
ส่วนที่  ๑  บทน า 
 
 

๑.  บทน า 

เนื่องด้วย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561   ได้ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามหมวด  ๕  ข้อ 26  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นผู้รวบรวมแผนงาน  และจัดท าร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารถิ่นประกาศเป็นแผนการ
ด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  ข้อ 2๗  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงิน
สะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  “การขยายเวลาการจัดท าและการ
แก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”   

  

ภายใต้กฎหมายดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลผไทรินทร์   จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2  ขึ้น  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  และใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  
มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเ อียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการใน
แผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  โดยการจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลผไทรินทร์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  มีวัตถุประสงค์ดังนี้   
 

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
(๑)  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน

พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
(๒)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลผไทรินทร์  ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  
(๓)  เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ 

ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมาก
ขึ้น 
 

๓.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561   หมวด  ๕  การน าแผนพัฒนาไป
ปฏิบัติ ข้อ 26 ข้อ 27 โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ ๑  ขั้นตอนการจัดท าร่างแผน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
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ขั้นตอนที่ ๒  ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ

เป็นแผนการด าเนินงาน   
ขั้นตอนที่  ๓  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ
ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปีงบประมาณนั้น   

 

“การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”  
 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2 มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้ 
 
  ส่วนที ่ ๑ บทน า ประกอบด้วย 

๑.๑  บทน า 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
๑.๓  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
๑.๔  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

ส่วนที ่ ๒   บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย 
๒.๑  สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม  (ผด. 0๑)    
๒.๒  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. 0๒)  
๒.3  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. 0๒/1)  
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ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ :  แสดงข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลผไทรินทร์   
            ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2   
 

๔.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
(๑)  ท าให้การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ผไทรินทร์มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 
(๒)  ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลผไทรินทร์ เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
(๓)  ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลท าให้การติดตามและ

ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก  รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
(๔)  ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้

เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน 

ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
นับแต่วันที่ตั้งงบประมาณด าเนินการฯ 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอ่ืนๆ  
 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง   
ส่วนภูมภิาค  
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ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการที่ คิดเป็นรอ้ยละของ จ านวนงบประมาณ คิดเป็นรอ้ยละของ หน่วยด าเนินการ
ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  3  การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่    4  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขดีสมรรถนะองค์กร
1.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการบ้านเมอืงที่ดี
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 7 5.74 225,000              0.63 ส านักปลัด/กองคลัง
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 1.64 60,000                0.17

รวม 9 7.38 285,000             0.80                

ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการที่ คิดเป็นรอ้ยละของ จ านวนงบประมาณ คิดเป็นรอ้ยละของ หน่วยด าเนินการ
ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1  การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ /3 การพัฒนาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่    1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมอืงน่าอยูแ่ละคุณภาพชวีิตที่ด/ี 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.82 729,000              2.05                 กองช่าง
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 19 15.57 4,691,000           13.20               กองช่าง

รวม 20 16.39 5,420,000          15.25              

สรปุบัญชจี านวนโครงการพัฒนา/กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลผไทรนิทร์

แบบ ผด. 01 

แบบ ผด. 01 
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ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการที่ คิดเป็นรอ้ยละของ จ านวนงบประมาณ คิดเป็นรอ้ยละของ หน่วยด าเนินการ
ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2 การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต/  4 การพัฒนาดา้นรกัษาความมั่นคงและความสงบ
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่    1  เมอืงน่าอยูแ่ละคุณภาพชวีิตที่ดี
3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิต
3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 0.82 30,000                0.08 ส านักปลัด
3.2 แผนงานสาธารณสุข 59 48.36 729,500              2.05 กองสาธารณสุข
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 4.92 245,000              0.69 กองสวสัดิการสังคม/สป.
3.4 แผนงานการเกษตร 1 0.82 15,000                กองส่งเสริมการเกษตร
3.5 แผนงานงบกลาง 3 2.46 22,074,000         62.11 กองสวสัดิการสังคม

รวม 70 57.38 23,093,500        64.98

ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการที่ คิดเป็นรอ้ยละของ จ านวนงบประมาณ คิดเป็นรอ้ยละของ หน่วยด าเนินการ
ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต / 4  การพัฒนาดา้นรกัษาความมั่นคงและความสงบ
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่    1  เมอืงน่าอยูแ่ละคุณภาพชวีิตที่ด ี/ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
4.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสังคม การศึกษา
4.1 แผนงานการศึกษา 15 12.30 6,345,660           17.86               กองการศึกษาฯ
4.2 ศาสนาและวฒันธรรม 3 2.46 290,000              0.82                 กองการศึกษาฯ

รวม 18 14.75 6,635,660          18.67              

องค์การบรหิารส่วนต าบลผไทรนิทร์

บัญชสีรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 01 

แบบ ผด. 01 
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ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการที่ คิดเป็นรอ้ยละของ จ านวนงบประมาณ คิดเป็นรอ้ยละของ หน่วยด าเนินการ
ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1  การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่    3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
5.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 2.46 70,000                0.20                 กองส่งเสริมการเกษตร

กองสวสัดิการสังคม
รวม 3 2.46 70,000               0.20                

ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการที่ คิดเป็นรอ้ยละของ จ านวนงบประมาณ คิดเป็นรอ้ยละของ หน่วยด าเนินการ
ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  3 การพัฒนาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
6.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
6.1 แผนงานการเกษตร 2 1.64 35,000                0.10                 กองส่งเสริมการเกษตร

รวม 2 1.64 35,000               0.10                
รวมทั้งสิ้น 122 100.00 35,539,160        100.00            

***หมายเหตุ ** ร้อยละของโครงการ = โครงการแต่ละแผนงาน * 100 / โครงการตามแผนด าเนินงานทั้งหมด
               ** ร้อยละของงบประมาณ = งบประมาณแต่ละแผนงาน * 100 / งบประมาณรายจ่ายตามแผนด าเนินงานทั้งหมด

บัญชสีรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลผไทรนิทร์

แบบ ผด. 01 
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1. ยทุธศสาตรก์ารบรหิารกิจการบา้นเมอืงทีด่ี
แผนงานบรหิารทัว่ไป

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 โครงการรัฐพธิ ีอ าเภอล าปลายมาศ เพือ่จา่ยเปน็ค่ารัฐพธิ ีเนือ่งในวนัปยิะมหาราช วนัแมแ่หง่ชาติ 10,000 ทีท่ าการปกครอง ส านกัปลัด
12 สิงหาคม วนัเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม อ าเภอล าปลาย
และรัฐพธิอีืน่ๆ โดยอดุหนนุทีท่ าการปกครอง

แผนพฒันาทอ้งถิน่ส่ีปี อ าเภอล าปายมาศ
(พ.ศ. 2561 - 2564)
หนา้ 198 ล าดับที ่7

2 โครงการจดังานประเพณี เพือ่สนบัสนนุการจดังานประเพณีขึน้เขาพนมรุ้ง 10,000 ทีท่ าการปกครอง ส านกัปลัด
ขึน้เขาพนมรุ้ง โดยอดุหนนุทีท่ าการปกครองจงัหวดับรีุรัมย์ จงัหวดับรีุรัมย์

แผนพฒันาทอ้งถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564)
หนา้ 198 ล าดับที ่5

3 โครงการจดังานวนัอนรัุกษป์ระเพณี เพือ่สนบัสนนุตามโครงการจดังานวนัอนรัุกษป์ระเพณี 5,000 ส านกังาน ส านกัปลัด
วฒันธรรมเมอืงบรีุรัมย์ วฒันธรรมเมอืงบรีุรัมย ์(งานวนัสถาปณาเมอืงแปะ) จงัหวดับรีุรัมย์
(งานวนัสถาปณาเมอืงแปะ) โดยอดุหนนุส านกังานจงัหวดับรีุรัมย์

แผนพฒันาทอ้งถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564)
หนา้ 198 ล าดับที ่6

4 โครงการจดัหารายได้ เพือ่สนบัสนนุตามโครงการจดัหารายได้เพือ่สาธารณกศุล 10,000 ส านกังาน ส านกัปลัด
เพือ่สาธารณกศุลและให้ และใหค้วามชว่ยเหลือประชาชนตามภารกจิเหล่ากาชาด เหล่ากาชาด
ความชว่ยเหล่ือประชาชนตามภารกจิ จงัหวดับรีุรัมย ์ จงัหวดับรีุรัมย์
เหล่ากาชาดจงัหวดับรีุรัมย์ โดยอดุหนนุส านกังานเหล่ากาชาดจงัหวดับรีุรัมย์

แผนพฒันาทอ้งถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564)
หนา้ 197 ล าดับที ่2

บญัชจี านวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบรหิารสว่นต าบลผไทรนิทร์
แบบ ผด.02

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานทีด่ าเนนิการ หนว่ยด าเนนิการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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1. ยทุธศสาตรก์ารบรหิารกิจการบา้นเมอืงทีด่ี
แผนงานบรหิารทัว่ไป

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค. ส.ค
.

ก.
ย.

5 โครงการสนบัสนนุกจิการกิง่กาชาด เพือ่สนบัสนนุกจิกรรมของกิง่กาชาด อ าเภอและส่งเสริม 40,000 ทีท่ าการปกครอง ส านกัปลัด
อ าเภอล าปลายมาศในการรับบริจาค คุณภาพชวีติใหเ้ปน็ไปด้วยความเรียบร้อย อ าเภอ
โลหติ อวยัวะ ดวงตา โดยอดุหนนุทีท่ าการปกครองอ าเภอล าปลายมาศ ล าปลายมาศ
และการชว่ยเหล่ือผู้ประสบภยั

แผนพฒันาทอ้งถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564)
เพิม่เติมและเปล่ียนแปลง 
ฉบบัที ่1/2561
หนา้ 30 ล าดับที ่2

6 โครงการจดัต้ังศูนยป์ฏบิติัการร่วมมอื เพือ่เปน็ค่าใชจ้า่ยการจดัต้ังศูนยป์ฏบิติัการในการชว่ยเหลือ 30,000 ทีท่ าการปกครอง ส านกัปลัด
ในการชว่ยเหลือประชาชนของ ประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ (สถานทีก่ลาง) อ าเภอ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ โดยอดุหนนุองค์การบริหารสวนต าบลบโุพธิ์ ล าปลายมาศ
(สถานทีก่ลาง)
แผนพฒันาทอ้งถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564)
เพิม่เติมและเปล่ียนแปลง 
ฉบบัที ่1/2561
หนา้ 30 ล าดับที ่1

7 โครงการจดัท าแผนทีภ่าษี เพือ่สนบัสนนุตามโครงการจดัท าแผนทีภ่าษี 120,000 อบต.ผไทรินทร์ กองคลัง
และทะเบยีนทรัพยสิ์น และทะเบยีนทรัพยสิ์น โดยปรับปรุงขอ้มลูแผนทีภ่าษี

และทะเบยีนทรัพยสิ์น
แผนพฒันาทอ้งถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564)
หนา้ 126 ล าดับที ่12

แบบ ผด.02

ล าดับที่
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานทีด่ าเนนิการ หนว่ยด าเนนิการ
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1. ยทุธศสาตรก์ารบรหิารกิจการบา้นเมอืงทีด่ี
แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค. ส.ค
.

ก.
ย.

8 ค่าใชจ้า่ยในการเลือกต้ัง เพือ่จา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการเลือกต้ังผู้บริหารทอ้งถิน่ สมาชกิฯ 300,000     อบต.ผไทรินทร์ ส านกัปลัด
แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 การเลือกต้ังทัว่ไป หรือการเลือกต้ังซ่อมสมาชกิสภาฯทีอ่าจจะมี
หนา้ 124 ล าดับที ่1 ขึน้

9 อบรมคุณธรรม จริยธรรมบคุลากร
อบต. ผไทรินทร์
แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 เพือ่จา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 30,000 อบต.ผไทรินทร์ ส านกัปลัด
หนา้ 126 ล าดับที ่11 บคุลากร อบต.ผไทรินทร์ เชน่ ค่าอาหารวา่ง เคร่ืองด่ืม

ค่าวทิยากร วสัดุอปุกรณ์ในการอบรม
9 555,000

แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

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 โครงการจดัประชมุประชาคม เพือ่สนบัสนนุจดัประชมุประชาคมในระดับหมูบ่า้น 30,000 หมู ่1-19 ส านกัปลัด
เพือ่จดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ /ต าบล เพือ่จดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ เชน่ ค่าอาหาร อบต.ผไทรินทร์
แผนพฒันาทอ้งถิน่ส่ีปี ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอืน่ๆทีจ่ าเปน็
(พ.ศ. 2561 - 2564)
เพิม่เติมและเปล่ียนแปลง 
ฉบบัที ่1/2561หนา้ 2 ล าดับที ่2

2 โครงการอบรมกฏหมายนา่รู้ เพือ่สนบัสนนุเปน็ค่าใชจ้า่ยตามโครงการอบรม 30,000 อบต.ผไทรินทร์ ส านกัปลัด
เพือ่ประชาชน กฏหมายนา่รู้เพือ่ประชาชน คู่มอืใหบ้ริการประชาชน
แผนพฒันาทอ้งถิน่ส่ีปี ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าวสัดุอุปกรณ์ ส่ือประชาสัมพันธ์
(พ.ศ. 2561 - 2564) ค่าอาหาร อาหารวา่งและเค่ืองด่ืม และอืน่ๆ
หนา้ 127 ล าดับที ่6 เกีย่วกบัโครงการ

2 60,000      รวม

แบบ ผด.02

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานทีด่ าเนนิการ หนว่ยด าเนนิการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

หนว่ยด าเนนิการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

รวม

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานทีด่ าเนนิการ

9



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้งพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

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 โครงการติดต้ัง ขยายเขตไฟฟา้ เพื่ออุดหนุดส านักงานไฟฟา้ส่องสว่างภายในต าบล 727,000 บา้นโคกสูง หมู่ 5 กองช่าง
แรงต่ า และไฟฟา้ส่องสว่าง เพื่อด าเนินการขยายระบบจ าหน่ายไฟฟา้แรงต่ า และ บา้นสีชวา หมู่ 7
หมู่ 1-19 ไฟฟา้ส่องสว่าง ภายในต าบลผไทรินทร์ บ้านหนองมะค่าใหม่

1.ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า และไฟฟา้ส่องสว่าง หมู่ 17
บา้นโคกสูง หมู่ 5
2.ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า และไฟฟา้ส่องสว่าง 
บา้นสีชวา หมู่ 7

แผนพฒันาทอ้งถิน่ส่ีปี 3.ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า และไฟฟา้ส่องสว่าง 
(พ.ศ. 2561 - 2564) บา้นหนองมะค่าใหม่ หมู่ 17
หน้า 199 ล าดับที่ 1

1 727,000

บญัชีจ านวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลผไทรินทร์
แบบ ผด.02

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

รวม
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้งพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

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 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. ช่วงบา้นนายสมศักด์ิ 250,000 บา้นโคกซาด กองช่าง
ระหว่างหมู่บา้น หมู่ 1 สายบา้น พฒิุแก้ว ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว หมู่ 1
หนองมะค่าไปบา้นกวางงอย  85 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีต
ระยะที่ 3 ไม่น้อยกว่า 510 ตร.ม.ไหล่ทางลงหนิคลุก
(ช่วงบา้นโคกซาด หมู่ที่ 1)  0.50 ม. หรือตามความเหมาะสมพื้นที่
แผนพฒันาทอ้งถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564)
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง 
ฉบบัที่ 1/2561
หน้า 4 ล าดับที่ 2

2 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. ช่วงศาลาประชาคม 250,000 บา้นส าโรง กองช่าง
หมู่บา้นช่วงศาลาประชาคม หมู่ที่ 2ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. หมู่ 2
(บา้นส าโรง หมู่ที่ 2) ยาว 85 ม. หนา 0.15 เมตร ปริมาณ
แผนพฒันาทอ้งถิน่ส่ีปี คอนกรีตไม่น้อยกว่า 510 ตร.ม.
(พ.ศ. 2561 - 2564) ไหล่ทางลงหนิคลุก ข้างละ 0.50 เมตร 
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่
ฉบบัที่ 1/2561
หน้า 5 ล าดับที่ 4

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

แบบ ผด.02

บญัชีจ านวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลผไทรินทร์

11



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้งพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 250,000 บา้นผไทรินทร์ กองช่าง
ภายในหมู่บา้น หมู่ 3 สายข้าง รพ.สต.ผไทรินทร์ หมู่ 3
สายข้าง ร.พ.ส.ต. ผไทรินทร์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม.ยาว 127 ม. 

หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีต
แผนพฒันาทอ้งถิน่ส่ีปี ไม่น้อยกว่า 508 ตร.ม. ไหล่ทาง
(พ.ศ. 2561 - 2564) ลงหนิคลุกข้างละ 0.50 ม.
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง หรือตามความเหาะสมของพื้นที่
ฉบบัที่ 1/2561
หน้า 6 ล าดับที่ 6

4 ซ่อมแซมถนนลงหนิคลุกภายในพื้นที่สายที่ 1 สายข้างล าห้วยส าโรง โดยซ่อมแซมถนนลงหินคลุก 250,000 บา้นหนองหวัช้าง กองช่าง
บา้นหนองหวัช้าง หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 3 ม. ยาวรวม 1,420 ม. ปริมาณ หมู่ 4
จ านนวน 3 สาย หนิคลุกไม่น้อยกว่า 426 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่ง

ใหเ้รียบร้อย
สายที่ 2 ช่วงบา้นนายสายชล  อาญาเมือง 
โดยซ่อมแซมถนนลงหนิคลุกผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 3 ม.

แผนพฒันาทอ้งถิน่ส่ีปี ยาวรวม 50 ม. มีปริมาณหนิคลุกไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม.
(พ.ศ. 2561 - 2564) พร้อมเกรดปรับแต่งใหเ้รียบร้อย
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง สายที่ 3 สายข้างโรงเรียน 
ฉบบัที่ 1/2561 โดยซ่อมแซมถนนลงหนิคลุกผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 3 ม.
หน้า 28 ล าดับที่ 46 ยาวรวม 50 ม. มีปริมาณหนิคลุกไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม.

พร้อมเกรดปรับแต่งใหเ้รียบร้อย

แบบ ผด.02

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

12



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้งพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

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 วางทอ่ระบายน้ า คสล. ด าเนินการวางทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. ท านบดิน 230,000 บา้นโคกสูง กองช่าง
ท านบดินล าหว้ยส าโรง ล าหว้ยส าโรง ช่วงนานายค า  เจริญยิง่ หมู่ 5
ช่วงนานายค า  เจริญยิง่ วางทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. 
(บา้นโคกสูง หมู่ที่ 5) ขนาดØ 0.60 ม. จ านวน 1 แถว

14 ทอ่น ยาแนวคอนกรีต รอยต่อ
แผนพฒันาทอ้งถิน่ส่ีปี ทอ่ภายใน-ภายนอก และดาดคอนกรีต
(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าทอ่-หลังทอ่ใหเ้รียบร้อย
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง 
ฉบบัที่ 1/2561
หน้า 8 ล าดับที่ 10

6 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บา้น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 250,000 บา้นโคกสว่าง กองช่าง
 หมู่ 6 สายข้างโรงเรียน (สายข้างโรงเรียน) ขนาดผิวจราจร หมู่ 6

กว้าง 4 เมตร ยาว 127 เมตร
แผนพฒันาทอ้งถิน่ส่ีปี หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีต
(พ.ศ. 2561 - 2564) ไม่น้อยกว่า 508 ตร.ม.ไหล่ทางลงหนิคลุก
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ข้างละ 0.50 ม. หรือตามความเหมาะ
ฉบบัที่ 1/2561 สมของพื้นที่
หน้า 9 ล าดับที่ 12

พ.ศ.2562

แบบ ผด.02

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2561

13



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้งพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

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 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนน คสล. (ซอยที่ 2) 250,000 บา้นหนองมะค่า กองช่าง
ภายในหมู่บา้น หมู่ 8 (ซอยที่ 2) ขนาดผิว จราจรกว้าง 5 เมตร หมู่ 8

ยาว 102 เมตร หนา 0.15 เมตร
แผนพฒันาทอ้งถิน่ส่ีปี ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 510 ตร.ม. 
(พ.ศ. 2561 - 2564) ไหล่ทางลงหนิคลุกข้างละ 0.50 ม. 
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่
ฉบบัที่ 1/2561
หน้า 10 ล าดับที่ 16

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 250,000 บา้นโคกซาดน้อย กองช่าง
ภายในหมู่บา้น ช่วงบา้นนาง สี  อินทมน หมู่ 9
หมู่ 9 สายกลางหมู่บา้น ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 85 เมตร 
ต่อจาก คสล.เดิม หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า
ช่วงบา้นนาง สี  อินทมน 510 ตร.ม.ไหล่ทางลงหนิคลุกข้างละ 0.50 ม.

หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่
แผนพฒันาทอ้งถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564)
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง 
ฉบบัที่ 1/2561
หน้า 11 ล าดับที่ 18

แบบ ผด.02

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

14



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้งพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

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 ก่อสร้างรางระบายบน้ า จุดที่ 1.ช่วงบา้นนางสายหยุด ศรีประสิทธิ์ 250,000 บา้นส าโรงเก่า กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. (แบบมีฝาปดิ) หมู่ 10
ในหมู่บา้น (แบบมีฝาปดิ) ขนาดกว้างภายใน 0.50 ม. ยาว 74 ม.
หมู่ 10ช่วงหน้าศาลาประชาคม สูงไม่เกิน 1 ม. หรือตามความเหมาะสม
จ านวน 2 จุด ของพื้นที่

สายที่ 2.สายบา้นนายเปร้ือง  ศรีโสภณ
แผนพฒันาทอ้งถิน่ส่ีปี ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. (แบบมีฝาปดิ)
(พ.ศ. 2561 - 2564) ขนาดกว้างภายใน 0.50 ม. ยาว 74 ม.
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง สูงไม่เกิน 1 ม.หรือตามความเหมาะสม
ฉบบัที่ 1/2561 ของพื้นที่
หน้า 13 ล าดับที่ 20

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายที่ 1.สายข้างสระน้ าหนองตากด 250,000 บา้นโคกง้ิว กองช่าง
เสริมเหล็กภายในหมู่บา้น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11
หมู่ 11 จ านวน 2 สาย ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 61 ม. 

หนา  0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า305 ตร.ม.ไหล่ทาง
ลงหนิคลุกข้างละ 0.50 ม. หรือตาม
ความเหมาะสมของพ้ืนที่

แผนพฒันาทอ้งถิน่ส่ีปี สายที่ 2.สายคุ้มหนองกระต่ายชนต่อจากถนน คสล.เดิม
(พ.ศ. 2561 - 2564) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม.
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง  ยาว 51 ม.หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า
ฉบบัที่ 1/2561 205 ตร.ม. ไหล่ทางลงหนิคลุก ข้างละ 0.50 ม.
หน้า 15 ล าดับที่ 23 หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่

แบบ ผด.02

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

15



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้งพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

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 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บา้น ก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกบา้น 250,000 บา้นส าโรงน้อย กองช่าง
หมู่ 12 สายสามแยก นายสมร  ไกรพงษ ์ขนาดผิวจราจร หมู่ 12
บา้นนายสมร  ไกรพงษ์ กว้าง 4 ม.ยาว 127 ม. หนา 0.15 ม.

ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 508 ตร.ม.
แผนพฒันาทอ้งถิน่ส่ีปี ไหล่ทางลงหนิคลุก ข้างละ 0.50 ม.
(พ.ศ. 2561 - 2564) หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง 
ฉบบัที่ 1/2561
หน้า 16 ล าดับที่ 25

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น 250,000 บ้านหนองหัวชา้งพัฒนา กองช่าง
ภายในหมู่บา้น หมู่ 13 นางสาวนัทพร อาลัยรัมย์ หมู่ 13
สายบา้นนางสาวนัทพร อาลัยรัมย์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 127 ม.หนา 0.15 ม.
แผนพฒันาทอ้งถิน่ส่ีปี ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 508 ตร.ม. ไหล่ทาง
(พ.ศ. 2561 - 2564) ลงหนิคลุก ข้างละ 0.50 ม. หรือตาม
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ความเหมาะสมของพื้นที่
ฉบบัที่ 1/2561
หน้า 18 ล าดับที่ 28

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 1 สายช่วงนางเพง็  บตุรยากลัด 250,000 บา้นโคกตาเงิน กองช่าง
และเสริมถนนเสริมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14
ภายในหมู่บา้น หมู่ 14 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม. ยาว 117 ม.
จ านวน 2 สาย หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า

351 ตร.ม. ไหล่ทางลงหนิคลุกข้างละ
แผนพฒันาทอ้งถิน่ส่ีปี 0.50 ม.หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่
(พ.ศ. 2561 - 2564) สายที่ 2 สายบา้นนายอดุล  บญุมาก
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง โดยเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม.
ฉบบัที่ 1/2561  ยาว 53 ม.หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า
หน้า 20 ล าดับที่ 32 195 ตร.ม. ไหล่ทางลงหนิคลุกข้างละ

0.50 ม.หรือตามความเหมาะสมพื้นที่

แบบ ผด.02

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้งพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

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 วางทอ่ระบายน้ า คสล.ภายใน จุดที่ 1 ช่วงนานายประกอบ ไกรรัมย์ 250,000 บา้นส าโรงใหม่ กองช่าง
พื้นที่ หมู่ 15 จ านวน 4 จุด วางทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเริมเหล็ก ขนาด Ø 1.00 ม. หมู่ 15

จ านวน 3 แถว แถวละ9 ท่อน รวม 27 ท่อน ยาแนวคอนกรีต
รอยต่อทอ่ภายใน-ภายนอกและดาดคอนกรีตหน้าทอ่หลังทอ่
ใหเ้รียบร้อย
จุดที่ 2 ช่วงนานายสวัสดิ ์ ชาติค าดี
วางทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเริมเหล็ก ขนาด Ø 0.80 ม.
จ านวน 1 แถวจ านวน 6ทอ่นยาแนวคอนกรีตรอยต่อทอ่
ภายใน-ภายนอกและดาดคอนกรีตหน้าท่อ-หลังท่อให้เรียบร้อย
จุดที่ 3 ช่วงนานายฉลอ ตีบจันทร์
วางทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเริมเหล็ก
ขนาด Ø 1.00 ม.จ านวน  1 แถว 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ส่ีปี จ านวน 8 ทอ่น ยาแนวคอนกรีตรอยต่อ
(พ.ศ. 2561 - 2564) ทอ่ภายใน-ภายนอก และดาดคอนกรีต
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง หน้าทอ่-หลังทอ่ใหเ้รียบร้อย
ฉบบัที่ 1/2561 จุดที่ 4 ช่วงนานายอัด พรมนัด
หน้า 22 ล าดับที่ 34 วางทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเริมเหล็ก ขนาด Ø 0.80 ม.

จ านวน 1 แถว จ านวน 6 ทอ่นยาแนวคอนกรีตรอยต่อ
ท่อภายใน-ภายนอก และดาดคอนกรีตหน้าท่อ-หลังท่อให้เรียบร้อย

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ช่วงบา้นนายจรูญ  ซุนเฮงกุล 212,000 บา้นโคกง้ิว กองช่าง
ระหว่างหมู่บา้น หมู่ 16 ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร หมู่ 16
สายไปบา้นหนองกะทงิ กว้าง 4  ม. ยาว 108  ม. หนา 0.15 ม.
ช่วงบา้นนายจรูญ  ซุนเฮงกุล หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า432 ตร.ม. 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ส่ีปี ไหล่ทางลงหนิคลุกข้างละ 0.50 ม. 
(พ.ศ. 2561 - 2564) หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ 
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง 
ฉบบัที่ 1/2561
หน้า 25 ล าดับที่ 38

แบบ ผด.02

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้งพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

16 ปรับปรุงเสริมถนนดินลงหนิคลุก โดยเสริมถนนดินกว้างเฉล่ีย 4 ม. 38,000 บา้นโคกง้ิว กองช่าง
ภายในหมู่บา้น หมู่ 16 ยาว 110 ม.สูงเฉล่ีย 0.40 ม. หมู่ 16
ช่วงบา้นนางดอกดิน มาฆะมนต์ หรือมีปริมาณดินถมพร้อมเกล่ียทบัแน่น
แผนพฒันาทอ้งถิน่ส่ีปี ไม่น้อยกว่า264 ลบ.ม. ผิวจราจรหนิคลุก
(พ.ศ. 2561 - 2564) กว้างเฉล่ีย 3 ม. ยาว 110 ม.
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง หนาเฉล่ีย 0.10 ม.ปริมาณหนิคลุก
ฉบบัที่ 1/2561 ไม่น้อยกว่า 42 ลบ.ม. พร้อมเกล่ีย
หน้า 25 ล าดับที่ 39 ปรับแต่งใหเ้รียบร้อย

17 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.(แบบมีฝาปดิ) 250,000 บา้นโนนศิลา กองช่าง
ภายในหมู่บา้น หมู่18 ช่วงบา้นนายบญุมา มีจันทร์ หมู่ 18
(แบบมีฝาปดิ) ขนาดภายในกว้าง 0.40 ม.ยาว 137 ม.
ช่วงบา้นนายบญุมา มีจันทร์ สูงไม่น้อยกว่า 0.60 หรือตามความ
แผนพฒันาทอ้งถิน่ส่ีปี เหมาะสมของพื้นที่ พร้อมวางทอ่
(พ.ศ. 2561 - 2564) ระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด  Ø 0.40 ม.
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง จ านวน 4 จุด รวม 20 ทอ่น ใหเ้รียบร้อย
ฉบบัที่ 1/2561
หน้า 27 ล าดับที่ 42

18 ก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บา้น สายที่ 1 ช่วงบา้นนายสนม  ยศแก้วกอง 250,000 บา้นผไทรินทร์พฒันา กองช่าง
หมู่19 จ านวน 2 สาย ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง หมู่ 19

 4 ม. ยาว 84 ม.หนา 0.15 ม. 
ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 336 ตร.ม. 
ไหล่ทางลงหนิคลุกข้างละ 0.50 ม.

แผนพฒันาทอ้งถิน่ส่ีปี หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่
(พ.ศ. 2561 - 2564) สายที่ 2 ช่วงบา้นนายชาญชัย  ยศแก้วกอง
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง
ฉบบัที่ 1/2561 5 ม. ยาว 35 ม.หนา 0.15 ม.ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า
หน้า 28 ล าดับที่ 45 175 ตร.ม. ไหล่ทางลงหนิคลุก ข้างละ 0.50 ม.

หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่

แบบ ผด.02

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้งพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

19 โครงการกัน้แนวเขตพื้นที่สาธารณะโดยก่สร้างถนนดินล้อมแนวเขตพื้นที่สาธาณณะ 461,000 บา้นโคกง้ิว กองช่าง
ภายในต าบล (บา้นโคกง้ิว) (ปา่ช้า) บา้นโกง้ิว หมู่ 11 หมู่ 11
หมู่ 11

แผนพฒันาทอ้งถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564)
หน้า 196 ล าดับที่ 3

19 4,691,000รวม

แบบ ผด.02

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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3. ยุทธศสาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
แผนงานรักษาความสงบภายใน

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 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ เพื่อสนับสนุนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 30,000 อบต.ผไทรินทร์ ส านักปลัด
ช่วงเทศกาล ช่วงเทศกาล เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ 

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564)
หน้า 171 ล าดับที่ 1

รวม 1 30,000

บัญชจี านวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลผไทรินทร์
แบบ ผด.02

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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3. ยุทธศสาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
แผนงานสาธารณสุข

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 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา 1.เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนรู้จักป้องกันตน 8,300 บ้านโคกซาด กองสาธารณสุข
ยาเสพติด To Be Number one จากส่ิงเสพติดให้โทษ เห็นคุณค่าในตนเอง หมู่ 1
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ทูลกระหม่อมหญงิอุบลรัตราชกัญญา 2.เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดต้ังชมรม 
สิริวัฒนาพรรณวดี To Be No One ในชุมชนเพื่อจัดกิจกรรม
หมู่ 1 ให้สมาชิกได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง
ฉบับ ที่1/2561
หน้า 31 ล าดับที่ 1

2 การพฒันาระบบสุขาภบิาลในโรงเรียน 1.เพื่อสืบสานโครงการในพระราชด าริ ของ 7,700 บ้านโคกซาด กองสาธารณสุข
และชุมชน สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ 1
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสร้างพฤติกรรม
สยามบรมราชกุมารี หมู่ 1 อนามัยส่วนบุคคลที่ดี ตลอดจนการมีส่วนร่วม
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี พฒันาอนามัยส่ิงแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชน
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง
ฉบับ ที่1/2561
หน้า 31 ล าดับที่ 2

3 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน 1.เพื่อสืบสานโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 4,000 บ้านโคกซาด กองสาธารณสุข
พระราชประสงค์ ในพระราชประสงค์ หมู่ 1
หมู่ 1 2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพแข็งแรง
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง
ฉบับ ที่1/2561
หน้า 32 ล าดับที่ 3

บัญชจี านวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลผไทรินทร์
แบบ ผด.02

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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3. ยุทธศสาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
แผนงานสาธารณสุข

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 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 1.เพื่อสืบสานโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 7,000 บ้านส าโรง กองสาธารณสุข
ในพระราชประสงค์ ในพระราชประสงค์ หมู่ 2
หมู่ 2 2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพแข็งแรง
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง
ฉบับ ที่1/2561
หน้า 32 ล าดับที่ 4

5 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อให้สตรีกลุ่มอายุ ๓๐ ปีขึ้นไปสามารถตรวจ 7,000 บ้านส าโรง กองสาธารณสุข
สมเด็จย่า ต้านภยัมะเร็งเต้านม เต้านมตนเองอย่างถูกต้องได้ หมู่ 2
หมู่ 2
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง
ฉบับ ที่1/2561
หน้า 32 ล าดับที่ 5

6 โครงการรณรงค์บ้านสะอาด อนามัยดี 1.เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้มีการพฒันา และ 6,000 บ้านส าโรง กองสาธารณสุข
ชีวีสมบูรณ์ ท าความสะอาดบ้านตามหลักสุขาภบิาล หมู่ 2
หมู่ 2 2.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมพฒันาอนามัย
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี ส่ิงแวดล้อมในหมู่บ้าน
(พ.ศ.2561-2564) 3.เพื่อสร้างจิตส านึกและตระหนักให้ประชาชน
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง มีความใส่ใจต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อมที่ดี
ฉบับ ที่1/2561
หน้า 33 ล าดับที่ 6

แบบ ผด.02

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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3. ยุทธศสาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
แผนงานสาธารณสุข

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 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 1.เพื่อสืบสานโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 7,000 บ้านผไทรินทร์ กองสาธารณสุข
ในพระราชประสงค์ ในพระราชประสงค์ หมู่ 3
หมู่ 3 2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพแข็งแรง
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง
ฉบับ ที่1/2561
หน้า 33 ล าดับที่ 7

8 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อให้สตรีกลุ่มอายุ ๓๐ ปีขึ้นไปสามารถ 7,000 บ้านผไทรินทร์ กองสาธารณสุข
สมเด็จย่า ต้านภยัมะเร็งเต้านม ตรวจเต้านมตนเองอย่างถูกต้องได้ หมู่ 3
หมู่ 3
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง
ฉบับ ที่1/2561
หน้า 34 ล าดับที่ 8

9 โครงการรณรงค์บ้านสะอาด อนามัยดี 1.เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้มีการพฒันา และ 6,000 บ้านผไทรินทร์ กองสาธารณสุข
ชีวีสมบูรณ์ ท าความสะอาดบ้านตามหลักสุขาภบิาล หมู่ 3
หมู่ 3 2.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมพฒันาอนามัย
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี ส่ิงแวดล้อมในหมู่บ้าน
(พ.ศ.2561-2564) 3.เพื่อสร้างจิตส านึกและตระหนักให้ประชาชน
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง มีความใส่ใจต่อสุขภาพ และส่ิงแวดล้อมที่ดี
ฉบับ ที่1/2561
หน้า 34 ล าดับที่ 9

แบบ ผด.02

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

23



3. ยุทธศสาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
แผนงานสาธารณสุข

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

10 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 1.เพื่อสืบสานโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 4,000 บ้านหนองหัวช้าง กองสาธารณสุข
ในพระราชประสงค์ ในพระราชประสงค์ หมู่ 4
หมู่ 4 2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพแข็งแรง
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง
ฉบับ ที่1/2561
หน้า 35 ล าดับที่ 10

11 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ 1.เพื่อส่งเสริมให้หญงิมีครรภ ์หญงิให้นมบุตร 5,800 บ้านหนองหัวช้าง กองสาธารณสุข
อนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร และเด็กทารก อายุ ๓ ปี ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร หมู่ 4
ของ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ ได้รับแรกเกิดจนถึงการบริการที่เหมาะสม
สยามบรมราชกุมารี และได้รับความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ
หมู่ 4  2.เพื่อช่วยให้แม่มีภาวะโภชนาการ และ
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี สุขภาพอนามัยที่ดีเด็กเกิดรอดมีการเจริญ
(พ.ศ.2561-2564) เติบโตและพฒันาการได้เต็มศักยภาพ
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง
ฉบับ ที่1/2561
หน้า 35 ล าดับที่ 11

12 การพฒันาระบบสุขาภบิาล 1.เพื่อสืบสานโครงการในพระราชด าริ 10,200 บ้านหนองหัวช้าง กองสาธารณสุข
ในโรงเรียนและชุมชน ของ ของ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ หมู่ 4
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สยามบรมราชกุมารี 2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสร้าง
หมู่ 4 พฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคลที่ดี 
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี ตลอดจนการมีส่วนร่วมพฒันาอนามัย
(พ.ศ.2561-2564) ส่ิงแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชน
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง
ฉบับ ที่1/2561
หน้า 35 ล าดับที่ 12

แบบ ผด.02

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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3. ยุทธศสาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
แผนงานสาธารณสุข

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 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 1.เพื่อสืบสานโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 7,000 บ้านโคกสูง กองสาธารณสุข
ในพระราชประสงค์ ในพระราชประสงค์ หมู่ 5
หมู่ 5 2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพแข็งแรง
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง
ฉบับ ที่1/2561
หน้า 36 ล าดับที่ 13

14 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อให้สตรีกลุ่มอายุ ๓๐ปีขึ้นไปสามารถตรวจ 7,000 บ้านโคกสูง กองสาธารณสุข
สมเด็จย่า ต้านภยัมะเร็งเต้านม เต้านมตนเองอย่างถูกต้องได้ หมู่ 5
หมู่ 5
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง
ฉบับ ที่1/2561
หน้า 36 ล าดับที่ 14

15 โครงการรณรงค์บ้านสะอาด 1.เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้มีการพฒันา 6,000 บ้านโคกสูง กองสาธารณสุข
อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์ และท าความสะอาดบ้านตามหลักสุขาภบิาล หมู่ 5
หมู่ 5 2.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมพฒันาอนามัย
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี ส่ิงแวดล้อมในหมู่บ้าน
(พ.ศ.2561-2564) 3.เพื่อสร้างจิตส านึกและตระหนัก
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ให้ประชาชนมีความใส่ใจต่อสุขภาพ
ฉบับ ที่1/2561 และส่ิงแวดล้อมที่ดี
หน้า 36 ล าดับที่ 15

แบบ ผด.02

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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3. ยุทธศสาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
แผนงานสาธารณสุข

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

16 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 1.เพื่อสืบสานโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 7,000 บ้านโคกสว่าง กองสาธารณสุข
ในพระราชประสงค์ ในพระราชประสงค์ หมู่ 6
หมู่ 6 2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพแข็งแรง
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง
ฉบับ ที่1/2561
หน้า 37 ล าดับที่ 16

17 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อให้สตรีกลุ่มอายุ ๓๐ ปีขึ้นไปสามารถตรวจ 7,000 บ้านโคกสว่าง กองสาธารณสุข
สมเด็จย่า ต้านภยัมะเร็งเต้านม เต้านมตนเองอย่างถูกต้องได้ หมู่ 6
หมู่ 6
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง
ฉบับ ที่1/2561
หน้า 37 ล าดับที่ 17

18 โครงการรณรงค์บ้านสะอาด อนามัยดี 1.เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้มีการพฒันา 6,000 บ้านโคกสว่าง กองสาธารณสุข
ชีวีสมบูรณ์ และท าความสะอาดบ้านตามหลักสุขาภบิาล หมู่ 6
หมู่ 6 2.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมพฒันาอนามัย
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี ส่ิงแวดล้อมในหมู่บ้าน
(พ.ศ.2561-2564) 3.เพื่อสร้างจิตส านึกและตระหนักให้ประชาชน
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง มีความใส่ใจต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อมที่ดี
ฉบับ ที่1/2561
หน้า 37 ล าดับที่ 18

แบบ ผด.02

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

26



3. ยุทธศสาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
แผนงานสาธารณสุข

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

19 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 1.เพื่อสืบสานโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 4,000 บ้านสีชวา กองสาธารณสุข
ในพระราชประสงค์ ในพระราชประสงค์ หมู่ 7
หมู่ 7 2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพแข็งแรง
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง
ฉบับ ที่1/2561
หน้า 38 ล าดับที่ 19

20 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ 1.เพื่อส่งเสริมให้หญงิมีครรภ ์หญงิให้นมบุตร 10,800 บ้านสีชวา กองสาธารณสุข
อนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร และเด็กทารกแรกเกิด จนถึงอายุ ๓ ปีที่อยู่ใน หมู่ 7
ของสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ ถิ่นทุรกันดาร ได้รับการบริการที่เหมาะสม
สยามบรมราชกุมารี และได้รับความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ 
หมู่ 7 2.เพื่อช่วยให้แม่มีภาวะโภชนาการและสุขภาพ
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี อนามัยที่ดี เด็กเกิดรอด มีการเจริญเติบโต
(พ.ศ.2561-2564) และพฒันาการได้เต็มศักยภาพ
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง
ฉบับ ที่1/2561
หน้า 38 ล าดับที่ 20

21 การพฒันาระบบสุขาภบิาล 1.เพื่อสืบสานโครงการในพระราชด าริ 5,200 บ้านสีชวา กองสาธารณสุข
ในโรงเรียนและชุมชน ของ ของสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ หมู่ 7
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สยามบรมราชกุมารี 2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสร้างพฤติกรรมอนามัย
หมู่ 7 ส่วนบุคคลที่ดีตลอดจนการมีส่วนร่วมพฒันาอนามัย
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี ส่ิงแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชน
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง
ฉบับ ที่1/2561
หน้า 38 ล าดับที่ 21

แบบ ผด.02

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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3. ยุทธศสาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
แผนงานสาธารณสุข

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

22 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 1.เพื่อสืบสานโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 4,000 บ้านหนองมะค่า กองสาธารณสุข
ในพระราชประสงค์ ในพระราชประสงค์ หมู่ 8
หมู่ 8 2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพแข็งแรง
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง
ฉบับ ที่1/2561
หน้า 39 ล าดับที่ 22

23 การพฒันาระบบสุขาภบิาล 1.เพื่อสืบสานโครงการในพระราชด าริ 5,200 บ้านหนองมะค่า กองสาธารณสุข
ในโรงเรียนและชุมชน ของ ของสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ 8
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสร้างพฤติกรรมอนามัย
สยามบรมราชกุมารี ส่วนบุคคลที่ดีตลอดจนการมีส่วนร่วมพฒันาอนามัย
หมู่ 8 ส่ิงแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชน
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง
ฉบับ ที่1/2561
หน้า 39 ล าดับที่ 23

24 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา 1.เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนรู้จักป้องกันตนจาก 10,800 บ้านหนองมะค่า กองสาธารณสุข
ยาเสพติด ส่ิงเสพติดให้โทษ เห็นคุณค่าในตนเอง ใช้เวลาว่าง หมู่ 8
To Be Number one ให้เกิดประโยชน์
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน 2.เพื่อส่งเสริมใหม้ีการจัดต้ังชมรมTo Be No One
ทูลกระหม่อมหญงิอุบลรัต ในชุมชนเพื่อจัดกิจกรรมให้สมาชิกได้ใช้เวลาว่าง
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ให้เกิดประโยชน์
หมู่ 8
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง
ฉบับ ที่1/2561
หน้า 39 ล าดับที่ 24

แบบ ผด.02

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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3. ยุทธศสาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
แผนงานสาธารณสุข

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

25 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา 1.เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนรู้จักป้องกันตนจาก 8,300 บ้านโคกซาดน้อย กองสาธารณสุข
ยาเสพติด ส่ิงเสพติดให้โทษ เห็นคุณค่าในตนเอง ใช้เวลาว่าง หมู่ 9
To Be Number one ให้เกิดประโยชน์
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน 2.เพื่อส่งเสริมใหม้ีการจัดต้ังชมรมTo Be No One
ทูลกระหม่อมหญงิอุบลรัต ในชุมชนเพื่อจัดกิจกรรมให้สมาชิกได้ใช้เวลาว่าง
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ให้เกิดประโยชน์
หมู่ 9
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง
ฉบับ ที่1/2561
หน้า 40 ล าดับที่ 25

26 การพฒันาระบบสุขาภบิาลในโรงเรียน 1.เพื่อสืบสานโครงการในพระราชด าริ 7,700 บ้านโคกซาดน้อย กองสาธารณสุข
และชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ของสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี หมู่ 9
สยามบรมราชกุมารี 2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสร้างพฤติกรรมอนามัย
หมู่ 9 ส่วนบุคคลที่ดีตลอดจนการมีส่วนร่วมพฒันาอนามัย 

ส่ิงแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชน
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง
ฉบับ ที่1/2561
หน้า 40 ล าดับที่ 26

27 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 1.เพื่อสืบสานโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 4,000 บ้านโคกซาดน้อย กองสาธารณสุข
ในพระราชประสงค์ ในพระราชประสงค์ หมู่ 9
หมู่ 9 2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน สุขภาพแข็งแรง
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง
ฉบับ ที่1/2561
หน้า 40 ล าดับที่ 27

แบบ ผด.02

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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3. ยุทธศสาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
แผนงานสาธารณสุข

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

28 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 1.เพื่อสืบสานโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 7,000 บ้านส าโรงเก่า กองสาธารณสุข
ในพระราชประสงค์ ในพระราชประสงค์ หมู่ 10
หมู่ 10 2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพแข็งแรง
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง
ฉบับ ที่1/2561
หน้า 40 ล าดับที่ 28

29 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อให้สตรีกลุ่มอายุ ๓๐ ปีขึ้นไป 7,000 บ้านส าโรงเก่า กองสาธารณสุข
สมเด็จย่า ต้านภยัมะเร็งเต้านม สามารถตรวจเต้านมตนเองอย่างถูกต้องได้ หมู่ 10
หมู่ 10
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง
ฉบับ ที่1/2561
หน้า 41 ล าดับที่ 29

30 โครงการรณรงค์บ้านสะอาด อนามัยดี 1.เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้มีการพฒันา 6,000 บ้านส าโรงเก่า กองสาธารณสุข
ชีวีสมบูรณ์ และท าความสะอาดบ้านตามหลักสุขาภบิาล หมู่ 10
หมู่ 10 2.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมพฒันาอนามัย
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี ส่ิงแวดล้อมในหมู่บ้าน
(พ.ศ.2561-2564) 3.เพื่อสร้างจิตส านึกและตระหนัก
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ให้ประชาชนมีความใส่ใจต่อสุขภาพ
ฉบับ ที่1/2561 และส่ิงแวดล้อมที่ดี
หน้า 41 ล าดับที่ 30

แบบ ผด.02

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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3. ยุทธศสาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
แผนงานสาธารณสุข

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
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ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

31 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 1.เพื่อสืบสานโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 7,000 บ้านโคกง้ิว กองสาธารณสุข
ในพระราชประสงค์ ในพระราชประสงค์ หมู่ 11
หมู่ 11 2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพแข็งแรง
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง
ฉบับ ที่1/2561
หน้า 42 ล าดับที่ 31

32 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อให้สตรีกลุ่มอายุ ๓๐ ปีขึ้นไป 7,000 บ้านโคกง้ิว กองสาธารณสุข
สมเด็จย่า ต้านภยัมะเร็งเต้านม สามารถตรวจเต้านมตนเองอย่างถูกต้องได้ หมู่ 11
หมู่ 11
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง
ฉบับ ที่1/2561
หน้า 42 ล าดับที่ 32

33 โครงการรณรงค์บ้านสะอาด 1.เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้มีการพฒันา 6,000 บ้านโคกง้ิว กองสาธารณสุข
อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์ และท าความสะอาดบ้านตามหลักสุขาภบิาล หมู่ 11
หมู่ 11 2.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมพฒันาอนามัย
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี ส่ิงแวดล้อมในหมู่บ้าน
(พ.ศ.2561-2564) 3.เพื่อสร้างจิตส านึกและตระหนักให้ประชาชน
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง มีความใส่ใจต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อมที่ดี
ฉบับ ที่1/2561
หน้า 42 ล าดับที่ 33

แบบ ผด.02

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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3. ยุทธศสาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
แผนงานสาธารณสุข

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
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มี.
ค.

เม
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.

ส.ค
.

ก.ย
.

34 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 1.เพื่อสืบสานโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 4,000 บ้านส าโรงน้อย กองสาธารณสุข
ในพระราชประสงค์ ในพระราชประสงค์ หมู่ 12
หมู่ 12 2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพแข็งแรง
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง
ฉบับ ที่1/2561
หน้า 43 ล าดับที่ 34

35 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ 1.เพื่อส่งเสริมให้หญงิมีครรภห์ญงิให้นมบุตร 3,250 บ้านส าโรงน้อย กองสาธารณสุข
อนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร และเด็กทารกแรกเกิดจนถึงอายุ ๓ ปี หมู่ 12
ของสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารได้รับการบริการที่เหมาะสม
สยามบรมราชกุมารี และได้รับความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ 
หมู่ 12 2.เพื่อช่วยให้แม่มีภาวะโภชนาการ
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี และสุขภาพอนามัยที่ดี เด็กเกิดรอด
(พ.ศ.2561-2564)  มีการเจริญเติบโตและพฒันาการ
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ได้เต็มศักยภาพ
ฉบับ ที่1/2561
หน้า 43 ล าดับที่ 35

36 การพฒันาระบบสุขาภบิาลในโรงเรียนและ 1.เพื่อสืบสานโครงการในพระราชด าริ 12,750 บ้านส าโรงน้อย กองสาธารณสุข
ชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ของสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี หมู่ 12
สยามบรมราชกุมารี 2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสร้าง
หมู่ 12 พฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคลที่ดี 

ตลอดจนการมีส่วนร่วมพฒันาอนามัย
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี ส่ิงแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชน
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง
ฉบับ ที่1/2561
หน้า 43 ล าดับที่ 36

แบบ ผด.02

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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3. ยุทธศสาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
แผนงานสาธารณสุข

ต.ค
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37 การพฒันาระบบสุขาภบิาลในโรงเรียนและ 1.เพื่อสืบสานโครงการในพระราชด าริ 12,700 บ้านส าหนองหัวช้าง กองสาธารณสุข
ชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ของสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พฒันา
สยามบรมราชกุมารี 2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสร้างพฤติกรรมอนามัย หมู่ 13
หมู่ 13 ส่วนบุคคลที่ดีตลอดจนการมีส่วนร่วมพฒันาอนามัย

ส่ิงแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชน
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง
ฉบับ ที่1/2561
หน้า 44 ล าดับที่ 37

38 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ 1.เพื่อส่งเสริมให้หญงิมีครรภห์ญงิให้นมบุตร 3,300 บ้านส าหนองหัวช้าง กองสาธารณสุข
อนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร และเด็กทารกแรกเกิดจนถึงอายุ ๓ ปี ที่อยู่ในถิ่น พฒันา
ของสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ ทุรกันดารได้รับการบริการที่เหมาะสมและได้รับ หมู่ 13
สยามบรมราชกุมารี ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ    
หมู่ 13 2.เพื่อช่วยให้แม่มีภาวะโภชนาการและสุขภาพ

อนามัยที่ดี เด็กเกิดรอดมีการเจริญเติบโตและ
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี พฒันาการได้เต็มศักยภาพ
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง
ฉบับ ที่1/2561
หน้า 44 ล าดับที่ 38

39 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อให้สตรีกลุ่มอายุ ๓๐ ปีขึ้นไปสามารถตรวจ 3,500 บ้านส าหนองหัวช้าง กองสาธารณสุข
สมเด็จย่า ต้านภยัมะเร็งเต้านม เต้านมตนเองอย่างถูกต้องได้ พฒันา
หมู่ 13 หมู่ 13
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง
ฉบับ ที่1/2561
หน้า 44 ล าดับที่ 39

แบบ ผด.02

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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3. ยุทธศสาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
แผนงานสาธารณสุข

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

40 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 1.เพื่อสืบสานโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 7,000 บ้านโคกตาเงิน กองสาธารณสุข
ในพระราชประสงค์ ในพระราชประสงค์ หมู่ 14
หมู่ 14 2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี สุขภาพแข็งแรง
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง
ฉบับ ที่1/2561
หน้า 45 ล าดับที่ 40

41 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อให้สตรีกลุ่มอายุ ๓๐ ปีขึ้นไปสามารถตรวจ 7,000 บ้านโคกตาเงิน กองสาธารณสุข
สมเด็จย่า ต้านภยัมะเร็งเต้านม เต้านมตนเองอย่างถูกต้องได้ หมู่ 14
หมู่ 14
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง
ฉบับ ที่1/2561
หน้า 45 ล าดับที่ 41

42 โครงการรณรงค์บ้านสะอาด อนามัยดี 1.เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้มีการพฒันา 6,000 บ้านโคกตาเงิน กองสาธารณสุข
ชีวีสมบูรณ์ และท าความสะอาดบ้านตามหลักสุขาภบิาล หมู่ 14
หมู่ 14 2.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี อนามัยส่ิงแวดล้อมในหมู่บ้าน
(พ.ศ.2561-2564) 3.เพื่อสร้างจิตส านึกและตระหนัก
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ให้ประชาชนมีความใส่ใจต่อสุขภาพ
ฉบับ ที่1/2561 และส่ิงแวดล้อมที่ดี
หน้า 45 ล าดับที่ 42

แบบ ผด.02

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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3. ยุทธศสาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
แผนงานสาธารณสุข

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

43 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 1.เพื่อสืบสานโครงการอบรมหมอ 7,000 บ้านส าโรงใหม่ กองสาธารณสุข
ในพระราชประสงค์ หมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ 15
หมู่ 15 2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี สุขภาพแข็งแรง
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง
ฉบับ ที่1/2561
หน้า 46 ล าดับที่ 43

44 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อให้สตรีกลุ่มอายุ ๓๐ ปีขึ้นไป 7,000 บ้านส าโรงใหม่ กองสาธารณสุข
สมเด็จย่า ต้านภยัมะเร็งเต้านม สามารถตรวจเต้านมตนเอง หมู่ 15
หมู่ 15 อย่างถูกต้องได้
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง
ฉบับ ที่1/2561
หน้า 46 ล าดับที่ 44

45 โครงการรณรงค์บ้านสะอาด อนามัยดี 1.เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้มีการพฒันา 6,000 บ้านส าโรงใหม่ กองสาธารณสุข
ชีวีสมบูรณ์ และท าความสะอาดบ้านตามหลัก หมู่ 15
หมู่ 15 สุขาภบิาล
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี 2.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมพฒันา
(พ.ศ.2561-2564) อนามัยส่ิงแวดล้อมในหมู่บ้าน
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง 3.เพื่อสร้างจิตส านึกและตระหนัก
ฉบับ ที่1/2561 ให้ประชาชนมีความใส่ใจต่อสุขภาพ
หน้า 46 ล าดับที่ 45 และส่ิงแวดล้อมที่ดี

แบบ ผด.02

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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3. ยุทธศสาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
แผนงานสาธารณสุข

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

46 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อให้สตรีกลุ่มอายุ ๓๐ ปีขึ้นไป 7,000 บ้านโคกง้ิวใหม่ กองสาธารณสุข
สมเด็จย่า ต้านภยัมะเร็งเต้านม สามารถตรวจเต้านมตนเอง หมู่ 16
หมู่ 16 อย่างถูกต้องได้
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง
ฉบับ ที่1/2561
หน้า 47 ล าดับที่ 46

47 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 1.เพื่อสืบสานโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 7,000 บ้านโคกง้ิวใหม่ กองสาธารณสุข
ในพระราชประสงค์ ในพระราชประสงค์ หมู่ 16
หมู่ 16 2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน สุขภาพแข็งแรง
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง
ฉบับ ที่1/2561
หน้า 47 ล าดับที่ 47

48 โครงการรณรงค์บ้านสะอาด 1.เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้มีการพฒันา 6,000 บ้านโคกง้ิวใหม่ กองสาธารณสุข
อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์ และท าความสะอาดบ้านตามหลักสุขาภบิาล หมู่ 16
หมู่ 16 2.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมพฒันาอนามัย
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี ส่ิงแวดล้อมในหมู่บ้าน
(พ.ศ.2561-2564) 3.เพื่อสร้างจิตส านึกและตระหนักให้ประชาชน
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง มีความใส่ใจต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อมที่ดี
ฉบับ ที่1/2561
หน้า 47 ล าดับที่ 48

แบบ ผด.02

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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3. ยุทธศสาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
แผนงานสาธารณสุข

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

49 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 1.เพื่อสืบสานโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 4,000 หนองมะค่าใหม่ กองสาธารณสุข
ในพระราชประสงค์ ในพระราชประสงค์ หมู่ 17
หมู่ 17 2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพแข็งแรง
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง
ฉบับ ที่1/2561
หน้า 48 ล าดับที่ 49

50 การพฒันาระบบสุขาภบิาล 1.เพื่อสืบสานโครงการในพระราชด าริ ของสมเด็จ 8,200 หนองมะค่าใหม่ กองสาธารณสุข
ในโรงเรียนและชุมชน ของ พระเทพรัตราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ 17
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสร้างพฤติกรรม
สยามบรมราชกุมารี อนามัยส่วนบุคคลที่ดี ตลอดจนการมีส่วนร่วม
หมู่ 17 พฒันาอนามัยส่ิงแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชน
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง
ฉบับ ที่1/2561
หน้า 48 ล าดับที่ 50

51 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 1.เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนรู้จักป้องกันตนจาก 7,800 หนองมะค่าใหม่ กองสาธารณสุข
To Be Number one ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ส่ิงเสพติดให้โทษ เห็นคุณค่าในตนเอง ใช้เวลาว่าง หมู่ 17
ในชุมชน/หมู่บ้าน ให้เกิดประโยชน์
ทูลกระหม่อมหญงิอุบลรัต 2.เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดต้ังชมรม 
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี To Be No One ในชุมชนเพื่อจัด
หมู่ 17 กิจกรรมให้สมาชิกได้ใช้เวลาว่างให้

เกิดประโยชน์
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง
ฉบับ ที่1/2561
หน้า 48 ล าดับที่ 51

แบบ ผด.02

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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3. ยุทธศสาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
แผนงานสาธารณสุข

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

52 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 1.เพื่อสืบสานโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 7,000 บ้านโนนศิลา กองสาธารณสุข
ในพระราชประสงค์ ในพระราชประสงค์ หมู่ 18
หมู่ 18 2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพแข็งแรง
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง
ฉบับ ที่1/2561
หน้า 49 ล าดับที่ 52

53 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อให้สตรีกลุ่มอายุ ๓๐ ปีขึ้นไป 7,000 บ้านโนนศิลา กองสาธารณสุข
สมเด็จย่า ต้านภยัมะเร็งเต้านม สามารถตรวจเต้านมตนเอง อย่างถูกต้องได้ หมู่ 18
หมู่ 18
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง
ฉบับ ที่1/2561
หน้า 49 ล าดับที่ 53

54 โครงการรณรงค์บ้านสะอาด อนามัยดี 1.เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้มีการพฒันา 6,000 บ้านโนนศิลา กองสาธารณสุข
ชีวีสมบูรณ์ และท าความสะอาดบ้านตามหลักสุขาภบิาล หมู่ 18
หมู่ 18 2.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมพฒันาอนามัย
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี ส่ิงแวดล้อมในหมู่บ้าน
(พ.ศ.2561-2564) 3.เพื่อสร้างจิตส านึกและตระหนักให้ประชาชน
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง มีความใส่ใจต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อมที่ดี
ฉบับ ที่1/2561
หน้า 49 ล าดับที่ 54

แบบ ผด.02

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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3. ยุทธศสาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
แผนงานสาธารณสุข
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.

55 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 1.เพื่อสืบสานโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 7,000 บ้านผไทรินทร์พฒันา กองสาธารณสุข
ในพระราชประสงค์ ในพระราชประสงค์ หมู่ 19
หมู่ 19 2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน สุขภาพแข็งแรง
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง
ฉบับ ที่1/2561
หน้า 50 ล าดับที่ 55

56 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า เพื่อให้สตรีกลุ่มอายุ ๓๐ ปีขึ้นไป 7,000 บ้านผไทรินทร์พฒันา กองสาธารณสุข
ต้านภยัมะเร็งเต้านม สามารถตรวจเต้านมตนเอง อย่างถูกต้องได้ หมู่ 19
หมู่ 19
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง
ฉบับ ที่1/2561
หน้า 50 ล าดับที่ 56

57 โครงการรณรงค์บ้านสะอาด 1.เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้มีการพฒันา 6,000 บ้านผไทรินทร์พฒันา กองสาธารณสุข
อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์ และท าความสะอาดบ้านตามหลักสุขาภบิาล หมู่ 19
หมู่ 19 2.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมพฒันาอนามัย
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี ส่ิงแวดล้อมในหมู่บ้าน
(พ.ศ.2561-2564) 3.เพื่อสร้างจิตส านึกและตระหนัก
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ให้ประชาชนมีความใส่ใจต่อสุขภาพ
ฉบับ ที่1/2561 และส่ิงแวดล้อมที่ดี
หน้า 50 ล าดับที่ 57

แบบ ผด.02

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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3. ยุทธศสาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
แผนงานสาธารณสุข

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

58 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อสนับสนุนและป้องกันการเกิดโรคระบาด 300,000 ภายในพื้นที่ กองสาธารณสุข
โรคไข้เลือดออก ที่เกิดจากยุงเป็นพาหะน าโรค ต าบลผไทรินทร์

ทั้ง 19 หมู่บ้าน
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564)
หน้า 173 ล าดับที่ 1

59 โครงการป้องกันโรคพษิสุนัขบ้า และ เพื่อสนับค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกัน 50,000 ภายในพื้นที่ กองสาธารณสุข
ท าหมัน สุนัข แมว โรคพษิสุนัขบ้า เช่น วัคซีนป้องกันโรคพษิสุนัขบ้า ต าบลผไทรินทร์

ทั้ง 19 หมู่บ้าน
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564)
หน้า 173 ล าดับที่ 2

59 729,500รวม

แบบ ผด.02

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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3. ยุทธศสาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

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 โครงการอบรมป้องกันและแก้ไข เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม 40,000 อบต.ผไทรินทร์ ส านักปลัด
ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ

แกเ่ยาวชนนกัเรียน ตลอดจนผู้น าครอบครัว ผู้น าหมูบ่า้น
เกี่ยวกับความรู้เร่ืองยาเสพติด โทษของยาเสพติด
ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล เช่น ค่าวิทยากร

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือประชาสัมพนัธ์
(พ.ศ. 2561 - 2564) ค่าอาหาร อาหารว่างและเค่ืองด่ืม และอื่นๆ
หน้า 174 ล าดับที่ 1 เกี่ยวกับโครงการ

2 จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ เพื่อสนับสนุนในการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุในชุมชน 70,000 อบต.ผไทรินทร์ กองสวัสดิการ
ในวันผู้สูงอายุ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร 
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุฝึกอบรม การจัดนทิศัการ
การแสดงการประกวดแข่งขันต่างๆ

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564)
หน้า 174 ล าดับที่ 2

3 จัดกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต เพื่อสนับสนุนในการจัดกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต 100,000 อบต.ผไทรินทร์ กองสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในต าบลผไทรินทร์ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร

อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม การก่อต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุ
ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรมต่างๆกับผู้สูงอายุ

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี ตลอดเวลา 1 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2564)
หน้า 177 ล าดับที่ 12

4 จัดกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต เพื่อสนับสนุนในการจัดกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต 25,000 อบต.ผไทรินทร์ กองสวัสดิการ
เด็กด้อยโอกาศ เด็กด้อยโอกาศ ในต าบลผไทรินทร์ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ
(พ.ศ. 2561 - 2564) ในการจัดกิจจกรรม
หน้า 177 ล าดับที่ 13

แบบ ผด.02
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชจี านวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลผไทรินทร์
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3. ยุทธศสาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

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 จัดกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต เพื่อสนับสนุนในการจัดกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต 25,000 อบต.ผไทรินทร์ กองสวัสดิการ
ผู้พกิาร ผู้พกิาร ในต าบลผไทรินทร์ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร

ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ
ในการจัดกิจจกรรม

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564)
หน้า 177 ล าดับที่ 14

6 โครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อสนับสนุนในจัดอบรมส่งเสริมอาชีพให้กลุ่ม 25,000 อบต.ผไทรินทร์ กองสวัสดิการ
ผู้ด้อยโอกาสในต าบลผไทรินทร์ โดยอบรมการท า
ขนมเทียนแก้ว (ขนมไทย) เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี ในการจัดกิจจกรรม
(พ.ศ. 2561 - 2564)
หน้า 176 ล าดับที่ 9

6 245,000รวม

แบบ ผด.02
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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3. ยุทธศสาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

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 โครงการอบรมการดูแลรักษาสุขภาพสัตว์ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการดูแลรักษา 15,000 พื้นที่ต าบลผไทรินทร์ กองส่งเสริม
แก่ผู้เล้ียงสัตว์กีบคู่ สุขภาพสัตว์แก่ผู้เล้ียงสัตว์กีบคู่ เช่น ค่าวิทยากร การเกษตร

ค่าวัสดุโครงการ อาหารกลางว้น อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564)
หน้า 178 ล าดับที่ 15

1 15,000

บัญชจี านวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ

รวม

งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลผไทรินทร์

แบบ ผด.02
แผนงานการเกษตร

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
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3. ยุทธศสาตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

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 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ 15,820,800 พื้นที่ต าบลผไทรินทร์ กองสวัสดิการ
แก่ผู้สูงอายุ

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564)
หน้า 179 ล าดับที่ 1

2 เบี้ยยังชีพผู้พกิาร เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ 6,163,200 พื้นที่ต าบลผไทรินทร์ กองสวัสดิการ
แก่ผู้พกิาร

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564)
หน้า 179 ล าดับที่ 2

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ 90,000 พื้นที่ต าบลผไทรินทร์ กองสวัสดิการ
แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว
และมีความเป็นอยู่ที่ยากจน หรือถูกทอดทิ้ง

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564)
หน้า 179 ล าดับที่ 3

3 22,074,000

บัญชจี านวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ

รวม

แบบ ผด.02
แผนงานงบกลาง

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลผไทรินทร์
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4. ยทุธศสาตรก์ารพัฒนาดา้นสังคม การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

แผนงานการศึกษา

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 โครงการจดังานวนัเด็กแหง่ชาติ เพือ่สนัสนุนการจดังานวนัเด็กแหง่ชาติ การจดัการแขง่ขนั 20,000 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

กฬีาและการส่งนักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนั ทัง้ 2 แหง่

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี

(พ.ศ. 2561 - 2564)

หน้า 180 ล าดับที ่1

2 โครงการกฬีาสีสัมพนัธ์ เพือ่สับสนุนการจดังานกฬีาสีสัมพนัธข์องศูนยพ์ฒันา 20,000 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เด็กเล็กและจดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์กฬีา ทัง้ 2 แหง่

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี

(พ.ศ. 2561 - 2564)

หน้า 181 ล าดับที ่5

3 โครงการพาน้องท่องโลก เพือ่สนันสนุนโครงการพาน้องท่องโลก ทัศนศึกษา 30,000 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี นอกสถานที่ ทัง้ 2 แหง่

(พ.ศ. 2561 - 2564)

หน้า 181 ล าดับที ่6

4 โครงการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เพือ่สนับสนุนและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหก้บันักเรียน 5,000 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

แหง่ความดี ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ทัง้ 2 แหง่

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี

(พ.ศ. 2561 - 2564)

หน้า 181 ล าดับที ่8

แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลผไทรนิทร์

แบบ ผด.02

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บญัชจี านวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ
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4. ยทุธศสาตรก์ารพัฒนาดา้นสังคม การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

แผนงานการศึกษา

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 โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ เพือ่สนับสนุนการเฝ้าระวงัรักษาสุขภาพเด็กทีเ่จบ็ป่วย 5,000 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ทีเ่หมาะสมส าหรับเด็กปฐมวยั การจดัการแขง่ขนักฬีาและการส่งนักกฬีาเขา้ร่วม ทัง้ 2 แหง่

การแขง่ขนักฬีาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี

(พ.ศ. 2561 - 2564)

หน้า 181 ล าดับที ่9

6 โครงการหนูน้อยรักษ์ผักส่วนครัว เพือ่สนับสนุนการปลูกฝังใหเ้ด็กรู้จกัการเล้ียงชีพ 5,000 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

อยา่งพอประมาณแบบแนวคิดเสรฐกจิพอเพยีง ทัง้ 2 แหง่

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี

(พ.ศ. 2561 - 2564)

หน้า 182 ล าดับที ่11

7 โครงการปฐมนิเทศและประชุม เพือ่สนับสนุนเป็นค่าใช้จา่ยในการเตรียมความพร้อม 5,000 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ผู้ปกครอง ของผู้ปกครองและเด็กกอ่นเปิดเรียน ทัง้ 2 แหง่

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี

(พ.ศ. 2561 - 2564)

หน้า 182 ล าดับที ่13

8 โครงการส่งเสริมทักษะด้านกฬีา เพือ่สนับสนุนการส่งเสริมทักษะด้านกฬีาใหก้บัเด็กปฐมวยั 5,000 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ทัง้ 2 แหง่

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี

(พ.ศ. 2561 - 2564)

หน้า 182 ล าดับที ่14

หน่วยด าเนินการ

แบบ ผด.02

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
สถานทีด่ าเนินการล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
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4. ยทุธศสาตรก์ารพัฒนาดา้นสังคม การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

แผนงานการศึกษา

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 โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากร เพือ่สนับสนุนเป็นค่าใช่จา่ยพฒันาบุคลากรใหม้ีความรู้ 15,000 ตามทีม่ีการอบรม กองการศึกษา

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ความสามารถสอดคล้องกบัการปฏบิัติงาน

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี

(พ.ศ. 2561 - 2564)

หน้า 183 ล าดับที ่17

10 โครงการส่งเสริมสุขอนามัย เพือ่สนับสนุนในการสร้างพฤติกรรมในการรักษาสุขภาพ 10,000 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ในช่องปากของเด็กปฐมวยั ในช่องปากของเด็กปฐมวยั ทัง้ 2 แหง่

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี

(พ.ศ. 2561 - 2564)

หน้า 183 ล าดับที ่20

11 โครงการหนูรักษ์ภมูิปัญญาท้องถิ่น เพือ่สนับสนุนในการส่งเสริมใหเ้ด็กเรียนรู้เพิม่เติมจาก 5,000 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

หน่วยการเรียนการสอน ทัง้ 2 แหง่

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี

(พ.ศ. 2561 - 2564)

หน้า 181 ล าดับที ่7

12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหาร 1.เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งเหมาท าอาหารกลางวนัศูนยพ์ฒันา 572,020 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

สถานศึกษา เด็กเล็กอบต.ผไทรินทร์ และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโคกตาเงิน ทัง้ 2 แหง่

2.เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัการเรียนการสอนส าหรับเด็กปฐมวยั

(อาย ุ2-5 ปี)

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี 3.เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาส าหรับศูนยพ์ฒันา

(พ.ศ. 2561 - 2564) เด็กเล็ก จดัสรรส าหรับเด็กปฐมวยั (อาย ุ3-5 ปี) ในศูนย์

หน้า 180 ล าดับที ่4 พฒันาเด็กเล็ก

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ

แบบ ผด.02

สถานทีด่ าเนินการล าดับที่
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4. ยทุธศสาตรก์ารพัฒนาดา้นสังคม การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

แผนงานการศึกษา

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 ค่าอาหารเสริม (นม) 1.เพือ่สนับสนุนเป็นค่าใช้จา่ยจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) 1,860,640 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ใหแ้กศู่นยพ์ฒันาเด็กเล็ก ทัง้ 2 แหง่ ทัง้ 2 แหง่
2.เพือ่สนับสนุนเป็นค่าใช้จา่ยจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในพืน้ที่

ใหแ้กเ่ด็กอนุบาล-ป.6 ทัง้ 6 แหง่ ได้แก่ ต าบลผไทรินทร์

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี 1.โรงเรียนรวมมิตร 2.โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ ทัง้ 6 แหง่

(พ.ศ. 2561 - 2564) 3.โรงเรียนบ้านโคกสูง 4.โรงเรียนบ้านโคกสวง่

หน้า 180 ล าดับที ่2 และ 3 5.โรงเรียนบ้านหนองหวัช้าง 6.โรงเรียนวดับ้านโคกซาด

14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหาร เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งเหมาท าอาหารกลางวนัใหแ้ก่ 3,588,000 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

สถานศึกษา(อาหารกลางวนั) เด็กระดับอนุบาล-ป.6 ทัง้ 6 แหง่ได้แก่ ทัง้ 2 แหง่

1.โรงเรียนรวมมิตร 2.โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ 

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี 3.โรงเรียนบ้านโคกสูง 4.โรงเรียนบ้านโคกสวง่

(พ.ศ. 2561 - 2564) 5.โรงเรียนบ้านหนองหวัช้าง 6.โรงเรียนวดับ้านโคกซาด

หน้า 180 ล าดับที ่4
15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 1.ปรับปรุงต่อเติมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต .ผไทรินทร์ 200,000 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กองช่าง

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต . ทัง้ 2 แหง่ อบต.ผไทรินทร์ กองการศึกษา
2.เพือ่จา่ยเป็นค่าต่อเติมกั้นหอ้งในศุนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ทัง้ 2 ศูนย์
 อบต.ผไทรินทร์ ทัง้ 2 แหง่

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564)
หน้า 184 ล าดับที ่1

15 6,345,660รวม

แบบ ผด.02

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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4. ยทุธศสาตรก์ารพัฒนาดา้นสังคม การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ต.
ล.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 โครงการแขง่ขนักฬีาต้านยาเสพติด เพือ่สนับสนุนเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการแขง่ขนักฬีา 250,000 พืน้ทีต่ าบลผไทรินทร์ กองการศึกษา
ผไทรินทร์ เกมส์ ต้านยาเสพติด ผไทรินทร์เกมส์

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564)
หน้า 186 ล าดับที ่6

2 โครงการส่งเสริมกฬีาเขา้แขง่ขนั เพือ่สนับสนุนเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการส่งเสริม 10,000 ตามทีม่ีการแขง่ขนั กองการศึกษา
ในระดับต่างๆ กฬีาเขา้แขง่ขนัในระดับต่างๆ เช่น ระดับอ าเภอ ระดับจงัหวดั

ระดับภาคเป็นต้น

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564)
หน้า 186 ล าดับที ่7

3 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพือ่สนับสนุนเป็นค่าใช่จา่ยในการส่งเสริมใหเ้ด็ก 30,000 พืน้ทีต่ าบลผไทรินทร์ กองการศึกษา
และเยาวชน ปลูกฝ่ังจติรส านึกทีดี่ ฝึกสมาธ ิและ

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี ช่วยกนัท านุบ ารุงพระพทุธศาสนา
(พ.ศ. 2561 - 2564)
หน้า 186 ล าดับที ่7

3 290,000

บญัชจี านวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ

รวม

พ.ศ.2562

แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบรหิารส่วนต าบลผไทรนิทร์

แบบ ผด.02

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2561
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5. ยทุธศสาตร์การพัฒนาด้านเศรฐกิจ

แผนงานสร้างความเขม็แขง็ของชมุชน

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 โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชพี เพื่อสนับสนุนในการฝึกอบรมท าพรมเชด็เท้าให้กบั 25,000 อบต. กองสวัสดิการ
และเพิ่มรายได้ห้กบัประชาชน ประชาชนในต าบลผไทรินทร์ เชน่ ค่าตอบแทนวิทยากร ผไทรินทร์

หมู่ 1-19 ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ
ในการจดักจิจกรรม

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564)
หน้า 188 ล าดับที่ 1

2 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี เพื่อสนับสนุนในการจดักจิกรรมต่างๆของกลุ่มสตรี 30,000 อบต. กองสวัสดิการ
กลุ่มแม่บ้านต าบลผไทรินทร์  ในต าบลผไทรินทร์ เชน่ ค่าตอบแทนวิทยากร ผไทรินทร์

ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ
ในการจดักจิจกรรม

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564)
หน้า 188 ล าดับที่ 2

3 โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชพี เพื่อสนับสนุนในการฝึกอบรมหลักสูตรการเผ่าถา่น 15,000 เขตพื้นที่ กองส่งเสริม
และเพิ่มรายได้ห้กบัประชาชน เพื่อให้ได้ถ่านและน้ าส้มควันไม้ที่มีคุณภาพ เช่น ค่าวิทยากร อบต. การเกษตร
หมู่ 1-19 ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุโครงการ ผไทรินทร์

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564)
หน้า 188 ล าดับที่ 1

3 70,000

บัญชจี านวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ

รวม

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารสว่นต าบลผไทรินทร์

แบบ ผด.02

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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6. ยทุธศสาตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

แผนงานการเกษตร

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 โครงการปลูกป่าชมุชนเฉลิมพระเกยีรติฯ เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใชจ้า่ยตามโครงการปลูกป่าชมุชน 20,000 พื้ที่ต าบล กองส่งเสริม
ต าบลผไทรินทร์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขยีวให้กบัชมุชน เชน่ ผไทรินทร์ การเกษตร
ค่าจดัเตรียมสถานที่ ค่าขนยา้ยกล้าพันธ์ ค่าเคร่ืองเสียง
ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเค่ืองด่ืม

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี และวัสดุโครงการ
(พ.ศ. 2561 - 2564)
หน้า 195 ล าดับที่ 2

2 โครงการรณรงค์เพื่อสร้างจติส านึกอนุรักษ์ เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใชจ้า่ยตามโครงการรณรงค์ 15,000 พื้ที่ต าบล กองส่งเสริม
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อสร้างจติส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผไทรินทร์ การเกษตร

ได้แก่การเดินขบวนรณรรงค์ การลดใช้สารเคมีในการก าจัด

ศัตรูพืชและวัชพืช การอนุรักษืดินและน้ า และอื่นๆ
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี เช่น ค่าวิทยากร ค่าอหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

(พ.ศ. 2561 - 2564) ค่าวัสดุโครงการ
หน้า 195 ล าดับที่ 4

2 35,000รวม

บัญชจี านวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ

พ.ศ.2562

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารสว่นต าบลผไทรินทร์

แบบ ผด.02

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2561
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