บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตาบลพุทไธสง อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แนวทางการพัฒนาที่ 1/1 สารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า รวมทั้งการระบายน้า
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 1

2

โครงการถนนหินคลุก หมู่ที่ 3

3

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า หมู่ ที่ 4

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง Overlay Asphaltic concrete
หมูที่ 1 บ้านพุทไธสง ขนาดกว้าง 6 เมตร
ยาว 620 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้าง
ละ 0.05 เมตรแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 25592561 หน้าที่ 16
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงผิวจราจร
ลงหินคลุก ถนนสายหนองหัวควาย หมู่ที่ 3
บ้านโพทอง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 515
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,545 ตารางเมตร
ตามแบบ อบต.พุทไธสง แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 21
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรางระบายน้า
คสล.แบบตัวยู หมู่ที่ 4 บ้านเตย ขนาด
โครงการ กว้าง 0.60 เมตร ยาว 55.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตามแบบของ อบต.พุทไธสง
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 23

หน่วย
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
สถานที
ดาเนินการ ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1,500,000 บ้านพุท
ส่วน
ไธสง
โยธา
ม.1

งบประมาณ

100,000

บ้านโพน
ทอง
ม.3

ส่วน
โยธา

100,000

บ้านเตย
ม.4

ส่วน
โยธา

แนวทางการพัฒนาที่ 1/1 สารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า รวมทั้งการระบายน้า
ที่
4

5

6

7

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

โครงการถนนหินคลุก หมู่ที่ 4

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงผิวจราจร
ลงหินคลุก ถนนสายหนองหัวควาย หมู่ที่ 4
บ้านเตย ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 310
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 1,550 ตารางเมตร ตามแบบ
อบต.พุทไธสงแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 25592561 หน้าที่ 21
โครงการก่อสร้างรางระบาย หมู่ที่ 5
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรางระบาย
บ้านโนนขิงไค
น้า คสล. แบบตัวยู หมู่ที่ 5 บ้านโนนขิงไค
ขนาด กว้าง 0.60 เมตร ยาว 110 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริม
เหล็ก ตามแบบของ อบต.พุทไธสง
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 23
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีต
บ้านแดงน้อย หมู่ 7 (สายทางข้างวัดบ้าน เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านแดงน้อยขนาด กว้าง
แดงน้อย)
3 เมตร ยาว 60 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
พร้อมวางท่อ 1 จุด (สายข้างวัดแดงน้อย
ตามแบบของ อบต.พุทไธสง แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 17
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เหล็ก ม.7 บ้านแดงน้อยขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 45
บ้านแดงน้อย หมู่ 7 (สายทางไปวัดปุา
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมวางท่อ 1 จุด (สาย
บ้านแดงน้อย)
วัดปุาบ้านแดงน้อย ตามแบบของ อบต.พุทไธสง
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 17

หน่วย
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
สถานที
ดาเนินการ ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
100,000 บ้านโนน
ส่วน
ขิงไค
โยธา
ม.5

งบประมาณ

100,000

บ้านโนน
ขิงไค
ม.5

ส่วน
โยธา

100,000

บ้านแดง
น้อย
ม.7

ส่วน
โยธา

100,000

บ้านแดง
น้อย
ม.7

ส่วน
โยธา

แนวทางการพัฒนาที่ 1/1 สารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า รวมทั้งการระบายน้า
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแดงใหญ่ หมู่ 8 (บ้านนายยุทธภูมิ-นาง
ปูอ)

9

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านกอก หมู่ 9 (สายทางรอบบ้านทิศ
ตะวันตก)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านแดงใหญ่ขนาด กว้าง 3
เมตร ยาว 60 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
พร้อมวางท่อ 1 จุด (สายบ้านนายยุทธภูมิ-นาง
ปูอ)ตามแบบของ อบต.พุทไธสง แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 18
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านกอก ขนาด กว้าง 3
เมตร ยาว 60 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
พร้อมวางท่อ 1 จุด (สายรอบหมู่บ้านทางทิศ
ตะวันตก)ตามแบบของ อบต.พุทไธสง
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 18

10

โครงการถนนหินคลุก หมู่ที่ 9

11

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านท่างาม หมู่ 10 (สายทางรอบบ้าน
ด้านทิศเหนือ)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงผิวจราจร
ลงหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านกอก ขนาดกว้าง 5
เมตร ยาว 310 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,550
ตารางเมตร ตามแบบ อบต.พุทไธสง
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 21
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ท่างามขนาด กว้าง 4
เมตร ยาว 45 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
พร้อมวางท่อ 1 จุด (สายทางทิศเหนือหมู่บ้าน)
ตามแบบของ อบต.พุทไธสง แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 19

หน่วย
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
สถานที
ดาเนินการ ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
100,000 บ้านแดง
ส่วน
ใหญ่
โยธา
ม.8

งบประมาณ

100,000 บ้านกอก
ม.9

ส่วน
โยธา

100,000 บ้านกอก
ม.9

ส่วน
โยธา

100,000

ส่วน
โยธา

บ้านท่า
งาม
ม.10

แนวทางการพัฒนาที่ 1/1 สารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า รวมทั้งการระบายน้า
ที่

โครงการ/กิจกรรม

12

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านท่างาม หมู่ 10 (สาย
โรงสีชุมชน-โรงเรียน)

13

14

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ท่างามขนาด กว้าง 4
เมตร ยาว 45 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
พร้อมวางท่อ 1 จุด (สายโรงสีชุมชน- โรงเรียน)
ตามแบบของ อบต.พุทไธสง แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 19
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีต
(สายทางไปประปาหมู่บ้าน) บ้านชาติ หมู่ เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านชาติขนาด กว้าง 4
11 ตาบลพุทไธสง
เมตร ยาว 90 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
พร้อมวางท่อ 1 จุด (สายทางไปประปาหมู่บ้าน)
ตามแบบของ อบต.พุทไธสง แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 20
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
หมู่ที่ 12
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านโนนตะคร้อ
แบบปูผิวจราจรด้วย Asphalt หนาเฉลี่ย 0.05
เมตร รวมพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 300
ตารางเมตรตามแบบของ อบต.พุทไธสง
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 20

หน่วย
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
สถานที
ดาเนินการ ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
100,000 บ้านท่า
ส่วน
งาม
โยธา
ม.10

งบประมาณ

100,000

บ้านชาติ
ม.11

ส่วน
โยธา

100,000

บ้านโนน
ตะคร้อ
ม.12

ส่วน
โยธา

1.1 แนวทางการพัฒนาที1่ / 1 สารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า รวมทั้งการระบายน้า
ที่

โครงการ/กิจกรรม

15

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 13 (สายศาลา SML)

16

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 13 (สายศาลา แปลงผักปลอด
สารพิษ)

17

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแดงใหญ่ หมู่ 8 (เลิงหวาย-ดอนน้อย)

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านแดงใหญ่ขนาด กว้าง
3 เมตร ยาว 60 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
พร้อมวางท่อ 1 จุด (สายศาลา SML)ตามแบบ
ของ อบต.พุทไธสง แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2559-2561 หน้าที่ 21
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านแดงใหญ่ขนาด กว้าง
4 เมตร ยาว 45 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร พร้อมวางท่อ 1 จุด (สายแปลงผักปลอด
สารพิษ)ตามแบบของ อบต.พุทไธสง
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 20
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในก่อสร้างถนนดินยกระดับ
พร้อมโรยผิวจราจรด้วยลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้าน
แดงใหญ่ขนาด กว้าง 3.5 เมตร ยาว 570
เมตร ถมดินสูง 0.6 เมตร ลูกรังหนา 0.10
เมตร พร้อมวางท่อ 1 จุด (สายเลิงหวายดอนน้อย) ตามแบบของ อบต.พุทไธสง
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 26

หน่วย
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
สถานที
ด
าเนิ
น
งาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ดาเนินการ
100,000 บ้านแดง
ส่วน
ใหญ่
โยธา
ม.13

งบประมาณ

100,000

บ้านแดง
ใหญ่
ม.13

ส่วน
โยธา

100,000

บ้านแดง
ใหญ่
ม.8

ส่วน
โยธา

แนวทางการพัฒนาที่ 1/2 สารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

18

โครงการติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 12

19

โครงการไฟฟูาส่องสว่างเพื่อชุมชน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโคมไฟ
พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 12 บ้านโนนตะคร้อ
จานวน 3 ชุด พร้อมติดตั้ง ตามแบบของ
อบต.พุทไธสง แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 25592561 หน้าที่ 29
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการไฟฟูา
ส่องสว่างเพื่อชุมชน เช่น กิจกรรมการออก
สารวจเพื่อซ่อมบารุงกิจกรรมติดตั้งใหม่ และ
อื่นๆ เท่าที่จาเป็น แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2559-2561 หน้าที่ 29

หน่วย
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
สถานที
ดาเนินการ ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
100,000 บ้านโนน
ส่วน
ตะคร้อ
โยธา
ม.12

งบประมาณ

50,000 หมู่ 1-13

ส่วน
โยธา

แนวทางการพัฒนาที่ 1/3. งานพัฒนาระบบจราจร
ที่
20

โครงการ/กิจกรรม
โครงการวัสดุอุปกรณ์อานวยความสะดวก
และปลอดภัยด้านจราจร

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อดาเนินงานด้าน
การปูองกันและการอานวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยแก่ประชาชน เช่น กรวยจราจร
กระบองไฟ ตู้ไฟจราจร และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
เท่าที่จาเป็น แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 25592561 หน้าที่ 31

หน่วย
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
สถานที
ดาเนินการ ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
100,000 บ้านโนน สานักงาน
ขิงไค
ปลัด
ม.5

งบประมาณ

แนวทางการพัฒนาที1่ / 5. การพัฒนาแหล่งน้าเพื่ออุปโภค บริโภคและระบบชลประทาน
ที่
21

โครงการ/กิจกรรม
โครงการติดตั้งระบบไฟฟูาพลังงาน
แสงอาทิตย์ บ้านหนองบก หมู่ 6

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบไฟฟูา
พลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่
6 บ้านหนองบก จานวน 1 ระบบ ตามแบบ
ของ อบต.พุทไธสง แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2559-2561 หน้าที่ 33

หน่วย
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
สถานที
ดาเนินการ ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
100,000 บ้านหนอง
ส่วน
บก
โยธา
ม.6

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 .การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 2/1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การศึกษาทุกเพศวัย และ บุคลากร ทางการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

22 โครงการจัดทาระบบสารสนเทศเพื่อการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทาหรือปรับปรุงเว็บไซด์ ค่า
สื่อสาร
เว็บเพ็จ รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และค่า
เช่าพื้นที่เว็บไซต์ค่าธรรมเนียม ซื่อโดเมน
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในอัตราเท่าที่จ่าย
จริงตามที่หน่วยงานผู้ให้บริการเรียกเก็บโดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นที่ มท 0808.2/10106 ลงวันที่ 19
กันยายน 2548 เรื่องหารือการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การจัดทาเว็บไซต์ แผนพัฒนาสามปี 25592561 หน้า28
23 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแล
ของศูนย์
เด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ อบต.พุทไธสง แผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 36
24 โครงการหนังสือพิมพ์วารสารประจา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร
หมู่บ้านและสานักงาน
บริการประชาชนและผู้มาติดต่อราชการรวมถึง
วารสารและหนังสือพิมพ์ประจา ณ ที่อ่า
หนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 38
25 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการหาอาหารกลางวัน
บริหารสถานศึกษา
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ อบต.พุทไธสง ดังนี้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดทรงศิริ 196,000 บาทศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.พุทไธสง 229,600 บาท
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 37

งบประมาณ สถานที
หน่วย
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
ดาเนินการ ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
30,000 อบต. สานักงาน
พุทไธสง
ปลัด

10,000

อบต.
พุทไธสง

ส่วนการ
ศึกษา

72,000

อบต.
พุทไธสง

สานักงาน
ปลัด

425,600

อบต.
พุทไธสง

ส่วนการ
ศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2/1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การศึกษาทุกเพศวัย และ บุคลากร ทางการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

26 โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา
เล็ก
เด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.พุท
ไธสง ดังนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรงศิริ
78,400 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พุทไธ
สง 91,840 บาท แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2559-2561 หน้าที่ 37
27 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนใน
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สาหรับ
สังกัดสานักงาน สพฐ.
โรงเรียนในสังกัดสานักงาน สพฐ.ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ อบต.พุทไธสง ดังนี้ ศูนย์
โรงเรียนบ้านแดง 222,560 บาท โรงเรียน
บ้านท่าเยี่ยม 287,040 บาท แผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 37
28 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขต
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
พื้นที่ อบต.พุทไธสง
สาหรับโรงเรียนในสังกัดสานักงาน สพฐ.ใน
เขตพี้นที่ อบต.พุทไธสง จานวน 2 โรงเรียน
ดังนื้ โรงเรียนบ้านแดง 428,000 บาท
โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 552,000 บาท
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่
37

หน่วย
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
งบประมาณ สถานที
ดาเนินการ ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
170,240 อบต.
ส่วนการ
พุทไธสง
ศึกษา

509,600

อบต.
พุทไธสง

ส่วนการ
ศึกษา

980,000

อบต.
พุทไธสง

ส่วนการ
ศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2/2.สืบสาน อนุรักษ์ สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่

โครงการ/กิจกรรม

29 อุดหนุนอาเภอพุทไธสง
โครงการกิ่งกาชาดอาเภอพุทไธสง
30 อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์

31 โครงการแข่งขันฟุตบอลประเพณี
พระราชทานสมเด็จโอรสาธิราชฯ

32 โครงการสืบสานงานประเพณีวัน
เข้าพรรษา

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการกิ่ง
กาชาดอาเภอพุทไธสงให้แก่กิ่งกาชาดอาเภอ
พุทไธสง ดาเนินการตามโครงการฯแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 41
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเหล่า
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์ ดาเนินการตามโครงการฯแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 41
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการแข่งขัน
ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จโอรสาธิ
ราชให้แก่ที่ทาการปกครองอาเภอพุทไธสง
ดาเนินการตามโครงการแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 43
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมงาน
ต่างๆในการจัดงานพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พี่
น้อยประชาชนในตาบลพุทไธสงได้มีส่วนรวม
ในการเดินขบวนพร้อมกับเจ้าหน้าที่ พนักงาน
ส่วนตาบลสมาชิก อบต. และผู้บริหาร อบต.
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 40

หน่วย
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
งบประมาณ สถานที
ดาเนินการ ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10,000 อบต. สานักงาน
พุทไธสง
ปลัด
10,000

อบต.
พุทไธสง

สานักงาน
ปลัด

10,000

อบต.
พุทไธสง

ส่วนการ
ศึกษา

20,000

อบต.
พุทไธสง

ส่วนการ
ศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2/2.สืบสาน อนุรักษ์ สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิน่
ที่

โครงการ/กิจกรรม

33 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุของตาบลพุทไธสง
เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ วัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ เท่าที่จาเป็นค่าของรางวัล
สาหรับกิจกรรมผู้สูงอายุ และอื่นๆแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 40
34 โครงการงานประเพณีฮีตสิบสอง คลองสิบ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี
สี่
ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่
สืบสานประเพณีและวิถีอีสาน เช่น เช่น
ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ วัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ เท่าที่จาเป็นแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 40
35 โครงการงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการงาน
ประจาปี 2559
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งฯ ให้แก่ที่ทาการ
ปกครองอาเภอพุทไธสง ดาเนินการตาม
โครงการแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561
หน้าที่ 41
36 โครงการจัดกิจกรรมวันสาคัญต่างๆของ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันสาคัญต่างๆ คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พุทไธสง
วันพ่อ,วันแม่,วันปีใหม่ พร้อมทั้งเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดประชุมผู้ปกครอง,คณะกรรมการ
ศูนย์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

หน่วย
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
งบประมาณ สถานที
ดาเนินการ ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
30,000 อบต.
ส่วนการ
พุทไธสง
ศึกษา

50,000

อบต.
พุทไธสง

ส่วนการ
ศึกษา

10,000

อบต.
พุทไธสง

สานักงาน
ปลัด

40,000

อบต.
พุทไธสง

ส่วนการ
ศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2 /4 ส่งเสริมกีฬา นันทนาการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

37 โครงการอบรมทักษะด้านการกีฬาสาหรับ
เด็กและเยาวชน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการจัดกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด
เช่นสมาชิก อบต.,พนักงานส่วนตาบล,ลูกจ้าง
และประชาชนในเขตและค่าวัสดุ ค่าจัดทา
ปูายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ในการแข่งขัน ค่าจัดเตรียมสนามแข่ง
ขัน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินค่าเบี้ย
เลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจาสนาม เงินรางวัลพร้อม
โล่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 43
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
ทักษะด้านการกีฬากับเด็กและเยาวชนในพื้นที่
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 43

หน่วย
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
งบประมาณ สถานที
ดาเนินการ ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
80,000
อบต.
ส่วนการ
พุทไธสง
ศึกษา

20,000

อบต.
พุทไธสง

ส่วนการ
ศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพรียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย
แนวทางการพัฒนาที่ 3/1 ด้านการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพรียง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

38 โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

39 โครงการศูนย์สาธิตการเกษตรทฤษฎีใหม่
ตามแนวพระราชดาริ

40 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แนว
พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการ
มีชุมชนต้นแบบในพื้นดาเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเต็มรูปแบบ พร้อม
ทั้งสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จาเป็นแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 25592561 หน้าที่ 44
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์สาธิต
การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริ
เช่น ค่าวัสดุการเกษตร ค่าจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ รวมถึงวัสดุอื่นๆและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ เท่าที่จาเป็น
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า44
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้แนพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงเช่น
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ค่าจัดทา
เอกสารสื่อประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
เท่าที่จาเป็น
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า44

หน่วย
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
งบประมาณ สถานที
ดาเนินการ ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
30,000 อบต.
ส่านัก
พุทไธสง
ปลัด

50,000

อบต.
พุทไธสง

ส่านัก
ปลัด

30,000

อบต.
พุทไธสง

ส่านัก
ปลัด

แนวทางการพัฒนาที่ 3/2 การพัฒนาเกษตรปลอดภัย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

41 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมให้ความรู้การ
ผลิตพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมให้ความรู้การ
ผลิตพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ในการฝึกอบรมให้
ความรู้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม ค่าปูาย
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของสมนาคุณ
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่า
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จาเป็นใน
โครงการแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561
หน้าที่ 45

หน่วย
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
งบประมาณ สถานที
ดาเนินการ ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
30,000 อบต. สานักงาน
พุทไธสง
ปลัด

แนวทางการพัฒนาที่ 3/4 ด้านการความรู้เพื่อสร้างรายได้และสร้างการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

42

โครงการนวดแผนไทยเพื่อชุมชน

43

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการชุมชน

44

โครงการศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล

หน่วย
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
งบประมาณ สถานที
ดาเนินการ ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เพื่อใช้จ่ายในการดาเนินโครงการนวดแผนไทย
240,000 อบต. สานักงาน
เพื่อชุมชน เช่น การจัดกิจกรรมฝึกอบรม
พุทไธสง
ปลัด
อาชีพนวดแผนไทย เพื่อการสร้างอาชีพ ,รายได้
และการส่งเสริมความรู้ให้กบั ประชาชนในพื้นที่
กิจกรรมติดตามและสนับสนุน และ ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จาเป็น แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 25592561 หน้าที่ 47
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ให้ประชาชนมีกองทุนสวัสดิการกองทุนที่
สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่ต้องการได้รับการ
ดูและในชุมชน และเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนมีการรวมตัวกันเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท.0891.4/ว2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม
2558 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561
หน้าที่ 46
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลพุทไธสง
รองรับการบริหารจัดการศูนย์ฯ ตามแนวทาง

10,000

อบต.
พุทไธสง

สานักงาน
ปลัด

20,000

อบต.
พุทไธสง

สานักงาน
ปลัด

การใช้จ่ายเงินและการตั้งงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่
46

แนวทางการพัฒนาที่ 3/4 ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนปัญหาสังคม
หน่วย
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
งบประมาณ สถานที
ดาเนินการ ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
45 ประเภทเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
50,000 อบต. สานักงาน
ให้ประชาชนมีกองทุนสวัสดิการชุมชนที่
พุทไธสง
ปลัด
สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่ต้องได้รับการดูแล
ในชุมชน และเป็นการส่งเสริม ให้ประชาชนมี
การรวมตัวกันเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยถือปฏิบัติ
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว
2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 46
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนที่เข้มแข็งร่มเย็น เป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที่ 4/1 .สนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข และสุขภาพอนามัยส่งเสริมสวัสดิการ สังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

46 โครงการปูองกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

47 โครงการควบคุมปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า

48 โครงการวัยใสไกลเอดส์

หน่วย
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
งบประมาณ สถานที
ดาเนินการ ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปูองกันโรคไข้เลือดออก
100,000 อบต.
ส่วน
ในเขต อบต.ประจาปี โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาฉีดพ่น
พุทไธสง สาธารณ
ยุง ค่าวัสดุในการปูองกัน เช่น ค่ายาเคมี ทรายอะเบท
สุข
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

น้ามัน เป็นต้น ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมทาความสะอาด
(Big Clenning Day) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จาเป็น
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 48
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าใน
เขต อบต.ประจาปี โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาฉีด
วัคซีนค่าวัสดุในการปูองกัน เช่น วัคซีน ค่าเข็ม ยา
คุมกาเนิด สุนัขและแมว เป็นต้น ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม
การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมการ
จ้างเหมาทาหมันสุนัข และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่
จาเป็นแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 48
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวัยใสไกลเอดส์
เช่น การจัดกิจกรรมฝึกอบรมเด็กและยาวชน สร้าง
ความเข้าในเกี่ยวกับเอดส์ การปูองกันโรคและการ
ตั้งครรภ์ กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างความรักความ
ผูกพันธ์ในครอบครัว รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่
จาเป็น แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที่ 48

30,000

อบต.
พุทไธสง

ส่วน
สาธารณ
สุข

30,000

อบต.
พุทไธสง

ส่วน
สาธารณ
สุข

49 โครงการออกกาลังกายวัยเก๋า

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการออกกาลังกายวัย
เก๋า เช่น การจัดกิจกรรมฝึกอบรมสร้างเครือข่าย
วิทยากรในชุมชน ส่งเสริมการออกกาลังกายสาหรับ
ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม
กิจกรรมสุขภาพ กิจกรรมเยี่ยมบ้าน รวมถึงค่าใช้จ่าย
อื่นๆ เท่าที่จาเป็น แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 25592561 หน้าที่ 48

30,000

อบต.
พุทไธสง

ส่วน
สาธารณ
สุข

แนวทางการพัฒนาที่ 4/1 .สนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข และสุขภาพอนามัยส่งเสริมสวัสดิการ สังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

50 โครงการบริหารด้านสาธารณสุขมูลฐานใน เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินงานของ อสม.ใรเขต
อบต.พุทไธสง
หมูบ่ ้านๆละ 7,500 บาท จานวน 11 หมู่บ้าน
โดยให้ อสม. ดาเนินการใน 3 กลุ่ม กิจกรรม
ดังนี้ การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
1. การแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆ
2. การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นใน
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน(ศสมช)
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
หน้าที่ 48
51 โครงการ อบต. เยี่ยมบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
อบต. เยี่ยมบ้านที่มีประชาชนกลุ่มเปูาหมาย
เช่น คนชรา ผู้พิการ ผู้ปุวยโรคเอดส์พร้อมทั้ง
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผู้
ยากไร้ตามหลักการตั้งงบประมาณเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนและค่าใช้จ่ายอื่นเท่าที่
จาเป็น แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561
หน้าที่ 50
52 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยโรคเอดส์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเบี้ยยังชีพ

หน่วย
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
งบประมาณ สถานที
ดาเนินการ ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
82,500 อบต.
ส่วน
พุทไธสง สาธารณ
สุข

100,000

อบต.
พุทไธสง

สานักงาน
ปลัด

78,000

อบต.

สานักงาน

ผู้ปุวยโรคเอดส์ จานวน 13 คนๆละ 500บาท/
เดือน
53 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน
อบต.พุทไธสง
สุขภาพ ตามประกาศ คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกาหนด
หลักเกณฑ์เพื่อ สนับสนุนให้ อปท.ดาเนินการ
และบริหารจัดการกองทุนฯ พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 48
แนวทางการพัฒนาที่ 4/2 การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ที่

โครงการ/กิจกรรม

54 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

55 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น กิจกรรม
อบรม กิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
และการประชาสัมพันธ์ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
เท่าที่จาเป็น แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 25592561 หน้าที่ 51
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น
-ค่าใช่จ่ายใน กิจกรรมการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ เช่น ประชาสัมพันธ์ เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ สื่อประชาสัมพันธ์
-ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปูองกัน เช่น การ
จัดฝึกอบรมและเรียนรู้สถานที่ให้กับกลุ่ม
เยาวชน กลุ่มเสี่ยง เป็นต้น
-ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จาเป็น
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่

103,000

พุทไธสง

ปลัด

อบต.
พุทไธสง

ส่วน
สาธารณ
สุข

หน่วย
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
งบประมาณ สถานที
ดาเนินการ ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
30,000 อบต.
สานัก
พุทไธสง
ปลัด

30,000

อบต.
พุทไธสง

สานัก
ปลัด

51

แนวทางการพัฒนาที่ 4/3 การปูองกันกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

56 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด

หน่วย
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
งบประมาณ สถานที
ดาเนินการ ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหากล้องวงจร ปิด (CCTV) ชนิดไอที
44,000 อบต.
สานัก
แบบมุนมองคงที่สาหรับติดตั้งภายในอาคาร (lndoor
พุทไธสง
ปลัด
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

lP Fixed Camara) แบบที่ 1 ชุดละ 22,000 บาท
จานวน 2 ชุด พร้อมติดตั้ง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้1.มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,280X720 pixel2.มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25
ภาพต่อวินาที ( frame per secnd )
3.สามารถแสดงภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดย
อัตโนมัติ4.มีความไว้แสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.8 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากไม่กว่า
0.3 LUX สาหรับการแสดงภาพขาวดา 5.สามารถ
Scan ภาพแบบ Progressive Scan ได้6.มีขนาดตัวรับ
ภาพ ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว7.มีความยาวโฟกัสต่าสุดไม่
มากกว่า 3.5 มิลลิเมตร และมีความยาวโฟกัสสูงสุดไม่
น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร8.สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว
อัตโนมัติได้9.สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มี
ความแตดต่างของแสงมาก ได้10.สามารส่งสัญญาณ
ภาพไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง11.ได้รับมาตรฐาน
ONVIF12.สามารส่งภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็น
อย่างน้อย13.สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้14.

มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ10/100 Base-T
หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง และสามารถ
ทางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE
802.3af ในช่องเดียวกันได้ 15.มีช่องเชื่อมต่อแบบ SDCard Reader จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง16.ได้รับ
มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
17.ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม18.ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที่ 53

แนวทางการพัฒนาที่ 4/3 การปูองกันกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

5

โครงการปูองกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนจากเหตุสาธารณ
ภัย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปูองกันและ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากเหตุสา
ธารณภัย ต่างๆ เช่น การปูองกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย น้าปุาไหลหลากแผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัย
หนาว อัคคีภัย และไฟปุา
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที่ 52
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับดาเนินการปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล สาคัญเช่น
เทศกาลปีใหม่ สงกานต์ เป็นต้น แผนพัฒนา 25592561 หน้า 52
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน อปพร. เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารว่างและน้าดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียน มท. ว่า
ด้ายการจัดอบรมฯ แผนพัฒนา 2559-2561 หน้า 52
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการระบบสูบน้าเพื่อการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เช่น ค่าตดตั้งระบบไฟฟูา ระบบท่อส่งน้า และอื่นๆ
แผนพัฒนา 2559-2561 หน้า 53

2

โครงการรณรงค์ปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล

59 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน อปพร.

60 โครงการระบบสูบน้าเพื่อการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

หน่วย
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
งบประมาณ สถานที
ดาเนินการ ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
อบต.
พุทไธสง

สานัก
ปลัด

80,000

อบต.
พุทไธสง

สานัก
ปลัด

50,000

อบต.
พุทไธสง

สานัก
ปลัด

30,000

อบต.
พุทไธสง

สานัก
ปลัด

50,000

61 โครงการสูบน้า

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาครุภัณฑ์เครื่องสูบน้า
แบบหอยโข่งชนิดมอเตอร์ไฟฟูาสูบน้าได้
1,500 ลิตร/นาที ตามโครงการระบบสูบน้า
เพื่อปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

20,000

สานัก
ปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที5่ / 3 การบริหารจัดการขยะ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

62 โครงการกาจัดขยะมูลฝอย

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการกาจัด
ขยะมูลฝอยให้แก่ประชาชนในเขต อบตพุทไธ
สง แผนพัฒนาสามปี หน้าที่ 43

หน่วย
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
งบประมาณ สถานที
ดาเนินการ ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
30000
อบต.
สานัก
พุทไธสง
ปลัด

แนวทางการพัฒนาที5่ /4 การบาบัดและฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

63 โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์
พื้นที่สีเขียว

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการท้องถิ่นไทย
รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สี่เขียว โดยจ่ายเป็นค่า
ปูาย ค่ากล้าพันธ์ไม้ ค่าเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จาเป็นในโครงการ
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่
57

หน่วย
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
งบประมาณ สถานที
ดาเนินการ ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
60,000 อบต.
ส่วน
พุทไธสง เกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิ์ภาพและธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาที่ 6/1 พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

64 โครงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชน เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการจ้างหน่วยงานอื่นในการดาเนินการ
สารวจเก็บข้อมูล ประมวลผล เพื่อประโยชน์
ในการปฏิบัติราชการของ อปท.รวมที่รายจ่าย
อื่นๆเท่าที่จาเป็น แผนพัฒนาสามปี 25592561 หน้าที่ 58

65 โครงการประเมินความพึงพอใจ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กรหรือ
สถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู้ดาเนินการสารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการตามมติการ
ประเมินที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

หน่วย
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
งบประมาณ สถานที
ดาเนินการ ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.
20,000 อบต.
สานัก
พุทไธสง
ปลัด

20,000

อบต.
พุทไธสง

สานัก
ปลัด

แนวทางการพัฒนาที6่ /2 ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติของบุคลากรท้องถิ่น
หน่วย

พ.ศ.2558

พ.ศ. 2559

ที่

โครงการ/กิจกรรม

66 โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
อบต.พุทไธสง

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ สถานที ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ดาเนินการ
เพื่อนจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูล
100,000 อบต.
ส่วน
แผนที่ภาษีและทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
พุทไธสง การศึกษา
จาเป็น แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า62

แนวทางการพัฒนาที6่ /3. ปลูกฝังจิตสานึกด้านธรรมาภิบาล
ที่

โครงการ/กิจกรรม

67 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม อบต.
พุทไธสง

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อนจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม
และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และการ
ปูองกันการทุจริตคอรัปชั่นให้กับบุคลากร
อบต.พุทไธสง เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุต่างๆ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆเท่าที่จาเป็น แผนพัฒนา
สามปี 2559-2561 หน้า 60

หน่วย
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
งบประมาณ สถานที
ดาเนินการ ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
50,000 อบต.
ส่วน
พุทไธสง การศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 6/4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

68 โครงการสถานที่กลางและศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอาเภอ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสถานที่
กลางและศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับ
อาเภอ เช่นค่าจ้างเหมาทาความสะอาด ค่าไฟฟูา ค่า

หน่วย
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
งบประมาณ สถานที
ดาเนินการ ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
25,000 อบต. สานักงาน
พุทไธสง
ปลัด

69

70

วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นโดยมีการประสาน
งบประมาณกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกองค์กร
ในพื้นที่ แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า61
โครงการเวทีเสวนา อบต.พุทไธสง สู่ชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเวทีเสวนา อบต.พุทไธ
สง สู่ชุมชน เพื่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างสม่าเสมอ โดยส่งเสริมให้บุคลกรเข้าร่วมการ
ประชุมและร่วมกิจกรรมสภาน้าเต้าหู้ ค่าวัสดุอุปกรณ์
อื่นๆ ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์รวมทั้งรายจ่ายอื่นๆเท่าที่
จาเป็น แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า62
โครงการจัดทาแผนพัฒนา อบต.พุทไธสง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดทา
แผนพัฒนา อบต.พุทไธส เช่นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการ
เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการจัดทาแผนชุมชน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการจัดกิจกรรมพัฒนา เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บเล่ม ค่าอาหารว่างและน้าดื่มสาหรับ
ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมและคณะกรรมการชุดต่างๆ
ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทาแผนฯ แผนพัฒนา
สามปี 2559-2561 หน้า 62

71 โครงการติดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์
ประจาหมู่บ้าน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการก่อสร้าง
และติดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ อบต.ประจา
หมู่บ้านจานวน 12 หมู่บ้าน แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 62

อบต.
พุทไธสง

สานักงาน
ปลัด

20,000

อบต.
พุทไธสง

สานักงาน
ปลัด

100,000

อบต.
พุทไธสง

สานักงาน
ปลัด

30,000

