
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
     แผนงานบริหารงานทั่วไป      

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ 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 ค่าใช้จา่ยในการเลือกต้ัง เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการเลือกต้ัง 400,000       พื้นที่ตําบลผไทรินทร์ สํานักปลัด
สมาชิกฯ ผู้บริหาร อบต. การเลือก
ต้ังทั่วไปหรือเลือกต้ังซ่อมทั่วไปฯลฯ

2 อุดหนุน อบต.บุโพธิ์ เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ 20,000         อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัด
พัฒนาและปรับปรุงศูนยร์วมขอ้มูล
ขา่วสารของ อบต. ระดับ อําเภอ

3 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ เพื่อจา่ยเป็นค่าจดังานรัฐพิธี 5,000           ที่ทําการปกครอง สํานักปลัด
ลําปลายมาศ วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนม- อําเภอลําปลายมาศ

พรรษา 5 ธันวามหาราช และ 12
สิงหามหาราชินี

4 อุดหนุนสํานักงานจงัหวัดบุรีรัมย์ เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ 5,000           สํานักงานจงัหวัด สํานักปลัด
จดังานวันอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม บุรีรัมย์
เมืองบุรีรัมย ์(งานวันสถาปนาเมืองแปะ)

430,000       

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลผไทรินทร์

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  3  การพัฒนาด้านสงัคมและคุณภาพชวีิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่    4  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขดีสมรรถนะองค์กร

แบบ ผด.02 

7



1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
     แผนงานบริหารงานทั่วไป      

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค. มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

5 อุดหนุนที่ทําการปกครองจงัหวัด เพื่อจา่ยเงินอุดหนุนการจดังาน 10,000         ที่ทําการปกครอง สํานักปลัด
บุรีรัมย์ ประเพณีขึน้เขาพนมรุ้ง จงัหวัดบุรีรัมย์

6 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ 10,000         ที่ทําการปกครอง สํานักปลัด
ลําปลายมาศ สนับสนุนกจิกรรมของกิง่กาชาด อําเภอลําปลายมาศ

อําเภอลําปลายมาศ

7 อุดหนุนสํานักงานเหล่ากาชาด เพื่อจา่ยเงินอุดหนุนตามโครงการ 10,000         สํานักงานเหล่า สํานักปลัด
จงัหวัดบุรีรัมย์ จดัหารายได้เพื่อสาธารณกศุลและ กาชาดจงัหวัดบุรีรัมย์

ให้ความช่วยเหลือประชาชนตาม
ภารกจิเหล่ากาชาดจงัหวัดบุรีรัมย์

8 ประเมินความพึงพอใจ เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจา้ง 20,000         อบต.ผไทรินทร์ สํานักปลัด
หยว่ยงานราชการประเมินผลสํารวจ
ความพึงพอใจในการเขา้รับบริการ
ของประชาชนในตําบลผไทรินทร์

50,000         

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  3  การพัฒนาด้านสงัคมและคุณภาพชวีิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่    4  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขดีสมรรถนะองค์กร
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1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
     แผนงานบริหารงานทั่วไป      

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค. มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

9 อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ เพื่ออบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน 250,000       สํานักปลัด
บริหารงานองค์การบริหาร และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่
ส่วนตําบล

10 ปรับปรุงที่ทําการ อบต.ผไทรินทร์เพื่อปรับปรุงสถานที่ทํางานให้ดีขึน้ 200,000       ที่ทําการ อบต. สํานักปลัด
กองช่าง

11 จดัทําแผนที่และทะเบียน เพื่อความสะดวกในการจดัเกบ็ภาษี 200,000       พื้นที่ตําบล กองคลัง
ทรัพยสิ์น และติดตามลูกหนี้คงค้าง ผไทรินทร์

12 จดัหาครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจดัซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือน 5,000           อบต.ผไทรินทร์ สํานักปลัด
แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี กระจก จํานวน 1 ตู้
(พ.ศ.2561-2564)
หน้า 213 ลําดับที่ 2

13 จดัหาครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจดัซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสาร 5,000           อบต.ผไทรินทร์ สํานักปลัด
แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี 2 บานพับจํานวน 1 ตู้
(พ.ศ.2561-2564)
หน้า 214 ลําดับที่ 3

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  3  การพัฒนาด้านสงัคมและคุณภาพชวีิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่    4  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขดีสมรรถนะองค์กร
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1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
     แผนงานบริหารงานทั่วไป      

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค. มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

14 จดัหาครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจดัซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสาร 10,000         อบต.ผไทรินทร์ สํานักปลัด
แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี ชนิด 40 ช่อง จํานวน 2 ตู้
(พ.ศ.2561-2564)
หน้า 213 ลําดับที่ 1

15 จดัหาครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 20,000         อบต.ผไทรินทร์ สํานักปลัด
แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี ชนิดติดผนัง จํานวน 1 เคร่ือง
(พ.ศ.2561-2564)
หน้า 216 ลําดับที่ 9

16 จดัหาครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจดัซ้ือโต๊ะทํางาน 5,000           อบต.ผไทรินทร์ กองคลัง
แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี จํานวน 1 ตัว
(พ.ศ.2561-2564)
หน้า 218 ลําดับที่ 15

17 จดัหาครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจดัซ้ือเกา้อี้ทํางาน 6,000           อบต.ผไทรินทร์ กองคลัง
แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี จํานวน 2 ตัว
(พ.ศ.2561-2564)
หน้า 217 ลําดับที่ 14

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  3  การพัฒนาด้านสงัคมและคุณภาพชวีิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่    4  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขดีสมรรถนะองค์กร

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

10



1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
     แผนงานรักษาความสงบภายใน      

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ 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 จดัหาครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจดัซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสาร 5,000           อบต.ผไทรินทร์ สํานักปลัด
แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี ชนิด 40 ช่อง จํานวน 1 ตู้
(พ.ศ.2561-2564)
หน้า 219 ลําดับที่ 4

2 จดัหาครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจดัซ้ือเกา้อี้ทํางาน 2,500           อบต.ผไทรินทร์ สํานักปลัด
แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี จํานวน 1 ตัว
(พ.ศ.2561-2564)
หน้า 219 ลําดับที่ 2

3 จดัหาครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจดัซ้ือโต๊ะทํางาน 5,500           อบต.ผไทรินทร์ สํานักปลัด
แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี จํานวน 1 ตัว
(พ.ศ.2561-2564)
หน้า 219 ลําดับที่ 1

4 จัดหาครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจดัซ้ือคอมพิวเตอร์ 22,000         อบต.ผไทรินทร์ สํานักปลัด
แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี สําหรับงานประมวลผล
(พ.ศ.2561-2564) จํานวน 1 เคร่ือง
หน้า 220 ลําดับที่ 6

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  3  การพัฒนาด้านสงัคมและคุณภาพชวีิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่    4  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขดีสมรรถนะองค์กร

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
     แผนงานการศึกษา      

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ 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 จดัหาครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจดัซ้ือเกา้อี้ทํางาน 5,000           อบต.ผไทรินทร์ กองการ
แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี จํานวน 1 ตัว ศึกษา
(พ.ศ.2561-2564)
หน้า 223 ลําดับที่ 2

2 จดัหาครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 196,000       อบต.ผไทรินทร์ กองการ
แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี ขนาด44000 บีทีย ูจํานวน ศึกษา
(พ.ศ.2561-2564) 4 เคร่ือง
หน้า 224 ลําดับที่ 5

3 จดัหาครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจดัซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสาร 6,000           อบต.ผไทรินทร์ กองการ
แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี 2 บานพับจํานวน 1 ตู้ ศึกษา
(พ.ศ.2561-2564)
หน้า 223 ลําดับที่ 3

4 จดัหาครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจดัซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสาร 12,000         อบต.ผไทรินทร์ กองการ
แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี ชนิด 40 ช่อง จํานวน 1 ตู้ ศึกษา
(พ.ศ.2561-2564)
หน้า 223 ลําดับที่ 4

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  3  การพัฒนาด้านสงัคมและคุณภาพชวีิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่    4  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขดีสมรรถนะองค์กร

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
     แผนงานสาธารณสุข      

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ 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 จดัหาครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจดัซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสาร 6,000           อบต.ผไทรินทร์ กอง
แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี 2 บานพับจํานวน 1 ตู้ สาธารณสุข
(พ.ศ.2561-2564)
หน้า 224 ลําดับที่ 1

2 จดัหาครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจดัซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสาร 6,000           อบต.ผไทรินทร์ กอง
แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี ชนิด 40 ช่อง จํานวน 1 ตู้ สาธารณสุข
(พ.ศ.2561-2564)
หน้า 224 ลําดับที่ 2

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  3  การพัฒนาด้านสงัคมและคุณภาพชวีิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่    4  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขดีสมรรถนะองค์กร

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

13



1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
     แผนงานสังคมสงเคราะห์     

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ 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 จดัหาครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจดัซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสาร 6,000           อบต.ผไทรินทร์ กอง
แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี ชนิด 40 ช่อง จํานวน 1 ตู้ สวัสดิการ
(พ.ศ.2561-2564) สังคม
หน้า 225 ลําดับที่ 1

2 จัดหาครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจดัซ้ือคอมพิวเตอร์ 22,000         อบต.ผไทรินทร์ กอง
แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี สําหรับงานสํานักงาน สวัสดิการ
(พ.ศ.2561-2564) จํานวน 1 เคร่ือง สังคม
หน้า 225 ลําดับที่ 2

3 จัดหาครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิด 7,900           อบต.ผไทรินทร์ กอง
แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา สวัสดิการ
(พ.ศ.2561-2564) จํานวน 1 เคร่ือง สังคม
หน้า 225 ลําดับที่ 3

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  3  การพัฒนาด้านสงัคมและคุณภาพชวีิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่    4  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขดีสมรรถนะองค์กร

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

14



1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
     แผนงานเคหะและชุมชน    

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ 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 จดัหาครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจดัซ้ือเกา้อี้ทํางาน 10,000         อบต.ผไทรินทร์ กองช่าง
แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี จํานวน 2 ตัว
(พ.ศ.2561-2564)
หน้า 226 ลําดับที่ 4

2 จดัหาครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจดัซ้ือโต๊ะทํางาน 7,000           อบต.ผไทรินทร์ กองช่าง
แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี จํานวน 1 ตัว
(พ.ศ.2561-2564)
หน้า 226 ลําดับที่ 3

3 จดัหาครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจดัซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสาร 6,000           อบต.ผไทรินทร์ กองช่าง
แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี ชนิด 40 ช่อง จํานวน 1 ตู้
(พ.ศ.2561-2564)
หน้า 226 ลําดับที่ 1

4 จดัหาครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจดัซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสาร 6,000           อบต.ผไทรินทร์ กองช่าง
แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี 2 บานพับจํานวน 1 ตู้
(พ.ศ.2561-2564)
หน้า 226 ลําดับที่ 2

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  3  การพัฒนาด้านสงัคมและคุณภาพชวีิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่    4  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขดีสมรรถนะองค์กร

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน      

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการจดัประชุมประชาคม เพื่อจา่ยตามโครงการจดัประชุม 28,000         อบต.ผไทรินทร์ สํานักงานปลัด
เพื่อจดัทําแผนพัฒนาท้องถิน่ ประชาคมเพื่อจดัทําแผนพัฒนา
และแผนชุมชน ท้องถิน่และแผนชุมชน

2 โครงการจดังานรัฐพิธี จดักจิกรรมงานรัฐพิธีเนื่องในวันพ่อ 50,000         อบต.ผไทรินทร์ สํานักปลัด
แห่งชาติ และวันแม่แห่งชาติ

3 โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้เพื่อ เพื่อจา่ยเป็นค่าอบรมให้ความรู้เกีย่ว
ประชาชน กบักฎหมายและขอ้มูลขา่วสารของ 30,000         พื้นที่ตําบลผไทรินทร์ สํานักปลัด

อบต.เช่น ค่าวิทยากร วัสดุดอุปกรณ์
และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ตามโครงการ

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ เพื่อให้ประชาชนในตําบลเกดิความ 20,000         อบต.ผไทรินทร์ สํานักปลัด
สร้างความปองดองและ รักความสามัคคี
สมานฉนัท์ของคนในชาติ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  3  การพัฒนาด้านสงัคมและคุณภาพชวีิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่    4  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขดีสมรรถนะองค์กร
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1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
     แผนงานการเกษตร    

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ 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 จดัหาครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจดัซ้ือโต๊ะทํางาน 6,000           อบต.ผไทรินทร์ กอง
แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี จํานวน 1 ตัว ส่งเสริม
(พ.ศ.2561-2564) การเกษตร
หน้า 228 ลําดับที่ 2

2 จดัหาครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจดัซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสาร 6,000           อบต.ผไทรินทร์ กอง
แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี ชนิด 40 ช่อง จํานวน 1 ตู้ ส่งเสริม
(พ.ศ.2561-2564) การเกษตร
หน้า 228 ลําดับที่ 1

3 จัดหาครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจดัซ้ือคอมพิวเตอร์ 22,000         อบต.ผไทรินทร์ กอง
แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี สําหรับงานประมวลผล ส่งเสริม
(พ.ศ.2561-2564) จํานวน 1 เคร่ือง การเกษตร
หน้า 228 ลําดับที่ 4

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  3  การพัฒนาด้านสงัคมและคุณภาพชวีิต

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่    4  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขดีสมรรถนะองค์กร

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

17



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     แผนงานเคหะและชุมชน   

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ 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 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดําเนินการกอ่สร้างถนน คสล. 250,000       บ้านโคกซาด กองช่าง
ระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านหนอง กว้าง 6 เมตร ยาว85 เมตร หนา หมู่ 1
มะค่าไปบ้านกวางงอยระยะที2่ 0.15 ม.ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า
(ช่วงบ้านนางนุ่น  สันทัศรัมย)์ 510 ตร.ม. ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์
แผนหน้า 204 ล าดับที่ 8 กําหนด

2 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดําเนินการกอ่สร้างถนน คสล. 269,000       บ้านสําโรง กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 จํานวน สายที่ 1 (สายขา้งสระน้าํสาธารณะ) หมู่ 2
2 สาย กว้าง 6 เมตร ยาว 85 เมตร 

หนา 0.15 ม.ปริมาณคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 510 ตร.ม. ตามแบบ อบต.
ผไทรินทร์กําหนด
สายที่ 2 (นายสถทิธิ ์ศรีวัฒนะ)
กว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร 
หนา 0.15 ม.ปริมาณคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 40 ตร.ม. ตามแบบ อบต.

แผนหน้า 129 ล าดับที่ 5 ผไทรินทร์กําหนด
3 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดําเนินการกอ่สร้างถนน คสล. 183,000       บ้านผไทรินทร์ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 93 เมตร หนา หมู่ 3
(สายระหว่างหนา้ศาลาประชาคม) 0.15 ม.ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า
แผนหน้า 130 ล าดับที่ 8 372 ตร.ม. ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์กําหนด

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ /3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่    1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี/ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     แผนงานเคหะและชุมชน   

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค. มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

4 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 1 (สายระหว่างบ้านนางสมุทธ) 175,000       บ้านโคกสูง กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 จํานวน กอ่สร้างถนน คสล. จํานวน 2 ช่วง หมู่ 5
2 สาย ช่วงที่ 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 45 ม.

ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 23 ม.
รวมสองช่วงมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 227 ตร.ม. ตามแบบ อบต.
ผไทรินทร์กําหนด
สายที่ 2 (สายระหว่างบ้านนางหัด
ธรรมดา) ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร
ยาว 32 เมตร หนา 0.15 เมตร

แผนหน้า 133 ล าดับที่ 18 ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 128
แผนหน้า 134 ล าดับที่ 19 ตร.ม.ตามแบบ อบต.กําหนด

5 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดําเนินการกอ่สร้างถนน คสล. 200,000       บ้านโคกสว่าง กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 กว้าง 3 เมตร ยาว 135 เมตร หนา หมู่ 6
(สายซอยขา้งบ้านนายเจมิ 0.15 ม.ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า
พิทักษ์สงค์) 405 ตร.ม. ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์
แผนหน้า 135 ล าดับที่ 25 กําหนด

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ /3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่    1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี/ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     แผนงานเคหะและชุมชน   

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค. มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

6 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดําเนินการกอ่สร้างถนน คสล. 250,000       บ้านสีชวา หมู่ 7 กองช่าง
ระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านสีชวา กว้าง 5 เมตร ยาว 102 เมตร หนา 
ไปหนองปลาไหล หมู่ 7 0.15 ม.ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า
แผนหน้า 205 ล าดับที่ 10 510 ตร.ม. ตามแบบ อบต.กําหนด

7 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดําเนินการกอ่สร้างถนน คสล. 100,000       บ้านโคกซาดน้อย กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 9 กว้าง 4 เมตร ยาว 51 เมตร หนา หมู่ 9
(สายช่วงบ้านนางต๋ิม) 0.15 ม.ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า

204 ตร.ม. ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์
แผนหน้า 138 ล าดับที่ 35 กําหนด

8 ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ปรับปรุงลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง 250,000       บ้านสําโรงเกา่ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน (สายระหว่างนา 3 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนาเฉล่ีย หมู่ 10
นายสวอย  เติมพันธ)์ หมู่ 10 0.10 ม.ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า

527 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์
แผนหน้า 140 ล าดับที่ 45 กําหนด

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ /3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่    1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี/ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

20



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     แผนงานเคหะและชุมชน   

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค. มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

9 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 1 (สายขา้งสระน้าํหนองตากด) 214,000       บ้านโคกง้ิว กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 11 ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 46 ม.หนา หมู่ 11
จํานวน 2 สาย 0.15 ม.ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า

230 ตร.ม.ตามแบบ อบต.กําหนด
ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กําหนด
สายที่ 2 (สายคุ้มหนองกระต่ายชน)
ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 51 ม.หนา
0.15 ม.ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า
204 ตร.ม.ตามแบบ อบต.กําหนด

แผนหน้า 141 ล าดับที่ 48 ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์ กําหนด
10 วางท่อระบายน้าํภายในหมู่บ้าน วางท่อระบายน้าํ คสล ขนาด   36,000         บ้านโคกง้ิว กองช่าง

(ช่วงบ้านผไทรินทร์พัฒนาหมู่ 0.40 ม. จํานวน 32 ท่อน ยาแนว หมู่ 11 และ
19 เชื่อมทอ่บา้นโคกง้ิว หมู่ 11) รอยต่อท่อ และดาดคอนกรีตเสริม บ้านผไทรินทร

เหล็กหน้าท่อให้เรียบร้อยตามแบบ พัฒนาหมู่ 19
แผนหน้า 157 ล าดับที่ 114 อบต.ผไทรินทร์ กําหนด

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ /3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่    1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี/ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

21



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     แผนงานเคหะและชุมชน   

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค. มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

11 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดําเนินการกอ่สร้างถนน คสล. 250,000       บ้านสําโรงน้อย กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 12 กว้าง 4 เมตร ยาว 127 เมตร หนา หมู่ 12
(สายขา้งบ้านนายสมร ไกรพงษ์) 0.15 ม.ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า

508 ตร.ม. ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์
แผนหน้า 142 ล าดับที่ 52 กําหนด

12 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดําเนินการกอ่สร้างถนน คสล. 200,000       บ้านหนองหัวช้าง กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 13 กว้าง 5 เมตร ยาว 82 เมตร หนา พัฒนา หมู่ 13
(สายหน้าโรงสีชุมชน) 0.15 ม.ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า

410 ตร.ม. ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์
แผนหน้า 144 ล าดับที่ 57 กําหนด

13 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดําเนินการกอ่สร้างถนน คสล. 250,000       บ้านโคกตาเงิน กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 14 กว้าง 4 เมตร ยาว 127 เมตร หนา หมู่ 14 
(สายระหว่างสระน้าํใส) 0.15 ม.ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า

508 ตร.ม. ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์
แผนหน้า 146 ล าดับที่ 64 กําหนด

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ /3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่    1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี/ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
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2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     แผนงานเคหะและชุมชน   

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค. มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

14 โครงการจดัทําฝาปิดรางระบาย จดัทําฝาปิดรางระบายน้าํ(แบบเหล็ก) 25,000         บ้านสําโรงใหม่ กองช่าง
น้าํภายในเขตพื้นที่ หมู่ 15 ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาวรวม 25 ม. หมู่ 15

รายละเอียดตามรูปแบบรายการ
แผนหน้า 157 ล าดับที่ 119 อบต.ผไทรินทร์กําหนด

15 ปรับปรุงเสริมถนนดินลงหินคลุก เสริมถนนดิน กว้างเฉล่ีย 3 เมตร 21,000         บ้านโคกง้ิวใหม่ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน (ถนนสายช่วง ยาว 57 เมตร สูงเฉล่ีย 0.40 หมู่ 16
บ้านเลขที่ 35 ) หมู่ 16 ปริมาณดินถมพร้อมเกล่ียทับแน่นไม่

น้อยกว่า 108 ลบ.ม.ผิวจราจรหิน
คลุกกว้างเฉล่ีย 3 เมตร ยาว 100 ม.
หนาเฉล่ีย 0.10 ม. ปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 39 ลบ.ม.พร้อมเกล่ีย
ปรับแต่งให้เรียบร้อยตามแบบ อบต.

แผนหน้า 147 ล าดับที่ 68 ผไทรินทร์กําหนด
16 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดําเนินการกอ่สร้างถนน คสล. 229,000       บ้านโคกง้ิวใหม่ กองช่าง

น้าํภายในเขตพื้นที่ หมู่ 16 กว้าง 4 เมตร ยาว 116 เมตร หนา หมู่ 16
(สายช่วงบ้านเลขที่ 132) 0.15 ม.ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า

464 ตร.ม. ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์
แผนหน้า 147 ล าดับที่ 69 กําหนด

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ /3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่    1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี/ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
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2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     แผนงานเคหะและชุมชน   

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค. มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

17 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดําเนินการกอ่สร้างถนน คสล. 250,000       บ้านหนองมะค่าใหม่ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 17 กว้าง 5 เมตร ยาว 102 เมตร หนา หมู่ 17
(สายช่วงบ้านนายเล้ียง) 0.15 ม.ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า

505 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้าํ
คสล. ขนาด  0.30 ม. จํานวน 6
 ท่อน ให้เรียบร้อย ตามแบบ อบต.

แผนหน้า 147 ล าดับที่ 70 ผไทรินทร์กําหนด
18 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอน ช่วงที่ 1 เสริมถนน คสล.กว้าง 7 ม. 199,000       บ้านโนนศิลา กองช่าง

กรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ยาว 38 ม. หนา 0.15 ม.ปริมาณ หมู่ 18
จํานวน 2 ช่วง คอนกรีตไม่น้อยกว่า 266 ตร.ม.

ตามแบบ อบต.ผไทรินทร์กําหนด
ช่วงที่ 2 กอ่สร้างถนน คสล.กว้าง 6
เมตร ยาว 23 เมตร หนา 0.15 ม.
ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 138

แผนหน้า 148 ล าดับที่ 73 ตร.ม. ตามแบบ อบต.กําหนด
19 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดําเนินการกอ่สร้างถนน คสล. 200,000       บ้านผไทรินทร์ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน หมู่ 19 กว้าง 5 เมตร ยาว 82 เมตร หนา พัฒนา หมู่ 19
(สายช่วงบ้านนายธีรวัฒน์ 0.15 ม.ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า
เชิดรัมย)์ 410 ตร.ม. ตามแบบ อบต.
แผนหน้า 150 ล าดับที่ 81 ผไทรินทร์กําหนด

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ /3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่    1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี/ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

24



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     แผนงานเคหะและชุมชน   

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค. มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

20 โครงการปรับปรุงคันดินลง ช่วงที่ 1 โดยลงหินคลุกข้างล าห้วย 400,000       บ้านโคกซาด กองช่าง

หินคลุกขา้งลําห้วยสําโรง สําโรงระหว่างช่วงบ้านโคกซาด หมู่ที่ หมู่ 1
หมู่ 1-19  จํานวน 6 ช่วง 1 กว้างเฉล่ีย 3 ม. ยาวรวม 270 ม. บ้านหนองมะค่า

หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีปริมาณหิน หมู่ 8
คลุกไม่น้อยกว่า 106 ลบ.ม. พร้อม บ้านโคกซาดน้อย
เกรดปรับแต่งให้เรียบร้อย หมู่ 9
ช่วงที่ 2 โดยลงหินคลุกข้างล าห้วย

สําโรงระหว่างช่วงบ้านหนองมะค่า 
หมู่ที่ 8 กว้างเฉล่ีย 3 ม. ยาวรวม 
270 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 106 ลบ.
ม. พร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบร้อย
ช่วงที่ 3 โดยลงหินคลุกข้างล าห้วย

สําโรงระหว่างช่วงบ้านโคกซาดน้อย 
หมู่ที่ 9 กว้างเฉล่ีย 3 ม. ยาวรวม 
270 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 106 ลบ.
ม. พร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบร้อย

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ /3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่    1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี/ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     แผนงานเคหะและชุมชน   

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค. มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

(ต่อ) ช่วงที่ 4 โดยลงหินคลุกข้างล าห้วย บ้านหนองหัวช้าง

สําโรงระหว่างช่วงบ้านหนองหัวช้าง พัฒนา หมู่ 13
พัฒนา หมู่ที่ 13 กว้างเฉล่ีย 3 ม. บ้านโนนศิลา
ยาวรวม 450 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หมู่ 18
หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า บ้านโคกง้ิว 
172 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบร้อย หมู่ 11
ช่วงที่ 5 โดยลงหินคลุกข้างล าห้วย บ้านโคกง้ิวใหม่ 

สําโรงระหว่างช่วงบ้านโนนศิลา หมู่ที่ หมู่ 16
18 กว้างเฉล่ีย 3 ม. ยาวรวม 380 ม. บ้านผไทรินทร์
หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีปริมาณหิน พัฒนา หมู่ 19
คลุกไม่น้อยกว่า 149 ลบ.ม. พร้อม
เกรดปรับแต่งให้เรียบร้อย
ช่วงที่ 6 โดยลงหินคลุกข้างล าห้วย

สําโรงระหว่างช่วงบ้านโคกง้ิว หมู่ที่ 
11,บ้านโคกง้ิวใหม่ หมู่ที่ 16 และ 
บ้านผไทรินทร์พัฒนา หมู่ที่ 19 กว้าง
เฉล่ีย 3 ม. ยาวรวม 540 ม. หนา
เฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีปริมาณหินคลุก

แผนหน้า 151 ล าดับที่ 85 ไม่น้อยกว่า 211 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบร้อยตามแบบ อบต.กําหนด

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ /3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่    1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี/ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     แผนงานเคหะและชุมชน   

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค. มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

21 ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าและไฟฟ้า อุดหนุนการไฟฟ้าลําปลายมาศใน 1,218,000    บ้านผไทรินทร์ กองช่าง
สองสว่าง หมู่ 1-19 การขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าและไฟฟ้า หมู่ 3

ส่องสว่าง ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านหนองหัวช้าง
และปรับปรุงเขตไฟฟ้าแรงตํ่า หมู 4
ให้กบัหมู่บ้านตําบลผไทรินทร์ บ้านโคกสูง

หมู่ 5
บ้านโคกสว่าง

หมู่ 6
บ้านหนองมะค่า

หมู่ 8
บ้านโคกซาดน้อย

หมู่ 9
บ้านหนองหัวช้าง
พัฒนา หมู่ 13
บ้านสําโรงใหม่

หมู่ 15
บ้านโนนศิลา

หมู่ 18
บ้านผไทรินทร์

แผนหน้า 199 ล าดับที่ 1 พัฒนา หมู่ 19

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ /3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่    1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี/ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
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3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
     แผนงานสาธารณสุข  

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ 350,000       พื้นที่ตําบล กองสาธารณสุข
โรคไขเ้ลือดออก ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคไข้ ผไทรินทร์
แผนหน้า 173 ล าดับที่ 1 เลือดออก

2 โครงการป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ 50,000         พื้นที่ตําบล กองสาธารณสุข
ป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้า ผไทรินทร์

แผนหน้า 173 ล าดับที่ 2
3 สมทบกองทุนประกนัสุขภาพ เพื่อจา่ยเป็นเงินสมทบกองทุน 130,000       อบต.ผไทรินทร์ กองสาธารณสุข

(สปสช.) หลักประกนัสุขภาพในระดับตําบล
แผนหน้า 201 ล าดับที่ 2

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 การพัฒนาด้านสงัคมและคุณภาพชวีิต/  4 การพัฒนาด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่    1  เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี

28



3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ 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 จดักจิกรรมวันผู้สูงอายุ จดักจิกรรมวันผู้สูงอายใุนตําบล 50,000         อบต.ผไทรินทร์ กองสวัสดิการ
ผไทรินทร์ในตําบลผไทรินทร์ สังคมฯ

แผนหน้า 174 ล าดับที่ 2
2 จดักจิกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต จดักจิกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วย 20,000         อบต.ผไทรินทร์ กองสวัสดิการ

ผู้ป่วยเอดส์ เอดส์ในตําบลผไทรินทร์ สังคมฯ
แผนหน้า 177 ล าดับที่ 11

3 จดักจิกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต จดักจิกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 50,000         อบต.ผไทรินทร์ กองสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ ในตําบลผไทรินทร์ สังคมฯ
แผนหน้า 177 ล าดับที่ 12

4 จดักจิกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต จดักจิกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อย 25,000         อบต.ผไทรินทร์ กองสวัสดิการ
เด็กด้อยโอกาส โอกาสในตําบลผไทรินทร์ สังคมฯ
แผนหน้า 177 ล าดับที่ 13

5 จดักจิกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต จดักจิกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 25,000         อบต.ผไทรินทร์ กองสวัสดิการ
คนพิการ ในตําบลผไทรินทร์ สังคมฯ
แผนหน้า 177 ล าดับที่ 14

6 โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาท จดักจิกรรมการพัฒนาศักยภาพ 30,000         อบต.ผไทรินทร์ กองสวัสดิการ
สตรี บทบาทสตรี สังคมฯ
แผนหน้า 174 ล าดับที่ 3

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 การพัฒนาด้านสงัคมและคุณภาพชวีิต/  4 การพัฒนาด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่    1  เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค. มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

7 โครงการป้องกนัการละเมิดสิทธิ จดักจิกรรมให้ความรู้แกเ่ด็กและสตรี 25,000         อบต.ผไทรินทร์ กองสวัสดิการ
เด็กและสตรี ด้านการป้องกนัการละเมิดสิทธิเด็ก สังคมฯ
แผนหน้า 175 ล าดับที่ 7 และสตรี

8 โครงการฝึกอบรมการแปรรูป จดัฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพร 20,000         อบต.ผไทรินทร์ กองสวัสดิการ
สมุนไพรพื้นบ้านของกลุ่มสตรี พื้นบ้านของกลุ่มสตรีในตําบลผไทรินทร์ สังคมฯ
แผนหน้า 176 ล าดับที่ 10

9 โครงการฝึกอบรมการแปรรูป จดัฝึกอบรมการแปรรูปอาหารให้กบั 40,000         อบต.ผไทรินทร์ กองสวัสดิการ
อาหารให้กบัผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาสในตําบลผไทรินทร์ สังคมฯ
แผนหน้า 174 ล าดับที่ 4

10 โครงการฝึกอบรมการปอ้งกนัการ จดัอบรมการป้องกนัการต้ังครรภ์ 20,000         อบต.ผไทรินทร์ กองสวัสดิการ
ต้ังครรภ์กอ่นวัยอันควรของกลุ่ม กอ่นวัยอันควรของกลุ่มเยาวชน สังคมฯ
เยาวชน ในตําบลผไทรินทร์
แผนหน้า 175 ล าดับที่ 8

11 โครงการฝึกอบรมการทําน้ํายาสระ จดัฝึกอบรมการทําน้าํยาสระผม 25,000         อบต.ผไทรินทร์ กองสวัสดิการ
ผมกลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้พิการในตําบลผไทรินทร์ สังคมฯ
แผนหน้า 175 ล าดับที่ 6

12 โครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อจดัอบรมการทําขนมไทยแกก่ลุ่ม 60,000         อบต.ผไทรินทร์ กองสวัสดิการ
ผู้พิการ และจดัอบรมการจกัรสานให้ สังคมฯ

แผนหน้า 176 ล าดับที่ 9 แกก่ลุ่มผู้สูงอายุ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 การพัฒนาด้านสงัคมและคุณภาพชวีิต/  4 การพัฒนาด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่    1  เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค. มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

13 โครงการฝึกอบรมทําน้าํยาล้าง จดัฝึกอบรมการทําน้าํยาล้างจานให้ 25,000         อบต.ผไทรินทร์ กองสวัสดิการ
จานให้กบัผู้สูงอายุ ผู้สูงอายใุนตําบลผไทรินทร์ สังคมฯ
แผนหน้า 175 ล าดับที่ 5

14 โครงการอบรมป้องกนัและแกไ้ข จดัอบรมป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา- 30,000         อบต.ผไทรินทร์ สํานักปลัด
ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ เสพติดแบบบูรณาการแกเ่ยาชน

นักเรียน ตลอดจนผู้นําครอบครัว
แผนหน้า 174 ล าดับที่ 1 ผู้นําหมู่บ้าน

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

ม.ี
ค.

เม
.ย. พ.
ค. มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 โครงการปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุ เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ 30,000         อบต.ผไทรินทร์ สํานักปลัด
ช่วงเทศกาลต่างๆ ป้องกนัและลดอุบัติเหตุช่างเทศกาล

เช่น เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์
แผนหน้า 171 ล าดับที่ 1

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อฝึกอบรมและทบทวน อปพร. ให้ 250,000       สํานักปลัด
อปพร. มีความพร้อมการทํางาน
แผนหน้า 171 ล าดับที่ 2

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 การพัฒนาด้านสงัคมและคุณภาพชวีิต/  4 การพัฒนาด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่    1  เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 การพัฒนาด้านสงัคมและคุณภาพชวีิต/  4 การพัฒนาด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่    1  เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี
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3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
     แผนงานงบกลาง

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ 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 จา่ยเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ เพื่อจา่ยเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายใุนตําบล 10,561,200  หมู่ 1-19 กอง
สวัสดิการสังคม

แผนหน้า 179 ล าดับที่ 1
2 จา่ยเบี้ยยงัชีพผู้พิการ เพื่อจา่ยเบี้ยยงัชีพผู้พิการในตําบล 6,720,000    หมู่ 1-19 กอง

สวัสดิการสังคม
แผนหน้า 179 ล าดับที่ 2

3 จา่ยเบี้ยสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจา่ยเบี้ยสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 90,000         หมู่ 1-19 กอง
ในตําบล สวัสดิการสังคม

แผนหน้า 179 ล าดับที่ 3 17,371,200  

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 การพัฒนาด้านสงัคมและคุณภาพชวีิต/  4 การพัฒนาด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่    1  เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี
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4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     แผนงานการศึกษา

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาติ จดักจิกรรมงานวันเด็กแห่งชาติให้กบั 40,000         ศูนยเ์ด็กเล็ก อบต.กองการศึกษาฯ
เด็กศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก อบต. ศูนยอ์บรมเด็กวัด
และศูนยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์วัด โคกตาเงิน

แผนหน้า 180 ล าดับที่ 1 โคกตาเงิน
2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการ เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาอาหาร 563,500       ศูนยเ์ด็กเล็ก อบต.กองการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา กลางวันศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก อบต. ศูนยอ์บรมเด็กวัด
ศูนยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์วัดโคกตา โคกตาเงิน

แผนหน้า 180 ล าดับที่ 4 เงิน
3 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารเสริม (นม) 1,944,950    ศูนยเ์ด็กเล็ก อบต.กองการศึกษาฯ

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก อบต. ศูนยอ์บรม ศูนยอ์บรมเด็กวัด
เด็กกอ่นเกณฑ์วัดโคกตาเงิน และ โคกตาเงิน และ
โรงเรียน สพฐ.ในเขตพื้นที่ตําบล โรงเรียน สพฐ.ใน

แผนหน้า 180 ล าดับที่ 2,3 ผไทรินทร์ทั้ง 6 แห่ง เขตพื้นที่ตําบล
4 โครงการกฬีาสีสัมพันธ์ของศูนย์ จดังานกฬีาศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 20,000         อบต.ผไทรินทร์ กองการศึกษาฯ

พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์
แผนหน้า 181 ล าดับที่ 5

5 โครงการพาน้องท่องโลก จดัทัศนศึกษานอกสถานที่แกเ่ด็กศูนย์ 40,000         อบต.ผไทรินทร์ กองการศึกษาฯ
(ทัศนศึกษานอกสถานที่) พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์
แผนหน้า 181 ล าดับที่ 6

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านสงัคมและคุณภาพชวีิต / 4  การพัฒนาด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่    1  เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี / 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
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4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     แผนงานการศึกษา

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค. มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

6 โครงการหนรัูกษภ์มูปิญัญาทอ้งถิ่น จดักจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ 5,000           ศูนยเ์ด็กเล็ก อบต.กองการศึกษาฯ
เด็กทั้ง 2 ศูนย์ ศูนยอ์บรมเด็กวัด

แผนหน้า 181 ล าดับที่ 7 โคกตาเงิน
7 โครงการศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กแห่ง จดักจิกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 5,000           ศูนยเ์ด็กเล็ก อบต.กองการศึกษาฯ

ความดี ให้แกเ่ด็กทั้ง 2 ศูนย์ ศูนยอ์บรมเด็กวัด
แผนหน้า 181 ล าดับที่ 8 โคกตาเงิน 

8 โครงการดูและและส่งเสริมสุขภาพ จดักจิกรรมเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพ 5,000           ศูนยเ์ด็กเล็ก อบต.กองการศึกษาฯ
ที่เหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวัย เด็กส่งเสริมให้เด็กรู้จกัรักษาสุขภาพ ศูนยอ์บรมเด็กวัด
แผนหน้า 181 ล าดับที่ 9 โคกตาเงิน 

9 โครงการสร้างร้อยยิ้มสร้างความสุข จดักจิกรรมส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดง 5,000           ศูนยเ์ด็กเล็ก อบต.กองการศึกษาฯ
ออกทางอารมณ์และเพิ่มความสามารถ ศูนยอ์บรมเด็กวัด

แผนหน้า 181 ล าดับที่ 10 โคกตาเงิน 
10 โครงการหนูรักผักสวนครัว จดักจิกรรมปลูกฝังให้เด็กรู้จกัการ 5,000           ศูนยเ์ด็กเล็ก อบต.กองการศึกษาฯ

(เศรษฐกจิพอเพียง) ใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง ศูนยอ์บรมเด็กวัด
แผนหน้า 182 ล าดับที่ 11 โคกตาเงิน 

11 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหาร จดัหาวัสดุการศึกษาศูนยพ์ัฒนาเด็ก 350,000       ศูนยเ์ด็กเล็ก อบต.กองการศึกษาฯ
(จดัหาวัสดุการศึกษา) เล็ก ทั้งสองศูนย์ ศูนยอ์บรมเด็กวัด
แผนหน้า 180 ล าดับที่ 4 โคกตาเงิน 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านสงัคมและคุณภาพชวีิต / 4  การพัฒนาด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่    1  เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี / 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     แผนงานการศึกษา

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค. มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

12 โครงการปฐมนิเทศและประชุม จดัอบรมให้ความรู้แกผู้่ปกครองและ 5,000           ศูนยเ์ด็กเล็ก อบต.กองการศึกษาฯ
ผู้ปกครอง เตรียมความพร้อมของผู้ปกครองกบั ศูนยอ์บรมเด็กวัด
แผนหน้า 182 ล าดับที่ 13 เด็กกอ่นเปิดเรียน โคกตาเงิน 

13 โครงการส่งเสริมทักษะด้าน จดักจิกรรมพัฒนาร่างกายของเด็ก 5,000           ศูนยเ์ด็กเล็ก อบต.กองการศึกษาฯ
กฬีา และเสริมทักษะด้านด้านกฬีา ศูนยอ์บรมเด็กวัด
แผนหน้า 182 ล าดับที่ 14 โคกตาเงิน 

14 โครงการจดักจิกรรมวันสําคัญ จดักจิกรรมส่งเสริมปลูกฝังให้เด็กรู้ 5,000           ศูนยเ์ด็กเล็ก อบต.กองการศึกษาฯ
ทางศาสนา จกัจารีตประเพณีอันดีงาม ศูนยอ์บรมเด็กวัด
แผนหน้า 182 ล าดับที่ 15 โคกตาเงิน 

15 โครงการจดักจิรรมวันไหว้ครู จดักจิกรรมส่งเสริมปลูกฝังให้เด็กรู้ 3,000           ศูนยเ์ด็กเล็ก อบต.กองการศึกษาฯ
จกัแสดงออกถงึความรักและเคารพ ศูนยอ์บรมเด็กวัด

แผนหน้า 182 ล าดับที่ 16 กตัญญูระหว่างครูและศิษย์ โคกตาเงิน 
16 โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากร เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยพัฒนาบุคลากร 15,000         ศูนยเ์ด็กเล็ก อบต.กองการศึกษาฯ

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้อง ศูนยอ์บรมเด็กวัด
แผนหน้า 183 ล าดับที่ 17 กบัการปฏิบัติงาน โคกตาเงิน 

17 โครงการจดัเตรียมความพร้อม จดัเตรียมความพร้อมศูนยพ์ัฒนา 5,000           ศูนยเ์ด็กเล็ก อบต.กองการศึกษาฯ
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน ศูนยอ์บรมเด็กวัด
แผนหน้า 183 ล าดับที่ 18 โคกตาเงิน 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านสงัคมและคุณภาพชวีิต / 4  การพัฒนาด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่    1  เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี / 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
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4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     แผนงานการศึกษา

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.
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ก.พ
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ส.ค
.

ก.ย
.

18 โครงการผลิตส่ือการเรียนการ เพื่อจา่ยเป็นค่าส่งเสริมพัฒนาการ 5,000           ศูนยเ์ด็กเล็ก อบต.กองการศึกษาฯ
สอน ทั้ง 4 ด้าน ให้กบัเด็กปฐมวัย ศูนยอ์บรมเด็กวัด
แผนหน้า 183 ล าดับที่ 19 โคกตาเงิน 

19 โครงการส่งเสริมสุขอนามัยใน เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการสร้าง 5,000           ศูนยเ์ด็กเล็ก อบต.กองการศึกษาฯ
ช่องปากของเด็กปฐมวัย พฤติกรรมการรักษาสุขภาพในช่อง ศูนยอ์บรมเด็กวัด
แผนหน้า 183 ล าดับที่ 20 ปากของเด็กปฐมวัย โคกตาเงิน 

20 โครงการส่งเสริมสุขภาพในการ เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการสร้าง 5,000           ศูนยเ์ด็กเล็ก อบต.กองการศึกษาฯ
พักผ่อน พฤติกรรมในการพักผ่อนที่เหมาะสม ศูนยอ์บรมเด็กวัด
แผนหน้า 183 ล าดับที่ 21 ให้กบัเด็กปฐมวัย โคกตาเงิน 

21 โครงการส่งเสริมสุขนิสัยการ เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการสร้าง 5,000           ศูนยเ์ด็กเล็ก อบต.กองการศึกษาฯ
บริโภค พฤติกรรมในการบริโภคที่ดีรักความ ศูนยอ์บรมเด็กวัด
แผนหน้า 183 ล าดับที่ 22 สะอาดและมีวินัยในตนเอง โคกตาเงิน 

22 อุดหนุนส่วนราชการโครงการ อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนใน 3,600,000    โรงเรียน สพฐ. กองการศึกษาฯ
สนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหาร ตําบลผไทรินทร์ ทั้ง 6 แห่ง ในตําบลผไทรินทร์
สถานศึกา (อาหารกลางวัน) ทั้ง 6 แห่ง
แผนหน้า 202 ล าดับที่ 1

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านสงัคมและคุณภาพชวีิต / 4  การพัฒนาด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่    1  เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี / 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
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4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อจา่ยเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม 50,000         ศูนยเ์ด็กเล็ก อบต.กองการศึกษาฯ
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก อบต. ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กตามแบบ อบต. ศูนยอ์บรมเด็กวัด
แผนหน้า 184 ล าดับที่ 1 ผไทรินทร์กําหนด โคกตาเงิน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านสงัคมและคุณภาพชวีิต / 4  การพัฒนาด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่    1  เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี / 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

37



4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการแห่เทียนพรรษา เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ 10,000         อบต.ผไทรินทร์ กองการศึกษาฯ
แห่เทียนพรรษา

แผนหน้า 185 ล าดับที่ 1 ฤดูร้อน
2 โครงการสืบสานประเพณีลอย เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ 20,000         อบต.ผไทรินทร์ กองการศึกษาฯ

กระทง สืบสานประเพณีลอยกระทง
แผนหน้า 185 ล าดับที่ 2

3 โครงการสืบสานประเพณี เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ 30,000         อบต.ผไทรินทร์ กองการศึกษาฯ
สงกรานต์ สืบสานประเพณีสงกรานต์
แผนหน้า 185 ล าดับที่ 3

4 โครงการอบรมคุณธรรมจริย- จดักจิกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม 30,000         อบต.ผไทรินทร์ กองการศึกษาฯ
ธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน สําหรับเด็กและเยาวชน
แผนหน้า 185 ล าดับที่ 5

5 โครงการแขง่ขนักฬีาต้านยา จดัการแขง่ขนักฬีาต้านยาเสพติด 200,000       โรงเรียนรวมมิตร กองการศึกษาฯ
เสพติด "ผไทรินทร์เกมส์" "ผไทรินทร์เกมส์" ในพื้นที่ตําบล วิทยาคม
แผนหน้า 186 ล าดับที่ 7 ผไทรินทร์

6 ส่งเสริมกฬีาในระดับต่างๆ จดัส่งนักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนัใน 10,000         อบต.ผไทรินทร์ กองการศึกษาฯ
ระดับต่างๆ นอกพื้นที่

แผนหน้า 186 ล าดับที่ 7
300,000       

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านสงัคมและคุณภาพชวีิต / 4  การพัฒนาด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่    1  เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี / 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ จดัฝึกอบรมการนวดแผนโบราณและ 50,000         อบต.ผไทรินทร์ กองสวัสดิการ
และเพิ่มรายได้ให้กบัประชาชน การทํากระติบขา้วให้กบัประขาชน สังคมฯ
หมู่ 1-19 ในตําบลผไทรินทร์
แผนหน้า 188 ล าดับที่ 1

2 โครงการฝึกอบรมการแปรรูป จดัการฝึกอบรมการแปรรูปการทอ 15,000         อบต.ผไทรินทร์ กองสวัสดิการ
การทอเส่ือกก เส่ือกก สังคมฯ
แผนหน้า 188 ล าดับที่ 4

3 อบรมพัฒนาฝีมือกลุ่มเยบ็ผ้า จดัอบรมพัฒนาฝีมือกลุ่มเยบ็ผ้า 20,000         อบต.ผไทรินทร์ กองสวัสดิการ
ตําบลผไทรินทร์ ตําบลผไทรินทร์ สังคมฯ
แผนหน้า 188 ล าดับที่ 3

4 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม จดัฝึกอบรมกลุ่มสตรีกลุ่มแม่บ้านและ 30,000         อบต.ผไทรินทร์ กองสวัสดิการ
สตรีกลุ่มแม่บ้าน ทํากจิกรรมต่างๆ ของกลุ่ม สังคมฯ
แผนหน้า 188 ล าดับที่ 2

5 โครงการอบรมการแปรรูปผ้าขาว จดัอบรมการแปรรูปผ้าขาวม้ากลุ่ม 15,000         อบต.ผไทรินทร์ กองสวัสดิการ
ม้ากลุ่มเยบ็ผ้า เยบ็ผ้าในตําบลผไทรินทร์ สังคมฯ
แผนหน้า 189 ล าดับที่ 5

6 จดันิทัศการ/ออกร้านจําหน่าย จดัตลาดนัดชุมชนประชาสัมพันธ์ 20,000         บ้านสีชวา หมู่ 7 กองส่งเสริมการ
ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและเพิ่มมูลค่าผล เกษตร
อื่นๆ ในตําบลผไทรินทร์ ผลิต 150,000       
แผนหน้า 189 ล าดับที่ 6

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่    3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
     แผนงานการเกษตร

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติ จดัอบรมการและฝึกปฏิบัติการผลิต 15,000         อบต. ผไทรินทร์ กองส่งเสริมการ
การผลิตและการใช้เชื้อรา และการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาให้แก่ เกษตร
ไตรโคเดอร์มา กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป
แผนหน้า 191 ล าดับที่ 7

2 อบรมการเล้ียงปลาน้าํจดื จดัอบรมการเล้ียงปลาน้าํจดืให้แก่ 15,000         อบต. ผไทรินทร์ กองส่งเสริมการ
หมู่ 1-19 ประชาชนภายในตําบล เกษตร
แผนหน้า 191 ล าดับที่ 9

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่    3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     แผนงานการเกษตร

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการปลูกป่าชุมชนตําบล จดักจิกรรมปลูกป่าเนื่องในวันสําคัญ 20,000         ที่สาธารณะภายในกองส่งเสริมการ
ผไทรินทร์ ทางศาสนา วันพ่อแห่งชาติ วันแม่ ตําบลผไทรินทร์ เกษตร

แห่งชาติ
2 โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อ จดักจิกรรมปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมา 15,000         คู คลอง หนอง บึงกองส่งเสริมการ

อนุรักษ์ดินและน้าํ จากพระราชดําริ สระน้าํ อ่างเกบ็น้าํ เกษตร
ภายในตําบล

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน -จดักจิกรรมปลูกต้นไม้สองขา้งทาง 30,000         -ถนนภายในตําบล กองส่งเสริมการ
ตําบล -จดักจิกรรมคลองสวยน้าํในคนไทย -คู คลอง สระน้าํ เกษตร

มีสุข ภายในตําบล
4 โครงการรณรงค์เพื่อสร้าง จดักจิกรรมรณรงค์ เช่นการเดินขบวน 10,000         พื้นที่ตําบล กองส่งเสริมการ

จติสํานึกอนุรักษ์ทรัพยากร เพื่อรณรงค์การลดใช้สารเคมี การ ผไทรินทร์ เกษตร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รณรงค์การอนุรักษ์ดินและน้าํเป็นต้น

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่   2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
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