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ค ำน ำ 

 เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. 2548 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามหมวด 5         
ข้อ  26  การจัดท าแผนด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี   ดดยมีขั นตอนด าเนินการ  ดังนี    
 1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  ดครงการพัฒนาของ     
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ            
ที่ด าเนินการในพื นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น
แผนการด าเนินงาน  ทั งนี   ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบดดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.  2559  ข้อ  17  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ า  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
ดครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่ต้องด าเนินการในพื นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั น  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็น
อ านาจชองผู้บริหารท้องถิ่น 
 ดังนั น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝาย  จึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ขึ น  เพื่อให้ทราบถึงลายระเอียดแผนงาน  ดครงการพัฒนา
และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั งหมดในพื นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั น  และใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ของท้องถิ่นให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ น  มีการ
ประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ  ของแผนงาน/ดครงการในแผน
ด าเนินงานจัดท าให้การติดตามประเมินผล  เมื่อสิ นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ น  และหวังเป็นอย่ายิ่งว่า
แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝาย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ฉบับนี   จะสามารถใช้
เป็นประดยชน์ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝาย  และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 

- บทน า          1 
- วัตถุประสงค์ของแผนด าเนินงาน       1 
- ขั นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน              2 
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ส่วนที่ 2  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 

- บัญชีสรุปจ านวนดครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01)             4  
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- บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามดครงการพัฒนาท้องถิ่น            46  
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ส่วนที่  1   
บทน ำ 

1  บทน ำ 
 

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
พ.ศ. 2548 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามหมวด 5         
ข้อ  26  การจัดท าแผนด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี   ดดยมีขั นตอนด าเนินการ  ดังนี    
 1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  ดครงการพัฒนาของ     
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ            
ที่ด าเนินการในพื นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น
แผนการด าเนินงาน  ทั งนี   ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบดดยทัว่กัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.  2559  ข้อ  17  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ า  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
ดครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่ต้องด าเนินการในพื นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั น  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็น
อ านาจชองผู้บริหารท้องถิ่น 
 ภายใต้กฎหมายดังกล่าวฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝาย  จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ขึ น  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  ดครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั งหมดในพื นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั น  และใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของท้องถิ่นให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ น  มีการประสานและ
บูรณาการการท างาน  และกรจ าแนกรายละเอียดต่างๆ  ของแผนงาน/ดครงการในแผนด าเนินงานจะท าให้การ
ติดตามประเมินผลเมื่อสิ นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ น  ดดยการจัดท าแผนการด าเนินงาน  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านฝาย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  มีวัตถุประสงค์  ดังนี  

 

2  วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 1.  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  ดครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั งหมดในพื นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ างบประมาณ 
 2.  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ของท้องถิ่นให้มีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากขึ น 
 3.  เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน/ดครงการในแผนการด าเนินงานจ าท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ น 
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3.  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 ขั้นตอนที่  1  ขั้นตอนกำรจัดท ำร่ำงแผน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาพัฒนารวบรวมแผนงาน  ดครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่ด าเนินการในพื นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่  2  ขั้นตอนกำรพิจำรณำร่ำงแผน 
  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่  3  กำรประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำน 
  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ
ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  ทั งนี   ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบดดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและดครงการจากหน่วย
ราชการกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพื นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั น 
  “  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  “ 
 

ขั นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 

รวบรวมแผนงาน  ดครงการพัฒนา 
 

 
 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
 

 
 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 
 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 
 

 
 

เสนอผู้บริหาร 
 

 
 

ประกาศแผนการด าเนินงาน 
(ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวัน 

นับแต่วันที่ประกาศ  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
ดดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

นับแต่วันที่ตั งงบประมาณด าเนินการ) 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 

- องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
- หน่วยงานราชการ 
- ส่วนกลาง 
- ส่วนภูมิภาค 
- รัฐวสิาหกิจและ
หน่วยงานอ่ืน 
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4.  ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 

1. ท ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทรำบถึงรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรพัฒนำและกิจกรรม           
ที่ด ำเนินกำรจริงทัง้หมดในพ้ืนที ่
 2. มีแนวทำงในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมชัดเจนใน
กำรปฏิบัติมำกขึ้น 

3.  สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานดครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบล      
บ้านฝาย 

4.  มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 



 



 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ 2  

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 
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บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕64 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนฝำย อ ำเภอน้ ำปำด  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ยุทธศำสตร/์แนวทำง 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

ร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  ๑ เสรมิสรำ้งบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ ชุมชนแลครอบครัวเขม้แข็งมีคุณภำพชีวิตที่ดี 

ยุทธศำสตร์ที่กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 1  ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 

1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
แผนงานบริหารทั่วไป 4 10.53 52,000 0.23 ส านักปลดั 

แผนงานการศึกษา 13 34.21 1,919,800 8.61 กองการศึกษา 

แผนงานสาธารณสุข 5 13.16 285,500 1.28 กองสาธารณสุข 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 2 5.26 30,000 0.14 ส านักปลดั 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 2.63 5,000 0.02 ส านักปลดั 

แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 9 23.68 240,000 1.08 กองการศึกษา 

แผนงานงบกลาง 4 10.53 19,762,400 88.64 ส านักปลดั 

รวม 38 100.00 22,294,700 100.00  

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  4  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม  และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมกำรพัฒนำ  พลังงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 

ยุทธศำสตร์ที่กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 3  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณูปโภคขั้นพ้ืนฐำน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการดยธา 7 70.00 1,368,000 67.59 กองช่าง 

แผนงานการเกษตร 3 30.00 656,000 32.41 กองช่าง 

รวม 10 100.00 2,024,000 100.00  

 
 

ผด.01 
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บัญชีจ ำนวนสรุปโครงกำรและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕64 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนฝำย 

 

ยุทธศำสตร/์แนวทำง 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

ร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  ๑ เสรมิสรำ้งบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ ชุมชนแลครอบครัวเขม้แข็งมีคุณภำพชีวิตที่ดี 

ยุทธศำสตร์ที่กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 7  ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคมและกำรรกัษำควำมสงบเรียบร้อย 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชมุชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 60.00 110,000 17.46 ส านักปลดั 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 20.00 20,000 3.17 ส านักปลดั 

แผนงานงบกลาง 1 20.00 500,000 79.37 ส านักปลดั/กองช่าง 

รวม 5 100.00 630,000 100.00  

ยุทธศำสตร์ที่กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 5  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

แผนงานสาธารณสุข 3 42.86 140,000 80.00 กองสาธารณสุข 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 14.28 5,000 2.86 ส านักปลดั 

แผนงานการเกษตร 3 42.86 30,000 17.14 กองส่งเสริมการเกษตร 

รวม 7 100.00 175,000 100.00  

 
 
 
 
 
 
 

ผด.01 
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บัญชีจ ำนวนสรุปโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕64 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนฝำย 
 

ยุทธศำสตร/์แนวทำง 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

ร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  ๑ เสรมิสรำ้งบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ ชุมชนแลครอบครัวเขม้แข็งมีคุณภำพชีวิตที่ดี 

ยุทธศำสตร์ที่กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 7  ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคมและกำรรกัษำควำมสงบเรียบร้อย 

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชมุชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 

แผนงานบริหารทั่วไป 4 66.67 725,000 94.77 กองคลัง/ส านักปลัด 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 33.33 40,000 5.23 ส านักปลดั 

รวม 6 100.00 765,000 100.00  

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  5  เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน  กำรท่องเท่ียว  และควำมสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือบ้ำน  

ยุทธศำสตร์ที่กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 4  ด้ำนกำรส่งเสริมอำชีพ  กำรลงทุน พำณิชยกรรม และกำรท่องเท่ียว 

6.  ยุทธศำสตร์กำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน - - - - - 

รวมท้ังสิ้น 66 100.00 25,888,700 100.00  

 
 
 

 
 
 
 

 

ผด.01 
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนฝำย 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๑ เสรมิสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ ชุมชนและครอบครัวเขม้แข็งมีคุณภำพชวีิตที่ดี 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต  
 แผนงำนบริหำรทั่วไป 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม  
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64 

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 ค่าจ้างเหมาจดัท าสื่อ
ดฆษณาและเผยแพร ่

จ้างเหมาท าสื่อวิทยุ          
สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ การจัดท า
วารสารรายงานประจ าปี 
อบต.ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
อบต.ฯลฯ  

20,000.- อบต. 
บ้านฝาย 

ส านักปลดั             

2 ค่าจ้างเหมาจดัท าป้าย
ประชาสมัพันธ์ตาม
นดยบายของรัฐ และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
รวมถึงป้าย
ประชาสมัพันธ์ต่างๆ  

จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร ตามนดยบาย
ของรัฐ 

10,000 อบต. 
บ้านฝาย 

ส านักปลดั 
 

            

3 ค่าจ้างเหมาในการดูแล  
จัดท า  ออกแบบ   
และพัฒนาเว็บไซต์ 
(Wed Site) ของ อบต. 

เพื่อจ้างเหมาดูแล จัดท า
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ 
อบต. เช่น ค่าเช่าดดเมนเนม, 
ค่าเช่าพื นท่ี 

6,000.- อบต. 
บ้านฝาย 

ส านักปลดั             

4 ดครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอน  าปาด  
จังหวัดอุตรดติถ ์

อุดหนุนองค์การบริหารส่วน
ต าบลแสนตอ 

16,000 อุดหนุน 
อบต.แสนตอ 

ส านักปลดั 
 

     
 

       

ผด.02 
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนฝำย 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๑ เสรมิสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ ชุมชนและครอบครัวเขม้แข็งมีคุณภำพชวีิตที่ดี 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต  
 แผนงำนกำรศึกษำ 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม  
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64 

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 ดครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านฝาย 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
ดครงการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
บ้านฝาย 

20,000 
 

อบต. 
บ้านฝาย 

กอง 
การศีกษาฯ 

            

2 
 

ดครงการวันเด็กแห่งชาต ิ
 
 
 

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินดครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 
 
 
 
 

10,000 
 

อบต. 
บ้านฝาย 

กอง 
การศีกษาฯ 

            

3 ดครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าดครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา        
(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวยั 
อายุ 3 – 5 ป ี
    

21,500 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กใน
เขต อบต.
บ้านฝาย 
จ านวน 
3 ศูนย ์

กอง 
การศีกษาฯ 

            

ผด.02 
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนฝำย 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๑ เสรมิสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ ชุมชนและครอบครัวเขม้แข็งมีคุณภำพชวีิตที่ดี 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต  
 แผนงำนกำรศึกษำ 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม  
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64 

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 ดครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าดครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก              
(ค่าเครื่องแบบนักเรยีน)   
จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวยั 
อายุ 3 – 5 ป ี

15,000 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กใน
เขต อบต.
บ้านฝาย 
จ านวน 
3 ศูนย ์

กอง 
การศีกษาฯ 

            

5 ดครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียน
การสอน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าดครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจดัการ
เรียนการสอน)จัดสรร
ส าหรับเด็กปฐมวยั  
อายุ 2 – 5 ป ี

85,000 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กใน
เขต อบต.
บ้านฝาย 
จ านวน 
3 ศูนย ์

กอง 
การศีกษาฯ 

            

6 ดครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ค่าหนังสือ
เรียน) 

เพื่อจ่ายเป็นคา่ดครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือ
เรียน)จัดสรรส าหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ 3 – 5 ป ี

10,000 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กใน
เขต อบต.
บ้านฝาย 
จ านวน 
3 ศูนย ์

 

กอง 
การศีกษาฯ 

            

ผด.02 



                                                                                                       - 10 - 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนฝำย 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๑ เสรมิสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ ชุมชนและครอบครัวเขม้แข็งมีคุณภำพชวีิตที่ดี 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต  
 แผนงำนกำรศึกษำ 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม  
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64 

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 ดครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าดครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถาน (ค่าอาหาร
กลางวัน)  ศูนย์พัฒนา     
เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านฝาย  
 

245,000 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กใน
เขต อบต.
บ้านฝาย 
จ านวน 
 3 ศูนย ์

 

กอง 
การศีกษาฯ 

            

8 ดครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ค่าอุปกรณ์การ
เรียน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าดครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าอุปกรณ์
การเรยีน) จัดสรรส าหรับ
เด็กปฐมวัย อายุ 3 – 5 ป ี
 

10,000 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กใน
เขต อบต.
บ้านฝาย 
จ านวน 
 3 ศูนย ์

 

กอง 
การศีกษาฯ 

            

9 ค่าอาหารเสรมิ(นม) 
ศพด.ของ อบต.บ้านฝาย 

สนับสนุนอาหารเสริม(นม) 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.บ้านฝาย  

101,700 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กใน
เขต อบต.
บ้านฝาย
จ านวน 
 3 ศูนย ์

 

กอง 
การศีกษาฯ 

            

ผด.02 



                                                                                                       - 11 - 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนฝำย 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๑ เสรมิสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ ชุมชนและครอบครัวเขม้แข็งมีคุณภำพชวีิตที่ดี 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต  
 แผนงำนกำรศึกษำ 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม  
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64 

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 อาหารเสริม (นม) 
ส าหรับดรงเรียนสังกัด 
สพฐ.  

สนับสนุนอาหารเสริม(นม) 
ส าหรับดรงเรียนส านัก
คณะกรรมการการศึกษาขั น
พื นฐานในเขต  อบต. 
บ้านฝาย จ านวน 3 แห่ง 
ได้แก่ ดรงเรียนบ้านม่วง 
ดรงเรียนบ้านหนองแห้ว  
ดรงเรียนบ้านทรายขาว 

421,600 
 

ดรงเรียนใน
เขต อบต.  
3 แห่ง 

กอง 
การศีกษาฯ 

            

11 
 

ค่าอาหารกลางวัน
ดรงเรียนสังกัด สพฐ. 

อุดหนุนอาหารกลางวัน  
ส าหรับดรงเรียน ส านัก
คณะกรรมการ 
การศึกษาขั นพื นฐาน 
ในเขต อบต. บ้านฝาย 
จ านวน 3 ดรงเรียน ได้แก่             
ดรงเรียนบ้านม่วง 
ดรงเรียนบ้านหนองแห้ว  
ดรงเรียนบ้านทรายขาว 

880,000 
 

ดรงเรียนใน
เขต อบต.  
3 แห่ง 

กอง 
การศีกษาฯ 

            

                                                                                                         
 
 

ผด.02 



- 12 - 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนฝำย 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๑ เสรมิสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ ชุมชนและครอบครัวเขม้แข็งมีคุณภำพชวีิตที่ดี 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต  
 แผนงำนกำรศึกษำ 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม  
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64 

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

12 ดครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นม่วง
หมู่ที่ 4  บ้านม่วง  

ดดยการติดตั งเหล็กลูกกรง     
ปิดด้านหน้าและด้านหลัง  
ปริมาณงานติดตั งเหล็กลูกกรง  
ด้านหน้าและดา้นหลัง  ความ
กว้าง  5.70  เมตร  สูง  3.40  
เมตร  พร้อมติดตั งประตูลูกกรง
เหล็กด้านหน้าและทาสีลูกกรง
เหล็ก  ติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์
ดครงการ  จ านวน  1  ป้าย  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่  
อบต.บ้านฝาย  ก าหนด 
 

50,000 
 

ศพด. 
บ้านม่วง 

กอง 
การศีกษาฯ 

            

13 
 

ดครงการปรับปรุงอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองแห้ว 
หมู่ที่ 6 บ้านหนองแห้ว 

ดดยการติดตั งเหล็กลูกกรง     
ปิดด้านหน้าและด้านหลัง  
ปริมาณงานติดตั งเหล็กลูกกรง  
ด้านหน้าและดา้นหลัง        
ความกวา้ง  5.70  เมตร       
สูง  3.70  เมตร  พร้อมติดตั ง
ประตูลูกกรงเหล็กด้านหนา้และ
ทาสีลูกกรงเหล็ก  ติดตั งป้าย
ประชาสัมพันธด์ครงการ  จ านวน  
1  ป้าย  รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่  อบต.บ้านฝาย  ก าหนด 
 

50,000 
 

ศพด. 
บ้านหนองแห้ว 

กอง 
การศีกษาฯ 

            

ผด.02 



                                                                                                

- 13 - 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนฝำย 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๑ เสรมิสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ ชุมชนและครอบครัวเขม้แข็งมีคุณภำพชวีิตที่ดี 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต      
 แผนงำนสำธำรณสุข 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม  
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64 

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 ดครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคมุ            
ดรคไขเ้ลือดออก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
ดครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมดรคไข้เลือดออกต าบล
บ้านฝาย  เช่น ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการป้องกัน 
และควบคุมดรค ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่า
อุปกรณ์ในการฝึกอบรม 
ค่าจ้างเหมาในการพ่นสารเคมี
ก าจัดยุงลาย และอื่นๆท่ี
เกี่ยวข้อง 

40,000.- 9 หมู่บ้าน 
เขต อบต. 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

2 ดครงการสัตว์ปลอดดรค 
คนปลอดภยั จากดรค
พิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน
ศาสตราจารย์  
ดร.สมเดจ็พระเจ้า 
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์  กรม
พระศรสีวางควัฒนวร
ขัตติยราชนาร ี

เพื่อจ่ายเป็นค่าดครงการสัตว์
ปลอดดรค คนปลอดภัย  
จากดรคพิษสุนัข ตามปณธิาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจา้ 
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ 
วลัยลักษณ์  กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เช่น 
ค่าส ารวจและขึ นทะเบียนจ านวน
สุนัขและแมว ค่าจัดซื อวัคซีน 
พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น และ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

55,000.- 9 หมู่บ้าน 
เขต อบต. 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

ผด.02 



- 14 - 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนฝำย 
 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๑ เสรมิสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ ชุมชนและครอบครัวเขม้แข็งมีคุณภำพชวีิตที่ดี 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต      
 แผนงำนสำธำรณสุข 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม  
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64 

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 ดครงการส ารวจจ านวน
สัตว์และขึ นทะเบียน
สัตว์ ตามดครงการสตัว์
ปลอดดรค คนปลอดภัย 
จากดรคพิษสุนัขบา้ ตาม
ปณิธานศาสตราจารย์  
ดร.สมเดจ็พระเจ้า 
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์  กรม
พระศรสีวางควัฒนวร
ขัตติยราชนาร ี

เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
ดครงการส ารวจจ านวนสตัว์
และขึ นทะเบยีนสตัว์ ตาม
ดครงการสัตว์ปลอดดรค   
คนปลอดภยั จากดรค      
พิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน   
ดร.สมเดจ็พระเจ้า 
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์  กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตตยิราชนารี
เช่น  ค่าส ารวจและขึ น
ทะเบียนจ านวนสุนัขและ
แมว และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 

5,500.- 9 หมู่บ้าน 
เขต อบต. 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

 

 
 
 

ผด.02 



- 15 - 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนฝำย 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๑ เสรมิสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ ชุมชนและครอบครัวเขม้แข็งมีคุณภำพชวีิตที่ดี 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต      
 แผนงำนสำธำรณสุข 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม  
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64 

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 การด าเนินงานตาม
ดครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 1 - 9 

อุดหนุนการด าเนินงานตาม
แนวทางดครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 1 – 9 
(หมู่บ้านละ 20,000) 
 
 
 
 

180,000.- 9 หมู่บ้าน 
เขต อบต. 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

5 ค่าจ้างเหมาจดัท าป้าย
ประชาสมัพันธ์ตาม
นดยบายของรัฐ และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
รวมถึงป้าย
ประชาสมัพันธ์ต่างๆ  

จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร ตามนดยบาย
ของรัฐ 

5,000 อบต. 
บ้านฝาย 

กอง 
สาธารณสุข 

 

            

 
 
 
 

 

ผด.02 



- 16 - 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนฝำย 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๑ เสรมิสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ ชุมชนและครอบครัวเขม้แข็งมีคุณภำพชวีิตที่ดี 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต  
 แผนงำนสังคมสงเครำะห ์

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม  
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64 

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 ดครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัหนาว 

ดดยเป็นคา่ใช้จ่ายในการ
จัดซื อผ้าหม่กันหนาว  
เครื่องนุ่งห่ม ส าหรับ
ผู้ด้อยดอกาส เด็ก และ
คนชรา 

10,000.- อบต. 
บ้านฝาย 

ส านักปลดั             

2 ดครงการบรรเทาทุกข์ 
และรับบริจาคดลหติ 
เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ผู้ป่วยยากไร้  
ผู้ประสบภยั และ
ผู้ด้อยดอกาส  ของกิ่ง
กาชาดอ าเภอน  าปาด  
 

อุดหนุนให้กิ่งกาชาดอ าเภอ
น  าปาด 

20,000.- อ าเภอ  
น  าปาด 

ส านักปลดั             

 
 
 
 
 
 

ผด.02 



- 17 - 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนฝำย 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๑ เสรมิสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ ชุมชนและครอบครัวเขม้แข็งมีคุณภำพชวีิตที่ดี 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต  
 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม  
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64 

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 ดครงการจดัท าเวที
ประชาคมหมู่บ้าน และ
ต าบล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าดครงการแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดดยจ่ายเป็นเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
ตกแต่งสถานท่ี ค่าใช้จ่ายใน 
พิธีเปิด และปดิ ค่าวัสดุ  
เครื่องเขียนและอุปกรณ์     
ค่าประกาศนยีบัตร คา่ถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพเ์อกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหาร ค่าป้ายดครงการ 
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับ
จัดท าดครงการ  

5,000 9 หมู่บ้าน ส านักปลดั             

 
 
 
 

 
 

ผด.02 



- 18 - 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนฝำย 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๑ เสรมิสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ ชุมชนและครอบครัวเขม้แข็งมีคุณภำพชวีิตที่ดี 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต  
    แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 

 
 
 
 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม  
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64 

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 ดครงการประเพณี
สงกรานต์ รดน  าด าหัว
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานดครงการ
ประเพณีสงกรานต์  
รดน  าด าหัวผู้ใหญ ่

10,000.- อบต. 
บ้านฝาย 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2 ดครงการจดังานอนุรักษ์
วัฒนธรรมและท านุบ ารุง
ส่งเสริมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานดครงการจัดงาน
อนุรักษ์วัฒนธรรมและท านุ
บ ารุงส่งเสริมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา เช่น       
วันวิสาฆบูชา  วันเข้าพรรษา 
วันออกพรรษา   

5,000.- อบต. 
บ้านฝาย 

กอง
การศึกษาฯ 

            

3 ดครงการจดังาน
วัฒนธรรมและอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น งาน
ประเพณีไหลเรือไฟวัน
ออกพรรษา หมู่ 2   
บ้านใหม่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนนิงานดครงการจัดงาน
วัฒนธรรมและอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น งาน
ประเพณีไหลเรือไฟวันออก
พรรษา หมู่ 2   บ้านใหม ่
 

5,000.- หมู่ที่ 2 กอง
การศึกษา ฯ 

            

ผด.02 



- 19 -  

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนฝำย 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๑ เสรมิสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ ชุมชนและครอบครัวเขม้แข็งมีคุณภำพชวีิตที่ดี 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต  
 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม  
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64 

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 ดครงการจดังาน
วัฒนธรรมและอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น     
งานบุญข้าวจี่ หมู่ 3  
บ้านนากวาง 
 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินดครงการจดังาน
วัฒนธรรมและอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น   
งานบุญข้าวจี่ หมู่ 3  
บ้านนากวาง 
 

5,000.- หมู่ที่ 3 กอง 
การศึกษา 

            

5 ดครงการพญาปาด  และ
เทศกาลหอมกระเทียม 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินโครงกำรงำนพญำ
ปำดและเทศกำลหอม
กระเทียม   
 

60,000.- อบต. 
บ้านฝาย 

กอง 
การศึกษา 

            

6 ดครงการจดังาน     
พญาปาด และเทศกาล
หอมกระเทียม 

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอน  าปาด 

30,000.- อ าเภอ 
น  าปาด 

กอง 
การศึกษาฯ/

อ าหนุนอ าเภอ
น  าปาด 

            

 
 
 

ผด.02 



- 20 -  

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนฝำย 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๑ เสรมิสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ ชุมชนและครอบครัวเขม้แข็งมีคุณภำพชวีิตที่ดี 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต  
 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม  
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64 

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 ดครงการจดังานพระยา
พิชัยดาบหักและงาน
กาชาดจังหวัดอุตรดิตถ ์

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอน  าปาด 

25,000.- อ าเภอ 
น  าปาด 

กอง 
การศึกษาฯ/

อ าหนุนอ าเภอ
น  าปาด 

            

8 ดครงการแข่งขันกีฬา 
ห้าเส้า (เบญจสมัพันธ์) 

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอน  าปาด  

20,000.- อ าเภอ 
น  าปาด 

กอง 
การศึกษาฯ/

อุดหนุนอ าเภอ
น  าปาด 

        
 
 

    

9 ดครงการแข่งขันกีฬา 
อบต.บ้านฝาย สัมพันธ์
ต้านยาเสพติด  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการ
จัดท าดครงการแข่งขันกีฬา 
อบต. บ้านฝาย สัมพันธ์ต้าน
ยาเสพตดิ  
 

80,000.- อบต. 
บ้านฝาย 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

 
 
 

 
 
 
 
 

ผด.02 



- 21 - 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนฝำย 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๑ เสรมิสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ ชุมชนและครอบครัวเขม้แข็งมีคุณภำพชวีิตที่ดี 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต  
 แผนงำนงบกลำง 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม  
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64 

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 เบี ยยังชีพผู้สูงอาย ุ จ่ายเงินสงเคราะหเ์บี ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ
 
 

14,344,400.- อบต. 
บ้านฝาย 

ส านักปลดั             

2 เบี ยยังชีพคนพิการ จ่ายเงินสงเคราะหเ์บี ยยังชีพ
ผู้พิการ 
 
 

5,160,000.- อบต. 
บ้านฝาย 

ส านักปลดั             

3 เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ จ่ายเงินสงเคราะหเ์บี ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์
 
 

138,000.- อบต. 
บ้านฝาย 

ส านักปลดั             

4 สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
(สปสช.) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับต าบลบ้านฝาย ใน
อัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
40 ของค่าบริการ
สาธารณสุขท่ีได้รับจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 
 
 

120,000.- สปสช.       กอง        
สาธารณสุข 

            

ผด.02 



- 22 - 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนฝำย 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  4  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม และแหล่งน้ ำ และสง่เสริมพัฒนำ พลังงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณูปโภคขั้นพ้ืนฐำน 
 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม   
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64 

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 ดครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังบด
อัดแน่นสายร้องป่าคาว
พ่ออุ้ยวาท  หมู่ที่ 2 
บ้านใหม่ 
 

ดดยท าการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังบดอัดแน่น  ขนาด
กว้าง  3  เมตร  ยาว  600  
เมตร  หนาเฉลี่ย  0.30  เมตร  
หรือมีปรมิาณดินลูกรังไม่น้อย
กว่า  540  ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมบดอัดแน่นและวางท่อ  
คสล. Ø 0.40  เมตร   1  จุด  
จ านวน  4  ท่อน  พร้อมติดตั ง
ป้ายประชาสัมพันธ์ดครงการ  
จ านวน  1  ป้าย  รายละเอียด
ตามแบบแปลนท่ี   
อบต.บ้านฝายก าหนด 
 
 

137,000.- หมู่ 2 
บ้านใหม่ 

กองช่าง             

 
 

 
 

 
 

ผด.02 



- 23 - 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนฝำย 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  4  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม และแหล่งน้ ำ และสง่เสริมพัฒนำ พลังงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณูปโภคขั้นพ้ืนฐำน 
 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม  
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64 

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

2 ดครงการก่อสร้าง     
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเหล่าเสือ 
หมู่ที่ 3 บ้านนากวาง                                   

ดดยท าการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว 
100 เมตร หนา 0.15 เมต
ร หรือมีพื นท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 400 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ
พื นที ่พร้อมตดิตั งป้าย
ประชาสมัพันธ์ดครงการ 
จ านวน 1 ป้าย และติดตั ง
ป้ายดครงการ  จ านวน
1 ป้าย  รายละเอยีดตาม 
แบบแปลนที่ อบต.บ้านฝาย
ก าหนด 
 
 
 
 

219,000.- หมู่ 3 
บ้านนากวาง 

กองช่าง             

 
 
 

ผด.02 



- 24 - 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนฝำย 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  4  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม และแหล่งน้ ำ และสง่เสริมพัฒนำ พลังงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณูปโภคขั้นพ้ืนฐำน 
 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม  
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64 

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 ดครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านน้อยปางแดง     
หมู่ที ่4   บ้านม่วง 
                              

ดดยท าการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเหล็ก              
สายบ้านน้อยปางแดง    
ขนาดกว้าง 3 เมตร  ยาว
200 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื นท่ีคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร
ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ
พื นที ่พร้อมตดิตั งป้าย
ประชาสมัพันธ์ดครงการ
จ านวน 1 ป้าย และติดตั ง 
ป้ายดครงการจ านวน 
1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.บ้านฝาย
ก าหนด 

329,๐๐๐.- หมู่ 4 
บ้านม่วง 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 

ผด.02 



- 25 - 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนฝำย 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  4  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม และแหล่งน้ ำ และสง่เสริมพัฒนำ พลังงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณูปโภคขั้นพ้ืนฐำน 
 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม  
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64 

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 ดครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังบด
อัดแน่นสายดคกกกกรุง                
หมู่ที่ 5 บ้านทรายขาว 
                   

ดดยท าการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังบดอัดแน่นสาย
ดคกกกกรุง ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 1,000 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร 
หรือมีปรมิาณดินลูกรัง 
ไม่น้อยกว่า 1,200 
ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมบดอัดแน่น  
ติดตั งป้ายประชาสมัพันธ์ 
ดครงการจ านวน 1 ป้าย  
และตดิตั งป้ายดครงการ
จ านวน 1 ป้าย รายละเอียด
ตามแบบแปลนท่ี  
อบต.บ้านฝายก าหนด 
 
 
 
 

291,000.- หมู่ 5 
บ้าน

ทรายขาว 

กองช่าง             

 
 

 

ผด.02 



- 26 - 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนฝำย 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  4  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม และแหล่งน้ ำ และสง่เสริมพัฒนำ พลังงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณูปโภคขั้นพ้ืนฐำน 
 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม  
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64 

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 ดครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังบด
อัดแน่น สายดคกขอนจิก  
ไปบ่อขยะ หมู่ที ่6    
บ้านหนองแห้ว 
 
            

ดดยท าการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังบดอัดแน่น     
สายดคกขอนจิก  หมู่ที่  6 
บ้านหนองแห้ว ขนาดกว้าง  
5 เมตร ยาว 600 เมตร   
หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือ
มีปริมาณดินลูกรังไม่น้อย
กว่า 900 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมบดอัดแน่น ตดิตั งป้าย
ประชาสมัพันธ์ดครงการ
จ านวน 1 ป้าย และติดตั ง
ป้ายดครงการจ านวน 
1 ป้าย รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่  
อบต.บ้านฝายก าหนด 
 
 
 
 

211,๐๐๐.- หมู่ที่ 6 กองช่าง             

 
 

ผด.02 



- 27 - 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนฝำย 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  4  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม และแหล่งน้ ำ และสง่เสริมพัฒนำ พลังงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณูปโภคขั้นพ้ืนฐำน 
 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม  
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64 

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

6 ดครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังบด
อัดแน่น สายนาภูทอก  
(สวนป้าเหวี่ยง)  หมู่ที่ 9 
บ้านดพนทอง 

ดดยท าการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังบดอัดแน่น  
สายนาภูทอก  
(สวนป้าเหวี่ยง) ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 440 เม
ตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร 
หรือมีปรมิาณดินลูกรังไม่
น้อยกว่า 396 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมบดอัดแน่น 
ติดตั งป้ายประชาสมัพันธ์
ดครงการจ านวน 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.บ้านฝายก าหนด 
 
 

95,๐๐๐.- หมู่ 9 
บ้าน 

ดพนทอง 

กองช่าง             

 
 
 

 

 

ผด.02 



- 28 -  

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนฝำย 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  4  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม และแหล่งน้ ำ และสง่เสริมพัฒนำ พลังงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณูปโภคขั้นพ้ืนฐำน 
 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม  
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64 

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 ดครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บดอัดแน่น  
สายดคกห้วยกลาง  
(สวนลุงแสง) ต่อตัวเดิม 
หมู่ที่ 9 บ้านดพนทอง 
 
 
 
 
     

ดดยท าการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังบดอัดแน่น สาย
ดคกห้วยกลาง (สวนลุงแสง) 
ต่อตัวเดมิ ขนาดกว้าง
4 เมตร ยาว 300 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร  หรือ
มีปริมาณดินลูกรังไม่น้อย
กว่า 360 ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมบดอัดแน่น ตดิตั งป้าย
ประชาสมัพันธ์ดครงการ
จ านวน 1 ป้าย รายละเอียด
ตามแบบแปลนท่ี อบต.   
บ้านฝายก าหนด 
 

86,๐๐๐.- หมู่ 9 
บ้าน 

ดพนทอง 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผด.02 



- 29 -  

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนฝำย 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  4  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม และแหล่งน้ ำ และสง่เสริมพัฒนำ พลังงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณูปโภคขั้นพ้ืนฐำน 
 แผนงำนกำรเกษตร 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม  
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64 

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 ดครงการก่อสร้าง 
ล าเหมืองคอนกรีตเสริม
เหล็กนาดซ้ง  หมู่ที่  1    
บ้านฝาย                              

ดดยท าการก่อสร้างล าเหมือง
คอนกรีตเหล็กนาดซ้ง   
ขนาดปากและก้น ด้านใน
กว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 
เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 
150  เมตร พร้อมติดตั ง
ป้ายประชาสัมพันธ์ดครงการ
จ านวน 1 ป้าย และติดตั ง
ป้ายดครงการ
จ านวน 1 ป้าย รายละเอียด
ตามแบบแปลนท่ี อบต.  
บ้านฝายก าหนด 
 
 
 
 
 
 

230,๐๐๐.- หมู่  1 
บ้านฝาย 

กองช่าง             

 
 

ผด.02 



- 30 -  

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนฝำย 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  4  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม และแหล่งน้ ำ และสง่เสริมพัฒนำ พลังงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณูปโภคขั้นพ้ืนฐำน 
 แผนงำนกำรเกษตร 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม  
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64 

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

2 ดครงการซ่อมแซมล า
เหมืองคอนกรีตเสรมิ
เหล็กนาทุ่งใหญ ่  
หมู่ที่ 7 บ้านช าบุ่น 
 
                            

ดดยท าการซ่อมแซมล าเหมือง
คอนกรีตเสริมเหล็ก          
นาทุ่งใหญ่ (เสริมพื น คสล.)
กว้าง 0.70 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ยาว 750 
เมตร พร้อมติดตั งป้าย
ประชาสมัพันธ์ดครงการ
จ านวน 1 ป้าย และติดตั ง 
ป้ายดครงการ
จ านวน 1 ป้าย รายละเอียด
ตามแบบแปลนท่ี อบต. 
บ้านฝายก าหนด 
 
 
 
 
 
 

165,๐๐๐.- หมู่  7 
บ้านช าบุ่น 

กองช่าง             

 

 
 

ผด.02 



- 31 - 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนฝำย 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  4  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม และแหล่งน้ ำ และสง่เสริมพัฒนำ พลังงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณูปโภคขั้นพ้ืนฐำน 
 แผนงำนกำรเกษตร 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม  
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64 

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 ดครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็กบล็อกคอนเวิร์ด        
สายดป่งขาม ชนิด 2 
ช่องทาง หมู่ที ่8     
บ้านดคกทรายขาว          
                            

ดดยท าการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยมคอนกรีตเหล็กบล็อก
คอนเวิร์ด  สายดป่งขามชนิด 
2 ช่องทาง  ขนาดกว้าง  
1.80 x 1.80 เมตร     
ยาว 4  เมตร พร้อมลงลูกรัง
ถมหลังทอ่ ติดตั งป้าย
ประชาสมัพันธ์ดครงการ
จ านวน 1 ป้าย และติดตั ง
ป้ายดครงการ จ านวน
1 ป้าย รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานของ       
ทางหลวงชนบท         
เลขท่ี ทช-5-204/45 
 
 
 
 

261,๐๐๐.- หมู่  8 
บ้าน 

ดคกทรายขาว 

กองช่าง             

 
 
 

ผด.02 



- 32 -  

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนฝำย 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ ชุมชนและครอบครัวเขม้แข็งมีคุณภำพชวีิตที่ดี 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชมุชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย  
 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม  
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64 

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 กิจกรรม “วัน อปพร. 
22  มีนาคม ของทุกปี” 

 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า
ดครงการวัน อปพร. (22 
มีนาคมของทุกปี)  ดดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปดิ  ค่าวัสดุ  
เครื่องเขียน  และอุปกรณ์   
ค่าประกาศนียบัตร          
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์         
ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร                 
ค่ายานพาหนะ  ค่าป้าย
ดครงการ  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จ าเป็นส าหรับการจัดท า
ดครงการ   

5,000.- อบต. 
บ้านฝาย 

ส านักปลดั
(งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย) 

            

 

ผด.02 
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนฝำย 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ ชุมชนและครอบครัวเขม้แข็งมีคุณภำพชวีิตที่ดี 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชมุชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย  
 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม  
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64 

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

2 ดครงการรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำ
โครงกำรรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ
ทำงถนน  โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย
เกี่ยวกับกำรใช้และกำรตกแต่ง
สถำนท่ีฝึกอบรม  ค่ำใช้จ่ำยในพิธี
เปิดและปิดกำรฝึกอบรม  ค่ำวัสดุ  
เครื่องเขียน  และอุปกรณ์ ค่ำ
ประกำศนียบัตร  ค่ำถ่ำย
เอกสำร  ค่ำพิมพ์เอกสำรและ
สิ่งพิมพ์  ค่ำหนังสือส ำหรับผู้
เข้ำรับกำรฝึกอบรม  ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรติดต่อสื่อสำร  ค่ำเช่ำ
อุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรฝึกอบรม  
ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งท่ีใช้บรรจุ
เอกสำรส ำหรับผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม  ค่ำของสมนำคุณใน
กำรดูงำน  ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  
ค่ำอำหำร  ค่ำยำนพำหนะ   
ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ี
จ ำเป็นในกำรฝึกอบรมส ำหรับ
กำรจัดท ำโครงกำร 

5,000.- อบต. 
บ้านฝาย 

ส านักปลดั 
(งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย) 

            

 

ผด.02 



- 34 - 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนฝำย 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ ชุมชนและครอบครัวเขม้แข็งมีคุณภำพชวีิตที่ดี 
ข. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชมุชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย  
 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม  
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64 

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 ดครงการอบรมจิตอาสา
ภัยพิบัติต าบลบ้านฝาย 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินกำรตำมโครงกำรอบรม
จิตอำสำภัยพิบัติต ำบลบ้ำนฝำย 
โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ
กำรใช้และกำรตกแต่งสถำนท่ี
ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปิด   
ค่ำวัสดุ เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่ำประกำศนียบัตร 
ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์เอกสำร
และสิ่งพิมพ์  ค่ำหนังสือ   
ค่ำใช้จ่ำยในกำร  ติดต่อสื่อสำร
ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ   
ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งท่ีใช้บรรจุ
เอกสำร ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร 
ค่ำอำหำร ค่ำยำนพำหนะ  
ค่ำป้ำยโครงกำรโครงกำร   
ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 
ค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นส ำหรับ
กำรจัดท ำโครงกำร  
 

100,000.- อบต. 
บ้านฝาย 

ส านักปลดั 
(งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย) 

            

ผด.02 



 

- 35 – 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนฝำย 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ ชุมชนและครอบครัวเขม้แข็งมีคุณภำพชวีิตที่ดี 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชมุชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย  
 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม  
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64 

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 ดครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้
เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านฝาย 
 

เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินดครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      
ทั งในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ด าเนินการเองหรืออุดหนุนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ  ส าหรับ
ส่งเสริมการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติด/ผู้เสพติด 
และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ที่
ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู  ดดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม          
ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์     
ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร       
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ
ส าหนับผู้เข้ารับการอบรม  ค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ 
ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 
ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหาร
และเครื่องด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร    
ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ              
ค่าป้ายดครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น 
ฯลฯ   
 

20,000 9  หมู่บ้าน ส านักปลดั 
(งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย) 

            

 
 
 
 

ผด.02 



- 36 – 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนฝำย 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ ชุมชนและครอบครัวเขม้แข็งมีคุณภำพชวีิตที่ดี 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนจัดระเบียบชมุชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
 แผนงำนงบกลำง 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม  
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64 

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 เงินส ารองจ่าย เพื่อส ารวจจา่ยเป็นรายจ่าย 
ที่ตั งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน
ที่มีสาธารณภยัเกิดขึ น หรือ
บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็น
ส่วนรวมเท่านั น และในการ
ช่วยเหลือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่
ประสบสาธารณภัย 

500,000.- อบต. 
บ้านฝาย 

ทุกกอง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผด.02 
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนฝำย 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม และแหล่งน้ ำ และสิ่งเสริมพัฒนำ พลังงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 แผนงำนสำธำรณสุข 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม  
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64 

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

๑ ดครงการรณรงค์ ลด  
คัดแยกขยะมูลฝอย  
และส่งเสรมิอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ดครงการรณรงค์ ลด  คัด
แยกขยะมลูฝอยและส่งเสริม
อนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น    
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม           
ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานท่ี   
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรม และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง 
 
 

20,000.- อบต. 
บ้านฝาย 

กอง
สาธารณสุข 

            

2.  ค่าจ้างเหมา ปรับเกลีย่ 
ขุด ฝัง กลบบ่อทิ งขยะ
มูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
ในเขต อบต.บ้านฝาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา 
ปรับเกลีย่ ขุด ฝัง กลบบ่อทิ ง
ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกลู 
ในเขต อบต.บ้านฝาย 
 
 
 

100,000 4 หมู่บ้าน 
(ม.3,6,8,9) 

 

กอง
สาธารณสุข 

            

 

ผด.02 
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนฝำย 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม และแหล่งน้ ำ และสิ่งเสริมพัฒนำ พลังงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 แผนงำนสำธำรณสุข 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม  
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64 

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 ดครงการส่งเสริมการ 
จัดการสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมส าหรับ
ผู้ประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
ดครงการส่งเสริมการ  
จัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ส าหรับผู้ประกอบการ     
เช่น  ค่าป้ายประชาสมัพันธ์  
ค่าอาหารกลางวัน  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าวิทยากร   ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าเอกสารในการ
ฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 
 

20,000 อบต. 
บ้านฝาย 

กอง
สาธารณสุข 

            

 
 
 

 
 
\ 
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- 39 - 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนฝำย 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม และแหล่งน้ ำ และสิ่งเสริมพัฒนำ พลังงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
        แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชมุชน 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม  
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64 

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 ดครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จกนิษฐา ธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยาม
บรมราชกุมาร ี

ดครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพรราชด าริสมเด็จกนิษฐา  
ธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำย
เกี่ยวกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนที่
อบรม  ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปิดกำร
ฝึกอบรม  ค่ำวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่ำประกำศนียบัตร 
ค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำพิมพ์เอกสำรและ
สิ่งพิมพ์  ค่ำหนังสือส ำหรับผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม  ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ติดต่อสื่อสำร  ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ ใน
กำรฝึกอบรม  ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสำรส ำหรับผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม  ค่ำของสมนำคุณในกำรดู
งำน  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม   
ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร   
ค่ำยำนพำหนะ  ค่ำป้ำยโครงกำร
โครงกำร  ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็น ฯลฯ 

5,000.- อบต. 
บ้านฝาย 

ส านักปลดั             

 
 
 
 
 

 

ผด.02 



- 40 - 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนฝำย 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม และแหล่งน้ ำ และสิ่งเสริมพัฒนำ พลังงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
        แผนงำนกำรเกษตร 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม  
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64 

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  ดครงการท้องถิ่นอาสา 
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
จิตอาสา  สร้างป่า    
รักษ์น  า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินดครงการท้องถิ่นอาสาปลกู
ป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา 
สร้างป่ารักษ์น  า ดดยมีค่าใช้จา่ย
ประกอบดว้ย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่
จ าเป็นในการจัดดครงการ ค่าวัสดุ
การเกษตร เช่น ต้นไม้ ปุย๋ ค่า
ป้ายดครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
ป้านรณรงค์ ค่าน  าดื่ม น  าใช้ใน
การด าเนินดครงการ  ค่าจ้างเหมา 
บริการ และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็นและเกีย่วขอ้งในการจัด
ดครงการ ฯลฯ 

5,000.- อบต. 
บ้านฝาย 

ส านักปลดั/
กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

2 ดครงการจติอาสา
พระราชทานตามแนว
พระราชด าร ิ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินดครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนว
พระราชด าริ (ท าดีดว้ยหัวใจ)  
ดดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัด
ดครงการ ค่าวัสดุการเกษตร เช่น 
ต้นไม้ ปุ๋ย ค่าปา้ยดครงการ ป้าย
ประชาสัมพันธ ์ป้านรณรงค์ ค่า
น  าดื่ม น  าใช้ในการด าเนิน
ดครงการ  ค่าจา้งเหมา บริการ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็นและ
เกี่ยวขอ้งในการจัดดครงการ ฯลฯ 

5,000.- อบต. 
บ้านฝาย 

ส านักปลดั/
กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

ผด.02 



- 41 - 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนฝำย 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม และแหล่งน้ ำ และสิ่งเสริมพัฒนำ พลังงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
        แผนงำนกำรเกษตร 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม  
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64 

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 ดครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
ดครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
ดดยมีคา่ใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าป้ายดครงการ ค่าอาหาร
พร้อมน  าดื่ม ค่าอาหารว่าง 
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ที่จ าเป็นในการจัดดครงการ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็น 
ฯลฯ 
 

20,000.- 9  หมู่บ้าน ส านักปลดั 
(งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย) 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



- 42 – 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนฝำย 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
5. ยุทธศำสตร์กำรเมืองและกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
 แผนงำนบริหำรทั่วไป 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม  
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64 

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 ค่ารังวัดที่ดิน  ปักเขต
ที่ดิน และระวังชี แนว
เขตที่ดินสาธารณะ
ประดยชน์  

เพื่อจ่ายเป็นค่ารังวัดที่ดิน 
ปักเขตที่ดิน และระวังแนว
เขตที่ดินสาธารณะประดยชน์ 
ค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ ใน
เขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล เป็นต้น 
 

25,๐๐๐.- เขต อบต. 
บ้านฝาย 

ส านักปลดั             

2 การด าเนินการจัดท า
แผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการจัดท าแผนทีภ่าษี
และทะเบยีนทรัพยส์ินของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านฝาย เช่น ค่าจดัซื อแผน
ที่ในการจัดท าแผนท่ีภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน     
ค่าเอกสาร  ค่าวัสดตุ่าง ๆ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็น
ในการจัดท าแผนท่ีภาษี ฯ 
 

150,000.- อบต. 
บ้านฝาย 

กองคลัง 
 

            

 
 
 
 

ผด.02 



- 43 – 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนฝำย 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
5. ยุทธศำสตร์กำรเมืองและกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
 แผนงำนบริหำรทั่วไป 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม  
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64 

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 ดครงการเลือกตั งท้องถิ่น  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินดครงการเลือกตั ง
ท้องถิ่น ของ อบต.บ้านฝาย 
ตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
เกี่ยวกับการเลือกตั ง ค่าอาหาร 
เครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าจัดท า
ป้าย ฯลฯ  

500,000.- อบต. 
บ้านฝาย 

ส านักปลดั             

4 ดครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการจดัเก็บ
รายได้  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินดครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ ดดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จา่ยในพธิี
เปิดและปิดค่าวัสดุ เครื่องเขียน 
และอุปกรณ์ ค่าประกาศนยีบัตร 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่าย
ในการติดตอ่สื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเปา๋หรือสิ่ง
ที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้าย
ดครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็น
ส าหรับการจัดท าดครงการ 

50,000.- อบต. 
บ้านฝาย 

กองคลัง             

ผด.02 



- 44 – 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนฝำย 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
5. ยุทธศำสตร์กำรเมืองและกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม  
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64 

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 ดครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จรยิธรรม 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยตำม
โครงกำรฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อให้ผู้บริหำร
พนักงำน พนักงำนจ้ำง ผู้น ำ
ชุมชน ได้รู้จักบทบำท 
อ ำนำจหน้ำที่กำรบริหำรงำน
อย่ำงมีคุณธรรม จริยธรรม 
 

20,000 อบต. 
บ้านฝาย 

ส านักปลดั             

2 ดครงการส่งเสริมความรู้
เพื่อสร้างพลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย 
 
 
 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร
ส่งเสริมควำมรู้เพื่อสร้ำงพลเมืองดีวิถี
ประชำธิปไตย โดยมีค่ำใช้จ่ำย
ประกอบด้วย  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้
และกำรตกแต่งสถำนที่
อบรม  ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปิดกำร
ฝึกอบรม  ค่ำวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่ำประกำศนียบัตร  ค่ำถ่ำย
เอกสำร  ค่ำพิมพ์เอกสำรและ
สิ่งพิมพ์  ค่ำหนังสือส ำหรับผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม  ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ติดต่อสื่อสำร  ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ ใน
กำรฝึกอบรม  ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสำรส ำหรับผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม  ค่ำของสมนำคุณในกำรดูงำน
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม  
ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  ค่ำอำหำร  
 ค่ำยำนพำหนะ  ค่ำป้ำย
โครงกำร  ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่
จ ำเป็น ฯลฯ ในกำรอบรมส ำหรับกำร
จัดท ำโครงกำร   

20,000 อบต. 
บ้านฝาย 

ส านักปลดั             

ผด.02 



 
 
 
 
 
 
 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ด้ด ำเนินกำร           
ตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนฝำย 
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนฝำย 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
5. ยุทธศำสตร์กำรเมืองและกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
 แผนงำนบริหำรทั่วไป 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64 

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 ครุภณัฑ์ส านักงาน 
 

-  จัดซื้อเก้ำอีท้ ำงำน
จ ำนวน 3 ตัวๆ ละ 2,900  
บำท 
- โดยมีคณุลักษณะ ดังนี ้
1) เก้ำอี้บุนวม ขำอลูมิเนียม 
2) มีพนักพิงสูง  
3) ล้อเลื่อนปรับระดับได ้
4) มีที่พักแขนท้ังสองข้ำง  
- จัดหำโดยสืบรำคำจำก
ท้องตลำด เนื่องจำกไม่มี
ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภณัฑ ์กองมำตรฐำน
งบประมำณ 1   
ส ำนกังบประมำณ ธันวำคม
2562) 
 

8,700 อบต. 
บ้านฝาย 

ส านักปลดั 
 

            

 
 

 
 
 

ผด.02/1 
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนฝำย 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
5. ยุทธศำสตร์กำรเมืองและกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
 แผนงำนบริหำรทั่วไป 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64 

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

2 ครุภณัฑ์ส านักงาน 
 

-  จัดซื อเก้าอี ท างาน
จ านวน 1 ตัวๆ ละ 2,900  
บาท 
- ดดยมีคณุลักษณะ ดังนี  
1) เก้าอี บุนวม ขาอลูมิเนียม 
2) มีพนักพิงสูง  
3) ล้อเลื่อนปรับระดับได ้
4) มีที่พักแขนทั งสองข้าง  
- จัดหาดดยสืบราคาจาก
ท้องตลาด เนื่องจากไม่มี
ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ ์กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1   
ส านักงบประมาณ ธันวาคม
2562) 
 
 
 

2,900 อบต. 
บ้านฝาย 

กองคลัง 
 

            

 

ผด.02/1 
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนฝำย 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
5. ยุทธศำสตร์กำรเมืองและกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
 แผนงำนบริหำรทั่วไป 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64 

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 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
  

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำน
ประมวลผล จ ำนวน 1 
เครื่อง  โดยมีคณุลักษณะ
ตำมประกำศเกณฑร์ำคำ
กลำงและคณุลักษณะ
พื้นฐำนครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือน
พฤษภำคม 2563  
 
 
 
 
 
 

22,000 อบต. 
บ้านฝาย 

ส านักปลดั 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.02/1 
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนฝำย 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  1  เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
5. ยุทธศำสตร์กำรเมืองและกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
 แผนงำนบริหำรทั่วไป 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64 

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 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
  

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ส ำหรับงำนประมวลผล 
แบบท่ี 1 (จอแสดงภำพ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) 
จ ำนวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะตำมประกำศ
เกณฑร์ำคำกลำงและ
คุณลักษณะพื้นฐำนครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือน
พฤษภำคม 2563  
 
 
 
 
 

22,000 อบต. 
บ้านฝาย 

ส านักปลดั 
 

            

 

ผด.02/1 
 


