนักเรียนระดับประถมศึกษามสีขุภาพดี พร้อมส าหรับการเรียนรู้

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 อาหารเสริม (นม) ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก โครงการอาหารเสริม (นม) 222,868.80 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษาฯ √ √ √ √ √

สังกดั อบต.ตะขบ ส้าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  พื้นที่ในเขต อบต.ตะขบ

จ้านวน 108 คน 7 บาท /คน/วัน

จ้านวน 280 วัน

4 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน  - จัดซ้ือนมตามโครงการอาหารเสริม 1,429,485.20 โรงเรียน ส่วนการศึกษาฯ √ √ √ √ √

(นม) ส้าหรับนกัเรียน จ้านวน 768 คน  พื้นที่ในเขต อบต.ตะขบ

 7 บาท /คน/วัน จ้านวน 260 วัน

 - ส่งมอบนมใหน้กัเรียนด่ืม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการบา้นทอ้งถิ่นไทยเทดิไท้  - ส้ารวจประชาชนที่ต้องการความ 100,000  พื้นที่ในเขต อบต.ตะขบ ส้านกังานปลัด √

องค์ราชัน ช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย

 - คัดเลือกประชาชนและด้าเนนิการ

กอ่สร้างกบัประชาชนที่ได้รับการคัดเลือก

2 โครงการมอบผ้าหม่กนัหนาว  - ส้ารวจผู้สูงอายุและผู้พกิารที่ยากจน 100,000  พื้นที่ในเขต อบต.ตะขบ ส้านกังานปลัด √

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ และขาดแคลนผ้าหม่กนัหนาว

ผู้สูงอายุ  ผู้พกิารและผู้ด้อยโอกาส  - จัดหาผ้าหม่กนัหนาวใหผู้้สูงอายุ

และผู้พกิาร

3.  ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

     -ไมม่ี-

4.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสงัคม

     4.1 สง่เสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน  ให้พ่ึงตนเองได้  ให้ประชาชนมฐีานะดีขึ้นมสีาธารณูปโภคที่ดีและเขา้ถึงทุกชมุชน

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสนบัสนนุ  ส่งเสริม  - ส้ารวจความต้องการพฒันาความรู้ 50,000  พื้นที่ในเขต อบต.ตะขบ ส้านกังานปลัด √

กลุ่มอาชีพภายใน อบต.ตะขบ ในการประกอบอาชีพ

 - จัดหาวิทยากรมาฝึกอบรม/จัดฝึกอบรม

 - รายงานผลการด้าเนนิงาน/

 - ติดตามผู้เข้ารับการอบรมว่าสามารถ

น้าความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพ หรือไม่

2 โครงการพฒันาศักยภาพและ  -ด้าเนนิการโครงการพฒันาศักยภาพ 80,000  พื้นที่ในเขต อบต.ตะขบ ส้านกังานปลัด √

คุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี และคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี

ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ด้อยโอกาส

3 โครงการอบรม พฒันาและส่งเสริมการ  -ด้าเนนิการโครงการอบรม พฒันาและ 20,000  พื้นที่ในเขต อบต.ตะขบ ส้านกังานปลัด √

ประกอบอาชีพ ส่งเสริมการประกอบอาชีพ

4 เบี้ยยังชีพผู้ปวุยเอดส์  -ประชาสัมพนัธ์ผู้ปวุยเอดส์ใหม้ารับ 30,000  พื้นที่ในเขต อบต.ตะขบ ส้านกังานปลัดฯ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ลงทะเบยีนผู้ปวุยเอดส์เพื่อขอรับเบี้ย

 -รับลงทะเบยีนผู้ปวุยเอดส์

 -ประกาศรายชื่อผู้มสิีทธิรับเบี้ยยังชีพ

ผู้ปวุยเอดส์

 -จ่ายเบี้ยยังชีพ

      4.2  สง่เสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชวีิตของสตรี ผู้สงูอาย ุผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสโดยการจดักิจกรรมที่เหมาะสมและด าเนินการให้เกิดกองทุน หรือจดัหางบประมาณ

            เพ่ือด าเนินการพัฒนาบทบาท และคุณภาพชวีิตอยา่งต่อเน่ือง รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มคีวามรู้ความช านาญในวิชาชพีที่เหมาะสม เพ่ือพ่ึงตนเองเลี้ยงตนเองและครอบครัว

            และศักดิ์ศรีได้อยา่งมเีกียรติ ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 เงินสมทบกองทนุสวัสดิการชุมชน  -ใหตั้วแทนกลุ่มส่งโครงการมาเพื่อรับการ 70,000  พื้นที่ในเขต อบต.ตะขบ ส้านกังานปลัด √
สนบัสนนุจากกองทนุสวัสดิการของ 

อบต.ตะขบ 

 -พจิารณาโครงการ

 -ติดตามรายงานผลการด้าเนนิงาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจ้างนกัเรียน  นกัศึกษา  -ประกาศและรับสมคัรนกัเรียน 30,000 อบต.ตะขบ ส้านกังานปลัด √

ระหว่างปดิภาคเรียน นกัศึกษาท้างานในระหว่างปดิเทอม

 -นกัเรียน  นกัศึกษาท้างานระหว่าง

ปดิเทอม

    ในทุกระดับ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลาน  -เขียนโครงการเพื่อขออนมุติัจัดท้า 50,000  พื้นที่ในเขต อบต.ตะขบ ส้านกังานปลัด √

กลับคืนปฏบิติัการปดิล้อม  X-ray โครงการ

เชิงรุก 90 วัน  -ประสานหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง

 -จัดต้ังด่านตรวจค้นในพื้นที่ต้าบลตะขบ

เพื่อ x-ray กลุ่มเส่ียง

 -ด้าเนนิการจัดส่งกลุ่มเส่ียงเข้าค่ายบ้าบดั

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

     4.3  สง่เสริม พัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน เพ่ือเป็นบุคลากรที่มคุีณภาพของสงัคมต่อไปในอนาคต

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

     4.5  ด าเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินทุกระดับเพ่ือปูองกันและให้มกีารปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพติด การผลติและการจ าหน่ายยาเสพติด

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการรณรงค์ปอูงกนัและแกไ้ข  -เขียนโครงการเพื่อขออนมุติัจัดท้า 50,000 ค่ายอา่งหนิ ส้านกังานปลัด √

ปญัหายาเสพติด โครงการ

 -ประสานข้อมลูกลุ่มเปาูหมายจาก

ผู้เกี่ยวข้องเพื่อคัดกรอง

 -ประสานขอยืมวิทยากร

 -ด้าเนนิการจัดฝึกอบรม
 -สรุปผลรายงานการด้าเนนิงาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการ อบต.ตะขบสัญจร  - ประสานงานกบัอ้าเภอปกัธงชัยและ 50,000  พื้นที่ในเขต อบต.ตะขบ ส้านกังานปลัด √

หนว่ยงานต่างๆ เพื่อออกหนว่ยใหบ้ริการ

ประชาชนสัญจร

2 โครงการประชาคมหมู่บา้นและระดับ  -รวบรวมแผนชุมชนทกุหมู่บา้น 30,000  พื้นที่ในเขต อบต.ตะขบ ส้านกังานปลัด √

ต้าบล  -สรุปแผนชุมชนและร่วมประชาคม อบต.ตะขบ

ระดับต้าบล

 -รวบรวมแผนชุมชนระดับต้าบล

3 โครงการการจัดท้าแผนชุมชน  -ประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดท้า 20,000  พื้นที่ในเขต อบต.ตะขบ ส้านกังานปลัด √

แผนชุมชน

 -ประชาสัมพนัธ์และออกพื้นที่ประชาคม

หมู่บา้นตามวันและเวลาที่ก้าหนด

 -ติดตามรายงานผลการด้าเนนิงาน

 -สรุปแผนชุมชน

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

     4.6  ด าเนินการโครงการ  อบต.เคลื่อนที่  เพ่ือให้บริการประชาชน  และรับทราบปัญหา  อุปสรรค  และความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอดุหนนุ อสม.  - กลุ่ม อสม.ทกุหมู่บา้นเสนอ 142,500  พื้นที่ในเขต อบต.ตะขบ ส่วนสาธารณสุขฯ √

โครงการเพื่อขอรับเงินอดุหนนุ

ประจ้าป ี2559

 - ตรวจสอบรายละเอยีดของ

โครงการ/ขออนมุติัเบกิจ่ายเงิน/

จ่ายเงินอดุหนนุใหก้ลุ่ม อสม.

 - ติดตามรายงานผลการด้าเนนิงาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปอูงกนัและเอาชีวิตรอดจาการ  -ด้าเนนิการโครงการปอูงกนัและเอาชีวิต 100,000  พื้นที่ในเขต อบต.ตะขบ ส่วนสาธารณสุขฯ √

จมน้้าเด็กในต้าบลตะขบ รอดจากการจมน้้าเด็กในต้าบลตะขบ

2 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ  -ด้าเนนิการโครงการเสริมสร้าง 30,000  พื้นที่ในเขต อบต.ตะขบ ส่วนสาธารณสุขฯ √

การประสานงานเพื่อระดมทรัพยากร สมรรถนะการประสานงานเพื่อระดม

ส่งเสริมอนามยัเจริญพนัธุ ์ปอูงกนัแกไ้ข ทรัพยากรส่งเสริมอนามยัเจริญพนัธุ์

ปญัหาเอดส์และการต้ังครรภใ์น ปอูงกนัแกไ้ขปญัหาเอดส์และ

กลุ่มวัยรุ่น การรต้ังครรภใ์นกลุ่มวัยรุ่น

3 โครงการอบรมฟื้นฟคูวามรู้เพื่อพฒันา  -ด้าเนนิการโครงการอบรมฟื้นฟคูวามรู้ 50,000 อบต.ตะขบ ส่วนสาธารณสุขฯ √

ศักยภาพด้านสาธารณสุข เพื่อพฒันาศักยภาพด้านสาธารณสุข

5.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสขุ

     5.1  สง่เสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของอาสาสมคัรสาธารณสขุหมู่บ้าน (อสม.)

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ

/กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

     5.2  สง่เสริมสขุภาพและอนามยัของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชมุชน ให้มสีขุภาพแขง็แรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสขุภาพ การออกก าลงักาย การปูองกันโรค การใชย้าอยา่งถูกต้อง 

            การรับประทานอาหารที่มปีระโยชน์  และการเขา้รับการตรวจสขุภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสขุตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการรณรงค์การเฝูาระวังควบคุม  -เขียนโครงการเพื่อขอรับการสนบัสนนุ 50,000  พื้นที่ในเขต อบต.ตะขบ ส่วนสาธารณสุขฯ √

และระวังการเผยแพร่ระบาดของ งบประมาณจากกองทนุ สปสช.

โรคไข้เลือดออก อบต.ตะขบ

 -จัดหาวัสดุอปุกรณ์ส้าหรับใช้ใน

การด้าเนนิโครงการ

 -ประชุมซักซ้อมแผนปฏบิติัการ

ฉีดพน่หมอกควันก้าจัดยุง และรณรงค์

ก้าจัดลูกน้้า

 -ด้าเนนิการฉีดพน่หมอกควันก้าจัดยุง

 และรณรงค์ก้าจัดลูกน้้า

 - สรุปผลและรายงานผลให้

คณะกรรมการกองทนุ สปสช.

อบต.ตะขบ ทราบ

5 โครงการควบคุมและปอูงกนั  - เขียนโครงการเพื่อขอรับการสนบัสนนุ 50,000  พื้นที่ในเขต อบต.ตะขบ ส่วนสาธารณสุขฯ √

โรคมอื เทา้ปาก, โรคไข้หวัดนก, งบประมาณ จากกองทนุ สปสช.

โรคไข้หวัดสายพนัธุใ์หม่ อบต.ตะขบ

 - จัดหาวัสดุอปุกรณ์ส้าหรับควบคุม

โรคมอืเทา้ปาก (กรณีเกดิโรคระบาด)

 - จัดหาวัสดุอปุกรณ์ส้าหรับควบคุม

โรคไข้หวัดนก/โรคไข้หวัดสายพนัธ์ใหม่

(กรณีเกดิโรคระบาด)

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การพสัดุของ อปท. พ.ศ. 2535

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการส่งเสริมการออกก้าลังกาย  -จัดหาผู้น้าเต้นแอโรบคิและ 30,000 ลานกฬีาอเนกประสงค์ ส่วนสาธารณสุขฯ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ประชาสัมพนัธ์โครงการใหป้ระชาชน อบต.ตะขบ

 -กจิกรรมลานแอโรบคิ ทราบ

 -ด้าเนนิกจิกรรมลานแอโรบคิ

 -ไมม่ี-

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เงินสมทบกองทนุหลักประกนั  -ขออนมุติั/เบกิจ่ายเงินใหแ้ก่ 150,000  พื้นที่ในเขต อบต.ตะขบ ส่วนสาธารณสุขฯ √

สุขภาพทอ้งถิ่น กองทนุหลักประกนัสุขภาพทอ้งถิ่น

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  -ม.2 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 ม.2  บา้นยางกระทงุ กองช่าง √ √ √ √

พร้อมไหล่ทางหนิคลุกเฉล่ีย กว้าง 6 ม.  ต้าบลตะขบ

ข้างละ 0.30 ม. ยาว 150 ม. อ้าเภอปกัธงชัย

หนา 0.15 ม.  จังหวัดนครราชสีมา

2  -ม.5 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 397,000 ม.5  บา้นคลองน้้าขาว กองช่าง √ √ √ √

พร้อมไหล่ทางหนิคลุกเฉล่ีย กว้าง 5  ม.  ต้าบลตะขบ

ข้างละ 0.30 ม. ยาว 142  ม. อ้าเภอปกัธงชัย

หนา 0.15 ม.  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

    5.3  สง่เสริมและสนับสนุนหน่วยบริการฉกุเฉนิ (EMS) ประจ าองค์การบริหารสว่นต าบลตะขบ

   5.4  สง่เสริมและสนับสนุนการด าเนินงานกองทุนหลกัประกันสขุภาพประจ าองค์การบริหารสว่นต าบลตะขบ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2559

6.  ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

     6.2   ก่อสร้าง  ปรับปรุงเสน้ทางการคมนาคมอยา่งทั่วถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเสน้ทางการขนสง่ผลผลติ

            ทางการเกษตร แหลง่ท่องเที่ยวและพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการด ารงชวีิตของประชาชน

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3  -ม.14 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 204,000 ม.14  บา้นโคกตะกดุ กองช่าง √ √ √ √

พร้อมไหล่ทางหนิคลุก กว้าง 4.50 ม.  ต้าบลตะขบ

เฉล่ียข้างละ 0.30 ม. ยาว 80 ม. อ้าเภอปกัธงชัย

หนา 0.15 ม.  จังหวัดนครราชสีมา

4  -ม.16 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000  ม.16  บา้นน้้าซับ กองช่าง √ √ √ √

พร้อมไหล่ทางหนิคลุก กว้าง 5 ม.  ต้าบลตะขบ

เฉล่ียข้างละ 0.30 ม. ยาว 178 ม. อ้าเภอปกัธงชัย

 หนา 0.15 ม.  จังหวัดนครราชสีมา

5  -โครงการกอ่สร้างบา้นพกัพนกังาน กอ่สร้างบา้นพกัพนกังาน 2,000,000 บริเวณที่ท้าการ กองช่าง √ √ √ √ √ √

องค์การบริหารส่วนต้าบลตะขบ จ้านวน 5 หลัง  อบต.ตะขบ

พร้อมติดต้ังปาูยโครงการ  ต้าบลตะขบ

จ้านวน 1 ปาูย อ้าเภอปกัธงชัย

 จังหวัดนครราชสีมา

6  -ม. 18 กอ่สร้างรางระบายน้้ารูปตัวยู กอ่สร้างรางระบายน้้ารูปตัวยู 582,000 ม.18 บา้นหนองไทรงาม กองช่าง √ √ √ √

แบบมฝีาปดิ กว้าง 0.50 ม.  ต้าบลตะขบ

ยาว 216 ม. อ้าเภอปกัธงชัย

 ลึก 0.50 ม.  จังหวัดนครราชสีมา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  -อดุหนนุการไฟฟาู อดุหนนุการไฟฟาู 200,000 อ้าเภอปกัธงชัย กองช่าง √ √ √ √ √

อ.ปกัธงชัย/อ.วังน้้าเขียว/อ้าเภอสูงเนนิ อ.ปกัธงชัย/อ.วังน้้าเขียว อ้าเภอวังน้้าเขียว

เพื่อด้าเนนิการขยายเขตไฟฟาู อ้าเภอสูงเนนิ

ในเขต อบต.ตะขบ จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

     6.4   ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภคและสง่เสริมให้ประชาชนเขา้ใจในการใชแ้ละรักษาสาธารณูปโภคอยา่งคุ้มค่า

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดงานวันเฉลิม  -พธิีท้าบญุตักบาตรพระสงฆ์ 200,000 อบต.ตะขบ ส้านกังานปลัด √

พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ  -พธิีถวายสดุดีเฉลิมพระเกยีรติและ

พระเจ้าอยู่หวั ถวายพระพรชัยมงคล

 -กจิกรรมบ้าเพญ็ประโยชนเ์พื่อถวาย

เปน็พระราชกศุล

 -พธิีถวายเคร่ืองราชสักการะ

 -พธิีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกยีรติถวาย

พระพรชัยมงคลและจุดเทยีนชัย

ถวายพระพร

 -สรุปผลการด้าเนนิงาน

2 โครงการจัดงานวันเฉลิม  -พธิีท้าบญุตักบาตรพระสงฆ์ 50,000 อบต.ตะขบ ส้านกังานปลัด √

พระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี  -พธิีถวายสดุดีเฉลิมพระเกยีรติและ

ถวายพระพรชัยมงคล

 -กจิกรรมบ้าเพญ็ประโยชนเ์พื่อถวาย

เปน็พระราชกศุล

 -สรุปผลการด้าเนนิงาน

3 โครงการจัดงานวันส้าคัญทางศาสนา 1.กจิกรรมถวายเทยีนพรรษา 40,000 วัดในเขตต้าบลตะขบ ส่วนการศึกษาฯ √

วัฒนธรรมและประเพณีทอ้งถิ่น เนื่องในวันเข้าพรรษา

2.กจิกรรมท้าบญุตักบาตร และกจิกรรม

เวียนเทยีนวันมาฆบชูา  วันอาสาฬหบชูา

และวันวิสาขบชูา

7.  ยทุธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ  ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬา

     7.1   พัฒนาฟ้ืนฟูและสง่เสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชมุชน เพ่ือการอนุรักษ์สบืสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการงานผ้าไหมและของดีปกัธงชัย จัดบธูแสดงผลิตภณัฑ์ของดีต้าบลตะขบ 70,000 อ้าเภอปกัธงชัย ส่วนการศึกษาฯ √

5 โครงการวันฉลองชัยชนะทา้วสุรนารี กจิกรรมบวงสรวงทา่นทา้วสุรนารี 35,000 อ้าเภอปกัธงชัย ส่วนการศีกษาฯ √

ประจ้าปี

6 โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 1.กจิกรรมรดน้้าด้าหวัผู้สูงอายุ 180,000 อา่งเกบ็น้้าล้าส้าลาย ส่วนการศึกษาฯ √

และวันผู้สูงอายุ 2.กจิกรรมถวายภตัตาหารและ

สรงน้้าพระ

3.กจิกรรมการละเล่นพื้นบา้น

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการตะขบโมโตครอส กจิกรรมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ 200,000 อา่งเกบ็น้้าล้าส้าลาย ส่วนการศึกษาฯ √

เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว เพื่อเปน็ การส่งเสริมการทอ่งเที่ยว

กระตุ้นเศรษฐกจิ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการกฬีาทอ้งถิ่นสัมพนัธ์ กจิกรรมการแข่งขันกฬีา ร่วมกบัองค์กร 90,000 อ้าเภอปกัธงชัย ส่วนการศึกษาฯ √

ปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขต

อ้าเภอปกัธงชัย

2 โครงการแข่งขันกฬีาต้านยาเสพติด กจิกรรมการแข่งขันกฬีา 180,000 สนามกฬีา อบต.ตะขบ ส่วนการศึกษาฯ √ √

"ตะขบคัพ"

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

     7.2  พัฒนาและฟ้ืนฟูแหลง่ท่องเที่ยวเดิม สร้างแหลง่ท่องเที่ยวใหม ่รวมทั้งจดักิจกรรมด้านการท่องเที่ยว และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้

             จากการท่องเที่ยวขององค์การบริหารสว่นต าบลตะขบเพ่ิมขึ้น โดยร่วมมอืกับองค์กรปกครองสว่นอ่ืนๆ หน่วยงานและสว่นราชการ ตลอดจนองค์กรภาคเอกชนที่เก่ียวขอ้ง

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

      7.4  สง่เสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชมุชน และจดัการแขง่ขนักีฬาประเภทต่างๆ ระดับต าบล  เพ่ือให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจและมแีรงจงูใจในกิจกรรมกีฬา

             รวมถึงการสร้างความเป็นเลศิทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชพี

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 การจัดหาครุภณัฑ์ในส้านกังาน

 -เกา้อี้จัดงานเล้ียง จ้านวน 80 ตัว  -จัดหาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 56,000 อบต.ตะขบ ส้านกังานปลัด √

ว่าด้วยการพสัดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -เกา้อี้ท้างาน (ประธานสภาฯ)  -จัดหาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 3,500 อบต.ตะขบ ส้านกังานปลัด √

จ้านวน 1 ตัว ว่าด้วยการพสัดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -เกา้อี้ท้างาน จ้านวน 2 ตัว  -จัดหาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 5,000 อบต.ตะขบ ส้านกังานปลัด √

ว่าด้วยการพสัดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -เกา้อี้ท้างาน จ้านวน 3 ตัว  -จัดหาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 7,500 อบต.ตะขบ กองช่าง √ √ √

ว่าด้วยการพสัดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -เกา้อี้ประจ้าโต๊ะคอมพวิเตอร์  -จัดหาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 5,000 อบต.ตะขบ กองคลัง √ √ √ √

จ้านวน 2 ตัว ว่าด้วยการพสัดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -เกา้อี้ประจ้าโต๊ะคอมพวิเตอร์  -จัดหาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 2,500 อบต.ตะขบ กองช่าง √ √ √

จ้านวน 1 ตัว ว่าด้วยการพสัดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -เกา้อี้ประจ้าโต๊ะคอมพวิเตอร์  -จัดหาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 5,000 อบต.ตะขบ ส่วนการศึกษาฯ √

จ้านวน 2 ตัว ว่าด้วยการพสัดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -โต๊ะคอมพวิเตอร์ ขนาดไมน่อ้ยกว่า  -จัดหาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 5,000 อบต.ตะขบ ส่วนการศึกษาฯ √

120 ซ.ม. จ้านวน 2 ตัว ว่าด้วยการพสัดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -โต๊ะคอมพวิเตอร์ ขนาดไมน่อ้ยกว่า  -จัดหาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 2,500 อบต.ตะขบ กองช่าง √ √ √

120 ซ.ม. จ้านวน 1 ตัว ว่าด้วยการพสัดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -โต๊ะท้างาน  จ้านวน 1 ตัว  -จัดหาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 4,000 อบต.ตะขบ กองช่าง √ √ √

ว่าด้วยการพสัดุของ อปท. พ.ศ. 2535

8.  ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการบ้านเมอืงที่ดี

     8.1  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารสว่นต าบลตะขบ เพ่ือให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายก าหนดอยา่งมปีระสทิธิภาพ และเพ่ือรองรับการเขา้สู่

             ประชาคมอาเซียน ทั้งน้ีรวมถึงการสร้างความสมัพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติในด้านต่างๆกับองค์กรปกครองท้องถ่ินในประชาคมอาเซียนและของประเทศต่างๆ ในโลก

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 -มู่ล่ี  -จัดหาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 7,000 อบต.ตะขบ กองช่าง √ √ √

ว่าด้วยการพสัดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -เคร่ืองเจาะกระดาษและเข้าเล่ม  -จัดหาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 14,000 อบต.ตะขบ ส้านกังานปลัด √

แบบมอืโยก จ้านวน 1 อนั ว่าด้วยการพสัดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 - เคร่ืองโทรสาร  -จัดหาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 18,000 อบต.ตะขบ ส้านกังานปลัด √

แบบใช้กระดาษธรรมดา ว่าด้วยการพสัดุของ อปท. พ.ศ. 2535

จ้านวน 1 เคร่ือง

 -ตู้เกบ็เอกสารเหล็ก  -จัดหาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 10,000 อบต.ตะขบ ส้านกังานปลัด √

ชนดิ 2 บานเล่ือนกระจก จ้านวน 2 ตู้ ว่าด้วยการพสัดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -ตู้เกบ็เอกสารเหล็ก  -จัดหาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 20,000 อบต.ตะขบ ส่วนสาธารณสุขฯ √

 ชนดิ 2 บานเล่ือนกระจก จ้านวน 4 ตู้ ว่าด้วยการพสัดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -ตู้เกบ็เอกสารเหล็กแบบล้ินชัก  -จัดหาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 6,000 อบต.ตะขบ ส้านกังานปลัด √

15 ชั้น จ้านวน 1 ตู้ ว่าด้วยการพสัดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -ตู้เกบ็เอกสารเหล็กชนดิ 2 บานเปดิ  -จัดหาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 10,000 อบต.ตะขบ ส้านกังานปลัด √

จ้านวน 2 ตู้ ว่าด้วยการพสัดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -ตู้เกบ็เอกสารเหล็กชนดิ 2 บานเปดิ  -จัดหาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 10,000 อบต.ตะขบ กองคลัง √ √ √ √

จ้านวน 2 ตู้ ว่าด้วยการพสัดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -ตู้เกบ็เอกสารเหล็กชนดิ 2 บานเปดิ  -จัดหาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 30,000 อบต.ตะขบ ส่วนการศึกษาฯ √

จ้านวน 6 ตู้ ว่าด้วยการพสัดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -ตู้เกบ็เอกสารเหล็กแบบล้ินชัก  -จัดหาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 6,000 อบต.ตะขบ ส้านกังานปลัด √

3 ชั้น จ้านวน 1 ตู้ ว่าด้วยการพสัดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -ถังน้้า ไมน่อ้ยกว่า 3,000 ลิตร  -จัดหาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 30,000 อบต.ตะขบ ส่วนการศึกษาฯ √

จ้านวน 3 ถัง ว่าด้วยการพสัดุของ อปท. พ.ศ. 2535

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

  -เคร่ืองชาร์ทแบตเตอร่ี  -จัดหาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 6,000 อบต.ตะขบ ส้านกังานปลัด √

จ้านวน 1 เคร่ือง ว่าด้วยการพสัดุของ อปท. พ.ศ. 2535

  -ชุดเคร่ืองขยายเสียงเคล่ือนที่  -จัดหาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 15,000 อบต.ตะขบ ส้านกังานปลัด √

พร้อมล้าโพง จ้านวน 1 ชุด ว่าด้วยการพสัดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -ชุดไมล์ลอย  จ้านวน 1 ชุด  -จัดหาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 4,500 อบต.ตะขบ ส้านกังานปลัด √

ว่าด้วยการพสัดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -เคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนดิ  -จัดหาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 96,000 อบต.ตะขบ ส้านกังานปลัด √

มอืถือ 5 วัตต์ จ้านวน 8 เคร่ือง ว่าด้วยการพสัดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -กล้องวงจรปดิ (CCTV) พร้อมติดต้ัง  -ขออนมุติัจัดท้าโครงการ 200,000 ม. 2 บา้นยางกระทงุ กองช่าง √ √ √

 -จัดหาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  ต้าบลตะขบ

ว่าด้วยการพสัดุของ อปท. พ.ศ. 2535 อ้าเภอปกัธงชัย

 จังหวัดนครราชสีมา

 -กล้องวงจรปดิ (CCTV) พร้อมติดต้ัง  -ขออนมุติัจัดท้าโครงการ 200,000 ม. 4 บา้นบชุะอม กองช่าง √ √ √

 -จัดหาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  ต้าบลตะขบ

ว่าด้วยการพสัดุของ อปท. พ.ศ. 2535 อ้าเภอปกัธงชัย

 จังหวัดนครราชสีมา

 -กล้องวงจรปดิ (CCTV) พร้อมติดต้ัง  -ขออนมุติัจัดท้าโครงการ 200,000 ม.16 บา้นน้้าซับ กองช่าง √ √ √

 -จัดหาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  ต้าบลตะขบ

ว่าด้วยการพสัดุของ อปท. พ.ศ. 2535 อ้าเภอปกัธงชัย

 จังหวัดนครราชสีมา

 -กล้องวงจรปดิ (CCTV) พร้อมติดต้ัง  -ขออนมุติัจัดท้าโครงการ 200,000 ม.18 บา้นหนองไทรงาม กองช่าง √ √ √

 -จัดหาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  ต้าบลตะขบ

ว่าด้วยการพสัดุของ อปท. พ.ศ. 2535 อ้าเภอปกัธงชัย

 จังหวัดนครราชสีมา
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 -กล้องวงจรปดิ (CCTV) พร้อมติดต้ัง  -ขออนมุติัจัดท้าโครงการ 200,000 ม.22 บา้นสวนพฒันา กองช่าง √ √ √

 -จัดหาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  ต้าบลตะขบ

ว่าด้วยการพสัดุของ อปท. พ.ศ. 2535 อ้าเภอปกัธงชัย

 จังหวัดนครราชสีมา

 -ไมช้ักฟวิส์ จ้านวน 1 อนั  -จัดหาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 22,000 อบต.ตะขบ กองช่าง √ √ √

ว่าด้วยการพสัดุของ อปท. พ.ศ. 2538

 -เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง  -จัดหาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 9,500 อบต.ตะขบ ส้านกังานปลัด √

จ้านวน 1 เคร่ือง ว่าด้วยการพสัดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง  -จัดหาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 9,500 อบต.ตะขบ กองช่าง √ √ √

จ้านวน 1 เคร่ือง ว่าด้วยการพสัดุของ อปท. พ.ศ. 2536

 -ปั๊มน้้า ประจ้ารถบรรทกุน้้า  -จัดหาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 100,000 อบต.ตะขบ ส้านกังานปลัด √

จ้านวน 1 ปั๊ม ว่าด้วยการพสัดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -ชุดพนกังานดับเพลิง จ้านวน 2 ชุด  -จัดหาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 18,000 อบต.ตะขบ ส้านกังานปลัด √

ว่าด้วยการพสัดุของ อปท. พ.ศ. 2536

 -ตู้เกบ็ชุดดับเพลิง จ้านวน 1 ตู้  -จัดหาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 17,000 อบต.ตะขบ ส้านกังานปลัด √

ว่าด้วยการพสัดุของ อปท. พ.ศ. 2537

 -สายส่งน้้าดับเพลิง ขนาดเส้นผ่านศูนย์  -จัดหาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 20,000 อบต.ตะขบ ส้านกังานปลัด √

กลาง 1.5 นิ้ว จ้านวน 2 สาย ว่าด้วยการพสัดุของ อปท. พ.ศ. 2538

 -สายส่งน้้าดับเพลิง ขนาดเส้นผ่านศูนย์  -จัดหาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 24,000 อบต.ตะขบ ส้านกังานปลัด √

กลาง 2 นิ้ว จ้านวน 2 สาย ว่าด้วยการพสัดุของ อปท. พ.ศ. 2539

 -เคร่ืองคอมพวิเตอร์  -จัดท้าขออนมุติัฯส่งใหค้ณะกรรมการ 23,000 อบต.ตะขบ ส้านกังานปลัด √

ส้าหรับงานประมวล แบบที่ 1 การบริหารและจัดหาระบบคอมพวิเตอร์

จ้านวน 1 เคร่ือง  -จัดหาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการพสัดุของ อปท. พ.ศ. 2535
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 -เคร่ืองคอมพวิเตอร์  -จัดท้าขออนมุติัฯส่งใหค้ณะกรรมการ 46,000 อบต.ตะขบ ส่วนการศึกษาฯ √

ส้าหรับงานประมวล แบบที่ 1 การบริหารและจัดหาระบบคอมพวิเตอร์

จ้านวน 2 เคร่ือง  -จัดหาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการพสัดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -เคร่ืองคอมพวิเตอร์  -จัดท้าขออนมุติัฯส่งใหค้ณะกรรมการ 23,000 อบต.ตะขบ ส่วนสาธารณสุขฯ √

ส้าหรับงานประมวล แบบที่ 1 การบริหารและจัดหาระบบคอมพวิเตอร์

จ้านวน 1 เคร่ือง  -จัดหาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการพสัดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -เคร่ืองคอมพวิเตอร์ โนต้บุ้ค  -จัดท้าขออนมุติัฯส่งใหค้ณะกรรมการ 21,000 อบต.ตะขบ ส่วนสาธารณสุขฯ √

ส้าหรับงานประมวล การบริหารและจัดหาระบบคอมพวิเตอร์

จ้านวน 1 เคร่ือง  -จัดหาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการพสัดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -เคร่ืองคอมพวิเตอร์ โนต้บุ้ค  -จัดท้าขออนมุติัฯส่งใหค้ณะกรรมการ 21,000 อบต.ตะขบ กองช่าง √ √ √

ส้าหรับงานประมวล การบริหารและจัดหาระบบคอมพวิเตอร์

จ้านวน 1 เคร่ือง  -จัดหาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการพสัดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์  ชนดิ LED สี  -จัดท้าขออนมุติัฯส่งใหค้ณะกรรมการ 16,000 อบต.ตะขบ กองคลัง √ √ √ √

 แบบ Network จ้านวน 1 เคร่ือง การบริหารและจัดหาระบบคอมพวิเตอร์

 -จัดหาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการพสัดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์  -จัดท้าขออนมุติัฯส่งใหค้ณะกรรมการ 7,300 อบต.ตะขบ ส้านกังานปลัด √

ชนดิ LED ขาว-ด้า จ้านวน 1 เคร่ือง การบริหารและจัดหาระบบคอมพวิเตอร์

 -จัดหาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการพสัดุของ อปท. พ.ศ. 2535
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 -เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์  -จัดท้าขออนมุติัฯส่งใหค้ณะกรรมการ 14,600 อบต.ตะขบ ส่วนการศึกษาฯ √

ชนดิ LED ขาว-ด้า จ้านวน 2 เคร่ือง การบริหารและจัดหาระบบคอมพวิเตอร์

 -จัดหาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการพสัดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -เคร่ืองส้ารองไฟฟาู ขนาด 1 kVA  -จัดท้าขออนมุติัฯส่งใหค้ณะกรรมการ 12,200 อบต.ตะขบ ส้านกังานปลัด √

จ้านวน 2 เคร่ือง การบริหารและจัดหาระบบคอมพวิเตอร์

 -จัดหาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการพสัดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -เคร่ืองส้ารองไฟฟาู ขนาด 1 kVA  -จัดท้าขออนมุติัฯส่งใหค้ณะกรรมการ 6,100 อบต.ตะขบ กองคลัง √ √ √ √

จ้านวน 1 เคร่ือง การบริหารและจัดหาระบบคอมพวิเตอร์

 -จัดหาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการพสัดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -เคร่ืองส้ารองไฟฟาู ขนาด 1 kVA  -จัดท้าขออนมุติัฯส่งใหค้ณะกรรมการ 6,100 อบต.ตะขบ ส่วนสาธารณสุขฯ √

จ้านวน 1 เคร่ือง การบริหารและจัดหาระบบคอมพวิเตอร์

 -จัดหาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการพสัดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -เคร่ืองส้ารองไฟฟาู ขนาด 1 kVA  -จัดท้าขออนมุติัฯส่งใหค้ณะกรรมการ 18,300 อบต.ตะขบ ส่วนการศึกษาฯ √

จ้านวน 3 เคร่ือง การบริหารและจัดหาระบบคอมพวิเตอร์

 -จัดหาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการพสัดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -เคร่ืองส้ารองไฟฟาู ขนาด 1 kVA  -จัดท้าขออนมุติัฯส่งใหค้ณะกรรมการ 6,100 อบต.ตะขบ กองช่าง √ √ √

จ้านวน 1 เคร่ือง การบริหารและจัดหาระบบคอมพวิเตอร์

 -จัดหาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการพสัดุของ อปท. พ.ศ. 2535
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 -รถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทกุแบบดีเซล)  -จัดหาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 896,000 อบต.ตะขบ ส้านกังานปลัด √

จ้านวน 1 คัน ว่าด้วยการพสัดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -โทรทศัน ์แอล อ ีดี (LED TV)  -จัดหาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 9,000 อบต.ตะขบ ส่วนการศึกษาฯ √

ขนาด 32 นิ้ว จ้านวน 1 เคร่ือง ว่าด้วยการพสัดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล  -จัดหาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 24,000 อบต.ตะขบ ส่วนสาธารณสุขฯ √

จ้านวน  1 เคร่ือง ว่าด้วยการพสัดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -ไดโว่สูบน้้า จ้านวน 1 เคร่ือง  -จัดหาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 2,500 อบต.ตะขบ กองช่าง √ √ √

ว่าด้วยการพสัดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -ปั๊มลม จ้านวน 1 ปั๊ม  -จัดหาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 10,000 อบต.ตะขบ กองช่าง √ √ √

ว่าด้วยการพสัดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -สว่านไฟฟาู  -จัดหาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 1,600 อบต.ตะขบ กองช่าง √ √ √

ว่าด้วยการพสัดุของ อปท. พ.ศ. 2536

2 โครงการจัดท้าแผนที่ภาษแีละ  -ขั้นตอนการจัดท้าและเสนอโครงการ 200,000  พื้นที่ในเขต อบต.ตะขบ กองคลัง √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ทะเบยีนทรัพย์สิน  -ขั้นตอนจัดท้าแผนที่แมบ่ทและคัดลอก

ข้อมลูที่ดิน

3 อดุหนนุ  อบต.โคกไทย อดุหนนุ อบต.โคกไทย 10,000 อบต.โคกไทย กองคลัง √ √ √

โครงการศูนย์รวมข่าวสารการจัดซ้ือ

จัดจ้างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

ระดับอ้าเภอ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรม ทศันศึกษาดูงาน  - ขออนมุติัโครงการ 400,000 หอประชุม อบต.ตะขบ ส้านกังานปลัด √

พฒันาศักยภาพบคุลากรของ  - รับสมคัรผู้เข้าอบรม และดูงานของหนว่ยงาน

อบต.ตะขบ และผู้น้าทอ้งถิ่น  - ขออนมุติัรายชื่อผู้เข้าอบรม ที่มคีวามเปน็เลิศ

 - ด้าเนนิการฝึกอบรมและทศันศึกษา ด้านต่างๆ ของหนว่ย

ดูงาน ภายนอก

 - รายงานสรุปผลการด้าเนนิโครงการ

2 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม  - ขออนมุติัโครงการ 20,000 วัดปาุพลับพลาชัย ส้านกังานปลัด √

 - รับสมคัรผู้เข้าอบรม

 - ขออนมุติัรายชื่อผู้เข้าอบรม

 - ด้าเนนิการฝึกอบรม

 - รายงานสรุปผลการด้าเนนิโครงการ

3 โครงการพฒันาความรู้ตาม  - ขออนมุติัโครงการ 10,000 หอประชุม อบต.ตะขบ ส้านกังานปลัด √

พรบ.ข้อมลูข่าวสาร  - รับสมคัรผู้เข้าอบรม

 - ขออนมุติัรายชื่อผู้เข้าอบรม

 - ด้าเนนิการฝึกอบรม

 - รายงานสรุปผลการด้าเนนิโครงการ

     8.3  สนับสนุนบุคลากรในสงักัดขององค์การบริหารสว่นต าบลตะขบ ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจยั เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือยกระดับประสทิธิภาพการท างานให้เกิดประสทิธิผลในการบริการ

             ประชาชนและในการสื่อสารและร่วมมอืกับประชาคมอาเซียน

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรมด้านการปอูงกนัและ  -เขียนโครงการเพื่อขออนมุติัจัดท้า 60,000 พื้นที่ในเขต ต้าบลตะขบ ส้านกังานปลัด √

ระงับอคัคีภยั โครงการ

 -รับสมคัรผู้เข้าร่วมโครงการและคัดเลือก

อปพร.ต้าบลตะขบและเจ้าหนา้ที่

ปฏบิติังานปอูงกนัและบรรเทา

สาธารณภยัเข้ารับการฝึกอบรม

 -ประสานขอยืมวิทยากรจากหนว่ยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
 -จัดหาสถานที่ และอปุกรณ์ตาม

โครงการ

 -ด้าเนนิการฝึกอบรม

 -ติดตามรายงานผลการด้าเนนิงาน

2 โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง  -เขียนโครงการเพื่อขออนมุติั 200,000 พื้นที่ในเขต ต้าบลตะขบ ส้านกังานปลัด √

ในพื้นที่ ต้าบลตะขบ จัดท้าโครงการ

 -ส้ารวจพื้นที่ประสบภยัแล้ง

 -ประสานหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง

 -จัดหาวัสดุ อปุกรณ์ตามโครงการ

 -ด้าเนนิงานตามโครงการ

9. ยทุธศาสตร์ด้านรักษาความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยส์นิ

     9.2 สง่เสริม สนับสนุนและร่วมมอื กับสว่นราชการ หน่วยงาน มลูนิธิการกุศลและองค์กรที่เก่ียวขอ้ง ในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการชว่ยเหลอืผู้ประสบภัย

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการปอูงกนั ลดอบุติัเหตุทางถนน  -เขียนโครงการเพื่อขออนมุติัจัดท้า 30,000 1. สามแยก ส้านกังานปลัด √

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ โครงการ บา้นเขาพญาปราบ

 -ประสาน อปพร. อบต.ตะขบ ทกุนาย 2.อา่งเกบ็น้้าล้าส้าลาย

เพื่อแต่งต้ังใหไ้ปปฏบิติัหนา้ที่ประจ้าจุด

บริการ (7 วันอนัตราย)

 -จัดเตรียมสถานที่ อปุกรณ์ และน้้าด่ืม

ส้าหรับประชาชน

 -ติดตามรายงานผลการด้าเนนิงาน

4 โครงการปอูงกนัลดอบุติัเหตุทางถนน  -เขียนโครงการเพื่อขออนมุติัจัดท้า 30,000 1. ส่ีแยกบา้นน้้าซับ ส้านกังานปลัด √ √

เทศกาลส่งทา้ยปเีกา่ต้อนรับปใีหม่ โครงการ 2. สามแยก

 -ประสาน อปพร. อบต.ตะขบ ทกุนาย บา้นเขาพญาปราบ

เพื่อแต่งต้ังใหไ้ปปฏบิติัหนา้ที่ประจ้าจุด

บริการ (7 วันอนัตราย)

 -จัดเตรียมสถานที่ อปุกรณ์  และน้้าด่ืม

ส้าหรับประชาชน

 -ติดตามรายงานผลการด้าเนนิงาน

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรม อปพร.  -เขียนโครงการเพื่อขออนมุติัจัดท้า 400,000 อบต.ตะขบ ส้านกังานปลัด √

โครงการ

 -ประชาสัมพนัธ์รับสมคัรประชาชน

ผู้สนใจเข้าฝึกอบรม

 -ประสานขอยืมวิทยากรจากหนว่ยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

 -จัดหาสถานที่ และอปุกรณ์ตาม

โครงการ

 -ด้าเนนิการฝึกอบรม

 -ติดตามรายงานผลการด้าเนนิงาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรปอูงกนั  -เขียนโครงการเพื่อขออนมุติัจัดท้า 60,000 พื้นที่ในเขตต้าบลตะขบ ส้านกังานปลัด √

ไฟปาุ โครงการ

 -ประชาสัมพนัธ์รับสมคัรประชาชน

ผู้สนใจเข้าฝึกอบรม

 -ประสานขอยืมวิทยากรจากศูนย์ควบคุม

ไฟปาุภาคตะวันออกเฉียงเหนอื

 -จัดหาสถานที ่และอุปกรณ์ตามโครงการ

 -ด้าเนนิการฝึกอบรม

 -ติดตามรายงานผลการด้าเนนิงาน

สถานที่ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

สถานที่ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

     9.4 สนับสนุนการฝึกอบรมจดัตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้าน และอาสาสมคัรปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เพ่ือเป็นก าลงัสนับสนุนเจา้หน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัย

           และการจราจรในชมุชนหมู่บ้าน

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

10.  ยทุธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอ้ม

       10.2  สง่เสริม สนับสนุนและร่วมมอืกับสว่นราชการ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจติส านึก  เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดลอ้มของชมุชนท้องถ่ิน

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ


