
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 ปรับปรุงถนนสายชายแม่น้้า หมู่ที่

 2
เพือ่จ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 
5 เมตร ยาว 325 เมตร รายละเอียดตามแบบระ
เอียด  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน)

723,000 หมู่ที ่2 กองช่าง

2 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาย
วันชัย  เจริญพร หมู่ที ่3

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 100 เมตร รายละเอียดตามแบบ
รายละเอียด อบต.ไทยาวาส พร้อมปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ้านวน 1 ปูาย (ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน)

742,000 หมู่ที ่3 กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

    แนวทางการพัฒนาที ่1. การก่อสร้าง ปรังปรุง บ ารุงรักษา ถนน  ระบบจราจร สะพาน เขื่อนกันดนิ  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า  ประตรูะบายน้ า  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าผังเมอืงรวม
  และระบบสาธารณูปโภคให้มปีระสิทธิภาพ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558หน่วย
ด าเนินการ

ล าดับ
ที่

งบประมาณรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม
สถานที่

ด าเนินการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน



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

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

    แนวทางการพัฒนาที ่1. การก่อสร้าง ปรังปรุง บ ารุงรักษา ถนน  ระบบจราจร สะพาน เขื่อนกันดนิ  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า  ประตรูะบายน้ า  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าผังเมอืงรวม
  และระบบสาธารณูปโภคให้มปีระสิทธิภาพ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558หน่วย
ด าเนินการ

ล าดับ
ที่

งบประมาณรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม
สถานที่

ด าเนินการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน

3 เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนก
รีตสายซอยเกาะพัฒนา หมู่ที ่4

เพือ่จ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนก
รีต  หนา 30 เซนติเมตร ขนาดกว้าง 3.50 เมตร
 ยาว 310 เมตร พร้อมท่อระบายน้้าชั้น 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร  รายละเอียดตาม
แบบรายละเอียด อบต.ไทยาวาส  พร้อมปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ้านวน 1 ปูาย  (ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน)

734,000 หมู่ที ่4 กองช่าง



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

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

    แนวทางการพัฒนาที ่1. การก่อสร้าง ปรังปรุง บ ารุงรักษา ถนน  ระบบจราจร สะพาน เขื่อนกันดนิ  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า  ประตรูะบายน้ า  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าผังเมอืงรวม
  และระบบสาธารณูปโภคให้มปีระสิทธิภาพ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558หน่วย
ด าเนินการ

ล าดับ
ที่

งบประมาณรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม
สถานที่

ด าเนินการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน

4 บ้ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
และปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

เพือ่จ่ายเป็นค่าบ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
และปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง เพือ่ให้สามารถ
ใช้งานได้ปกติ เช่น ถนน ไฟฟูา รางระบายน้้า 
อาคารส้านักงาน หรือทีดิ่นและส่ิงก่อสร้างอื่นทีอ่ยู่
ในความรับผิดชอบ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน  งานไฟฟูาและถนน และแผนงาน
บริหารทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป)

400,000 หมู่ที ่1-4 ส้านักปลัด
,กองช่าง



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

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

    แนวทางการพัฒนาที ่1. การก่อสร้าง ปรังปรุง บ ารุงรักษา ถนน  ระบบจราจร สะพาน เขื่อนกันดนิ  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า  ประตรูะบายน้ า  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าผังเมอืงรวม
  และระบบสาธารณูปโภคให้มปีระสิทธิภาพ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558หน่วย
ด าเนินการ

ล าดับ
ที่

งบประมาณรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม
สถานที่

ด าเนินการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน

5 โครงการขุดลอกท่อระบายน้้า
ต้าบลไทยาวาส

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดการขุดลอก
ท่อระบายน้้าภายในต้าบลไทยาวาส เช่น 
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม วัสดุอุปกรณ์ ส่ิงของอื่นๆ
เกี่ยวกับโครงการ หรือค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟูา
และถนน และแผนงานบริหารทัว่ไป งานบ้าบัดน้้า
เสีย)

30,000 หมู่บ้าน
ยายห้อง 
หมูที ่1 

ต้าบลไทยา
วาส

ส้านักปลัด
,กองช่าง



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 โครงการซ่อมแซมระบบประปา

ทัง้หมดภายในต้าบลไทยาวาส
ซ่อมแซมระบบประปาทัง้หมดภายในต้าบลไทยาวาส 
เช่น เคร่ืองสูบน้้าดิน ท่อเมนประปา ระบบไฟฟูาบ่อ
บาดาล ฯลฯ  (ปรากฎในแผนงานพาณิชย์ งาน
กิจการประปา)

200,000 หมู่ที ่1-4 กองช่าง

2 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆเช่น  กลอนประตู 
หน้าต่าง ก๊อกน้้า และอุปกรณ์อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง เป็น
ต้น ฯลฯ (ปรากฎแผนงานบริหารทัว่ไป งานบริหาร
ทัว่ไป และแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

340,000 ต้าบลไท
ยาวาส

ส้านักปลัด
 ,กองช่าง

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แนวทางการพัฒนาที ่2. การก่อสร้าง ปรังปรุง บ ารุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน ท่อเมนประปา   บ่อบาดาล

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ



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

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แนวทางการพัฒนาที ่2. การก่อสร้าง ปรังปรุง บ ารุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน ท่อเมนประปา   บ่อบาดาล

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

3 ค่าไฟฟูาส้าหรับหอถังประปา 
เคร่ืองสูบน้้า และอื่นๆ

เพือ่จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟูาส้ารหรับหอถังประปา 
เคร่ืองสูบน้้า และอื่นๆ เพือ่ใช้ในกิจการประปา  และ
เพือ่จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟูาเสียงตามสาย และไฟฟูา
ส่องสว่างสาธารณะ ฯลฯ  (ปรากฎในแผนงาน
พาณิชย์ งานกิจการประปา ,แผนงานเคหะและชุมชน
  งานไฟฟูาและถนน)

1,400,000 ต้าบลไท
ยาวาส

กองช่าง

4 จัดซ้ือวัสดุประปา เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุประปา เช่น ท่อประปา ข้อต่อ 
และอุปกรณ์ต่างๆ ทีเ่กี่ยวเนื่องกับระบบประปา  
เป็นต้น (ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการ
พาณิชย์)

450,000 หมู่ที ่1-4 กองช่าง



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 วัสดุไฟฟูาและวิทยุ เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟูาและวิทยุทีเ่ป็นวัสดุ

โดยสภาพ  ได้แก่  ฟิวส์ สายไฟฟูา  ปล๊ักไฟฟูา 
โคม สายอากาศ  (ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟูาและถนน)

160,000 ต้าบลไทยา
วาส

ส้านักปลัด
,กองช่าง

2 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ ซอยบ้านนายปิน่แก้ว 
 แปูนประหยัด หมู่ที ่1

เพือ่จ่ายเป็นค่าขยายแนวเขตไฟฟูาสาธารณะ 
ระยะทาง 300 เมตร ตามแบบรายละเอียด อบต.
ไทยาวาส  (ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน)

750,000 หมู่ที ่1 ต.
ไทยาวาส

กองช่าง

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แนวทางการพัฒนาที ่3. ปรับปรุง  บ ารุงรักษาระบบไฟฟูา  ขยายเขตไฟฟูาและไฟทางสาธารณะ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



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 โครงการก้าจัดวชัพชืและขุดลอก

คูคลองต้าบลไทยาวาส
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกจิกรรมตาม
โครงการก้าจัดวชัพชื และขุดลอกคูคลอง  ล้าราง 
สาธารณะต่างๆ ภายในต้าบลไทยาวาส  (ปรากฎใน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานอนุรักษ์
แหล่งน้้า)

150,000 คลอง, ล้า
ราง ท่อ

ระบายน้้า
ต้าบลไทยา

วาส

ส้านกัปลัด

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบรหิารสว่นต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศร ี จงัหวัดนครปฐม

1. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรกิารสาธารณะและโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    แนวทางการพัฒนาที่ 4. พัฒนาแหลง่น้ าคูคลอง  เพ่ือการอุปโภค บรโิภค  การเกษตร และการปอูงกันบรรเทาสาธาณภัยด้านต่างๆ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



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 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและ

ศึกษาดูงานให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้
พิการ  ผู้ด้อยโอกาส

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งานให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  เป็น
ค่าพาหนะ ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม  ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ 
หรือการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เพือ่เพิม่
ทักษะความรู้ เสริมสร้างความเข้มแข็ง สามารถเข้า
มามีส่วนร่วมในการด้าเนินกิจกรรมในชุมชน  
ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นด้านต่างๆ (ปรากฎในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน)

80,000  ผู้สูงอายุ ผู้
พกิาร 

ผู้ด้อยโอกาส

ส้านักปลัด

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
หน่วย

ด าเนินการ
สถานที่

ด าเนินการ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

    แนวทางการพัฒนาที ่1. ส่งเสริม สนับสนุนงานสวัสดกิารสังคม  การสังคมสงเคราะห์  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ปุวยเอดส์  ผู้ดอ้ยโอกาส  และเดก็

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม  และคุณภาพชวีิต

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
หน่วย

ด าเนินการ
สถานที่

ด าเนินการ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

    แนวทางการพัฒนาที ่1. ส่งเสริม สนับสนุนงานสวัสดกิารสังคม  การสังคมสงเคราะห์  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ปุวยเอดส์  ผู้ดอ้ยโอกาส  และเดก็

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม  และคุณภาพชวีิต

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

2 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานกลุ่มสตรี และกลุ่ม
อาชีพต่างๆ

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งาน  การอบรมอาชีพเสริมให้แก่กลุ่มอาชีพ  กลุ่ม
สตรีในต้าบลไทยาวาส  เป็นค่าพาหนะ ค่าอาหาร 
เคร่ืองด่ืม  ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ เพือ่เพิม่ทักษะความรู้ 
เสริมสร้างความเข้มแข็ง  (ปรากฎในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน)

50,000  ผู้สูงอายุ ผู้
พกิาร 

ผู้ด้อยโอกาส

ส้านักปลัด

3 ค่าใช้จ่ายสงเคราะห์เบีย้ยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส์

เพือ่จ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้ปุวยเอดส์ที่
แพทย์ได้รับรองและวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่
ยากจนหรือถูกทอดทิง้ ไม่สามารถประกอบอาชีพ
เล้ียงตนเองได้  (ปรากฎในแผนงานงบกลาง  งานงบ
ปลาง)

12,000  ผู้ปุวยเอดส์ ส้านักปลัด



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 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  การด้าเนินการปูองกันกลุ่ม
เส่ียง เช่น เด็กและเยาวชนในโรงเรียน  สถานศึกษา 
ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด กิจกรรมบ้าบัด
ฟืน้ฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด และการปฏิบัติการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน  (ปรากฎใน
แผนงานการรักษาความสวบภายใน งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

70,000 หมู่ 1-4 ส้านักปลัด

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม  และคุณภาพชวีิต

    แนวทางการพัฒนาที ่2. ส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมในครอบครัว  และชมุชน  การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน และการรณรงค์  ปูองกัน  และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม  และ
ยาเสพตดิ

ล าดับ
ที่

โครงการ/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.
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม  และคุณภาพชวีิต

    แนวทางการพัฒนาที ่2. ส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมในครอบครัว  และชมุชน  การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน และการรณรงค์  ปูองกัน  และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม  และ
ยาเสพตดิ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

2 โครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชุมชน

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชุมชน เช่น 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร  เคร่ืองด่ืม  ค่าวัสดุ  
เอกสารต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่้าเป็น (ปรากฎใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริม
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

30,000 หมู่ 1-4 ส้านักปลัด



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 - - - - -

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม  และคุณภาพชวีิต

    แนวทางการพัฒนาที ่3. ส่งเสริม  สนับสนุนการด าเนินงาน  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ขอ้มลูขา่วสารในชมุชน

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ



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

สามัคคี
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา นันทนาการ
ต่างๆ ส้าหรับเยาวชน และประชาชนในต้าบลไทยา
วาส  หรือจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ 
เช่น ค่าตอบแทนผู้ตัดสิน ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่า
วัสดุ เอกสารต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่้าเป็น ฯลฯ 
(ปรากฎแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และ
นันทนาการ   งานกีฬาและนันทนาการ)

70,000 ต้าบลไท
ยาวาส

ส้านักปลัด

2 โครงการส่งเสริมการเต้นแอโรบิค
เพือ่สุขภาพต้าบลไทยาวาส

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเต้นแอโรบิค
เพือ่สุขภาพต้าบลไทยาวาส เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ้าเป็น ฯลฯ (ปรากฎแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ   งานกีฬาและนันทนาการ)

30,000 ต้าบลไท
ยาวาส

ส้านักปลัด

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม  และคุณภาพชวีิต

    แนวทางการพัฒนาที ่4. ส่งเสริม  สนับสนุนกีฬา และนันทนาการ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



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

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม  และคุณภาพชวีิต

    แนวทางการพัฒนาที ่4. ส่งเสริม  สนับสนุนกีฬา และนันทนาการ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

3 วัสดุกีฬา เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุกีฬาให้กับทุกหมู่บ้าน 
กลุ่ม/ชมรมกีฬาทีจ่ัดต้ังขึ้น และสถานศึกษาภายใน
ต้าบลไทยาวาส  เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนได้ออก
ก้าลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม (ปรากฎในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
 และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

30,000 หมู่ที ่1-4 ส้านักปลัด



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 โครงการต้ังด่านตรวจเพือ่ปูองกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนน
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการต้ังด่านตรวจเพือ่ปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทสกาลส้าคัญ  เช่น  
เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่(ปรากฎในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน)

20,000 หมู่ 1-4 ส้านักปลัด

2 โครงการฝึกอบรม/ทบทวน       
อปพร.

เพือ่จ่ายเป็นค่าฝึกอบรม/ทบทวนสมาชิก อปพร. 
และจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการฝึกอบรม ค่า
เส้ือผ้า เคร่ืองแต่งกาย ฯลฯ  (ปรากฎแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย)

150,000 หมู่ 1-4 ส้านักปลัด

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม  และคุณภาพชวีิต

    แนวทางการพัฒนาที ่5. ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานบรรเทาสาธารณภัย  จัดหาพัสด ุ ครุภัณฑ์  และอุปกรณ์ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รวมไปถึงการส่งเสริมการ
ปฏิบัตงิาน  การฝึกอบรมอาสาสมคัรปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



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

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม  และคุณภาพชวีิต

    แนวทางการพัฒนาที ่5. ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานบรรเทาสาธารณภัย  จัดหาพัสด ุ ครุภัณฑ์  และอุปกรณ์ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รวมไปถึงการส่งเสริมการ
ปฏิบัตงิาน  การฝึกอบรมอาสาสมคัรปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

3 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง 
น้้ายาเคมีดับเพลิง และอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงานดับเพลิง ฯลฯ  (ปรากฎแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย)

50,000 หมู่ 1-4 ส้านักปลัด

4 ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิงชนิด
หามหาบ  จ้านวน 1 เคร่ือง  (ปรากฎแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย)

130,000 หมู่ 1-4 ส้านักปลัด

5 เงินส้ารองจ่าย เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจ้าเป็นเร่งด่วนหรือ
ฉุกเฉิน เพือ่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
(ปรากฎแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง)

400,000 ต้าบลไท
ยาวาส

ส้านักปลัด



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 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา
เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของ อบต.ไทยาวาส โดยใช้ข้อมูลจ้านวนเด็กนักเรียน
 ณ วันที ่10 มิถุนายน 57 จ้านวน 14 คน คนละ 
20 บาท จ้านวน 280 วัน (ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

78,400 ศพด.อบต.
ไทยาวาส

ส้านักปลัด

2 อาหารเสริม(นม) เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับสถานศึกษา
ในพืน้ที ่จ้านวนเด็ก ณ วันที ่10 มิถุนายน 57 ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ไทยาวาส และรร.วัดไท
ยาวาส  คนละ 7 บาท  (ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

249,480 ศพด.และ 
รร.วัดไท
ยาวาส

ส้านักปลัด

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2557
งบประมาณรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  และการสาธารณสุข

พ.ศ.2558

    แนวทางการพัฒนาที ่1.  พัฒนาการศึกษา และส่งเสริมระบบการศึกษา  พัฒนาสื่อการเรียนการสอน  ทักษะ  และวัสด ุ- อุปกรณ์ทีจ่ าเป็น   และเหมาะสมของศูนย์พัฒนาเดก็เล็กฯ  
และสถานศึกษาในความรับผิดชอบ

สถานที่
ด าเนินการ



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

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2557
งบประมาณรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  และการสาธารณสุข

พ.ศ.2558

    แนวทางการพัฒนาที ่1.  พัฒนาการศึกษา และส่งเสริมระบบการศึกษา  พัฒนาสื่อการเรียนการสอน  ทักษะ  และวัสด ุ- อุปกรณ์ทีจ่ าเป็น   และเหมาะสมของศูนย์พัฒนาเดก็เล็กฯ  
และสถานศึกษาในความรับผิดชอบ

สถานที่
ด าเนินการ

3 วัสดุการศึกษา เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน เพือ่ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. 
(ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกับการศึกษา)

15,000 ศพด.วัด
ไทยาวาส

ส้านักปลัด

4 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
ของโรงเรียนวัดไทยาวาส

เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันตามภารกิจถ่ายโอน 
โดยใช้ข้อมูลจ้านวนเด็กนักเรียน ณ วันที ่10 
มิถุนายน 57 จ้านวน 122 คน คนละ 20 บาท 
จ้านวน 200 วัน (  (ปรากฎในแผนงานการศึกษา  
งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา)

488,000 รร.วัดไท
ยาวาส

ส้านักปลัด



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 1 ชุมชน 1 แหล่งเรียนรู้ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ1 ชุมชน 1 แหล่ง

เรียนรู้  เช่น  ค่าจัดหาสถานทีเ่ป็นจุดบริการอ่าน
หนังสือของประชาชน ค่าวัสดุ เอกสารต่างๆ หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่้าเป็น ฯลฯ (ปรากฎในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์)

20,000  ต้าบลไท
ยาวาส

ส้านักปลัด

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  และการสาธารณสุข

    แนวทางการพัฒนาที ่2. ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และแหล่งเรียนรู้ชมุชน

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 หล่อเทียนจ้าน้าพรรษา เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานหล่อเทียนจ้าน้า

พรรษา เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าวัสดุทีจ่้าเป็น ฯลฯ (ปรากฎในแผนงานการศาสนา 
 วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น)

17,700 หมู่ 1-4 ส้านักปลัด

2 ลดน้้าด้าหัวผู้สูงอายุเนื่องใน
เทศกาลสงกรานต์

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานลดน้้าด้าหัว
ผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์  เพือ่สืบสาน
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุที่
จ้าเป็น และค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (ปรากฎใน
แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

100,000 ต้าบลไท
ยาวาส

ส้านักปลัด

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  และการสาธารณสุข

    แนวทางการพัฒนาที ่3. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  ภูมปิัญญาท้องถ่ิน และวันส าคัญของชาติ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ



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

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  และการสาธารณสุข

    แนวทางการพัฒนาที ่3. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  ภูมปิัญญาท้องถ่ิน และวันส าคัญของชาติ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

3 วันลอยกระทง เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันลอยกระทง  
เพือ่สืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เป็นค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุทีจ่้าเป็น 
ฯลฯ (ปรากฎในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

5,000 ต้าบลไท
ยาวาส

ส้านักปลัด

4 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว (วันพ่อ)

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันพ่อ) เป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าปูายประชาสัมพันธ์ 
ค่าวัสดุทีจ่้าเป็น และค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ 
(ปรากฎในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

100,000 หมู่ 1-4 ส้านักปลัด



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

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  และการสาธารณสุข

    แนวทางการพัฒนาที ่3. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  ภูมปิัญญาท้องถ่ิน และวันส าคัญของชาติ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

5 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
(วันแม)่

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันพ่อ) เป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าปูายประชาสัมพันธ์ 
ค่าวัสดุทีจ่้าเป็น และค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ 
(ปรากฎในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

60,000 หมู่ 1-4 ส้านักปลัด

6 โครงการปกปูองสถาบันส้าคัญ
ของชาติ

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการปกปูอง
สถาบันส้าคัญของชาติอันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็น
ชาติและความสามัคคีของคนในชาติ(ปรากฎใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

50,000 ต้าบลไท
ยาวาส

ส้านักปลัด



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

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  และการสาธารณสุข

    แนวทางการพัฒนาที ่3. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  ภูมปิัญญาท้องถ่ิน และวันส าคัญของชาติ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

7 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ้า 2558  เพือ่สนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา
ให้กับนักเรียนและเยาวชนในพืน้ที ่(ปรากฎใน
แผนงานการศึกษา  งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
การศึกษา)

20,000 ต้าบลไท
ยาวาส

ส้านักปลัด

8 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนต้าบลไทยาวาส

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนต้าบลไทยา
วาส เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม 
ค่าวัสดุ เอกสารต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆทีจ่้าเป็น 
ฯลฯ (ปรากฎในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

30,000 ต้าบลไท
ยาวาส

ส้านักปลัด



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

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  และการสาธารณสุข

    แนวทางการพัฒนาที ่3. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  ภูมปิัญญาท้องถ่ิน และวันส าคัญของชาติ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

9 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส้าหรับพิธีการวันส้าคัญต่างๆ 
ตามวาระและโอกาสทีจ่้าเป็น  และมีความส้าคัญ 
ฯลฯ (ปรากฎในแผนงานบริหารทัว่ไป งานบริหาร
ทัว่ไป)

10,000 อบต.ไทยา
วาส

ส้านักปลัด
,กองคลัง ,
กองช่าง



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 โครงการรณรงค์การฉีควัคซีน

ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าและการ
คุมก้าเนิด

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนก้าจัดโรคพิษ
สุนัขบ้า พร้อมค่าแรงและอุปกรณ์ต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  
เพือ่ปูองกันการแพร่ระบาด (ปรากฎในแผนงาน
สาธารณสุข  งานโรงพยาบาล)

30,000 หมู่ที ่1-4 ส้านักปลัด

2 โครงการรณรงค์ปูองกัน  และ
ควบคุมไข้เลือดออก

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ปูองกัน  
และควบคุมโรคไข้เลือดออกทีแ่พร่ระบาดในเขต
ต้าบลไทยาวาส  ในช่วงเวลาต่างๆ  (ปรากฎใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข)

15,000 หมู่ที ่1-4 ส้านักปลัด

3 โครงการคลินิกเคล่ือนทีส่ถานี
เพือ่ชุมชน

เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมตามโครงการตรวจ
สุขภาพอนามัยเด็ก สตรี ผู้สุงอายุ ฯลฯ ให้มีสุขภาพ
ทีดี่  (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

30,000 ต้าบลไท
ยาวาส

ส้านักปลัด

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  และการสาธารณสุข

    แนวทางการพัฒนาที ่4. ส่งเสริม ปูองกัน  การรักษาพยาบาล  และการเฝูาระวังควบคุมโรคตดิตอ่และโรคไมต่ดิตอ่ตา่งๆ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



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 โครงการหมอประจ้าบ้าน เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าในการฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดู

งาน ให้กับ อสม. พร้อมค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณ์และส่ิงของอื่นๆ เกี่ยวกับโครงการ  (ปรากฎ
ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข)

60,000 อสม.ต้าบล
ไทยาวาส

ส้านักปลัด

2 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข
มูลฐานประจ้าหมู่บ้าน (อสม.)

เพือ่จ่ายเป็นค่าสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูล
ฐาน  การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข การ
ด้าเนินงาน อสม. (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

60,000 อสม. 
ต้าบลไท
ยาวาส

ส้านักปลัด

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  และการสาธารณสุข

    แนวทางการพัฒนาที ่5. ส่งเสริม  สนับสนุนการปฏิบัตงิานดา้นสาธารณสุขมลูฐานของอาสาสมคัรสาธารณสุขมลูฐานประจ าหมู่บ้าน  (อสม.)

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



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

    แนวทางการพัฒนาที ่1.  ส่งเสริม  สนับสนุนเศรษฐกิจชมุชน  ผลิตภัณฑ์ชมุชน  การสร้างอาชพีและรายไดข้องประชาชน และการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

งบประมาณรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2557

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจให้ยั่งยืน

พ.ศ.2558ล าดับ
ที่

โครงการ/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 โครงการฝึกอบรมสร้างเสริม

อาชีพให้แก่กลุ่มสตรี 
ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทัว่ไป

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสร้างเสริม
อาชีพให้แก่กลุ่มสตรี ผู้ด้อยโอกาส และประชาชน
ทัว่ไป  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร 
เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ เอกสารต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ทีจ่้าเป็น ฯลฯ (ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

40,000  ต้าบลไท
ยาวาส

ส้านักปลัด

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจให้ยั่งยืน

    แนวทางการพัฒนาที ่2. ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกอบรมอาชพีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิตของกลุ่มสตรีต าบลไทยาวาส

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการบ้านนี้มีรัก  ปลูกผักกิน

เอง
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบ้านนี้มีรัก  ปลูก
ผักกินเอง ในการจัดซ้ือุปกรณ์และส่ิงของต่างๆ ที่
จ้าเป็นเกี่ยวกับโครงการ  เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนการ
ด้าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงระดับ
ครัวเรือน  (ปรากฎแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน)

30,000 หมู่ที ่1-4 ส้านักปลัด

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจให้ยั่งยืน

    แนวทางการพัฒนาที ่3. ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ



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

ไทยาวาส
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการอนุรักษ์แหล่งน้้าต้าบลไทยาวาส เช่น ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และค่าอุปกรณ์ส่ิงของอื่นๆ 
เกี่ยวกับโครงการ ฯลฯ  (ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานอนุรักษ์แหล่งน้้า)

20,000 คลอง, ล้า
ราง ทอ่

ระบายน้้า
ต้าบลไทยา

วาส

ส้านักปลัด

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
โครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ด าเนินการ

งบประมาณรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ล าดับ

ที่

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

    แนวทางการพัฒนาที ่1.  ส่งเสริม  สนับสนุน  และการรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ พัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน้ า  แมน้่ า  และคูคลองตา่งๆ  และการก าจัดวัชพืช

หน่วย
ด าเนินการ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 การก้าจัดขยะมูลฝอย และส่ิง

ปฏิกูล
เพือ่จ่ายเป็นค่าทิง้เกล่ียฝังกลบขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูลในทีดิ่นของเอกชนทีใ่ห้บริการ หรือหน่วยงาน
อื่นๆ  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งาน
ก้าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล)

240,000 ต้าบลไท
ยาวาส

ส้านักปลัด

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

    แนวทางการพัฒนาที ่2. พัฒนาระบบการจัดการขยะในต าบลให้มปีระสิทธิภาพ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 วัสดุการเกษตร เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือสารเคมีปูองกันและก้าจัด

ศัตรูพืชและสัตว์ วัชพืช  ฯลฯ  (ปรากฎในแผนงาน
การเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร)

80,000 หมู่ที ่1-4 ส้านักปลัด
,กองช่าง

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

    แนวทางการพัฒนาที ่3. ส่งเสริม  สนับสนุน  และปรับปรุงสภาพภูมทิัศน์  และสิ่งแวดล้อมในต าบลให้น่าอยู่

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



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. (ฝุายการเมือง)

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนประจ้าต้าแหน่ง 
ค่าตอบแทนพิเศษ  ค่าเบี้ยประชุมส้าหรับผู้บริหาร 
และสมาชิกสภา อบต. (ปรากฎแผนงานบริหารทั่วไป
 งานบริหารทั่วไป)

1,293,000 อบต.ไทยา
วาส

ส้านักปลัด

2 ค่าตอบแทนเงินเดือน สวัสดิการ 
ค่าตอบแทนอื่นของพนักงานส่วน
ต้าบล และพนักงานจา้ง

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเช่าบา้น เงินเพิ่มต่างๆ 
ของพนักงาน เงินเพิ่มคุณวุฒิ  เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบตุร  เงินประจ้าต้าแหน่ง  ค่าจา้งพนักงาน
 (ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
งานวางแผนและสถิติ  งานบริหารการคลัง , 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห ์แผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

6,410,000 อบต.ไทยา
วาส

ส้านักปลัด
,กองคลัง ,
กองช่าง

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ 

(บาท)
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2557

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

พ.ศ.2558

    แนวทางการพัฒนาที่ 1.  สนับสนุนการปฏบิตัิงาน  ส่งเสริมสวัสดิการเพ่ือขวัญและก าลังใจของบคุลากร   และพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และ
อาคารสถานที่ในการให้บริการประชาชน



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

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ 

(บาท)
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2557

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

พ.ศ.2558

    แนวทางการพัฒนาที่ 1.  สนับสนุนการปฏบิตัิงาน  ส่งเสริมสวัสดิการเพ่ือขวัญและก าลังใจของบคุลากร   และพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และ
อาคารสถานที่ในการให้บริการประชาชน

3 ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอัน
เปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น

ค่าตอบแทนคกก.เปดิซอง คกก.ตรวจงานจา้ง ผู้
ควบคุมงานโครงการก่อสร้างของ อบต. ค่าตอบแทน
 คกก.สอบสวนทางวินัย ค่าตอบแทนในการยมืตัว
ข้าราชการพนักงานส่วนต้าบลที่มาปฏบิติัราชการ 
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจ้าป)ี ค่าตอบแทนบคุคลที่ได้รับแต่งต้ังให้
ปฏบิติัหน้าที่ในการเลือกต้ัง ค่าเบี้ยเล้ียง อปพร.ฯลฯ
(ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

900,000 อบต.ไทยา
วาส

ส้านักปลัด
,กองคลัง ,
กองช่าง



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

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ 

(บาท)
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2557

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

พ.ศ.2558

    แนวทางการพัฒนาที่ 1.  สนับสนุนการปฏบิตัิงาน  ส่งเสริมสวัสดิการเพ่ือขวัญและก าลังใจของบคุลากร   และพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และ
อาคารสถานที่ในการให้บริการประชาชน

4 ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอก
เวลาราชการ

เพื่อจา่ยเปน็ค่าปฏบิติังานนอกเวลาราชการใหก้ับ
พนักงานส่วนต้าบลขององค์การบริหารส่วนต้าบลไท
ยาวาส  ตามโครงการปรับขยายเวลาการใหบ้ริการ
ประชาชนของกระทรวงมหาดไทย และอื่นๆ (ปรากฎ
ในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)

30,000 อบต.ไทยา
วาส

ส้านักปลัด
,กองคลัง ,
กองช่าง

5 ค่ารับรอง เพื่อจา่ยเปน็ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าของที่ระลึก 
ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จา่ยเกี่ยวเนื่องในการเล้ียง
รับรอง  และค่าใช้จา่ยอื่นๆซ่ึงจ้าเปน็ (ปรากฎใน
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

50,000 อบต.ไทยา
วาส

ส้านักปลัด

6 บอกรับวารสาร เพื่อจา่ยเปน็ค่าบอกรับวารสาร  หนังสือพิมพ์ หรือ
เอกสารทางวิชาการอื่นๆ (ปรากฎในแผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

10,000 อบต.ไทยา
วาส

ส้านักปลัด



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

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ 

(บาท)
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2557

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

พ.ศ.2558

    แนวทางการพัฒนาที่ 1.  สนับสนุนการปฏบิตัิงาน  ส่งเสริมสวัสดิการเพ่ือขวัญและก าลังใจของบคุลากร   และพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และ
อาคารสถานที่ในการให้บริการประชาชน

7 บ้ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์
หรือซ่อมแซม

เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 
ต่างๆ เช่น เคร่ืองจกัรกลยานพาหนะ เคร่ืองพิมพ์ดีด 
เคร่ืองถ่ายเอกสาร  คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (ปรากฎใน
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

300,000 อบต.ไทยา
วาส

ส้านักปลัด
,กองคลัง ,
กองช่าง

8 จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน และวัสดุ 
ครุภณัฑ์อื่นๆ

เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุส้านักงาน วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
วัสดุงานบา้นงานครัว วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
วัสดุเคร่ืองแต่งกาย และวัสดุอื่นๆ (ปรากฎใน
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

918,000 อบต.ไทยา
วาส

ส้านักปลัด
,กองคลัง ,
กองช่าง



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

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ 

(บาท)
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2557

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

พ.ศ.2558

    แนวทางการพัฒนาที่ 1.  สนับสนุนการปฏบิตัิงาน  ส่งเสริมสวัสดิการเพ่ือขวัญและก าลังใจของบคุลากร   และพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และ
อาคารสถานที่ในการให้บริการประชาชน

9 จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ผงหมึก
เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองถ่ายเอกสาร  แผ่นดิสก์ โปรแกรม
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  (ปรากฎใน
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป)

100,000 อบต.ไทยา
วาส

ส้านักปลัด
,กองคลัง ,
กองช่าง

10 ค่าไฟฟูาส้านักงาน เพื่อจา่ยเปน็ค่ากระแสไฟฟูาส้าหรับที่ท้าการองค์การ
บริหารส่วนต้าบลไทยาวาส หรืออาคารสถานที่ใน
ความดูแลของ อบต. รวมทั้งค่ากระแสไฟฟูาที่ใช้
ประดับงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ (ปรากฎ
ในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

300,000 อบต.ไทยา
วาส

ส้านักปลัด



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

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ 

(บาท)
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2557

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

พ.ศ.2558

    แนวทางการพัฒนาที่ 1.  สนับสนุนการปฏบิตัิงาน  ส่งเสริมสวัสดิการเพ่ือขวัญและก าลังใจของบคุลากร   และพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และ
อาคารสถานที่ในการให้บริการประชาชน

11 ค่าโทรศัพท์ เพื่อจา่ยเปน็ค่าโทรศัพทส้์านักงาน และ
โทรศัพทเ์คล่ือนที่ขององค์การบริหารส่วนต้าบลไท
ยาวาส  (ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป)

20,000 อบต.ไทยา
วาส

ส้านักปลัด

12 ค่าไปรษณีย์ เพื่อจา่ยเปน็ค่าไปรษณีย ์ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ  ค่า
ซ้ือดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย ์และ
อากรต่างๆ  (ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป)

15,000 อบต.ไทยา
วาส

ส้านักปลัด

13 ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เพื่อจา่ยเปน็ค่าอินเตอร์เน็ตต้าบล  และค่าส่ือสาร
อื่นๆ รวมถึงค่าใช้จา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการดังกล่าว 
 และค่าใช้จา่ยที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการ (ปรากฎ
ในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

50,000 อบต.ไทยา
วาส

ส้านักปลัด



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

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ 

(บาท)
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2557

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

พ.ศ.2558

    แนวทางการพัฒนาที่ 1.  สนับสนุนการปฏบิตัิงาน  ส่งเสริมสวัสดิการเพ่ือขวัญและก าลังใจของบคุลากร   และพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และ
อาคารสถานที่ในการให้บริการประชาชน

14 ครุภณัฑ์ส้านักงาน ครุภณัฑ์
โฆษณาและเผยแพร่ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง ครุภณัฑ์
ก่อสร้าง และครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

เพื่อจา่ยเปน็ค่าครุภณัฑ์ส้านักงาน ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภณัฑ์งาน
บา้นงานครัว ครุภณัฑ์ส้ารวจ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง ครุภณัฑ์ก่อสร้าง และครุภณัฑ์อื่น 
(ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

381,300 อบต.ไทยา
วาส

ส้านักปลัด,
กองคลัง ,
กองชา่ง

15 จดัท้าแผนที่ภาษแีละทะเบยีน
ทรัพยสิ์นของ อบต.ไทยาวาส

เพื่อจา่ยเปน็ค่าด้าเนินการจดัท้าแผนที่ภาษแีละ
ทะเบยีนทรัพยสิ์น ฯลฯ  (ปรากฎในแผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป ,งานบริหารงานคลัง)

100,000 อบต.ไทยา
วาส

กองคลัง



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 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานของสมาชิกสภา อบต.
 ผู้บริหารท้องถิ่น ก้านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน  พนักงานส่วนต้าบล 
และกลุ่มผู้น้าชุมชน

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงาน
เพือ่เพิม่พูนความรู้และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (ปรากฎในแผนงานบริหารทัว่ไป งาน
บริหารทัว่ไป)

200,000 ต้าบลไท
ยาวาส

ส้านักปลัด

2 ค่าใช้จ่านในการเลือกต้ัง เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังของ อบต.ไท
ยาวาสตามที ่คกก.การเลือกต้ังก้าหนด (กรณียุบสภา
 ลาออก กรณีแทนต้าแหน่งทีว่่าง  และกรณี คกก.
การเลือกต้ังส่ังให้มีการเลือกต้ังใหม่ และกรณีอื่น)  
การประชาสัมพันธ์  การรณรงค์หรือให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน ฯลฯ  (ปรากฎในแผนงาน
บริหารทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป)

50,000 ต้าบลไท
ยาวาส

ส้านักปลัด

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการทีด่ี

    แนวทางการพัฒนาที ่2. ส่งเสริมความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกับกิจการของท้องถ่ิน  สนับสนุนการมสี่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถ่ิน  และส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ



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

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการทีด่ี

    แนวทางการพัฒนาที ่2. ส่งเสริมความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกับกิจการของท้องถ่ิน  สนับสนุนการมสี่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถ่ิน  และส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

3 การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพือ่
เสริมสร้าง สนับสนุนการจัดท้า
แผนชุมชน

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดท้าแผนชุมชน 
และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคม  
(ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

20,000 หมู่ที ่1-4 ส้านักปลัด

4 การจัดเวทีประชาคมระดับต้าบล
ในการจัดท้าแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2559 - 2561)

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลในการ
จัดท้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแผนพัฒนา
ต้าบลของ อบต. (ปรากฎในแผนงานบริหารทัว่ไป  
งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

10,000 หมู่ที ่1-4 ส้านักปลัด

5 โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเพิม่
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ของ อบต.ไทยาวาส

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเกี่ยวกับการพัฒนา
เพิม่ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อบต.ไทยา
วาส (ปรากฎในแผนงานบริหารทัว่ไป  งานวางแผน
สถิติและวิชาการ ,งานบริหารงานคลัง)

10,000 ต้าบลไท
ยาวาส

กองคลัง



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

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการทีด่ี

    แนวทางการพัฒนาที ่2. ส่งเสริมความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกับกิจการของท้องถ่ิน  สนับสนุนการมสี่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถ่ิน  และส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

6 การด้าเนินงานตามข้อส่ังการ 
นโยบายของรัญบาล 
กระทรวงมหาดไทย  กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัด

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตามข้อส่ังการ
  นโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด เพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และตอบสนองข้อส่ัง
การ นโยบายต่างๆ เช่น ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์
  ค่าปูายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีจ่้าเป็น 
(ปรากฎในแผนงานบริหารทัว่ไป  งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ ,งานบริหารงานคลัง)

42,800 ต้าบลไท
ยาวาส

กองคลัง



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 รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ เพือ่จ่ายเป็นค่าถ่ายส้าเนาเอกสาร ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม ค่าเบีย้
ประกัน และค่าใช้จ่ายในการด้าเนินคดี ค่าจ้างเหมา
บริการ  และค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาเดิน
ท่อประปาและติดต้ังอุปกรณ์ประปา รวมถึงการปับ
ปรุง บ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและ
อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ (ปรากฎใน
แผนงานบริหารทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป ,แผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน ,งานไฟฟูาและถนน และแผนงานการพาณิชย์ 
 งานกิจการประปา)

870,000 อบต.ไทยา
วาส

ส้านักปลัด
,กองคลัง,
กองช่าง

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการทีด่ี

    แนวทางการพัฒนาที ่3. ส่งเสริม  และพัฒนาความรู้ความสามารถ และวัฒนธรรมการท างานของบุคลากร

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ



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

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการทีด่ี

    แนวทางการพัฒนาที ่3. ส่งเสริม  และพัฒนาความรู้ความสามารถ และวัฒนธรรมการท างานของบุคลากร

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

2 การเดินทางไปราชการ และ
ศึกษาดูงานในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และ
ศึกษาดูงาน ส้าหรับค่าเบีย้เล้ียง พาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก
 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปอบรม สัมมนา
ของพนักงานส่วนต้าบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร 
ผู้ช่วยผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ เป็นต้น (ปรากฎใน
แผนงานบริหารทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป ,งาน
บริหารงานคลัง)

210,000 อบต.ไทยา
วาส

ส้านักปลัด
,กองคลัง,
กองช่าง



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 จ้างทีป่รึกษาเพือ่ศึกษาวิจัย 
ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ ซ่ึงมิใช่เพือ่การจัดหาหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ ทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างทีป่รึกษาเพือ่ศึกษาวิจัย 
ประเมินผล รวมทัง้ค่าจ้างหน่วยงานหรือสถาบันที่
เป็นกลางมาด้าเนินการส้ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนในพืน้ทีต่่อการให้บริการของ อบต. 
(ปรากฎในด้านบริหารทัว่ไป  แผนงานบริหารทัว่ไป  
งานบริหารทัว่ไป)

20,000 ต้าบลไท
ยาวาส

ส้านักปลัด

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการทีด่ี

    แนวทางการพัฒนาที ่4. เสริมสร้างประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ



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

1 อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต้าบลวัดไทยาวาส

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทีข่อรับเงิน
อุดหนุนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลวัดไท
ยาวาส  (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

50,000 รพ.สต.วัด
ไทยาวาส

ส้านักปลัด

2 สมทบกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ปรากฎในแผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง)

176,620 ก.บ.ท. ส้านักปลัด

3 สมทบกองทุนประกันสังคม เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงาน
จ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัว่ไป และพนักงานจ้าง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ให้กับส้านักงาน
ประกันสังคม  (ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง)

94,000 ส้านักงาน
ประกัน 
สังคม

ส้านักปลัด

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการทีด่ี

    แนวทางการพัฒนาที ่5. พัฒนาความร่วมมอืระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล กับหน่วยงานอ่ืน

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ



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

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการทีด่ี

    แนวทางการพัฒนาที ่5. พัฒนาความร่วมมอืระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล กับหน่วยงานอ่ืน

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

4 รายจ่ายตามข้อผูกพันธ์ (เงิน
สนับสนุนระบบประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพืน้ที ่สปสช.)

เพือ่จ่ายให้กับส้านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 (ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

130,000 สปสช. ส้านักปลัด

5 โครงการ อบต.ไทยาวาส สัญจร
บริการประชาชน

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.ไทยาวาส
สัญจรบริการประชาชนให้ได้รับบริการอย่างทัว่ถึงใน
ด้านต่างๆ ในพืน้ทีต้่าบลไทยาวาส  (ปรากฎแผนงาน
บริหารทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป)

50,000 อบต.ไทยา
วาส

ส้านักปลัด



ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ

 คิดเปน็รอ้ยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด

 จ านวนงบประมาณ
(บาท)

 คิดเปน็รอ้ยละ
ของ

งบประมาณ
ทั้งหมด

 หน่วยด าเนินการ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาด้านการบรกิารสาธารณะและโครงสรา้งพ้ืนฐาน

   แนวทางที่ 1  การก่อสร้าง ปรังปรุง บ้ารุงรักษา ถนน  ระบบจราจร สะพาน เขื่อนกันดิน  ทางเท้า  ท่อระบายน้้า  
ประตูระบายน้้า  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท้าผังเมืองรวม  และระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธภิาพ

5 6.41 2,599,000.00 11.98 กองช่าง

   แนวทางที่ 2  การก่อสร้าง ปรังปรุง บ้ารุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน ท่อเมนประปา   บ่อบาดาล 4 5.13 2,390,000.00 11.02 กองช่าง

   แนวทางที่ 3  ปรับปรุง  บ้ารุงรักษาระบบไฟฟาู  ขยายเขตไฟฟาูและไฟทางสาธารณะ 2 2.56 910,000.00 4.20 กองช่าง

   แนวทางที่ 4  พฒันาแหล่งน้้าคูคลอง  เพื่อการอุปโภค บริโภค  การเกษตร และการปูองกันบรรเทาสาธาณภัยด้าน
ต่างๆ

1 1.28 150,000.00 0.69 กองช่าง

รวมยุทธศาสตรท์ี่ 1 12 15.38 6,049,000.00 27.89

บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม



ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ

 คิดเปน็รอ้ยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด

 จ านวนงบประมาณ
(บาท)

 คิดเปน็รอ้ยละ
ของ

งบประมาณ
ทั้งหมด

 หน่วยด าเนินการ

บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม  และคุณภาพชีวิต

   แนวทางที่ 1  ส่งเสริม สนับสนุนงานสวสัดิการสังคม  การสังคมสงเคราะห์  ผู้สูงอาย ุ ผู้พกิาร  ผู้ปุวยเอดส์  
ผู้ด้อยโอกาส  และเด็ก

3 3.85 142,000.00 0.65 ส้านักปลัด

   แนวทางที่ 2  ส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมในครอบครัว  และชุมชน  การพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน และการ
รณรงค์  ปูองกัน  และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม  และยาเสพติด

2 2.56 100,000.00 0.46 ส้านักปลัด

   แนวทางที่ 3  ส่งเสริม  สนับสนุนการด้าเนินงาน  การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ ์ ข้อมูลข่าวสารในชุมชน 0 0.00 0.00 0.00 ส้านักปลัด

   แนวทางที่ 4  ส่งเสริม  สนับสนุนกีฬา และนันทนาการ 3 3.85 130,000.00 0.60 ส้านักปลัด

   แนวทางที่ 5  ส่งเสริม สนับสนุนการด้าเนินงานบรรเทาสาธารณภัย  จัดหาพสัดุ  ครุภัณฑ์  และอุปกรณ์ในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รวมไปถึงการส่งเสริมการปฏิบัติงาน  การฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
 (อปพร.)

5 6.41 750,000.00 3.46 ส้านักปลัด,กองช่าง

รวมยุทธศาสตรท์ี่ 2 13 16.67 1,122,000.00 5.17



ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ

 คิดเปน็รอ้ยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด

 จ านวนงบประมาณ
(บาท)

 คิดเปน็รอ้ยละ
ของ

งบประมาณ
ทั้งหมด

 หน่วยด าเนินการ

บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตรท์ี่  3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  และการสาธารณสุข

   แนวทางที่ 1  พฒันาการศึกษา และส่งเสริมระบบการศึกษา  พฒันาส่ือการเรียนการสอน  ทักษะ  และวสัดุ - 
อุปกรณ์ที่จ้าเป็น   และเหมาะสมของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กฯ  และสถานศึกษาในความรับผิดชอบ

4 5.13 830,880.00 3.83 ส้านักปลัด

   แนวทางที่ 2  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และแหล่งเรียนรู้ชุมชน 1 1.28 20,000.00 0.09 ส้านักปลัด

   แนวทางที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา  ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวนัส้าคัญของชาติ

9 11.54 392,700.00 1.81 ส้านักปลัด

   แนวทางที่ 4  ส่งเสริม ปูองกัน  การรักษาพยาบาล  และการเฝูาระวงัควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อต่างๆ 3 3.85 75,000.00 0.35 ส้านักปลัด

   แนวทางที่ 5  ส่งเสริม  สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ้า
หมู่บ้าน  (อสม.)

2 2.56 120,000.00 0.55 ส้านักปลัด

รวมยุทธศาสตรท์ี่ 3 19 24.36 1,438,580.00 6.63



ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ

 คิดเปน็รอ้ยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด

 จ านวนงบประมาณ
(บาท)

 คิดเปน็รอ้ยละ
ของ

งบประมาณ
ทั้งหมด

 หน่วยด าเนินการ

บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตรท์ี่ 4   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน

   แนวทางที่ 1  ส่งเสริม  สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  การสร้างอาชีพและรายได้ของประชาชน และ
การผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพษิ

0 0.00 0.00 0.00 ส้านักปลัด

   แนวทางที่ 2  ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตของกลุ่มสตรีต้าบลไทยาวาส 1 1.28 40,000.00 0.18 ส้านักปลัด

   แนวทางที่ 3  ส่งเสริม และสนับสนุนการพฒันาเศรษฐกิจแบบพอเพยีง 1 1.28 30,000.00 0.14 ส้านักปลัด

รวมยุทธศาสตรท์ี่ 4 2 2.56 70,000.00 0.32



ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ

 คิดเปน็รอ้ยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด

 จ านวนงบประมาณ
(บาท)

 คิดเปน็รอ้ยละ
ของ

งบประมาณ
ทั้งหมด

 หน่วยด าเนินการ

บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตรท์ี่ 5   การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   แนวทางที่ 1  ส่งเสริม  สนับสนุน  และการรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  พฒันาฟื้นฟแูหล่งน้้า  แม่น้้า  
และคูคลองต่างๆ  และการก้าจัดวชัพชื

1 1.28 20,000.00 0.09 ส้านักปลัด,กองช่าง

   แนวทางที่ 2  พฒันาระบบการจัดการขยะในต้าบลให้มีประสิทธภิาพ 1 1.28 240,000.00 1.11 ส้านักปลัด

   แนวทางที่ 3  ส่งเสริม  สนับสนุน  และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์  และส่ิงแวดล้อมในต้าบลให้น่าอยู่ 1 1.28 80,000.00 0.37 ส้านักปลัด,กองช่าง

รวมยุทธศาสตรท์ี่ 5 3 3.85 340,000.00 1.57



ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ

 คิดเปน็รอ้ยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด

 จ านวนงบประมาณ
(บาท)

 คิดเปน็รอ้ยละ
ของ

งบประมาณ
ทั้งหมด

 หน่วยด าเนินการ

บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตรท์ี่ 6  การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการที่ดี

   แนวทางที่ 1  สนับสนุนการปฏิบัติงาน  ส่งเสริมสวสัดิการเพื่อขวญัและก้าลังใจของบุคลากร   และพฒันาปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และอาคารสถานที่ในการให้บริการประชาชน

15 19.23 10,777,300.00 49.69 ส้านักปลัด,กอง
ช่าง,กองคลัง

   แนวทางที่ 2  ส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารจัดการและพฒันาท้องถิ่น  และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธปิไตย

6 7.69 290,000.00 1.34 ส้านักปลัด,กอง
ช่าง,กองคลัง

   แนวทางที่ 3  ส่งเสริม  และพฒันาความรู้ความสามารถ และวฒันธรรมการท้างานของบุคลากร 2 2.56 1,080,000.00 4.98 ส้านักปลัด,กอง
ช่าง,กองคลัง

   แนวทางที่ 4  เสริมสร้างประสิทธภิาพ และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 1 1.28 20,000.00 0.09 ส้านักปลัด,กอง
ช่าง,กองคลัง

   แนวทางที่ 5  พฒันาความร่วมมือระหวา่งองค์การบริหารส่วนต้าบล กับหน่วยงานอื่น 5 6.41 500,620.00 2.31 ส้านักปลัด,กอง
ช่าง,กองคลัง

รวมยุทธศาสตร ์ที่ 6 29 37.18 12,667,920.00 58.41

รวมทั้งสิ้น 78 100.00 21,687,500.00 100.00



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 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที ่3 ต้าบลไทยา
วาส

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่3 ต้าบลไทยาวาสยาว 
116.7 เมตร ประเภทผิวจราจร คสล. กว้าง 4 
เมตร ประเภทไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 50 
เซนติเมตร

485,729 หมู่ที ่3 กองช่าง

2 โครงการยกระดับถนนแอสฟัลต์
สายเลียบคลองลัด หมู่ที ่4 บ้าน
ท่ามอญ ต้าบลไทยาวาส

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการยกระดับถนน
แอสฟัลต์สายเลียบคลองลัด หมู่ที ่4 บ้านท่ามอญ 
ต้าบลไทยาวาส ยาว 288 เมตร ประเภทผิวจราจร
แอสฟัลท์ กว้าง 3-4 เมตร

546,000 หมู่ที ่4 กองช่าง

3 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีตสายเข้าวัดไทยาวาส  
หมู่ที ่4 บ้านท่ามอญ ต้าบลไทยา
วาส

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีตสายเข้าวัดไทยาวาส หมู่ที ่4 
บ้านท่ามอญ ต้าบลไทยาวาส ยาว 761 เมตร 
ประเภทผิวจราจร กว้าง 6 เมตร

1,680,000 หมู่ที ่4 กองช่าง

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินกา

ร

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ทีไ่ดร้ับการจัดสรรงบประมาณ  และด าเนินการในพ้ืนทีต่ าบลไทยาวาส  ประจ าปีงบประมาณ  2558

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

ล าดับ
ที่

โครงการ/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.
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินกา

ร

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ทีไ่ดร้ับการจัดสรรงบประมาณ  และด าเนินการในพ้ืนทีต่ าบลไทยาวาส  ประจ าปีงบประมาณ  2558

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 โครงการยกระดับถนนพร้อมลาด
ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนน
สายในเลียบแม่น้้า หมู่ที ่2 บ้าน
ท้ายคุ้ง ต้าบลไทยาวาส

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรยกระดับถนน
พร้อมลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนสายใน
เลียบแม่น้้า  หมู่ที ่2 บ้านท้ายคุ้ง ต้าบลไทยาวาส 
กว้าง 4 เมตร ยาว 645 เมตร หนา 0.05 เมตร

2,300,000 หมู่ที ่2 กองช่าง

5,011,729รวมเป็นเงิน


