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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 ม.6 โครงการขุดลอกคลองยางหล่น โครงการขุดลอกคลองยางหล่น 500,000 ม.6 บ้านน้อย กองช่าง

พร้อมติดต้ังปูาย จ านวน 1 ปูาย  ต าบลตะขบ

อ าเภอปักธงชัย

 จังหวดันครราชสีมา

2 ม.14 โครงการขุดสระประปา โครงการขุดสระประปา 500,000 ม.14 บ้านโคกตะกุด กองช่าง

พร้อมติดต้ังปูาย จ านวน 1 ปูาย  ต าบลตะขบ

อ าเภอปักธงชัย

 จังหวดันครราชสีมา

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 โครงการกีฬาศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก  - กิจกรรมเดินขบวนพาเหรดเด็กเล็ก 30,000 สนามกีฬาโรงเรียน กองการศึกษาฯ

สัมพันธ์  - กิจกรรมการแสดงของเด็กเล็ก บ้านยางกระทุง

 - กีฬาทีแ่ข่งขันเฉพาะเด็กเล็กกีฬาที่

ร่วมกันระหวา่งเด็ก และกีฬาทีแ่ข่งขัน

เฉพาะผู้ปกครอง

 - การจัดแสดงนิทรรศการ

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

     2.1  แนวทางส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

ล าดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

ขององค์การบรหิารส่วนต าบลตะขบ
1.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ

     1.1  แนวทางพัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  เพ่ือสงวนและกักเก็บน้ าเพ่ือการเกษตรและการอุปโภคและบริโภค  รวมทัง้วางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง

ล าดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ผด. 02 



16

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 โครงการทัศนศึกษาดูงานศูนยพ์ัฒนา  - กิจกรรมชมการแสดงสัตว์ 30,000 สวนสัตวน์ครราชสีมา กองการศึกษาฯ

เด็กเล็ก "แหล่งเรียนรู้สู่โลกกวา้ง"  - กิจกรรมลดโลกร้อน

 - กิจกรรมเรียนรู้ระบบนิเวศ

3 โครงการปัจฉิมนิเทศและ  - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 10,000 หอประชุม อบต.ตะขบ กองการศึกษาฯ

มอบประกาศนียบัตรเด็กเล็ก  - กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร

4 โครงการติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ตภายใน  - ด าเนินการติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ต 50,000  พืน้ทีใ่นเขต อบต.ตะขบ กองการศึกษาฯ

ต าบลตะขบ    ภายในต าบลตะขบ

5 โครงการการส่งเสริมและสนับสนุน  - กิจกรรมการแสดง 30,000 โรงเรียนและ กองการศึกษาฯ

กิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ  - กิจกรรมตอบปัญหาเพือ่รับของรางวลั ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

 พืน้ทีใ่นเขต อบต.ตะขบ

6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนยพ์ัฒนา 168,000 โรงเรียนและ กองการศึกษาฯ

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็ก ทัง้ 5 ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

จ านวน 5 ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพใน  พืน้ทีใ่นเขต อบต.ตะขบ

การจัดการเรียนการสอน

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 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน โครงการอาหารกลางวนัส าหรับ 638,400 ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ

การบริหารสถานศึกษาอาหารกลางวนั ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กโดยท าการจัดสรร  พืน้ทีใ่นเขต อบต.ตะขบ

ส าหรับเด็กเล็กในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 20/คน/วนั  จ านวน 245 วนั

2 สนับสนุนอาหารกลางวนัโรงเรียน เงินอุดหนุนอาหารกลางวนัส าหรับ 2,888,000 โรงเรียน กองการศึกษาฯ

สังกัด สพฐ. นักเรียนอนุบาล-ป.6  พืน้ทีใ่นเขต อบต.ตะขบ

อัตราคนละ 20 บาท จ านวน 200วนั

     2.5  แนวทางส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยและนักเรียนระดับประถมศึกษามีสุขภาพดี พร้อมส าหรับการเรียนรู้

ล าดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ล าดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
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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.

3 อาหารเสริม (นม) ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก โครงการอาหารเสริม (นม) 218,450.00 ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ

สังกัด อบต.ตะขบ ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก  พืน้ทีใ่นเขต อบต.ตะขบ

จ านวน 260 วนั

7.37 บาท/วนั

4 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน  - จัดซ้ือนมตามโครงการอาหารเสริม 1,383,500.00 โรงเรียน กองการศึกษาฯ

(นม) ส าหรับนักเรียน จ านวน 260 คน  พืน้ทีใ่นเขต อบต.ตะขบ

 7.37 บาท/วนั

 - ส่งมอบนมให้นักเรียนด่ืม

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 โครงการส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดิน  -ประชาสัมพันธโ์ครงการฯ ให้ประชาชน 30,000  พืน้ทีใ่นเขต อบต.ตะขบ ส านักปลัด

ด้วยปุย๋พืชสด เข้าร่วมกิจกรรม

 -จัดหาวทิยากร/ด าเนินการจัดอบรม

เกีย่วกับการปรับปรุงรักษาดิน

 -รายงานผลการด าเนินงาน

 -สรุปเกีย่วกับโครงการฯ

2 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพดี  -ประชาสัมพันธโ์ครงการฯ ให้ประชาชน 30,000  พืน้ทีใ่นเขต อบต.ตะขบ ส านักปลัด

ตามระบบการปฏิบัติทางการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรม

ทีดี่เหมาะสม (GAP)  -ด าเนินการจัดอบรม/จัดหาวทิยากร

เกีย่วกับการผลิตข้าวคุณภาพดี

 -รายงานผลการด าเนินงาน

 -สรุปเกีย่วกับโครงการฯ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

     3.2 แนวทางลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ  มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน

ล าดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ล าดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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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 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจ  -ประชาสัมพันธโ์ครงการฯ ให้ประชาชน 50,000  พืน้ทีใ่นเขต อบต.ตะขบ ส านักปลัด

พอเพียง เข้าร่วมกิจกรรม

 -จัดหาวทิยากรมาอบรม

 -ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอบรม

 -รายงานผลการด าเนินงาน

 -สรุปเกีย่วกับโครงการ/ติดตามผู้เข้ารับ

การอบรมวา่สามารถน าความรู้ไปใช้ใน

ชีวติประจ าวนัหรือไม่

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 โครงการมอบผ้าห่มกันหนาว  - ส ารวจผู้สูงอายแุละผู้พิการทีย่ากจน 100,000  พืน้ทีใ่นเขต อบต.ตะขบ ส านักปลัด

เพือ่บรรเทาความเดือดร้อนของ และขาดแคลนผ้าห่มกันหนาว

ผู้สูงอาย ุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  - จัดหาผ้าห่มกันหนาวให้ผู้สูงอายุ

และผู้พิการ

            ภาครัฐและเอกชน

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคม

     4.1 แนวทางส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมูบ่้าน  ให้พ่ึงตนเองได้  ให้ประชาชนมีฐานะดีขึน้มีสาธารณูปโภคทีด่ีและเข้าถึงทุกชุมชน

ล าดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2559

     3.4 แนวทางสนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก  เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีทีท่ันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทัง้

ล าดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2559



19

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 โครงการอบรม  พัฒนาและส่งเสริม  - ส ารวจความต้องการพัฒนาความรู้ 20,000  พืน้ทีใ่นเขต อบต.ตะขบ ส านักปลัด

การประกอบอาชีพ ในการประกอบอาชีพ
 - จัดหาวทิยากรมาฝึกอบรม/จัดฝึกอบรม
 - รายงานผลการด าเนินงาน/
 - ติดตามผู้เข้ารับการอบรมวา่สามารถ

น าความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพ หรือไม่

2 โครงการพัฒนาศักยภาพและ  -ด าเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพ 80,000  พืน้ทีใ่นเขต อบต.ตะขบ ส านักปลัด

คุณภาพชีวติของเด็ก เยาวชน สตรี และคุณภาพชีวติของเด็ก เยาวชน สตรี

ผู้สูงอาย ุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอาย ุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

3 สนับสนุน  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  -ด าเนินการสนับสนุน  ส่งเสริม 50,000  พืน้ทีใ่นเขต อบต.ตะขบ ส านักปลัด
ภายในต าบละตขบ กลุ่มอาชีพภายในต าบลตะขบ

4 เบีย้ยงัชีพผู้ปุวยเอดส์  -ประชาสัมพันธผู้์ปุวยเอดส์ให้มารับ 42,000  พืน้ทีใ่นเขต อบต.ตะขบ ส านักปลัดฯ

ลงทะเบียนผู้ปุวยเอดส์เพือ่ขอรับเบีย้

 -รับลงทะเบียนผู้ปุวยเอดส์
 -ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธรัิบเบีย้ยงัชีพ
ผู้ปุวยเอดส์

 -จ่ายเบีย้ยงัชีพ

5 เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ  -ประชาสัมพันธผู้์สูงอายใุห้มารับ 11,359,200  พืน้ทีใ่นเขต อบต.ตะขบ ส านักปลัดฯ
ลงทะเบียนผู้สูงอายเุพือ่ขอรับเบีย้
 -รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ

 -ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธรัิบเบีย้ยงัชีพ

ผู้สูงอายุ
 -จ่ายเบีย้ยงัชีพ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

      4.2  แนวทางส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมทีเ่หมาะสมและด าเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณ

              เพ่ือด าเนินการพัฒนาบทบาท และคุณภาพชีวิตอย่างต่อเน่ือง รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความรูค้วามช านาญในวิชาชีพทีเ่หมาะสม เพ่ือพ่ึงตนเองเลีย้งตนเองและครอบครัว

              และศักดิศ์รีได้อย่างมีเกียรติ ทัดเทียมกับบุคคลทัว่ไป

ล าดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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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.

6 เบีย้ยงัชีพคนพิการ  -ประชาสัมพันธค์นพิการให้มารับ 1,920,000  พืน้ทีใ่นเขต อบต.ตะขบ ส านักปลัดฯ

ลงทะเบียนคนพิการเพือ่ขอรับเบีย้

 -รับลงทะเบียนคนพิการ

 -ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธรัิบเบีย้ยงัชีพ

คนพิการ

 -จ่ายเบีย้ยงัชีพ

7 เงินสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชน  -ให้ตัวแทนกลุ่มส่งโครงการมาเพือ่รับการ 100,000  พืน้ทีใ่นเขต อบต.ตะขบ ส านักปลัด
สนับสนุนจากกองทุนสวสัดิการของ 

อบต.ตะขบ 

 -พิจารณาโครงการ

 -ติดตามรายงานผลการด าเนินงาน

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 โครงการจ้างนักเรียน  นักศึกษา  -ประกาศและรับสมัครนักเรียน 30,000 อบต.ตะขบ ส านักปลัด

ระหวา่งปิดภาคเรียน นักศึกษาท างานในระหวา่งปิดเทอม

 -นักเรียน  นักศึกษาท างานระหวา่ง

ปิดเทอม

2 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมทีอ่ยูอ่าศัย  -ส ารวจประชาชนทีต้่องการ 100,000 อบต.ตะขบ ส านักปลัด

ผู้สูงอาย ุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ความช่วยเหลือด้านทีอ่ยูอ่าศัย

 -คัดเลือกประชาชนและด าเนินการ

ก่อสร้างกับประชาชนทีไ่ด้รับการคัดเลือก

     4.3  แนวทางส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน เพ่ือเป็นบุคลากรทีม่ีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต

ล าดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ล าดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
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    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 โครงการชุมชนอุน่ใจได้ลูกหลาน  -เขียนโครงการเพือ่ขออนุมัติจัดท า 50,000  พืน้ทีใ่นเขต อบต.ตะขบ ส านักปลัด

กลับคืนปฏิบัติการปิดล้อม  X-ray โครงการ

เชิงรุก 90 วนั  -ประสานข้อมูลกลุ่มเปูาหมายจาก

ผู้เกีย่วข้องเพือ่คัดกรอง

 -ประสานขอยมืวทิยากร

 -ด าเนินการจัดส่งกลุ่มเส่ียงเข้าค่ายบ าบัด

 -สรุปผลการด าเนินงาน

2 โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไข  -เขียนโครงการเพือ่ขออนุมัติจัดท า 50,000  พืน้ทีใ่นเขต อบต.ตะขบ ส านักปลัด

ปัญหายาเสพติด โครงการ

 -ประสานข้อความร่วมมือกับผู้น าหมูบ่้าน

สถานศึกษา  ในพืน้ที่

 -ด าเนินการจัดฝึกอบรม
 -สรุปผลรายงานการด าเนินงาน

3 โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด  -เขียนโครงการเพือ่ขออนุมัติจัดท า 100,000  พืน้ทีใ่นเขต อบต.ตะขบ ส านักปลัด

โครงการ

 -ประสานข้อมูลกลุ่มเปูาหมายจาก

ผู้เกีย่วข้องเพือ่คัดกรอง

 -ประสานขอยมืวทิยากร

 -ด าเนินการจัดฝึกอบรม
 -สรุปผลรายงานการด าเนินงาน

     4.5  แนวทางด าเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกระดับเพ่ือปูองกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพติด การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติด

ล าดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
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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 โครงการ อบต.ตะขบสัญจร  - ประสานงานกับอ าเภอปักธงชัยและ 50,000  พืน้ทีใ่นเขต อบต.ตะขบ ส านักปลัด

หน่วยงานต่างๆ เพือ่ออกหน่วยให้บริการ

ประชาชนสัญจร

2 โครงการประชาคมหมูบ่้านและระดับ  -รวบรวมแผนชุมชนทุกหมูบ่้าน 20,000  พืน้ทีใ่นเขต อบต.ตะขบ ส านักปลัด

ต าบล  เพือ่จัดท าแผนยทุธศาสตร์และ  -สรุปแผนชุมชนและร่วมประชาคม อบต.ตะขบ

แผนพัฒาต าบล  อบต.ตะขบ ระดับต าบล

 -รวบรวมแผนชุมชนระดับต าบล

3 โครงการประชาคมแผนชุมชน  -ประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดท า 20,000  พืน้ทีใ่นเขต อบต.ตะขบ ส านักปลัด

ระดับหมูบ่้าน แผนชุมชน

 -ประชาสัมพันธแ์ละออกพืน้ทีป่ระชาคม

หมูบ่้านตามวนัและเวลาทีก่ าหนด

 -ติดตามรายงานผลการด าเนินงาน

 -สรุปแผนชุมชน

4 สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน  -ประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดท า 20,000  พืน้ทีใ่นเขต อบต.ตะขบ ส านักปลัด

แผนชุมชน

 -ประชาสัมพันธแ์ละออกพืน้ทีป่ระชาคม

หมูบ่้านตามวนัและเวลาทีก่ าหนด

 -ติดตามรายงานผลการด าเนินงาน

 -สรุปแผนชุมชน

     4.6  แนวทางด าเนินการโครงการ  อบต.เคลือ่นที ่ เพ่ือให้บริการประชาชน  และรับทราบปัญหา  อุปสรรค  และความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่

ล าดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
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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 โครงการอุดหนุน อสม.  - กลุ่ม อสม.ทุกหมูบ่้านเสนอ 142,500  พืน้ทีใ่นเขต อบต.ตะขบ กองสาธารณสุขฯ

โครงการเพือ่ขอรับเงินอุดหนุน

ประจ าปี 2559

 - ตรวจสอบรายละเอียดของ

โครงการ/ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน/

จ่ายเงินอุดหนุนให้กลุ่ม อสม.

 - ติดตามรายงานผลการด าเนินงาน

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 โครงการปูองกันและเอาชีวติรอดจาการ  -ด าเนินการโครงการปูองกันและเอาชีวติ 10,000  พืน้ทีใ่นเขต อบต.ตะขบ กองสาธารณสุขฯ

จมน้ าเด็กในต าบลตะขบ รอดจากการจมน้ าเด็กในต าบลตะขบ

2 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ  -ด าเนินการโครงการเสริมสร้าง 30,000  พืน้ทีใ่นเขต อบต.ตะขบ กองสาธารณสุขฯ

การประสานงานเพือ่ระดมทรัพยากร สมรรถนะการประสานงานเพือ่ระดม

ส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ ์ปูองกันแก้ไข ทรัพยากรส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์

ปัญหาเอดส์และการต้ังครรภ์ใน ปูองกันแก้ไขปัญหาเอดส์และ

กลุ่มวยัรุ่น การรต้ังครรภ์ในกลุ่มวยัรุ่น

3 โครงการอบรมฟืน้ฟูความรู้เพือ่พัฒนา  -ด าเนินการโครงการอบรมฟืน้ฟูความรู้ 30,000 อบต.ตะขบ กองสาธารณสุขฯ

ศักยภาพด้านสาธารณสุข เพือ่พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข

     5.2  แนวทางส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมูบ่้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรูก้ารดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การปูองกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง 

            การรับประทานอาหารทีม่ีประโยชน์  และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขัน้ตอนและวิธีการทางการแพทย์

ล าดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

     5.1  แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบ่้าน (อสม.)

ล าดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
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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.

4 โครงการรณรงค์การเฝูาระวงัควบคุม  -เขียนโครงการเพือ่ขอรับการสนับสนุน 30,000  พืน้ทีใ่นเขต อบต.ตะขบ กองสาธารณสุขฯ

และระวงัการเผยแพร่ระบาดของ งบประมาณจากกองทุน สปสช.

โรคไข้เลือดออก อบต.ตะขบ

 -จัดหาวสัดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ใน

การด าเนินโครงการ

 -ประชุมซักซ้อมแผนปฏิบัติการ

ฉีดพ่นหมอกควนัก าจัดยงุ และรณรงค์

ก าจัดลูกน้ า

 -ด าเนินการฉีดพ่นหมอกควนัก าจัดยงุ

 และรณรงค์ก าจัดลูกน้ า

 - สรุปผลและรายงานผลให้

คณะกรรมการกองทุน สปสช.

อบต.ตะขบ ทราบ

5 โครงการควบคุมและปูองกัน  - เขียนโครงการเพือ่ขอรับการสนับสนุน 30,000  พืน้ทีใ่นเขต อบต.ตะขบ กองสาธารณสุขฯ

โรคมือ เท้าปากหรือโรคไข้หวดันก งบประมาณ จากกองทุน สปสช.

สายพันธุใ์หม่ อบต.ตะขบ

 - จัดหาวสัดุอุปกรณ์ส าหรับควบคุม

โรคมือเท้าปาก (กรณีเกิดโรคระบาด)

 - จัดหาวสัดุอุปกรณ์ส าหรับควบคุม

โรคไข้หวดันกสายพันธใ์หม่

(กรณีเกิดโรคระบาด)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย

การพัสดุของ อปท. พ.ศ. 2535

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ล าดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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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.

6 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย  -จัดหาผู้น าเต้นแอโรบิคและ 30,000 ลานกีฬาอเนกประสงค์ กองสาธารณสุขฯ

ของเด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ไป ประชาสัมพันธโ์ครงการให้ประชาชน อบต.ตะขบ

 -กิจกรรมลานแอโรบิค ทราบ

 -ด าเนินกิจกรรมลานแอโรบิค

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 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน  -ขออนุมัติ/เบิกจ่ายเงินให้แก่ 180,000  พืน้ทีใ่นเขต อบต.ตะขบ กองสาธารณสุขฯ

สุขภาพท้องถิน่ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิน่

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 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 ม.2  บ้านยางกระทุง กองช่าง

พร้อมไหล่ทางหินคลุกเฉล่ีย กวา้ง 6 ม.  ต าบลตะขบ

ข้างละ 0.30 ม. ยาว 144 ม. อ าเภอปักธงชัย

หนา 0.15 ม.  จังหวดันครราชสีมา

2  -ม.3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 25,000 ม.3  บ้านกุดคล้า กองช่าง

พร้อมไหล่ทางหินคลุกเฉล่ีย กวา้ง 1.50  ม.  ต าบลตะขบ

ข้างละ 0.30 ม. ยาว 28  ม. อ าเภอปักธงชัย

หนา 0.15 ม.  จังหวดันครราชสีมา

พ.ศ. 2560

6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

     6.2  แนวทางก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทัว่ถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต

            ทางการเกษตร แหล่งท่องเทีย่วและพ้ืนทีอ่ื่น ๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน

ล าดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2559

   5.4  แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ

ล าดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ล าดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
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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.

3  -ม.3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 29,000 ม.3  บ้านกุดคล้า กองช่าง

พร้อมไหล่ทางหินคลุก กวา้ง 3 ม.  ต าบลตะขบ

เฉล่ียข้างละ 0.30 ม. ยาว 17 ม. อ าเภอปักธงชัย

หนา 0.15 ม.  จังหวดันครราชสีมา

4  -ม.3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 164,000 ม.3  บ้านกุดคล้า กองช่าง

พร้อมไหล่ทางหินคลุก กวา้ง 3.50 ม.  ต าบลตะขบ

เฉล่ียข้างละ 0.30 ม. ยาว 81 ม. อ าเภอปักธงชัย

หนา 0.15 ม.  จังหวดันครราชสีมา

5  -ม.4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 77,000 ม.4  บ้านบุชะอม กองช่าง

พร้อมไหล่ทางหินคลุก กวา้ง 3 ม.  ต าบลตะขบ

เฉล่ียข้างละ 0.30 ม. ยาว 33 ม. อ าเภอปักธงชัย

หนา 0.15 ม.  จังหวดันครราชสีมา

6  -ม.4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 66,900 ม.4  บ้านบุชะอม กองช่าง

พร้อมไหล่ทางหินคลุก กวา้ง 3.50 ม.  ต าบลตะขบ

เฉล่ียข้างละ 0.30 ม. ยาว 33 ม. อ าเภอปักธงชัย

หนา 0.15 ม.  จังหวดันครราชสีมา

7  -ม.4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 174,000 ม.4  บ้านบุชะอม กองช่าง

พร้อมไหล่ทางหินคลุก กวา้ง 3 ม.  ต าบลตะขบ

เฉล่ียข้างละ 0.30 ม. ยาว 172 ม. อ าเภอปักธงชัย

หนา 0.15 ม.  จังหวดันครราชสีมา

8  -ม.5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 400,000 ม.5  บ้านคลองน้ าขาว กองช่าง

พร้อมไหล่ทางหินคลุก กวา้ง 5 ม.  ต าบลตะขบ

เฉล่ียข้างละ 0.30 ม. ยาว 138 ม. อ าเภอปักธงชัย

หนา 0.15 ม.  จังหวดันครราชสีมา

ล าดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
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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.

9  -ม.8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 140,000 ม.8  บ้านคลองสาริกา กองช่าง

พร้อมไหล่ทางหินคลุก กวา้ง 3.50 ม.  ต าบลตะขบ

เฉล่ียข้างละ 0.30 ม. ยาว 69 ม. อ าเภอปักธงชัย

หนา 0.15 ม.  จังหวดันครราชสีมา

10  -ม.8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 69,000 ม.8  บ้านคลองสาริกา กองช่าง

พร้อมไหล่ทางหินคลุก กวา้ง 3 ม.  ต าบลตะขบ

เฉล่ียข้างละ 0.30 ม. ยาว 40 ม. อ าเภอปักธงชัย

หนา 0.15 ม.  จังหวดันครราชสีมา

11  -ม.10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 400,000 ม.10  บ้านโคกส าราญ กองช่าง

พร้อมไหล่ทางหินคลุก กวา้ง 6 ม.  ต าบลตะขบ

เฉล่ียข้างละ 0.30 ม. ยาว 115 ม. อ าเภอปักธงชัย

หนา 0.15 ม.  จังหวดันครราชสีมา

12  -ม.12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 194,000 ม.12  บ้านโคกเหิบ กองช่าง

พร้อมไหล่ทางหินคลุก กวา้ง 3 ม.  ต าบลตะขบ

เฉล่ียข้างละ 0.30 ม. ยาว 112 ม. อ าเภอปักธงชัย

หนา 0.15 ม.  จังหวดันครราชสีมา

13  -ม.13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 464,000 ม.13  บ้านตะเคียนคู่ กองช่าง

พร้อมไหล่ทางหินคลุก กวา้ง 4 ม.  ต าบลตะขบ

เฉล่ียข้างละ 0.30 ม. ยาว 200 ม. อ าเภอปักธงชัย

หนา 0.15 ม.  จังหวดันครราชสีมา

14  -ม.16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 ม.16  บ้านน้ าซับ กองช่าง

พร้อมไหล่ทางหินคลุก กวา้ง 5 ม.  ต าบลตะขบ

เฉล่ียข้างละ 0.30 ม. ยาว 173 ม. อ าเภอปักธงชัย

หนา 0.15 ม.  จังหวดันครราชสีมา

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ล าดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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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.

15  -ม.16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 101,000  ม.16  บ้านน้ าซับ กองช่าง

พร้อมไหล่ทางหินคลุก กวา้ง 6 ม.  ต าบลตะขบ

เฉล่ียข้างละ 0.30 ม. ยาว 29 ม. อ าเภอปักธงชัย

 หนา 0.15 ม.  จังหวดันครราชสีมา

16  -ม.18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 182,000  ม.18 บ้านหนองไทรงาม กองช่าง

พร้อมไหล่ทางหินคลุก กวา้ง 4.50 ม.  ต าบลตะขบ

เฉล่ียข้างละ 0.30 ม. ยาว 70 ม. อ าเภอปักธงชัย

 หนา 0.15 ม.  จังหวดันครราชสีมา

17  -ม.18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 400,000  ม.18 บ้านหนองไทรงาม กองช่าง

พร้อมไหล่ทางหินคลุก กวา้ง 6 ม.  ต าบลตะขบ

เฉล่ียข้างละ 0.30 ม. ยาว 115 ม. อ าเภอปักธงชัย

 หนา 0.15 ม.  จังหวดันครราชสีมา

18  -ม.20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 61,000  ม.20 บ้านหนองบอน กองช่าง

พร้อมไหล่ทางหินคลุก กวา้ง 3 ม.  ต าบลตะขบ

เฉล่ียข้างละ 0.30 ม. ยาว 35 ม. อ าเภอปักธงชัย

 หนา 0.15 ม.  จังหวดันครราชสีมา

19  -ม.20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 57,000  ม.20 บ้านหนองบอน กองช่าง

พร้อมไหล่ทางหินคลุก กวา้ง 2.50 ม.  ต าบลตะขบ

เฉล่ียข้างละ 0.30 ม. ยาว 39 ม. อ าเภอปักธงชัย

 หนา 0.15 ม.  จังหวดันครราชสีมา

20  -ม.21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 200,000  ม.21 บ้านโนนสมบูรณ์ กองช่าง

พร้อมไหล่ทางหินคลุก กวา้ง 4 ม.  ต าบลตะขบ

เฉล่ียข้างละ 0.30 ม. ยาว 86 ม. อ าเภอปักธงชัย

 หนา 0.15 ม.  จังหวดันครราชสีมา

ล าดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
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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.

21  -ม.22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000  ม.22 บ้านสวนพัฒนา กองช่าง

พร้อมไหล่ทางหินคลุก กวา้ง 6 ม.  ต าบลตะขบ

เฉล่ียข้างละ 0.30 ม. ยาว 144 ม. อ าเภอปักธงชัย

 หนา 0.15 ม.  จังหวดันครราชสีมา

22  -ม.3 ก่อสร้างถนนหินคลุก ก่อสร้างถนนหินคลุก 100,000  ม.3 บ้านกุดคล้า กองช่าง

กวา้ง 2.50 ม.  ต าบลตะขบ

ยาว 285 ม. อ าเภอปักธงชัย

 หนา 0.12 ม.  จังหวดันครราชสีมา

23  -ม.8 ก่อสร้างถนนหินคลุก ก่อสร้างถนนหินคลุก 140,000  ม.8 บ้านคลองสาริกา กองช่าง

กวา้ง 4 ม.  ต าบลตะขบ

ยาว 250 ม. อ าเภอปักธงชัย

 หนา 0.12 ม.  จังหวดันครราชสีมา

24  -ม.12 ก่อสร้างถนนหินคลุก ก่อสร้างถนนหินคลุก 230,000  ม.12 บ้านโคกเหิบ กองช่าง

กวา้ง 4 ม.  ต าบลตะขบ

ยาว 400 ม. อ าเภอปักธงชัย

 หนา 0.12 ม.  จังหวดันครราชสีมา

25  -ม.12 ก่อสร้างถนนหินคลุก ก่อสร้างถนนหินคลุก 281,000  ม.12 บ้านโคกเหิบ กองช่าง

กวา้ง 4 ม.  ต าบลตะขบ

ยาว 502 ม. อ าเภอปักธงชัย

 หนา 0.12 ม.  จังหวดันครราชสีมา

26  -ม.20 ก่อสร้างถนนหินคลุก ก่อสร้างถนนหินคลุก 500,000  ม.20 บ้านหนองบอน กองช่าง

กวา้ง 3 ม.  ต าบลตะขบ

ยาว 1,190 ม. อ าเภอปักธงชัย

 หนา 0.12 ม.  จังหวดันครราชสีมา

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ล าดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



30

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

27  -ม.7 โครงการปรับปรุงระบบประปา  โครงการปรับปรุงระบบประปา 500,000  ม.7 บ้านหนองไผ่ กองช่าง

 ต าบลตะขบ

อ าเภอปักธงชัย

 จังหวดันครราชสีมา

28  -ม.11 โครงการก่อสร้างระบบประปา  โครงการก่อสร้างระบบประปา 500,000  ม.11 บ้านหนองปล้อง กองช่าง

หมูบ่้าน  ต าบลตะขบ

อ าเภอปักธงชัย

 จังหวดันครราชสีมา

29  -ม.15 โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ า  โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ า 300,000  ม.15 บ้านเขาพญาปราบ กองช่าง

ประปาหมูบ่้าน ประปาหมูบ่้าน  ต าบลตะขบ

อ าเภอปักธงชัย

 จังหวดันครราชสีมา

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  -อุดหนุนการไฟฟูา อุดหนุนการไฟฟูา 107,380 อ าเภอปักธงชัย กองช่าง

อ.ปักธงชัย/อ.วงัน้ าเขียว/อ าเภอสูงเนิน อ.ปักธงชัย/อ.วงัน้ าเขียว อ าเภอวงัน้ าเขียว

เพือ่ด าเนินการขยายเขตไฟฟูา อ าเภอสูงเนิน

ในเขต อบต.ตะขบ จังหวดันครราชสีมา

     6.4   ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภคและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ล าดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
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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 โครงการจัดงานวนัเฉลิม  -เขียนโครงการเพือ่ขออนุมัติจัดท า 200,000 อบต.ตะขบ ส านักปลัด

พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ โครงการ

พระเจ้าอยูห่ัว  -ประสานผู้น าหมูบ่้านเพือ่น ามวลชน

เข้ากิจกรรม

 -ด าเนินการตามโครงการ

 -สรุปผลการด าเนินงาน

2 โครงการจัดงานวนัเฉลิม  -เขียนโครงการเพือ่ขออนุมัติจัดท า 50,000 อบต.ตะขบ ส านักปลัด

พระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี โครงการ

 -ประสานผู้น าหมูบ่้านเพือ่น ามวลชน

เข้ากิจกรรม

 -ด าเนินการตามโครงการ

 -สรุปผลการด าเนินงาน

3 โครงการจัดงานวนัส าคัญทางศาสนา 1.กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 40,000 วดัในเขตต าบลตะขบ กองการศึกษาฯ

วฒันธรรมและประเพณีท้องถิน่ เนือ่งในวนัเข้าพรรษา

2.กิจกรรมท าบุญตักบาตร และกิจกรรม

เวยีนเทียนวนัมาฆบูชา  วนัอาสาฬหบูชา

และวนัวสิาขบูชา

7.  ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเทีย่วและบริการ  ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬา

     7.1   แนวทางพัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน เพ่ือการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชือ่มโยงสูกิ่จกรรมการท่องเทีย่ว

ล าดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



32

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 โครงการงานผ้าไหมและของดีปักธงชัย จัดบูธแสดงผลิตภัณฑ์ของดีต าบลตะขบ 70,000 อ าเภอปักธงชัย กองการศึกษาฯ

5 โครงการวนัฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี กิจกรรมบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี 35,000 อ าเภอปักธงชัย ส่วนการศีกษาฯ

ประจ าปี

6 โครงการสืบสานประเพณีวนัสงกรานต์ 1.กิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 180,000 อ่างเก็บน้ าล าส าลาย กองการศึกษาฯ

และวนัผู้สูงอายุ 2.กิจกรรมถวายภัตตาหารและ

สรงน้ าพระ

3.กิจกรรมการละเล่นพืน้บ้าน

7 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอปักธงชัย 10,000 อ าเภอปักธงชัย ส านักปลัด

ประจ าปี 2560

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 กิจกรรมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ 200,000 อ่างเก็บน้ าล าส าลาย กองการศึกษาฯ
เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่ว เพือ่เป็น การส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กระตุ้นเศรษฐกิจ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

     7.2  แนวทางพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเทีย่วเดิม สร้างแหล่งท่องเทีย่วใหม่ รวมทัง้จัดกิจกรรมด้านการท่องเทีย่ว และสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจ และสร้างรายได้

            จากการท่องเทีย่วขององค์การบริหารส่วนต าบลตะขบเพ่ิมขึน้ โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนอ่ืนๆ หน่วยงานและส่วนราชการ ตลอดจนองค์กรภาคเอกชนทีเ่ก่ียวข้อง

ล าดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ล าดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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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 โครงการกีฬาท้องถิน่สัมพันธ์ กิจกรรมการแข่งขันกีฬา ร่วมกับองค์กร 90,000 อ าเภอปักธงชัย กองการศึกษาฯ

ปกครองส่วนท้องถิน่ในเขต

อ าเภอปักธงชัย

2 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด กิจกรรมการแข่งขันกีฬา 180,000 สนามกีฬา อบต.ตะขบ กองการศึกษาฯ

"ตะขบคัพ"

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 การจัดหาครุภัณฑ์ในส านักงาน

 -เก้าอีท้ างาน   จ านวน 1 ตัว  -จัดหาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 3,000 อบต.ตะขบ กองการศึกษาฯ

วา่ด้วยการพัสดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -โต๊ะท างาน  จ านวน 1 ตัว  -จัดหาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 4,000 อบต.ตะขบ กองการศึกษาฯ

วา่ด้วยการพัสดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -ตู้เก็บเอกสารเหล็กชนิด 2 บานเปิด  -จัดหาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 5,500 อบต.ตะขบ กองการศึกษาฯ

มอก.  จ านวน 1 ตู้ วา่ด้วยการพัสดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -ตู้เก็บเอกสารเหล็กชนิด 2 บาน  -จัดหาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 5,500 อบต.ตะขบ กองการศึกษาฯ

เล่ือนกระจก  มอก.  จ านวน 1 ตู้ วา่ด้วยการพัสดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -ตู้เก็บเอกสารเหล็กชนิด 2 บาน  -จัดหาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 5,500 อบต.ตะขบ กองช่าง

เล่ือนกระจก  มอก.  จ านวน 1 ตู้ วา่ด้วยการพัสดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -เคร่ืองรับส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิด  -จัดหาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 60,000 อบต.ตะขบ ส านักปลัด

มือถือ 5 วตัต์ จ านวน 8 เคร่ือง วา่ด้วยการพัสดุของ อปท. พ.ศ. 2535

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

8.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี

     8.1  แนวทางปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ เพ่ือให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที ่ตามทีก่ฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือรองรับการเข้าสู่

             ประชาคมอาเซียน ทัง้น้ีรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลีย่นความรูแ้ละทัศนคติในด้านต่างๆกับองค์กรปกครองท้องถ่ินในประชาคมอาเซียนและของประเทศต่างๆ ในโลก

ล าดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ

      7.4  แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ระดับต าบล  เพ่ือให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬา

             รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสูกี่ฬาอาชีพ

ล าดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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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.

 -กล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดต้ัง  -ขออนุมัติจัดท าโครงการ 200,000 ส านักงาน อบต.ตะขบ กองช่าง

 -จัดหาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ต าบลตะขบ

วา่ด้วยการพัสดุของ อปท. พ.ศ. 2535 อ าเภอปักธงชัย

 จังหวดันครราชสีมา

 -ชุดพนักงานดับเพลิง จ านวน 2 ชุด  -จัดหาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 40,000 อบต.ตะขบ ส านักปลัด

วา่ด้วยการพัสดุของ อปท. พ.ศ. 2536

 -เคร่ืองคอมพิวเตอร์  -จัดท าขออนุมัติฯส่งให้คณะกรรมการ 16,000 อบต.ตะขบ ส านักปลัด

ส าหรับงานส านักงาน การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

จ านวน 1 เคร่ือง  -จัดหาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วา่ด้วยการพัสดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊  -จัดท าขออนุมัติฯส่งให้คณะกรรมการ 16,000 อบต.ตะขบ กองคลัง

ส าหรับงานส านักงาน การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

จ านวน 1 เคร่ือง  -จัดหาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วา่ด้วยการพัสดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -เคร่ืองส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA  -จัดท าขออนุมัติฯส่งให้คณะกรรมการ 9,600 อบต.ตะขบ ส านักปลัด

จ านวน 3 เคร่ือง การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

 -จัดหาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วา่ด้วยการพัสดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -เคร่ืองส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA  -จัดท าขออนุมัติฯส่งให้คณะกรรมการ 3,200 อบต.ตะขบ ส านักปลัด

จ านวน 1 เคร่ือง การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

 -จัดหาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วา่ด้วยการพัสดุของ อปท. พ.ศ. 2535

พ.ศ. 2560ล าดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2559
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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.

 -เคร่ืองส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA  -จัดท าขออนุมัติฯส่งให้คณะกรรมการ 3,200 อบต.ตะขบ กองการศึกษาฯ

จ านวน 1 เคร่ือง การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

 -จัดหาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วา่ด้วยการพัสดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -เคร่ืองส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA  -จัดท าขออนุมัติฯส่งให้คณะกรรมการ 3,200 อบต.ตะขบ กองสาธารณสุขฯ

จ านวน 1 เคร่ือง การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

 -จัดหาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วา่ด้วยการพัสดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -รถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกแบบดีเซล)  -จัดหาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 787,000 อบต.ตะขบ กองคลัง

จ านวน 1 คัน วา่ด้วยการพัสดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -กล้องถ่ายภาพนิง่ระบบดิจิตอล  -จัดหาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 7,000 อบต.ตะขบ กองคลัง

จ านวน  1 เคร่ือง วา่ด้วยการพัสดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -เคร่ืองช่วยสอน  -จัดหาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 12,000 อบต.ตะขบ กองการศึกษาฯ

จ านวน  4 เคร่ือง วา่ด้วยการพัสดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -ชัน้วาง  ส าหรับใส่ส่ือ  จัดมุมการเรียนรู้  -จัดหาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 5,000 อบต.ตะขบ กองการศึกษาฯ

จ านวน  1 ตู้ วา่ด้วยการพัสดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -ชัน้วางของ 3 ชัน้ 9 ช่อง  -จัดหาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 5,000 อบต.ตะขบ กองการศึกษาฯ

จ านวน  1 ตู้ วา่ด้วยการพัสดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -ชัน้วางรองเท้า  -จัดหาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 5,000 อบต.ตะขบ กองการศึกษาฯ

จ านวน  1 อัน วา่ด้วยการพัสดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -ชัน้วางหนังสือ  -จัดหาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 10,000 อบต.ตะขบ กองการศึกษาฯ

จ านวน  2  ตู้ วา่ด้วยการพัสดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -เคร่ืองเล่น DVD  -จัดหาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 5,000 อบต.ตะขบ กองการศึกษาฯ

จ านวน  1  เคร่ือง วา่ด้วยการพัสดุของ อปท. พ.ศ. 2535

ล าดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
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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.

 -โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)  -จัดหาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 80,000 อบต.ตะขบ กองการศึกษาฯ

จ านวน  5  เคร่ือง วา่ด้วยการพัสดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -เคร่ืองชัง่น้ าหนัก  -จัดหาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 1,000 อบต.ตะขบ กองการศึกษาฯ

จ านวน  1  เคร่ือง วา่ด้วยการพัสดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -เคร่ืองกรองน้ าด่ืม  -จัดหาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 50,000 อบต.ตะขบ กองการศึกษาฯ

จ านวน  5  ชุด วา่ด้วยการพัสดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -ตู้เยน็  ขนาด 5 คิวบิกฟุต  -จัดหาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 19,500 อบต.ตะขบ กองการศึกษาฯ

จ านวน  3  เคร่ือง วา่ด้วยการพัสดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -เคร่ืองเล่นเด็กเล่น  -จัดหาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 100,000 อบต.ตะขบ กองการศึกษาฯ

จ านวน  4  ชุด วา่ด้วยการพัสดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -มัลติมิเตอร์ วดั AVC  DCV,  -จัดหาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 1,700 อบต.ตะขบ กองช่าง

วดั ACA  DCA, วดั OHM DECIBEL วา่ด้วยการพัสดุของ อปท. พ.ศ. 2535

จ านวน 1 เคร่ือง

 -พัดลมอุตสาหกรรม  -จัดหาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 17,000 อบต.ตะขบ กองช่าง

จ านวน  1  ตัว วา่ด้วยการพัสดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -เล่ือยจิก๊ซอว์  -จัดหาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 4,500 อบต.ตะขบ กองช่าง

จ านวน  1  อัน วา่ด้วยการพัสดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -เล่ือยวงเดือนไฟฟูา  -จัดหาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 5,600 อบต.ตะขบ กองช่าง

จ านวน  1  อัน วา่ด้วยการพัสดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -สวา่นไขขวงไร้สาย  -จัดหาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 5,500 อบต.ตะขบ กองช่าง

จ านวน  1  อัน วา่ด้วยการพัสดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -สวา่นไฟฟูา  -จัดหาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 8,600 อบต.ตะขบ กองช่าง

จ านวน  1  อัน วา่ด้วยการพัสดุของ อปท. พ.ศ. 2535

 -บันไดอลูมิเนียม  ทรง A  -จัดหาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 8,000 อบต.ตะขบ กองช่าง

จ านวน  1  อัน วา่ด้วยการพัสดุของ อปท. พ.ศ. 2535

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ล าดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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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.

2 โครงการจัดท าแผนทีภ่าษีและ  -ขัน้ตอนการจัดท าและเสนอโครงการ 200,000  พืน้ทีใ่นเขต อบต.ตะขบ กองคลัง

ทะเบียนทรัพยสิ์น  -ขัน้ตอนจัดท าแผนทีแ่ม่บทและคัดลอก

ข้อมูลทีดิ่น

3 อุดหนุน  อบต.โคกไทย อุดหนุน อบต.โคกไทย 10,000 อบต.โคกไทย กองคลัง

โครงการศูนยร์วมข่าวสารการจัดซ้ือ

จัดจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ระดับอ าเภอ

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 ทัศนศึกษาดูงาน  - ขออนุมัติโครงการ 400,000 หอประชุม อบต.ตะขบ ส านักปลัด

พัฒนาศักยภาพบุคลากรของ  - รับสมัครผู้เข้าอบรม และดูงานของหน่วยงาน

อบต.ตะขบ และผู้น าท้องถิน่  - ขออนุมัติรายชือ่ผู้เข้าอบรม ทีม่ีความเป็นเลิศ

 - ด าเนินการฝึกอบรมและทัศนศึกษา ด้านต่างๆ ของหน่วย

ดูงาน ภายนอก

 - รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ

2 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม  - ขออนุมัติโครงการ 20,000 วดัปุาพลับพลาชัย ส านักปลัด

 - รับสมัครผู้เข้าอบรม

 - ขออนุมัติรายชือ่ผู้เข้าอบรม

 - ด าเนินการฝึกอบรม

 - รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ

     8.3  แนวทางสนับสนุนบุคลากรในสังกัดขององค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู ้เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการ

             ประชาชนและในการสือ่สารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน

ล าดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ล าดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
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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.

3 โครงการพัฒนาความรู้ตาม  - ขออนุมัติโครงการ 10,000 หอประชุม อบต.ตะขบ ส านักปลัด

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  - รับสมัครผู้เข้าอบรม

 - ขออนุมัติรายชือ่ผู้เข้าอบรม

 - ด าเนินการฝึกอบรม

 - รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ

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 โครงการปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ  - เขียนโครงการเพือ่ขออนุมัติ 20,000 อบต.ตะขบ ส านักปลัด

เพือ่สร้างความปรองดองสมานฉันท์ จัดท าโครงการ

ในท้องถิน่  -ประสานขอยมืวทิยาการจากหน่วยงาน

เกีย่วข้อง

 -จัดหาสถานทีแ่ละอุปกรณ์ตามโครงการ

 -ด าเนินการตามโครงการ

 -ติดตามรายงานผลการด าเนินงาน

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 ติดต้ังไฟฟูาสาธารณะประโยชน์ ติดต้ังไฟฟูาสาธารณะประโยชน์ 100,000 ม.22  บ้านสวนพัฒนา กองช่าง

และอุปกรณ์ และอุปกรณ์  ต าบลตะขบ

อ าเภอปักธงชัย

 จังหวดันครราชสีมา

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560

9. ยุทธศาสตร์ด้านรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

     9.1 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการติดตัง้ระบบเตือนภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต่างๆ 

ล าดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

     8.5  แนวทางเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการของประชาชน

ล าดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2559

ล าดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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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 โครงการฝึกอบรมด้านการปูองกันและ  -เขียนโครงการเพือ่ขออนุมัติจัดท า 30,000 อบต.ตะขบ ส านักปลัด

ระงับอัคคีภัย โครงการ

 -ประชาสัมพันธรั์บสมัครอาสาสมัคร

ผู้สนใจเข้าฝึกอบรม

 -ประสานขอยมืวทิยากรจากหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้อง

 -จัดหาสถานที ่และอุปกรณ์ตาม
 -ด าเนินการฝึกอบรม

 -ติดตามรายงานผลการด าเนินงาน

2 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  -ส ารวจหมูบ่้านทีป่ระสบภัยแล้ง 400,000 พืน้ทีใ่นเขต ต าบลตะขบ ส านักปลัด

ในพืน้ที ่ต าบลตะขบ  -เขียนโครงการเพือ่ขออนุมัติ

จัดท าโครงการ

 -ประสานส านักงานปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย  จัดหวดันครราชสีมา

หรือกรมทรัพยากรน้ า ภาค 5 เพือ่ขอรับ

สนับสนุนเคร่ืองสูบน้ า

 -ด าเนินการตามโครงการ

 -ต่ิดตามรายงานผลการด าเนินงาน

     9.2 แนวทางส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือ กับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรทีเ่ก่ียวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ล าดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
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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.

3 โครงการปูองกัน ลดอุบัติเหตุทางถนน  -เขียนโครงการเพือ่ขออนุมัติจัดท า 50,000 1. สามแยก ส านักปลัด

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ โครงการ บ้านเขาพญาปราบ

 -ประสาน อปพร. อบต.ตะขบ ทุกนาย 2.อ่างเก็บน้ าล าส าลาย

เพือ่แต่งต้ังให้ไปปฏิบัติหน้าทีป่ระจ าจุด 3. อ่างเก็บน้ าล าส าลาย

บริการ (7 วนัอันตราย)

 -จัดเตรียมสถานที ่อุปกรณ์ และน้ าด่ืม

ส าหรับประชาชน

 -ติดตามรายงานผลการด าเนินงาน

4 โครงการปูองกันลดอุบัติเหตุทางถนน  -เขียนโครงการเพือ่ขออนุมัติจัดท า 50,000 1. ส่ีแยกบ้านน้ าซับ ส านักปลัด

เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โครงการ 2. สามแยก

 -ประสาน อปพร. อบต.ตะขบ ทุกนาย บ้านเขาพญาปราบ

เพือ่แต่งต้ังให้ไปปฏิบัติหน้าทีป่ระจ าจุด

บริการ (7 วนัอันตราย)

 -จัดเตรียมสถานที ่อุปกรณ์  และน้ าด่ืม

ส าหรับประชาชน

 -ติดตามรายงานผลการด าเนินงาน

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ล าดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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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 อปพร.  -เขียนโครงการเพือ่ขออนุมัติจัดท า 300,000 ค่ายลูกเสืออ่างหิน ส านักปลัด

โครงการ

 -ประชาสัมพันธรั์บสมัครประชาชน

ผู้สนใจเข้าฝึกอบรม

 -ประสานขอยมืวทิยากรจากหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้อง

 -จัดหาสถานที ่และอุปกรณ์ตาม

โครงการ

 -ด าเนินการฝึกอบรม

 -ติดตามรายงานผลการด าเนินงาน

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 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกัน  -เขียนโครงการเพือ่ขออนุมัติจัดท า 30,000 พืน้ทีใ่นเขตต าบลตะขบ ส านักปลัด

ไฟปุา โครงการ

 -ประชาสัมพันธรั์บสมัครประชาชน

ผู้สนใจเข้าฝึกอบรม

 -ประสานขอยมืวทิยากรจากศูนยค์วบคุม

ไฟปุาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

 -จัดหาสถานที ่ อุปกรณ์และด าเนินการ   
ฝึกอบรม

 -ติดตามรายงานผลการด าเนินงาน

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

10.  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิง่แวดล้อม

       10.2  แนวทางส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตส านึก  เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิง่แวดล้อมของชุมชนท้องถ่ิน

ล าดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

     9.4 แนวทางสนับสนุนการฝึกอบรมจัดตัง้และอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้าน และอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เพ่ือเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าทีร่ัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัย

           และการจราจรในชุมชนหมูบ่้าน

ล าดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก


