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ส่วนที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
บทนํา 

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548   กําหนดให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  และ
แผนการดําเนินงาน  เพ่ือเป็นการกําหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนทุกแผน   
และงบประมาณประจําปี  เพ่ือให้การดําเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นไปตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ได้วางไว้แล้ว   และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด  5  ซึ่งกําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลจัดทําแผนการดําเนินงาน
ประจําปี  โดยเสนอในรูปแบบรายละเอียดแผนงาน /โครงการ ซึ่งเป็นแผนที่ครอบคลุมแผนงาน/ งาน/ 
โครงการและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองการบริหาร การบริการข้ันพ้ืนฐาน และการจัดการสิ่งแวดล้อม การจําแนกรายละเอียดของแผนงาน / 
โครงการในแผนการดําเนินงานจะทําให้การติดตามผลและประเมินผลมีความสะดวกย่ิงขึ้น ทั้งนี้ ได้กําหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลไว้ 6 ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ย่ังยืน 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ 
   หวังเป็นอย่างย่ิงว่า แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลไทยาวาส  จะเป็นประโยชน์ในการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลอย่างบูรณาการ ตลอดจนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป 
 

   
        งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส 
ธันวาคม  2557 
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วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน 
 

  แผนการดําเนินงานเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือควบคุม
การดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงาน
และประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกและรวดเร็วมากย่ิงขึ้น โดยสามารถแยกได้ดังน้ี 

1. เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนา ปรับปรุง และขยายระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้เพียงพอและทั่ว
ถึงกับความต้องการของประชาชน 

2. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ฟ้ืนฟูประเพณี กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

3. เพ่ือพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนสังคมด้านรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริม เผยแพร่การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ราษฎรในท้องถิ่น 

4. เพ่ือพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา กิจกรรม นันทนาการให้กับเยาวชนและประชาชน
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

5. เพ่ือส่งเสริมการบริการ ป้องกัน รักษาสุขภาพอนามัยให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงปราศจากโรคติดต่อ 

6. เพ่ืออนุรักษ์สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้คง
อยู่ต่อไป 

7. เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
และเพ่ิมรายได้ของประชาชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

8. เพ่ือพัฒนาภูมิทัศน์ ปรับปรุงทัศนียภาพ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นให้สะอาด สวยงามน่าอยู่น่าอาศัย 

9. เพ่ือส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลกับประชาชนให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

10. เพ่ือพัฒนายกระดับขีดความสามารถ เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานท้องถิ่น
ในการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
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ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  (หมวด 5 ข้อ 26) ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงาน โดยมี
ขั้นตอน  ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน ๆ   
ที่ดําเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แล้วจัดทําร่างแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถ่ินประกาศเป็นแผนการดําเนินงาน ทั้งน้ี ให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่
ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

 
แผนภูมิขั้นตอนการจดัทาํแผนการดําเนนิงาน 

 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทําแผนพัฒนา

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทําแผนพัฒนา

คณะกรรมการพัฒนา 
ท้องถ่ิน

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทําแผนพัฒนา

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม อปท.

หน่วยงาน
 จัดทําร่างแผนการดําเนินงาน  
 
 
 

เสนอร่างแผนการดําเนินงานให้ 
 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
 
 
 

พิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 
 
 
 
 

ผู้บริหารท้องถ่ินให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้

 ผู้บริหารท้องถ่ิน  
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ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน 
 

แผนการดําเนินงานแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการ
จริงของปีงบประมาณ จึงเป็นประโยชน์และมีความสําคัญต่อองค์กรในภาพรวม เพราะแผนการดําเนินงานเกิด
จากการวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาที่มีอยู่จริง และแนวทางแก้ไขปัญหา ด้วยการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัดให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าแผนการดําเนินงานมีประโยชน์ต่อองค์กรดังน้ี 

1. เป็นเคร่ืองมือช่วยให้การบริหารจัดการพัฒนาเทศบาลได้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

2. สามารถนําแผนงาน/โครงการไปปฏิบัติได้จริง เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ในระดับต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล 

3. เกิดความประหยัดด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ เพราะได้วางแนวทาง
ปฏิบัติไว้แล้ว 

4. สามารถจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ ในการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ตรงตามความต้องการและครอบครองทุกพ้ืนที่ 

5. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับประชาชนในการมีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วม
ตัดสินใจปรับปรุง และแก้ไขพัฒนาท้องถิ่น 

6. การแบ่งงานความรับผิดชอบมีความชัดเจน เกิดความคล่องตัว ลดความซ้ําซ้อนขั้นตอนใน
การทํางาน 

7. เกิดการประสานบูรณาการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
8. เป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 
 

*************************** 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ต ค พ ย ธ ค ม ค ก พ มี ค เม ย พ ค มิ ย ก ค ส ค ก ย
โครงการ/กิจกรรม สถานที่

ดําเนินการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

    แนวทางการพัฒนาที่ 1. การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน  ระบบจราจร สะพาน เขื่อนกันดิน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ํา  ประตูระบายน้ํา  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําผังเมือง
รวม  ระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ  และเตรยีมความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติสาธารณะ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559หน่วย
ดําเนินการ

ลําดับ
ที่ งบประมาณรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

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 วางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก  

บริเวณซอยแท้งค์น้ําบ้านลุง หวิ่น
  หมู่ที่ 3

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ํา เส้นผ่าศูนย์กลาง
 0.60 เมตร ยาว 175 เมตร พร้อมบ่อพัก 
บริเวณซอยบ้านลุงหวิ่น  หมู่ที่ 3 รายละเอียด
ตามแบบแปลน อบต.ไทยาวาส พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน 1  ป้าย  
(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

451,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง



ต ค พ ย ธ ค ม ค ก พ มี ค เม ย พ ค มิ ย ก ค ส ค ก ย
โครงการ/กิจกรรม สถานที่

ดําเนินการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

    แนวทางการพัฒนาที่ 1. การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน  ระบบจราจร สะพาน เขื่อนกันดิน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ํา  ประตูระบายน้ํา  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําผังเมือง
รวม  ระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ  และเตรยีมความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติสาธารณะ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559หน่วย
ดําเนินการ

ลําดับ
ที่ งบประมาณรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

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 ก่อสร้างถนนหินคลุกซอยบ้าน

นางสุนันท์   ยิ้มถนอม  หมู่ที่ 4
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบ้านนาง
สุนันท์   ยิ้มถนอม หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4.50 
เมตร และ 6 เมตร ยาวรวม 510 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ไทยาวาส 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน 1  
ป้าย (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

1,068,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง



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 ก่อสร้างระบบประปา หอถัง เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปา   หอถังพร้อม 1,313,100 หมู่ที่ 1 กองช่าง

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน
    แนวทางการพัฒนาที่ 2. การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน ท่อเมนประปา   บ่อบาดาล

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

พร้อมบ่อบาดาล  บริเวณบ้าน
นางสุกัญญา   พันนึก หมู่ที่ 1

บ่อบาดาล   บริเวณบ้าน    นางสุกัญญา  พันนึก หมู่
ที่ 1 รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ไทยาวาส 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน 1  ป้าย  
 (ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

, , ู

2 โครงการซ่อมแซมระบบประปา
ภายในตําบลไทยาวาส

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมเกี่ยวกับระบบประปา  เช่น  
เครื่องสูบน้ําใต้ดิน  ท่อเมนประปา  ระบบไฟฟ้าบ่อ
บาดาล  รวมไปถึงค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินอื่น  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก
ในการบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  ฯลฯ  (ปรากฎในแผนงานพาณิชย์
 งานกิจการประปา)

150,000 หมู่ที่ 1-4 กองช่าง



ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน
    แนวทางการพัฒนาที่ 2. การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน ท่อเมนประปา   บ่อบาดาล

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

3 จ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้ง 50,000 หมู่ที่ 1-4 กองช่าง
ระบบประปา รวมทั้งปรับปรุง 
บํารุงรักษาระบบประปา

อุปกรณ์ประปา  รวมถึงการปรับปรุง  บํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์  ค่าจ้างเหมา
บริการต่างๆ  ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเกี่ยวกับระบบ
ประปา ฯลฯ เป็นต้น   (ปรากฎในแผนงานพาณิชย์ 
งานกิจการประปา)

, ู



ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน
    แนวทางการพัฒนาที่ 2. การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน ท่อเมนประปา   บ่อบาดาล

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

4 ค่าไฟฟ้าสําหรับหอถังประปา เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับหอถังประปา 1,600,000 ตําบลไท กองช่าง
เครื่องสูบน้ํา และอื่นๆ เครื่องสูบน้ํา และอื่นๆ เพื่อใช้ในกิจการประปา และ

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าเสียงตามสายที่สถานีส่ง
และสถานีรับที่ใช้เปิดเพื่อส่งข่าวของทางราชการอัน
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน และไฟฟ้าส่องสว่างทาง
สาธารณะ  (ปรากฎในแผนงานพาณิชย์ งานกิจการ
ประปา ,แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน)

, ,
ยาวาส



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 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นเงินอดหนนกิจการที่เป็น 392 900 หม่ที่ 2-3 กองช่าง

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน
    แนวทางการพัฒนาที่ 3. ปรับปรุง  บํารุงรักษาระบบไฟฟ้า  ขยายเขตไฟฟ้าและไฟทางสาธารณะ

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ
1 โครงการขยายเขตไฟฟา

สาธารณะ หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 3
เพอจายเปนเงนอุดหนุนกจการทเปน
สาธารณประโยชน์ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอ
นครชัยศรี) ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
ดังนี้
1. บริเวณซอยบ้านอาจารย์สุรศักดิ์  ปลาบู่ทอง 
หมู่ที่ 3 โดยปักเสาคอนกรีต ขนาด 9 เมตร 
จํานวน 9 ต้น พร้อมกับเสาตอหม้อคอนกรีต 
ขนาด 0.25x0.25x3.50 เมตร พาดสาย
อลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร 
จํานวน 1 เส้น ระยะทาง 300 เมตร และพาด
สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตาราง
มิลลิเมตร จํานวน 1 เส้น ระยะทาง 300 เมตร 
ติดตั้งโคมไฟถนนชนิดหลอดฟลูออเรสเซ้นต์ ขนาด
 2x36 วัตต์ จํานวน 5 ชุด ตามประมาณการของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

392,900 หมูท 2 3 กองชาง



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

ดําเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน
    แนวทางการพัฒนาที่ 3. ปรับปรุง  บํารุงรักษาระบบไฟฟ้า  ขยายเขตไฟฟ้าและไฟทางสาธารณะ

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ
2 บริเวณซอยบ้านนางเปรื่อง ไชยะมัง หม่ที่ 22. บรเวณซอยบานนางเปรอง ไชยะมง หมูท 2 
โดยปักเสาคอนกรีต ขนาด 9 เมตร จํานวน 4 ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตาราง
มิลลิเมตร จํานวน 1 เส้น ระยะทาง 85 เมตร  
และพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 
ตารางมิลลิเมตร จํานวน 1 เส้น ระยะทาง 85 
เมตร ติดตั้งโคมไฟถนนชนิดหลอดฟลูออเรสเซ้นต์
 ขนาด 2x36 วัตต์ จํานวน 3 ชุด ตามประมาณ
การของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3. บริเวณซอยบ้านรองสมชาย เรืองรังษี หมู่ 3 
โดยปักเสาคอนกรีต ขนาด 9 เมตร พาดสาย
อลูมิเนียมหุ้มฉนวน ระยะทาง 700 เมตร  พร้อม
ติดตั้งโคมไฟถนนชนิดหลอดฟลูออเรสเซ้นต์ ขนาด
 2x36 วัตต์  ตามประมาณการของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โ ฝึ ั ื่ ่ ป็ ่ ใ ้ ่ ใ ํ ิ โ ฝึ ผ้สงอาย ผ้ ํ ั ป ั

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

    แนวทางการพัฒนาที่ 1. ส่งเสริม สนับสนุนงานสวัสดิการสังคม  การสังคมสงเคราะห์  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาส  และเด็ก

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  และคุณภาพชีวิต

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ดําเนินการ
สถานที่

ดําเนินการ
1 โครงการฝกอบรมสมมนาและ

ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
และผู้ด้อยโอกาสตําบลไทยาวาส

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการฝกอบรม
 และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสตําบลไทยาวาส 
เป็นค่าพาหนะ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม  ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ
 หรือการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เพื่อ
เพิ่มทักษะความรู้ เสริมสร้างความเข้มแข็ง สามารถ
เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมในชุมชน  
ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นด้านต่างๆ (ปรากฎในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน)

60,000 ผูสูงอายุ ผู
พิการ 

ผู้ด้อยโอกาส

สานกปลด



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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

    แนวทางการพัฒนาที่ 1. ส่งเสริม สนับสนุนงานสวัสดิการสังคม  การสังคมสงเคราะห์  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาส  และเด็ก

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  และคุณภาพชีวิต

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ดําเนินการ
สถานที่

ดําเนินการ
2 ั ิ ื่ ่ ป็ ิ ั ิ ผ้สงอาย ผ้ ํ ั ป ั2 อุดหนุนกองทุนสวสดการชุมชน เพอจายเปนเงนอุดหนุนกองทุนสวสดการชุมชน

ตําบลไทยาวาส  ในการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง 
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกองทุนฯ ให้มีความเข้มแข็ง  
(ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

50,000 ผูสูงอายุ ผู
พิการ 

ผู้ด้อยโอกาส

สานกปลด

3 ค่าใช้จ่ายสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์

เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่
แพทย์ได้รับรองและวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่
ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ไม่สามารถประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองได้  (ปรากฎในแผนงานงบกลาง  งานงบ
ปลาง)

12,000  ผู้ป่วยเอดส์ สํานักปลัด



ี ิ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  และคุณภาพชีวิต

    แนวทางการพัฒนาที่ 2. ส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมในครอบครัว  และชุมชน  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการรณรงค์  ป้องกัน  และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม  และ
ยาเสพติด

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ
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 โครงการป้องกันการแพร่ระบาด

ของยาเสพติดและควบคุม
ป้องกันยาเสพติดในชุมชนตําบล
ไทยาวาส

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติดและควบคุมป้องกันยาเสพติด
ในชุมชนตําบลไทยาวาส การดําเนินการป้องกันกลุ่ม
เสี่ยง  เช่น  เด็กและเยาวชนในโรงเรียน  สถานศึกษา
  ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  กิจกรรมการ
บําบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด  และการ
ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน 
  (ปรากฎในแผนงานการรักษาความสวบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

10,000 หมู่ 1-4 สํานักปลัด

ท ดาเนนการ ดาเนนการ



ี ิ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  และคุณภาพชีวิต

    แนวทางการพัฒนาที่ 2. ส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมในครอบครัว  และชุมชน  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการรณรงค์  ป้องกัน  และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม  และ
ยาเสพติด

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ
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.ท ดาเนนการ ดาเนนการ

2 โครงการปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติ และสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปกป้อง
สถาบันของชาติอันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติ
และความสามัคคี และสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ โดยให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ  เอกสารต่างๆ หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น (ปรากฎในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน)

30,000 หมู่ 1-4 สํานักปลัด



ี ิ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  และคุณภาพชีวิต

    แนวทางการพัฒนาที่ 2. ส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมในครอบครัว  และชุมชน  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการรณรงค์  ป้องกัน  และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม  และ
ยาเสพติด

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ
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.ท ดาเนนการ ดาเนนการ

3 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
สิทธิ เสรีภาพ และความเท่า
เทียมกันโดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต สิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียมกัน
โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพื่อส่งเสริม
สิทธิและเสรีภาพ ความเท่าเทียมกัน และการสร้าง
ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ตามนโยบายของรัฐบาล 
 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และกระทรวงหมาด
ไทย  (ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

10,000  ตําบล   
ไทยาวาส

สํานักปลัด



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  และคุณภาพชีวิต

    แนวทางการพัฒนาที่ 3. ส่งเสริม  สนับสนุนการดําเนินงาน  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ข้อมูลข่าวสารในชุมชน

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

 - - - - -



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โ ่ ั ี ้ ื่ ่ ป็ ่ ใ ้ ่ ใ ั ่ ั ี ้ ํ ไ สํานักปลัด

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  และคุณภาพชีวิต

    แนวทางการพัฒนาที่ 4. ส่งเสริม  สนับสนุนกีฬา และนันทนาการ

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ
1 โครงการแขงขนกฬาตานยาเสพ

ติดตําบลไทยาวาส (ไทยาวาสคัพ
 ครั้งที่ 2)

เพอจายเปนคาใชจายในการจดการแขงขนกฬาตาน
ยาเสพติด (ไทยาวาสคัพ ครั้งที่2) สําหรับเยาวชน  
และประชาชนตําบลไทยาวาสและตําบลใกล้เคียง  
หรือจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ  เช่น 
 ค่าตอบแทนผู้ตัดสิน  ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ 
 เอกสารต่างๆ  หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ  
(ปรากฎแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และ
นันทนาการ   งานกีฬาและนันทนาการ)

100,000 ตาบลไท
ยาวาส

สานกปลด

2 โครงการส่งเสริมการเต้นแอโรบิค
เพื่อสุขภาพตําบลไทยาวาส

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเต้นแอโรบิค
เพื่อสุขภาพ  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
(ปรากฎแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และ
นันทนาการ   งานกีฬาและนันทนาการ)

30,000 ตําบลไท
ยาวาส

สํานักปลัด



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

ดําเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  และคุณภาพชีวิต

    แนวทางการพัฒนาที่ 4. ส่งเสริม  สนับสนุนกีฬา และนันทนาการ

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ
โ ป ั ป ี ื่ ่ ป็ ่ ใ ้ ่ ใ ป ั ป ี 2 สํานักปลัด3 โครงการปรบปรุงสนามกฬา
ตําบลไทยาวาส

เพอจายเปนคาใชจายในการปรบปรุงสนามกฬา
ตําบลไทยาวาส เช่น  ทาสีสนาม ปรับภูมิทัศน์
โดยรอบให้มีความเหมาะสม  และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จําเป็น ฯลฯ  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสถานที่การ
ออกกําลังกายที่เหมาะสม (ปรากฎแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ   งานกีฬาและ
นันทนาการ)

20,000 ลาน
อเนกประส
งค์วัดไทยา

วาส

สานกปลด

4 วัสดุกีฬา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้กับทุก
หมู่บ้าน  กลุ่ม/ชมรมกีฬาที่จัดตั้งขึ้น  และ
สถานศึกษาในตําบลไทยาวาส  ฯลฯ   เพื่อส่งเสริม
ให้ประชาชนได้ออกกําลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม (ปรากฎในแผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ)

20,000 หมู่ที่ 1-4 สํานักปลัด



หน่วย
ํ ิ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  และคุณภาพชีวิต

    แนวทางการพัฒนาที่ 5. ส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัย  จัดหาพัสดุ  ครุภัณฑ์  และอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  รวมไปถึงการส่งเสริมการ
ปฏิบัติงาน  การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

ลําดับ
ี่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ํ ิ 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 โครงการตั้งด่านตรวจเพื่อป้องกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งด่านตรวจเพื่อป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทสกาลสําคัญ  เช่น  
เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่(ปรากฎในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน)

10,000 หมู่ 1-4 สํานักปลัด

2 โครงการฝึกอบรม/ทบทวน       
อปพร.

เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. และ
จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม  ค่า
เสื้อผ้า  เครื่องแต่งกาย  ฯลฯ  เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย  
(ปรากฎแผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

150,000 หมู่ 1-4 สํานักปลัด

ดําเนินการที ดําเนินการ



หน่วย
ํ ิ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  และคุณภาพชีวิต

    แนวทางการพัฒนาที่ 5. ส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัย  จัดหาพัสดุ  ครุภัณฑ์  และอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  รวมไปถึงการส่งเสริมการ
ปฏิบัติงาน  การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

ลําดับ
ี่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ํ ิ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ดําเนินการที ดําเนินการ
3 เงินสํารองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่จําเป็นเร่งด่วนหรือ

ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น  เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของราษฎร เช่น น้ําท่วม อัคคีภัย วาตภัย 
เป็นต้น  (ปรากฎแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง)

400,000 ตําบลไท
ยาวาส

สํานักปลัด



ี ิ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  และการสาธารณสุข

พ.ศ.2559

    แนวทางการพัฒนาที่ 1.  พัฒนาการศึกษา และส่งเสริมระบบการศึกษา  พัฒนาสื่อการเรียนการสอน  ทักษะ  และวัสดุ - อุปกรณ์ที่จําเป็น   และเหมาะสมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  
และสถานศึกษาในความรับผิดชอบ

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2558งบประมาณรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

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 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล
ไทยาวาส  จํานวน 20 คน อัตรามื้อละ 20 บาทต่อ
คน จํานวน 280 วัน  ตั้งไว้  112,000 บาท  ทั้งนี้ 
 จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 
(ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา)

112,000 ศพด.อบต.
ไทยาวาส

สํานักปลัด
ดาเนนการ ดาเนนการท



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

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  และการสาธารณสุข

พ.ศ.2559

    แนวทางการพัฒนาที่ 1.  พัฒนาการศึกษา และส่งเสริมระบบการศึกษา  พัฒนาสื่อการเรียนการสอน  ทักษะ  และวัสดุ - อุปกรณ์ที่จําเป็น   และเหมาะสมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  
และสถานศึกษาในความรับผิดชอบ

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2558งบประมาณรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

2 อาหารเสริม(นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับ 271 300 ศพด และ สํานักปลัด2 อาหารเสรม(นม) เพอจายเปนคาจดซออาหารเสรม(นม)  ใหกบ
สถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส
  ดังรายละเอียดดังนี้
 (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  (20 คน x 7.37 บาท x
 280 วัน) ตั้งไว้   41,272 บาท 
 (2) โรงเรียนวัดไทยาวาส (นิลดําพิทยานุสรณ์)  
(120 คนx7.37 บาทx260วัน) ตั้งไว้  229,944 
 บาท   ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน
 2558
(ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา)

271,300 ศพด.และ 
รร.วัดไท
ยาวาส

สานกปลด



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

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  และการสาธารณสุข

พ.ศ.2559

    แนวทางการพัฒนาที่ 1.  พัฒนาการศึกษา และส่งเสริมระบบการศึกษา  พัฒนาสื่อการเรียนการสอน  ทักษะ  และวัสดุ - อุปกรณ์ที่จําเป็น   และเหมาะสมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  
และสถานศึกษาในความรับผิดชอบ

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2558งบประมาณรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

3 วัสดการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน เพื่อใช้ใน 15 000 ศพด วัด สํานักปลัด3 วสดุการศกษา เพอจายเปนคาจดซอสอการเรยนการสอน เพอใชใน
การจัดการเรียนรู้ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. 
(ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา)

15,000 ศพด.วด
ไทยาวาส

สานกปลด

4 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
ของโรงเรียนวัดไทยาวาส (นิลดํา
พิทยานุสรณ์)

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดไทยา
วาส  (นิลดําพิทยานุสรณ์)  ตามภารกิจถ่ายโอน  
จํานวน  120  คน  อัตรามื้อละ  20 บาทต่อคน  
จํานวน  200 วัน   ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (  (ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

480,000 รร.วัดไท
ยาวาส

สํานักปลัด



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

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  และการสาธารณสุข
    แนวทางการพัฒนาที่ 2. ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และแหล่งเรียนรู้ชุมชน

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม



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 หล่อเทียนจํานําพรรษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหล่อเทียน 15 000 วัดไทยาวาส สํานักปลัด

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  และการสาธารณสุข
    แนวทางการพัฒนาที่ 3. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสําคัญของชาติ

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

1 หลอเทยนจานาพรรษา เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมหลอเทยน
จํานําพรรษา  เช่น  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าวัสดุที่จําเป็น  ฯลฯ  (ปรากฎในแผนงาน
การศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น)

15,000 วดไทยาวาส สานกปลด

2 โครงการลดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ 
และประเพณีสงค์น้ําพระ 
(ประเพณีสงกรานต์)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานลดน้ําดําหัว
ผู้สูงอายุ  ประเพณีสงค์น้ําพระ เนื่องในเทศกาล
สงกรานต์  เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
 เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม   ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุที่จําเป็น  และค่าจ้างเหมา
บริการ  ฯลฯ (ปรากฎในแผนงานการศาสนา  
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น)

80,000 ตําบลไท
ยาวาส

สํานักปลัด



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  และการสาธารณสุข
    แนวทางการพัฒนาที่ 3. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสําคัญของชาติ

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

3 โครงการสืบสานประเพณีลอย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสืบสาน 5 000 ตําบลไท สํานักปลัด3 โครงการสบสานประเพณลอย
กระทง

เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมสบสาน
ประเพณีลอยกระทง  เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่น เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุที่จําเป็น  ฯลฯ  (ปรากฎใน
แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

5,000 ตาบลไท
ยาวาส

สานกปลด



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  และการสาธารณสุข
    แนวทางการพัฒนาที่ 3. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสําคัญของชาติ

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

4 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ 100 000 ตําบลไท สํานักปลัด4 โครงการเฉลมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จประเจ้าอยู่หัว 5 
ธันวามหาราช (วันพ่อแห่งชาติ)

เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมเฉลมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวา
มหาราช (วันพ่อแห่งชาติ)อันเป็นศูนย์รวมแห่งความ
เป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ โดยให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว เป็นค่า
วัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม   ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุที่จําเป็น  และค่าจ้างเหมา
บริการ  ฯลฯ  (ปรากฎในแผนงานการศาสนา  
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น)

100,000 ตาบลไท
ยาวาส

สานกปลด



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  และการสาธารณสุข
    แนวทางการพัฒนาที่ 3. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสําคัญของชาติ

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ 50 000 หม่ 1-4 สํานักปลัด5 โครงการเฉลมพระชนมพรรษา
มหาราชินี (วันแม่แห่งชาติ)

เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมเฉลมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
 (วันแม่)อันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความ
สามัคคีของคนในชาติ โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมดังกล่าว  เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร 
 เครื่องดื่ม   ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุที่จําเป็น 
 และค่าจ้างเหมาบริการ  ฯลฯ  (ปรากฎในแผนงาน
การศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น)

50,000 หมู 1 4 สานกปลด



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  และการสาธารณสุข
    แนวทางการพัฒนาที่ 3. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสําคัญของชาติ

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

7 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 20 000 ตําบลไท สํานักปลัด7 โครงการวนเดกแหงชาต เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานวนเดกแหงชาต  
ประจําปี  2559 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้าน
การศึกษาให้กับนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่  เช่น  
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ  เอกสารต่างๆ  หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น  ฯลฯ (ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

20,000 ตาบลไท
ยาวาส

สานกปลด

8 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับพิธีการวันสําคัญต่างๆ 
ตามวาระและโอกาสที่จําเป็น  และมีความสําคัญ 
ฯลฯ (ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป)

5,000 อบต.ไทยา
วาส

สํานักปลัด
,กองคลัง ,
กองช่าง



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 โครงการรณรงค์การฉีควัคซีน เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนกําจัดโรคพิษ 40 000 หม่ที่ 1-4 สํานักปลัด

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  และการสาธารณสุข
    แนวทางการพัฒนาที่ 4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข  อนามัย  และการเฝ้าระวัง  ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ
1 โครงการรณรงคการฉควคซน

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการ
คุมกําเนิด

เพอจายเปนคาใชจายในการฉดวคซนกาจดโรคพษ
สุนัขบ้า พร้อมค่าแรงและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด (ปรากฎในแผนงาน
สาธารณสุข  งานโรงพยาบาล)

40,000 หมูท 1 4 สานกปลด

2 โครงการรณรงค์ป้องกัน  และ
ควบคุมไข้เลือดออก

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกัน  
และควบคุมโรคไข้เลือดออกที่แพร่ระบาดในเขต
ตําบลไทยาวาส  ในช่วงเวลาต่างๆ  (ปรากฎใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข)

10,000 หมู่ที่ 1-4 สํานักปลัด



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 อดหนนโรงพยาบาลส่งเสริม เพื่อจ่ายเป็นเงินอดหนนโรงพยาบาลส่งเสริมสขภาพ 50 000 รพ สต วัด สํานักปลัด

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  และการสาธารณสุข
    แนวทางการพัฒนาที่ 5. ส่งเสริม  สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจําหมู่บ้าน  (อสม.)

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ
1 อุดหนุนโรงพยาบาลสงเสรม

สุขภาพตําบลวัดไทยาวาส
เพอจายเปนเงนอุดหนุนโรงพยาบาลสงเสรมสุขภาพ
ตําบลวัดไทยาวาส  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการที่
ขอรับเงินอุดหนุนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลวัดไทยาวาส ในการส่งเสริมและสนับสนุนการ
บริการสาธารณสุข ความปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆ  
(ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

50,000 รพ.สต.วด
ไทยาวาส

สานกปลด
,กองคลัง

2 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข
มูลฐานประจําหมู่บ้าน (อสม.)

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูล
ฐาน  การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข การ
ดําเนินงาน อสม. (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

60,000 อสม. 
ตําบลไท
ยาวาส

สํานักปลัด



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 โครงการส่งเสริม สนับสนนการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในการ 90 000 ตําบลไท สํานักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน

พ.ศ.2559ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

    แนวทางการพัฒนาที่ 1.  ส่งเสริม  สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  การสร้างอาชีพและรายได้ของประชาชน และการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการงบประมาณรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2558

1 โครงการสงเสรม สนบสนุนการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน การ
สร้างอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่
ประชาชนตําบลไทยาวาส

เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมในการ
ฝึกอบรมสร้างเสริมอาชีพแก่ประชาชน  การพัฒนา
สตรีและครอบครัว และส่งเสริม สนับสนุนการแปร
รูปผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม  
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จนเกิดความเข้มแข็ง
และสามารถพึ่งตนเองได้ เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร 
 ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ  เอกสารต่างๆ  หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จําเป็น ฯลฯ (ปรากฎในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน)

90,000 ตาบลไท
ยาวาส

สานกปลด



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน
    แนวทางการพัฒนาที่ 2. พัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต  และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

- - -



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน
    แนวทางการพัฒนาที่ 3. ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

- - -



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โ ั ่ ้ํ ํ ไ ื่ ่ ป็ ่ ใ ้ ่ ่ ใ ั ิ คลอง ลํา สํานักปลัด

ลําดับ
ที่

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
    แนวทางการพัฒนาที่ 1.  พัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และมลภาวะ

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559โครงการ/กิจกรรม สถานที่
ดําเนินการงบประมาณรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการพฒนาแหลงนาตาบลไท
ยาวาส

เพอจายเปนคาใชจายตางๆ ในการจดกจกรรมตาม
โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ํา  พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ํา
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หรือการ
ดําเนินงานตามนโยบายขอรัฐบาล คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย เช่น  
ค่าวัสดุและอุปกรณ์  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
 และค่าอุปกรณ์สิ่งของอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ 
 ฯลฯ   (ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานอนุรักษ์แหล่งน้ํา)

30,000 คลอง, ลา
ราง ท่อ

ระบายน้ํา
ตําบลไทยา

วาส

สานกปลด



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ํ ั ฝ สิ่ ื่ ่ ป็ ่ ิ้ ี่ ฝั ฝ สิ่ 2 ํ ไ สํานักปลัด

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
    แนวทางการพัฒนาที่ 2. พัฒนาระบบการจัดการขยะในตําบลให้มีประสิทธิภาพ

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

1 การกาจดขยะมูลฝอย และสง
ปฏิกูล

เพอจายเปนคาทงเกลยฝงกลบขยะมูลฝอยและสง
ปฏิกูลในที่ดินของเอกชนที่ให้บริการ หรือหน่วยงาน
อื่นๆ  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งาน
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

240,000 ตาบลไท
ยาวาส

สานกปลด



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ัส ื่ ่ ป็ ่ ั ื้ ํ ั ั ื ศั ื 2 ่ ี่ สํานักปลัด

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
    แนวทางการพัฒนาที่ 3. บํารุงรักษาแม่น้ําลําคลอง  แหล่งน้ําต่างๆ การกําจัดวัชพืช  ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์  และพัฒนาที่สาธารณะ

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ
1 วสดุการเกษตร เพอจายเปนคาจดซอยากาจดวชพช ศตรูพชและ

สัตว์ และปุ๋ยในการดูแลพื้นที่สาธารณะภายในตําบล
 ฯลฯ (ปรากฎในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริม
การเกษตร)

120,000 หมูท 1-4 สานกปลด
,กองช่าง

2 โครงการกําจัดวัชพืช และขุด
ลอกคลองตําบลไทยาวาส

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  ในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการกําจัดวัชพืช  และขุดลอกคูคลอง  ลําราง
สาธารณะต่างๆ  ภายในตําบลไทยาวาส โดยใช้
เครื่องจักรในการดําเนินการ รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.ไทยาวาส  (ปรากฎในแผนงาน
การเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร)

1,000,000 หมู่ที่ 1-4 สํานักปลัด
,กองช่าง



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โ ส่ ส ิ ่ ี่ ื่ ่ ป็ ่ ใ ้ ่ ใ โ ส่ ส ิ ั ไ ส สํานักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
    แนวทางการพัฒนาที่ 4. พัฒนา  ส่งเสริมพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่  และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  เชิงอนุรักษ์  เชิงเกษตร และเชิงนิเวศ

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

1 โครงการสงเสรมการทองเทยว
เชิงอนุรักษ์วัดไทยาวาส (ท่ามอญ)

เพอจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสรมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดไทยาวาส (ท่ามอญ) เพื่อ
สร้างรายได้สู่ชุมชน เช่น  ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์
 ค่าวัสดุ  เอกสารต่างๆ  หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จําเป็น
 ฯลฯ  (ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานส่งเสริมการเกษตร)

80,000 วดไทยาวาส สานกปลด



ต ค พ ย ธ ค ม ค ก พ มี ค เม ยพ ค มิ ย ก ค ส ค ก ย

พ.ศ.2558

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

พ.ศ.2559

    แนวทางการพัฒนาที่ 1.  สนับสนุนการปฏิบัติงาน  ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อขวัญและกําลังใจของบุคลากร   และพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคาร
สถานที่ในการให้บริการประชาชน

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม สถานที่

ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ
งบประมาณ 

(บาท)รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ค. เม.ยพ.ค.ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร และ
สมาชิกสภา อบต. (ฝ่ายการเมือง)

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง 
ค่าตอบแทนพิเศษ  ค่าเบี้ยประชุมสําหรับผู้บริหาร 
และสมาชิกสภา อบต. (ปรากฎแผนงานบริหารทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป)

1,537,600 อบต.ไทยา
วาส

สํานักปลัด

2 ค่าตอบแทนเงินเดือน สวัสดิการ 
ค่าตอบแทนอื่นของพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง

ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน 
เงินเพิ่มคุณวุฒิ  เงินประจําตําแหน่ง  ค่าจ้างพนักงาน 
(ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
งานบริหารการคลัง  แผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

7,362,000 อบต.ไทยา
วาส

สํานักปลัด,
กองคลัง ,
กองช่าง

( )



ต ค พ ย ธ ค ม ค ก พ มี ค เม ยพ ค มิ ย ก ค ส ค ก ย

พ.ศ.2558

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

พ.ศ.2559

    แนวทางการพัฒนาที่ 1.  สนับสนุนการปฏิบัติงาน  ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อขวัญและกําลังใจของบุคลากร   และพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคาร
สถานที่ในการให้บริการประชาชน

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม สถานที่

ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ
งบประมาณ 

(บาท)รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ค. เม.ยพ.ค.ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.( )

3 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนคกก.เปิดซอง คกก.ตรวจงานจ้าง ผู้
ควบคุมงานโครงการก่อสร้างของ อบต. ค่าตอบแทน 
คกก.สอบสวนทางวินัย ค่าตอบแทนในการยืมตัว
ข้าราชการพนักงานส่วนตําบลที่มาปฏิบัติราชการ 
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการเลือกตั้ง ค่าเบี้ยเลี้ยง อปพร.ฯลฯ(ปรากฎ
ในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

611,300 อบต.ไทยา
วาส

สํานักปลัด,
กองคลัง ,
กองช่าง

4 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการให้พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
(ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

80,000 อบต.ไทยา
วาส

สํานักปลัด,
กองคลัง ,
กองช่าง



ต ค พ ย ธ ค ม ค ก พ มี ค เม ยพ ค มิ ย ก ค ส ค ก ย

พ.ศ.2558

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

พ.ศ.2559

    แนวทางการพัฒนาที่ 1.  สนับสนุนการปฏิบัติงาน  ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อขวัญและกําลังใจของบุคลากร   และพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคาร
สถานที่ในการให้บริการประชาชน

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม สถานที่

ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ
งบประมาณ 

(บาท)รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ค. เม.ยพ.ค.ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.( )

5 ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล  ตั้งไว้
รวม 12 เดือน   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2551 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 296 ลงวันที่ 25 มกราคม 
2550 (ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป)

494,800 อบต.ไทยา
วาส

สํานักปลัด,
กองคลัง ,
กองช่าง



ต ค พ ย ธ ค ม ค ก พ มี ค เม ยพ ค มิ ย ก ค ส ค ก ย

พ.ศ.2558

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

พ.ศ.2559

    แนวทางการพัฒนาที่ 1.  สนับสนุนการปฏิบัติงาน  ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อขวัญและกําลังใจของบุคลากร   และพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคาร
สถานที่ในการให้บริการประชาชน

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม สถานที่

ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ
งบประมาณ 

(บาท)รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ค. เม.ยพ.ค.ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.( )

6 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ
พนักงานส่วนตําบล และผู้บริหารขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ช่วยเหลือบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2536
 (ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

50,000 อบต.ไทยา
วาส

สํานักปลัด,
กองคลัง ,
กองช่าง



ต ค พ ย ธ ค ม ค ก พ มี ค เม ยพ ค มิ ย ก ค ส ค ก ย

พ.ศ.2558

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

พ.ศ.2559

    แนวทางการพัฒนาที่ 1.  สนับสนุนการปฏิบัติงาน  ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อขวัญและกําลังใจของบุคลากร   และพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคาร
สถานที่ในการให้บริการประชาชน

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม สถานที่

ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ
งบประมาณ 

(บาท)รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ค. เม.ยพ.ค.ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.( )

7 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  สิ่งพิมพ์ต่างๆ ของ อบต.
ไทยาวาส  ค่าเช่าอาคารสํานักงานที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลไทยาวาส  และบริเวณที่สาธารณะ
ต่างๆ  ค่าธรรมเนียม  และค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา  หรือจ้างดําเนินคดีกรณีองค์การ
บริหารส่วนตําบลได้รับความเสียหายในด้านคดีกับ
บุคคลหรือบริษัท  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 
 ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายต่างๆ ค่าจ้างเหมาแรงงานใน
การดําเนินงานต่างๆ เป็นต้น ฯลฯ (ปรากฎใน
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง ,แผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ,งานไฟฟ้าและ
ถนน และแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา)

490,000 อบต.ไทยา
วาส

สํานักปลัด,
กองคลัง,
กองช่าง



ต ค พ ย ธ ค ม ค ก พ มี ค เม ยพ ค มิ ย ก ค ส ค ก ย

พ.ศ.2558

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

พ.ศ.2559

    แนวทางการพัฒนาที่ 1.  สนับสนุนการปฏิบัติงาน  ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อขวัญและกําลังใจของบุคลากร   และพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคาร
สถานที่ในการให้บริการประชาชน

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม สถานที่

ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ
งบประมาณ 

(บาท)รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ค. เม.ยพ.ค.ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.( )

8 ค่ารับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญที่
ระลึก ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการ
เลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่
เกี่ยวกับการรับรองต้อนรับบุคคล  หรือคณะบุคคล
ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน (ปรากฎในแผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

10,000 อบต.ไทยา
วาส

สํานักปลัด



ต ค พ ย ธ ค ม ค ก พ มี ค เม ยพ ค มิ ย ก ค ส ค ก ย

พ.ศ.2558

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

พ.ศ.2559

    แนวทางการพัฒนาที่ 1.  สนับสนุนการปฏิบัติงาน  ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อขวัญและกําลังใจของบุคลากร   และพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคาร
สถานที่ในการให้บริการประชาชน

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม สถานที่

ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ
งบประมาณ 

(บาท)รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ค. เม.ยพ.ค.ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.( )

9 ค่าเลี้ยงรับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง ในการประชุมสภาท้องถิ่น
, คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการ  ที่ได้รับแต่งตั้ง
ตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง 
อปท.กับ อปท. กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ   
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 
2548 (ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป)

10,000 อบต.ไทยา
วาส

สํานักปลัด

10 บอกรับวารสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร  หนังสือพิมพ์ หรือ
เอกสารทางวิชาการอื่นๆ (ปรากฎในแผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

10,000 อบต.ไทยา
วาส

สํานักปลัด



ต ค พ ย ธ ค ม ค ก พ มี ค เม ยพ ค มิ ย ก ค ส ค ก ย

พ.ศ.2558

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

พ.ศ.2559

    แนวทางการพัฒนาที่ 1.  สนับสนุนการปฏิบัติงาน  ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อขวัญและกําลังใจของบุคลากร   และพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคาร
สถานที่ในการให้บริการประชาชน

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม สถานที่

ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ
งบประมาณ 

(บาท)รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ค. เม.ยพ.ค.ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.( )

11 บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
หรือซ่อมแซม

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
ต่างๆ เช่น เครื่องจักรกลยานพาหนะ เครื่องพิมพ์ดีด 
เครื่องถ่ายเอกสาร  คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (ปรากฎใน
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

335,000 อบต.ไทยา
วาส

สํานักปลัด,
กองคลัง ,
กองช่าง

12 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน วัสดุไฟฟ้า
และวิทยุวัสดุงานบ้านงานครัว 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ วัสดุเครื่อง
แต่งกาย วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และ
วัสดุอื่นๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุวัสดุ
งานบ้านงานครัว วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุ
เครื่องแต่งกาย วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และวัสดุอื่นๆ 
(ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

1,170,000 อบต.ไทยา
วาส

สํานักปลัด,
กองคลัง ,
กองช่าง



ต ค พ ย ธ ค ม ค ก พ มี ค เม ยพ ค มิ ย ก ค ส ค ก ย

พ.ศ.2558

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

พ.ศ.2559

    แนวทางการพัฒนาที่ 1.  สนับสนุนการปฏิบัติงาน  ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อขวัญและกําลังใจของบุคลากร   และพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคาร
สถานที่ในการให้บริการประชาชน

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม สถานที่

ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ
งบประมาณ 

(บาท)รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ค. เม.ยพ.ค.ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.( )

13 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ผงหมึก
เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร  แผ่นดิสก์ โปรแกรม
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  (ปรากฎใน
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป)

90,000 อบต.ไทยา
วาส

สํานักปลัด,
กองคลัง ,
กองช่าง

14 ค่าไฟฟ้าสํานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลไทยาวาส หรืออาคารสถานที่ใน
ความดูแลของ อบต. รวมทั้งค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้
ประดับงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ (ปรากฎใน
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

230,000 อบต.ไทยา
วาส

สํานักปลัด



ต ค พ ย ธ ค ม ค ก พ มี ค เม ยพ ค มิ ย ก ค ส ค ก ย

พ.ศ.2558

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

พ.ศ.2559

    แนวทางการพัฒนาที่ 1.  สนับสนุนการปฏิบัติงาน  ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อขวัญและกําลังใจของบุคลากร   และพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคาร
สถานที่ในการให้บริการประชาชน

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม สถานที่

ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ
งบประมาณ 

(บาท)รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ค. เม.ยพ.ค.ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.( )

15 ค่าโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สํานักงาน และ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลไทยา
วาส  (ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป)

15,000 อบต.ไทยา
วาส

สํานักปลัด

16 ค่าไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ  ค่า
ซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ และอากร
ต่างๆ  (ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

20,000 อบต.ไทยา
วาส

สํานักปลัด

17 ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าอินเตอร์เน็ตตําบล  และค่าสื่อสารอื่นๆ
 รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว  และ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการ (ปรากฎใน
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

40,000 อบต.ไทยา
วาส

สํานักปลัด



ต ค พ ย ธ ค ม ค ก พ มี ค เม ยพ ค มิ ย ก ค ส ค ก ย

พ.ศ.2558

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

พ.ศ.2559

    แนวทางการพัฒนาที่ 1.  สนับสนุนการปฏิบัติงาน  ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อขวัญและกําลังใจของบุคลากร   และพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคาร
สถานที่ในการให้บริการประชาชน

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม สถานที่

ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ
งบประมาณ 

(บาท)รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ค. เม.ยพ.ค.ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.( )

18 ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สํานักงาน  (ปรากฎใน
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป,งาน
บริหารงานคลัง)

94,300 อบต.ไทยา
วาส

สํานักปลัด,
กองคลัง ,
กองช่าง

19 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
(ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป ,
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน)

3,087,000 อบต.ไทยา
วาส

สํานักปลัด,
กองคลัง ,
กองช่าง

20 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (ปรากฎใน
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

114,800 อบต.ไทยา
วาส

สํานักปลัด,
กองคลัง ,
กองช่าง

21 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  (ปรากฎใน
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

70,000 อบต.ไทยา
วาส

สํานักปลัด,
กองคลัง ,
กองช่าง



ต ค พ ย ธ ค ม ค ก พ มี ค เม ยพ ค มิ ย ก ค ส ค ก ย

พ.ศ.2558

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

พ.ศ.2559

    แนวทางการพัฒนาที่ 1.  สนับสนุนการปฏิบัติงาน  ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อขวัญและกําลังใจของบุคลากร   และพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคาร
สถานที่ในการให้บริการประชาชน

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม สถานที่

ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ
งบประมาณ 

(บาท)รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ค. เม.ยพ.ค.ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.( )

22 จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินของ อบต.ไทยาวาส

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ฯลฯ  (ปรากฎในแผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป ,งานบริหารงานคลัง)

100,000 อบต.ไทยา
วาส

กองคลัง



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

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
    แนวทางการพัฒนาที่ 2. ส่งเสริม   สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่น  และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

1 ฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก 
อบต. พนักงานส่วนตําบล  
พนักงานจ้าง  และผู้นําชุมชน ใน
การพัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา
ดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารจัดการท้องถิ่น ให้แก่ผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้างภารกิจ พนักงานจ้าง และผู้นํา
ชุมชน  (ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป)

220,000 ตําบลไท
ยาวาส

สํานักปลัด



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
    แนวทางการพัฒนาที่ 2. ส่งเสริม   สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่น  และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

่ ใ ้ ่ ใ ื ั้ ื่ ็ ่ ใ ้ ่ ใ ื ั้ ์ ิ ํ ไ ํ ั ั2 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด  
(กรณียุบสภา  ลาออก  กรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง  
และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการ
เลือกตั้งใหม่  และกรณีอื่น) การประชาสัมพันธ์  การ
รณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้
ทราบถึงสิทธิหน้าที่  และการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 ในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิก
วุฒิสภา    (ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป)

50,000 ตําบลไท
ยาวาส

สํานักปลัด



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
    แนวทางการพัฒนาที่ 2. ส่งเสริม   สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่น  และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

ั ี ่ ้ ื่ ่ ็ ่ ใ ้ ่ ใ ั ี ั ่ ี่ ํ ั ั3 การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน 
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมระดับ
หมู่บ้าน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
แบบบูรณาการ  การพัฒนาผู้นําชุมชน สร้าง
เครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อนําข้อมูลมาจัดทําเป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปรากฎในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน)

12,900 หมู่ที 1-4 สํานักปลัด

4 การจัดเวทีประชาคมระดับตําบล 
เพื่อทบทวน และจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และ
แผนพัฒนาสามปีขององค์การ
บริหารส่วนตําบลไทยาวาส

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการและ
จัดเก็บข้อมูลในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 
2562) (ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป  งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ)

5,000 หมู่ที่ 1-4 สํานักปลัด



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
    แนวทางการพัฒนาที่ 2. ส่งเสริม   สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่น  และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

ั ี ื ่ ั ั ื่ ํ ้ ไ ใ ้ใ ั ํ ั ่ ี่ ํ ั ั5 การจัดเวทีประชาคม เพือรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน

เพือนําข้อมูลไปใช้ในการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตําบล และนําไปใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่างๆ เพื่อให้การบันทึกและประมวลผลข้อมูล
พื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตําบล เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นมาตรฐาน 
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดเก็บ
ข้อมูล ค่าบันทึกข้อมูล เป็นต้น (ปรากฎในแผนงาน
บริหารทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

30,000 หมู่ที 1-4 สํานักปลัด



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
่ ใ ้ ่ ใ ิ ไป ื่ ่ ป็ ่ ใ ้ ่ ใ ิ ไป ใ 2 ไ สํานักปลัด

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
    แนวทางการพัฒนาที่ 3. ส่งเสริม  และพัฒนาความรู้ความสามารถ และวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากร

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

1 คาใชจายในการเดนทางไปราชการ เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน
อบรมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล
 พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิก โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2558  (จากแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2559 –
 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6  แนวทางการพัฒนาที่  
6.3) (ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป ,งานบริหารงานคลัง)

240,000 อบต.ไทยา
วาส

สานกปลด
,กองคลัง,
กองช่าง



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
้ ี่ป ึ ื่ ศึ ิ ั ื่ ่ ป็ ่ ้ ี่ป ึ ื่ ศึ ิ ั 2 ํ ไ สํานักปลัด

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
    แนวทางการพัฒนาที่ 4. เสริมสร้างประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

1 จางทปรกษาเพอศกษาวจย 
ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

เพอจายเปนคาจางทปรกษาเพอศกษาวจย 
ประเมินผล รวมทั้งค่าจ้างหน่วยงานหรือสถาบันที่
เป็นกลางมาดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนในพื้นที่ต่อการให้บริการของ อบต. 
(ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป)

20,000 ตาบลไท
ยาวาส

สานกปลด

2 โครงการธรรมาภิบาลเพื่อการ
บริหารจัดการองค์กร

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมธรรมาภิบาล
เพื่อการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ตาม
หลักธรรมาภิบาล  เพื่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการท้องถิ่น (ปรากฎ
ในด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่วไป  งาน
บริหารทั่วไป)

20,000 ตําบลไท
ยาวาส

สํานักปลัด



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ส ํ ็ ํ ื่ ่ ป็ ิ ส ํ ็ ํ 2 สํ ั ป ั

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
    แนวทางการพัฒนาที่ 5. พัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลกับหน่วยงานอื่น

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

1 สมทบกองทุนบาเหนจบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

เพอจายเปนเงนสมทบกองทุนบาเหนจบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ปรากฎในแผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง)

215,000 ก.บ.ท. สานกปลด

2 สมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงาน
จ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้าง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ให้กับสํานักงาน
ประกันสังคม  (ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง)

143,000 สํานักงาน
ประกัน 
สังคม

สํานักปลัด

3 รายจ่ายตามข้อผูกพันธ์ (เงิน
สนับสนุนระบบประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ สปสช.)

เพื่อจ่ายให้กับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 (ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

130,000 สปสช. สํานักปลัด



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
    แนวทางการพัฒนาที่ 5. พัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลกับหน่วยงานอื่น

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

ส ส ัส ิ ื่ ่ ป็ ิ ส ส ัส ิ โ 2 สปส สํ ั ป ั4 สมทบกองทุนสวสดการชุมชน เพอจายเปนเงนสมทบกองทุนสวสดการชุมชน โดย
ยึดหลักประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน   (ปรากฎ
ในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

72,000 สปสช. สานกปลด

5 โครงการ อบต.ไทยาวาส ออก
หน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ  อบต.ไทยา
วาสออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนให้ได้รับ
บริการอย่างทั่วถึงในด้านต่าง ๆ ในพื้นที่ตําบลไทยา
วาส  เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์
โครงการ เป็นต้น  (ปรากฎแผนงานบริหารทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป)

20,000 อบต.ไทยา
วาส

สํานักปลัด



ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จํานวน

โครงการที่
ดําเนินการ

 คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด

 จํานวนงบประมาณ
(บาท)

 คิดเป็นร้อยละ
ของ

งบประมาณ
ทั้งหมด

 หน่วยดําเนินการ

ยทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตรท 1  การพฒนาดานการบรการสาธารณะและโครงสรางพนฐาน
   แนวทางที่ 1  การก่อสร้าง ปรังปรุง บํารุงรักษา ถนน  ระบบจราจร สะพาน เขื่อนกันดิน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ํา  
ประตูระบายน้ํา  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําผังเมืองรวม  และระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ

2 2.60 1,519,000.00 5.84 กองช่าง

   แนวทางที่ 2  การก่อสร้าง ปรังปรุง บํารุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน ท่อเมนประปา   บ่อบาดาล 4 5.19 3,113,100.00 11.97 กองช่าง
   แนวทางที่ 3  ปรับปรุง  บํารุงรักษาระบบไฟฟ้า  ขยายเขตไฟฟ้าและไฟทางสาธารณะ 1 1.30 392,900.00 1.51 กองช่าง

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 7 9.09 5,025,000.00 19.33



ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จํานวน

โครงการที่
ดําเนินการ

 คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด

 จํานวนงบประมาณ
(บาท)

 คิดเป็นร้อยละ
ของ

งบประมาณ
ทั้งหมด

 หน่วยดําเนินการ

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม  และคุณภาพชีวิต
   แนวทางที่ 1  ส่งเสริม สนับสนุนงานสวัสดิการสังคม  การสังคมสงเคราะห์  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  
้ ้ โ ็

3 3.90 122,000.00 0.47 สํานักปลัด
ผูดอยโอกาส  และเดก
   แนวทางที่ 2  ส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมในครอบครัว  และชุมชน  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการ
รณรงค์  ป้องกัน  และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม  และยาเสพติด

3 3.90 50,000.00 0.19 สํานักปลัด

   แนวทางที่ 3  ส่งเสริม  สนับสนุนการดําเนินงาน  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ข้อมูลข่าวสารในชุมชน 0 0.00 0.00 0.00 สํานักปลัด
   แนวทางที่ 4  ส่งเสริม  สนับสนุนกีฬา และนันทนาการ 4 5.19 170,000.00 0.65 สํานักปลัด
   แนวทางที่ 5  ส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัย  จัดหาพัสดุ  ครุภัณฑ์  และอุปกรณ์ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3 3.90 560,000.00 2.15 สํานักปลัด,กองช่าง

รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 13 16.88 902,000.00 3.47



ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จํานวน

โครงการที่
ดําเนินการ

 คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด

 จํานวนงบประมาณ
(บาท)

 คิดเป็นร้อยละ
ของ

งบประมาณ
ทั้งหมด

 หน่วยดําเนินการ

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  และการสาธารณสุข
   แนวทางที่ 1  พัฒนาการศึกษา และส่งเสริมระบบการศึกษา  พัฒนาสื่อการเรียนการสอน  ทักษะ  และวัสดุ - 
ป ์ ี่ ํ ป็ ศ ์ ั ็ ็ ศึ ใ ั ิ

4 5.19 878,300.00 3.38 สํานักปลัด
อุปกรณทจาเปน   และเหมาะสมของศูนยพฒนาเดกเลกฯ  และสถานศกษาในความรบผดชอบ
   แนวทางที่ 2  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และแหล่งเรียนรู้ชุมชน 0 0.00 0.00 0.00 สํานักปลัด
   แนวทางที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และวันสําคัญของชาติ

8 10.39 275,000.00 1.06 สํานักปลัด

   แนวทางที่ 4  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข  อนามัย  และการเฝ้าระวัง  ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อต่างๆ

2 2.60 50,000.00 0.19 สํานักปลัด

   แนวทางที่ 5  ส่งเสริม  สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจํา
หมู่บ้าน  (อสม.)

2 2.60 110,000.00 0.42 สํานักปลัด

รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 16 20.78 1,313,300.00 5.05



ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จํานวน

โครงการที่
ดําเนินการ

 คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด

 จํานวนงบประมาณ
(บาท)

 คิดเป็นร้อยละ
ของ

งบประมาณ
ทั้งหมด

 หน่วยดําเนินการ

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน
   แนวทางที่ 1  ส่งเสริม  สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  การสร้างอาชีพและรายได้ของประชาชน และ

ิ / ิ ป ิ
1 1.30 90,000.00 0.00 สํานักปลัด

การผลต/ผลผลตทางการเกษตรปลอดสารพษ

   แนวทางที่ 2  พัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต  และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ในชุมชน

0 0.00 0.00 0.00 สํานักปลัด

   แนวทางที่ 3  ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 0 0.00 0.00 0.00 สํานักปลัด

รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 1 1.30 90,000.00 0.00



ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จํานวน

โครงการที่
ดําเนินการ

 คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด

 จํานวนงบประมาณ
(บาท)

 คิดเป็นร้อยละ
ของ

งบประมาณ
ทั้งหมด

 หน่วยดําเนินการ

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
   แนวทางที่ 1  พัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และมลภาวะ 1 1.30 30,000.00 0.12 สํานักปลัด,กองช่าง

   แนวทางที่ 2  พัฒนาระบบการจัดการขยะในตําบลให้มีประสิทธิภาพ 1 1.30 240,000.00 0.92 สํานักปลัด
   แนวทางที่ 3  บํารุงรักษาแม่น้ําลําคลอง  แหล่งน้ําต่างๆ การกําจัดวัชพืช  ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์  และพัฒนาที่
สาธารณะ

2 2.60 1,120,000.00 4.31 สํานักปลัด,กองช่าง

   แนวทางที่ 4  พัฒนา  ส่งเสริมพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่  และการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม  เชิงอนุรักษ์  เชิงเกษตร และเชิงนิเวศ

1 1.30 80,000.00 0.31 สาํนักปลัด

รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 5 6.49 1,470,000.00 5.65



ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จํานวน

โครงการที่
ดําเนินการ

 คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด

 จํานวนงบประมาณ
(บาท)

 คิดเป็นร้อยละ
ของ

งบประมาณ
ทั้งหมด

 หน่วยดําเนินการ

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
   แนวทางที่ 1  สนับสนุนการปฏิบัติงาน  ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อขวัญและกําลังใจของบุคลากร   และพัฒนาปรับปรุง

โ โ ี ศ ื่ ื ื่ ใ ้ ี่ใ ใ ้ ิ ป
22 28.57 16,021,800.00 61.62 สํานักปลัด,กองช่าง

ัระบบเทคโนโลยสารสนเทศ เครองมอเครองใช และอาคารสถานทในการใหบรการประชาชน ,กองคลง

   แนวทางที่ 2  ส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่น  และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

5 6.49 317,900.00 1.22 สํานักปลัด,กองช่าง
,กองคลัง

   แนวทางที่ 3  ส่งเสริม  และพัฒนาความรู้ความสามารถ และวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากร 1 1.30 240,000.00 0.92 สํานักปลัด,กองช่าง
,กองคลัง

   แนวทางที่ 4  เสริมสร้างประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 2 2.60 40,000.00 0.15 สํานักปลัด,กองช่าง
,กองคลัง

   แนวทางที่ 5  พัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบล กับหน่วยงานอื่น 5 6.49 580,000.00 2.23 สํานักปลัด,กองช่าง
,กองคลัง

รวมยุทธศาสตร์ ที่ 6 35 45.45 17,199,700.00 66.15

รวมทั้งสิ้น 77 100.00 26,000,000.00 99.65



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 พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านโดยการ

ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องกรองน้ํา 
และโรงเรือนประจําหมู่บ้านเพื่อ

ปรับปรุง ซ่อมแซมเครื่องกรองน้ําและ
โรงเรือน

     200,000 หมู่ที่ 1 อําเภอนคร
ชัยศรี

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  และดําเนินการในพื้นที่ตําบลไทยาวาส  ประจําปีงบประมาณ  2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน หมู่
ที่ 1

2 พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านโดยการ
ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องกรองน้ํา 
และโรงเรือนประจําหมู่บ้านเพื่อ
ลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน หมู่
ที่ 3

ปรับปรุง ซ่อมแซมเครื่องกรองน้ําและ
โรงเรือน

     242,000 หมู่ที่ 3 อําเภอนคร
ชัยศรี

3 พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านโดยการ
ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องกรองน้ํา
ประจําหมู่บ้านเพื่อลดค่าใช้จ่าย
ให้กับประชาชน หมู่ที่ 4

ปรับปรุง ซ่อมแซมเครื่องกรองน้ํา      155,000 หมู่ที่ 4 อําเภอนคร
ชัยศรี



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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  และดําเนินการในพื้นที่ตําบลไทยาวาส  ประจําปีงบประมาณ  2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

4 โครงการซ่อมแซมระบบส่งน้ํา
เพื่อการเกษตร โดยการขุดลอก
คลองเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 1

ขุดลอกคลองเพื่อใช้ในการเกษตร กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,000 เมตร

     130,500 หมู่ที่ 1 อําเภอนคร
ชัยศรี

5 โครงการซ่อมแซมระบบส่งน้ํา
เพื่อการเกษตร โดยการกําจัด
วัชพืชขุดลอกคลองยาว หมู่ที่ 3 
เพื่อบรรเทา และแก้ไขปัญหา
อุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่

ขุดลอกคลองเพื่อใช้ในการเกษตร กว้าง 6 
เมตร ยาว 925 เมตร

     150,400 หมู่ที่ 3 อําเภอนคร
ชัยศรี

6 โครงการซ่อมแซมระบบส่งน้ํา
เพื่อการเกษตร โดยการกําจัด
วัชพืชบริเวณคลองบ้านป้าแป๊ด 
หมู่ที่ 4 เพื่อบรรเทา และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่

ขุดลอกคลองเพื่อใช้ในการเกษตร  กว้าง 3 
เมตร ยาว 192 เมตร

       43,200 หมู่ที่ 4 อําเภอนคร
ชัยศรี



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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  และดําเนินการในพื้นที่ตําบลไทยาวาส  ประจําปีงบประมาณ  2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

7 โครงการซ่อมแซมระบบส่งน้ํา
เพื่อการเกษตร โดยการกําจัด
วัชพืชบริเวณคลองกร่าง หมู่ที่ 4 

ขุดลอกคลองเพื่อใช้ในการเกษตร  กว้าง 6 
เมตร ยาว 2,650 เมตร

       57,000 หมู่ที่ 4 อําเภอนคร
ชัยศรี

เพื่อบรรเทา และแก้ไขปัญหา
อุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้อง
สุขาผู้พิการและผู้รับบริการทั่วไป
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลวัดไทยาวาส เพื่อถูก
สุขลักษณะ ตามหลักสุขาภิบาล  
และอนามัย

ซ่อมแซมห้องสุขาเพื่อผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ        93,100 รพ.สต.วัดไท
ยาวาส

อําเภอนคร
ชัยศรี



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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  และดําเนินการในพื้นที่ตําบลไทยาวาส  ประจําปีงบประมาณ  2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

9 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างและ
ซ่อมแซมรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก
รอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ซ่อมสร้างรั้วคอนกรีตเพื่อให้ผู้เข้ารับบริการ
ได้รับความสะดวกในช่วงน้ําท่วม

     108,000 รพ.สต.วัดไท
ยาวาส

อําเภอนคร
ชัยศรี

ตําบลวัดไทยาวาส เพื่อจัดทําเป็น
แนวเขื่อนช่วยป้องกันน้ําท่วมที่
เอ่อล้นและท่วมขัง

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
หินคลุก ทางเข้า-ออก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
วัดไทยาวาส เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ

ปรับปรุงถนนหินคลุกที่ชํารุดเป็นหลุม      218,900 รพ.สต.วัดไท
ยาวาส

อําเภอนคร
ชัยศรี



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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  และดําเนินการในพื้นที่ตําบลไทยาวาส  ประจําปีงบประมาณ  2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

11 โครงการซ่อมสร้างซ่อมแซม
หลังคาเมทัลชีทด้านหน้า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล

ซ่อมแซมหลังคาเมทัลชีทที่รั่ว/ชํารุดเพื่อใช้
สําหรับหลบแดดและฝนของผู้ป่วย

       66,800 รพ.สต.วัดไท
ยาวาส

อําเภอนคร
ชัยศรี

วัดไทยาวาส เพื่อความสะดวก
และปลอดภัยของประชาชนผู้มา
รับบริการ

12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนโรงเรียนวัดไทยาวาส 
เพื่อให้นักเรียนมีอาคารเรียนที่
เหมาะสมและปลอดภัย

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่ชํารุดทรุด
โทรม

     911,000 โรงเรียนวัด
ไทยาวาส

อําเภอนคร
ชัยศรี

13 ปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 2

ซ่อมแซมอาคารที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
ประจําหมู่บ้าน

     500,000 หมู่ที่ 2 อําเภอนคร
ชัยศรี

14 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก
ซอยบ้านนายไพโรจน์  ตรีทิพากิจ

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก กว้าง 4 
เมตร ยาว 465 เมตร

     487,000 หมู่ที่ 3 อําเภอนคร
ชัยศรี



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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  และดําเนินการในพื้นที่ตําบลไทยาวาส  ประจําปีงบประมาณ  2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
เลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 1 เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับ

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกที่ชํารุดเป็น
หลุม กว้าง 2.50 เมตร ยาว 600 เมตร

     123,000 หมู่ที่ 1 อําเภอนคร
ชัยศรี

ประชาชนที่สัญจรไปมา

16 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
สายบ้านผู้ใหญ่สังเวียน  เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชน

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกที่ชํารุดเป็น
หลุม  กว้าง 3 เมตร ยาว 196 เมตร

     134,000 หมู่ที่ 1 อําเภอนคร
ชัยศรี

17 ปรับปรุงถนนซอยโรงเรียนจารุ
วรรณ  เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนน  หมู่ที่ 1

จัดทําป้ายชะลอความเร็ว,ป้ายระวังเด็ก,ลูก
คลื่นและไฟกระพริบในชุมชน

     135,500 หมู่ที่ 1 อําเภอนคร
ชัยศรี

18 ปรับปรุงถนนสายโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลไทยาวาส 
เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน หมู่ที่
 3 ตําบลไทยาวาส

จัดทําลูกคลื่นชะลอความเร็วในชุมชน        12,200 หมู่ที่ 3 อําเภอนคร
ชัยศรี



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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  และดําเนินการในพื้นที่ตําบลไทยาวาส  ประจําปีงบประมาณ  2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

19 ส่งเสริมอาชีพในการทํา
ผลิตภัณฑ์น้ํายาล้างจานแก่ชุมชน

จัดอบรม        20,000 ตําบลไทยา
วาส

อําเภอนคร
ชัยศรี

2 ปรับปรงซ่อมแซมถนนสายวัดไท ปรับปรงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6 984 หม่ที่ 4 อําเภอนคร20 ปรบปรุงซอมแซมถนนสายวดไท
ยาวาสถึงแยกสาย 7 บ้านท่ามอญ

ปรบปรุงถนนแอสฟลตกคอนกรต  กวาง 6 
เมตร ยาว 520 เมตร

    984,100 หมูท 4 อาเภอนคร
ชัยศรี

21 โครงการซ่อมแซมระบบส่งน้ํา
เพื่อการเกษตร โดยการขุดลอก
คลองหลังสวนอาหารบ้านเรา 
หมู่ที่ 1

ขุดลอกคลองเพื่อใช้ในการเกษตร กว้าง 3 
เมตร ยาว 435 เมตร

       63,900 หมู่ที่ 1 อําเภอนคร
ชัยศรี

22 โครงการซ่อมแซมระบบส่งน้ํา
เพื่อการเกษตร โดยการกําจัด
วัชพืชขุดลอกคลองป้าแช่ม หมู่ที่
 2 เพื่อบรรเทา และแก้ไขปัญหา
อุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่

ขุดลอกคลองเพื่อใช้ในการเกษตร  กว้าง 3 
เมตร ยาว 215 เมตร

       42,000 หมู่ที่ 2 อําเภอนคร
ชัยศรี



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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  และดําเนินการในพื้นที่ตําบลไทยาวาส  ประจําปีงบประมาณ  2559

องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

23 โครงการซ่อมแซมระบบส่งน้ํา
เพื่อการเกษตร โดยการกําจัด
วัชพืชขุดลอกคลองขวาง หมู่ที่ 2 

ขุดลอกคลองเพื่อใช้ในการเกษตร  กว้าง 
5-6 เมตร ยาว 1,400 เมตร

     102,700 หมู่ที่ 2 อําเภอนคร
ชัยศรี

เพื่อบรรเทา และแก้ไขปัญหา
อุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่

24 พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านโดยการ
ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องกรองน้ํา
ประจําหมู่บ้านเพื่อลดค่าใช้จ่าย
ให้กับประชาชน หมู่ที่ 2

ปรับปรุง ซ่อมแซมเครื่องกรองน้ํา        19,700 หมู่ที่ 2 อําเภอนคร
ชัยศรี

25 ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV หมุ่ที่
 1,2 และหมู่ที่ 4 ตําบลไทยาวาส

ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ 
IP/Network Camera ความละเอียด 2 
ล้านพิกเซลขึ้นไป  และมีคุณลักษณะขั้น
พื้นฐานตามที่กําหนด จํานวนไม่น้อยกว่า 8
 ชุด

     900,000 หมู่ที่ 1,2 
และหมู่ที่ 4

อบต.ไทยา
วาส

5 900 000รวมเป็นเงิน



 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส 
เร่ือง   การจัดทําแผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9 

--------------------------------------- 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ  ๒๗  กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี น้ัน 
 

  บัดน้ี  องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  ได้จัดทําแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕9  เสร็จเรียบร้อยแล้วเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ  ๒๗  องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส      
จึงขอประกาศใช้แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9   เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  28  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕8 
 

                                                           
 

   (นายประสาท     รับพรพระ) 
  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส 
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