
ติดต่อ งานสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านฝาย
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 055-810076

ณ ส�านักปลัด องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านฝาย

การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2562

เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2562
(ส�ำหรับรำยที่ตกหล่น จะได้รับเงิน ณ เดือนที่ลงทะเบียนจนเด็กอำยุครบ 3 ปี)

เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
(จะได้รับเงิน ณ เดือนเกิดจนเด็กอำยุครบ 3 ปี)

เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน ดังนี้
1. แบบลงทะเบียน (ดร.01)
2. แบบรับรองสถำนะของครัวเรือน (ดร.02)
3. ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชนของหญิงตั้งครรภ์ หรือมำรดำของเด็กแรกเกิด หรือบิดำของเด็กแรกเกิด 
 หรือผู้ปกครองของเด็กแรกเกิดแล้วแต่กรณี
4. ส�ำเนำทะเบียนสมรส (ถ้ำมี)
5. ส�ำเนำสมุดบันทึกสุขภำพแม่และเด็ก
6. ส�ำเนำสูติบัตรเด็ก  1  ฉบับ  (ยื่นหลังคลอด)
7. ส�ำเนำสมุดบัญชีที่สำมำรถใช้ในกำรโอนเงินอุดหนุน ได้แก่ บัญชีออมทรัพย์ สะสมทรัพย์ เงินฝำกเผื่อเรียก 
 กระแสรำยวัน ของธนำคำรกรุงไทย หรือ ธนำคำรออมสิน หรือ ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร          
 (ของมำรดำ) 
8. ส�ำเนำบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ  (ถ้ำมี)



	 เมื่อวันที่	(31	ธันวาคม	2561)	เวลา	20.00	น.	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

พระราชทานพระราชด�ารัสแก่ประชาชนชาวไทย	 เนื่องในวันขึ้นปีใหม่	 พุทธศักราช	 2562	 ณ	 พระที่นั่งอัมพรสถาน	

พระราชวังดุสิต	ความว่า

	 “บัดนี้	 ถึงวาระดิถีขึ้นปีใหม่	 พุทธศักราช	 2562	 ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้	 ส่งความปรารถนาดีและอ�านวยพรแก่

ทุกๆ	ท่าน	 ให้มีความสุขความเจริญ	 ให้มีก�าลังกาย	ก�าลังใจ	และสติปัญญาที่แจ่มใส	 เข้มแข็ง	ตลอดจนสุขภาพที่แข็งแรง	

ประสบแต่ความสุขความความเจริญ	อันเป็นมงคลยิ่งๆ	ขึ้นไป

	 เมื่อเรามีความรัก	ความปรารถนาดี	มีสติปัญญา	และเหตุผล	มีความรู้จักความพอเหมาะ	พอเพียง	มีความอดทน

พากเพียร	รู้เหตุผล	รู้วิธีการแก้ปัญหา	ซึ่งจะน�าพาซึ่งความสุขที่เกิดขึ้นในตน	และน�าไปสู่ความสุขต่อครอบครัว	ต่อสังคม	

และประเทศชาติ	ท�าให้เราสามารถแก้ไขปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ	ที่เกิดขึ้น	ให้ผ่านไปได้ด้วยดี	ท�าให้ชาติบ้านเมือง

เจริญก้าวหน้าและมั่นคงได้

	 ขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

ทั้งปวง	จงปกป้อง	คุ้มครอง	รักษา	ให้ทุกท่าน	มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง	มีขวัญและก�าลังใจ	สติปัญญาที่แจ่มใส	ใน

การที่จะเป็นพลังที่เข้มแข็ง	มั่นคง	ต่อประเทศชาติและบ้านเมืองของเราต่อไป”
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 องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลเกิดขึ้นภำยใต้นโยบำยกำรกระจำยอ�ำนำจกำรปกครองให้กับ

ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรปกครองตนเอง กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน พึ่งตนเองได้ มีคุณภำพชีวิต สภำพ

แวดล้อมและสังคมที่ดีมีคุณภำพ และเป็นภำรกิจที่ต้องด�ำเนินกำรและต้องพร้อมบูรณำกำรทุกภำค

ส่วน ทั้งภำครัฐและเอกชนโดยอำศัยระเบียบ กฎหมำย นโยบำย และแนวทำงกำรปฏิบัติงำนตำมหลัก

ธรรมำภิบำลน้อมน�ำแนวกำรด�ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในกำรขับเคลื่อน เพื่อแก้ไข

ปัญหำควำมเดือดร้อนของชุมชนให้เข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน  

ด้ำนคุณภำพชีวิต  ด้ำนส่งเสริมกำรศึกษำ ด้ำนส่งเสริมสำธำรณสุข ด้ำนส่งเสริมอำชีพในชุมชน 

ด้ำนวำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และด้ำนกำรก้ำวสู่ประชำคมอำเซียน  

 องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบ้ำนฝำย	 ได้จัดท�าวารสารรายงานผลการด�าเนินงานขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลบ้านฝาย	 ซึ่งเป็นช่องทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานประจ�าปีงบประมาณ2561	

ให้ประชาชนได้รับทราบการด�าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านฝายและได้เห็นถึงความตั้งใจใน

การท�างานของคณะผู้บริหาร	 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านฝาย	 รวมถึงพนักงานขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลบ้านฝายทุกท่าน	ซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้น�าท้องที่	หน่วยงานภาครัฐและเอกชน	

และพี่น้องชาวต�าบลบ้านฝาย	ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และประสบความส�าเร็จเป็นรูปธรรม	

 องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบ้ำนฝำย	 มุ่งมั่นและคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 การบริหารจัดการ						

งบประมาณตามโครงการต่าง	 ๆ	 ทั้งในรอบปีงบประมาณ2561	 และที่ผ่านมา	 จะสามารถตอบสนองความ

ต้องการของชาวต�าบลบ้านฝายได้เป็นอย่างดี

องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านฝาย

3องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบ้ำนฝำย รำยงำนประจ�ำปี 2561



	 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2560	 หมวด	 14	 มาตรา	 253	 ก�าหนดให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 สภาท้องถิ่น	 และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด�าเนินงาน

ให้ประชาชนทราบ	 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ	 เพื่อเผยแพร่ผลการด�าเนินงาน	 รวมไปถึง

โครงการส�าคัญในรอบปีงบประมาณ	 ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจอันดีให้กับ

ประชาชนที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  

	 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ	 องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านฝาย	 จึงจัดท�า

รายงานประจ�าปีงบประมาณ	 2561	 โดยมีกรอบเนื้อหาให้ชาวต�าบลบ้านฝายได้ทราบถึงทิศทางการพัฒนา

ซึ่งประกอบไปด้วย	 วิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 ยุทธศาสตร์การพัฒนา	 เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงหน่วยงานที่

ต้องการจะติดต่อหรือประสานงานได้สะดวกยิ่งขึ้น		 	

 

	 นอกจากนี้	ภายในเล่มได้มีการรายงานผลการด�าเนินงานในรอบปีงบประมาณ	2561	ตามยุทธศาสตร์

การพัฒนาทั้ง	 6	 ด้าน	 ได้แก่	 การพัฒนาคุณภาพชีวิต	 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน	 การพัฒนา

ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย	 การพัฒนาด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อม	การเมืองและการบริหารจัดการที่ดี	และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

จัดท�าโดย  :
	 องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านฝาย

ที่ปรึกษา  :
 นำยแบงค์   เนตรขันทอง

	 นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านฝาย

คณะท�างาน  :
 นำงชุตินันท์   ภูมิภำค

	 รองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านฝาย

 นำยปกำสิต  พรมมำ

	 รองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านฝาย

 นำยสมบัติ   มำท�ำมำ

	 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านฝาย

 นำยนำวฤทธิ์   ทองย้อย

	 ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านฝาย

 นำงวำริณี เสำวภำ

	 หัวหน้าส�านักปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านฝาย

เจ้าของ  : 
 องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบ้ำนฝำย

	 หมู่ที่		4		บ้านม่วง		ต�าบลบ้านฝาย		อ�าเภอน�้าปาด		จังหวัดอุตรดิตถ์		53110

	 โทรศัพท์		:		055	-	810	076	-	7

	 โทรสาร		:		055	-	810	076	

4 5องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบ้ำนฝำย รำยงำนประจ�ำปี 2561 องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบ้ำนฝำย รำยงำนประจ�ำปี 2561

 สำร  อบต.บ้ำนฝำย

 บทน�ำ

 คณะผู้จัดท�ำ

 วิสัยทัศน์

 พันธกิจ

 ท�ำเนียบคณะผู้บริหำร

 ท�ำเนียบสภำ

3

4

5

6

6

7

7

10

11

16

21

22

 ท�ำเนียบหัวหน้ำส่วนรำชกำร

 ท�ำเนียบข้ำรำชกำร  และพนักงำนจ้ำง

 ผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564)

 งบรำยรับ – รำยจ่ำยตำมงบประมำณประจ�ำปี 2561

 ภำพกิจกรรมกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปี 2561



นำยแบงค์  เนตรขันทอง
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านฝาย

นำยธนญชัย  จันทร์แสนตอ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านฝาย

 นำงชุตินันท์  ภูมิภำค นำยสมบัติ  มำท�ำมำ นำยปกำสิต  พรมมำ 
	 รองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านฝาย	 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านฝาย	 รองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านฝาย

 นำงสมนึก  ไชยทิง นำยนำวฤทธิ์  ทองย้อย 
	 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านฝาย	 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านฝาย	
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1. ส่งเสริมกำรพัฒนำอำชีพ  กำรศึกษำ  ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  และสวัสดิกำรของประชำชนให้มี  

 คุณภำพชีวิตอยู่ดีมีสุข

2. ส่งเสริมพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน  สำธำรณูปโภค  สำธำรณูปกำร  ให้ได้มำตรฐำน

3. สร้ำงภูมิคุ้มกันในสังคม  และควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรอนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ  และสิ่งแวดล้อม

5. ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองอย่ำงยั่งยืน

6. ส่งเสริมพัฒนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชน  น�ำสังคมไทยสู่อำเซียน

เป้าหมาย
1. ประชำชนมีควำมเป็นอยู่ที่ดี  มีควำมสุขในกำรด�ำรงชีวิต  และมีวัฒนธรรมประเพณีอันดีงำม

2. พัฒนำบ�ำรุงรักษำเส้นทำงคมนำคม  ระบบสำธำรณูปโภค  สำธำรณูปกำร  ไฟฟ้ำ  

 และงำนก่อสร้ำงต่ำง ๆ  ให้ได้มำตรฐำน  ครอบคลุม  และมีประสิทธิภำพ

3. ประชำชนมีควำมมั่นคง  ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4. พัฒนำธรรมชำติและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้คงสภำพ

5. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดีมีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมมำภิบำล

6. บุคลำกรในหน่วยงำน/ชุมชนมีกำรเตรียมพร้อมในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน



 นำงสมนึก  ไชยทิง นำยเด็ด  ศรีค�ำ    นำยธีรเกียรติ  พะตัน    นำยสุนทร  มีชิน นำงเรณู  ล้อสินค�ำ 
	 สมาชิกสภาองค์การบริหาร	 สมาชิกสภาองค์การบริหาร	 สมาชิกสภาองค์การบริหาร	 สมาชิกสภาองค์การบริหาร	 สมาชิกสภาองค์การบริหาร
	 ส่วนต�าบลบ้านฝาย		 ส่วนต�าบลบ้านฝาย	 ส่วนต�าบลบ้านฝาย	 ส่วนต�าบลบ้านฝาย	 ส่วนต�าบลบ้านฝาย
	 หมู่ที่	1		 หมู่ที่	1	 หมู่ที่	2	 หมู่ที่	2	 หมู่ที่	3

 นำยเรืองเดช  ระวังภัย  นำยธนญชัย  จันทร์แสนตอ    นำงปรำณีต  ผมปัน    นำงสำวเนื้อน้อง  อองกุลนะ   นำยละเมิด  ขวำขันธ์ 
	 สมาชิกสภาองค์การบริหาร	 สมาชิกสภาองค์การบริหาร	 สมาชิกสภาองค์การบริหาร	 สมาชิกสภาองค์การบริหาร	 สมาชิกสภาองค์การบริหาร
	 ส่วนต�าบลบ้านฝาย		 ส่วนต�าบลบ้านฝาย	 ส่วนต�าบลบ้านฝาย	 ส่วนต�าบลบ้านฝาย	 ส่วนต�าบลบ้านฝาย
	 หมู่ที่	3		 หมู่ที่	4	 หมู่ที่	4	 หมู่ที่	5	 หมู่ที่	5

 นำยสุทธิ  ติค�ำ    นำยวงษ์เพชร  ทำต่อย       นำงคล้ำย  มังดี     นำยภูพิธนรัฐ  ดีภัคตินันท์   นำงค�ำแว่น  ไชยโสภำ 
	 สมาชิกสภาองค์การบริหาร	 สมาชิกสภาองค์การบริหาร	 สมาชิกสภาองค์การบริหาร	 สมาชิกสภาองค์การบริหาร	 สมาชิกสภาองค์การบริหาร
	 ส่วนต�าบลบ้านฝาย		 ส่วนต�าบลบ้านฝาย	 ส่วนต�าบลบ้านฝาย	 ส่วนต�าบลบ้านฝาย	 ส่วนต�าบลบ้านฝาย
	 หมู่ที่	6		 หมู่ที่	6	 หมู่ที่	7	 หมู่ที่	7	 หมู่ที่	8

 นำยเปรม  ล้อสินค�ำ      นำงเฉลำ  เทพอินทร์       นำยพรมมำ  ใจมูล
	 สมาชิกสภาองค์การบริหาร	 สมาชิกสภาองค์การบริหาร	 สมาชิกสภาองค์การบริหาร
	 ส่วนต�าบลบ้านฝาย		 ส่วนต�าบลบ้านฝาย	 ส่วนต�าบลบ้านฝาย
	 หมู่ที่	8		 หมู่ที่	9	 หมู่ที่	9
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นำยนำวฤทธิ์  ทองย้อย
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านฝาย	กลาง

 นำงปรำณี  สุขพรม นำยคงเดช  ค�ำสุข นำงอรสำ  ข�ำคง
	 ผู้อ�านวยการกองคลัง	ต้น	 ผู้อ�านวยการกองช่าง	ต้น	 ผู้อ�านวยการกองการศึกษา	ต้น

 นำงวำริณี  เสำวภำ นำยนำวฤทธิ์  ทองย้อย นำยนำวฤทธิ์  ทองย้อย
	 หัวหน้าส�านักปลัดองค์การบริหาร	 ปลัด	อบต.บ้านฝาย	กลาง	รักษาราชการแทน		 ปลัด	อบต.บ้านฝาย	กลาง	รักษาราชการแทน
	 ส่วนต�าบลบ้านฝาย	ต้น	 ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุข	ต้น ผู้อ�านวยการกองส่งเสริมการเกษตร	ต้น

นำงวำริณี เสำวภำ
หัวหน้าส�านักปลัด	ต้น

 นำงกัลย์กมล  ก�ำยำน   นำงสุจิตรำ  ระวังภัย  นำงจันทรำ  เปี้ยจันทร์ จ่ำเอก อนุชำ  กรงทอง 
	 นักพัฒนาชุมชน	 นักทรัพยากรบุคคล	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		 เจ้าพนักงานป้องกันและ		
	 ช�านาญการ	 ช�านาญการ	 ช�านาญการ	 บรรเทาสาธารณภัย	 	
	 	 	 	 ช�านาญงาน

 นำงสำวชญำณิศำ  เวียงนำค  นำยเจษฎำ  เสำวภำ นำยโรย  ผำแดง 
	 	เจ้าพนักงานธุรการ	 พนักงานขับรถบรรทุกน�้า	 พนักงานจ้างทั่วไป	
	 ปฏิบัติงาน

 นำยกรุง  กรงทอง นำยคงศักดิ์  ขัตติ
	 จ้างเหมาบริการ	 จ้างเหมาบริการ	
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 นำงณัฏฐฉัตร  พลเยี่ยม  นำงลักษณำ  ธนะสังข์ นำงลักษมี  น้อยค�ำภำ   นำยปิยะโชติ  ชัยวิชิต      นำงสำวดุษณี  ชนสยอง 
	 	นักวิชาการเงินและบัญชี	 นักวิชาการจัดเก็บรายได้	 	นักวิชาการพัสดุ	 เจ้าพนักงานธุรการ	 พนักงานจ้างทั่วไป
	 ช�านาญการ	 ช�านาญการ	 ปฏิบัติการ	 ปฏิบัติงาน

 นำยธ�ำรงค์  เพ็ชรเมือง   นำงสำวเสำวภำคย์  จันทร์ปุย นำยประภำส  มำชัยสิทธิ์   นำยธนกฤต  กุลพรม
	 	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	 พนักงานจ้างทั่วไป	 	พนักงานจ้างทั่วไป

นำงปรำณี  สุขพรม
ผู้อ�านวยการกองคลัง	ต้น

นำยคงเดช  ค�ำสุข
ผู้อ�านวยการกองช่าง	ต้น

นำงอรสำ  ข�ำคง
	ผู้อ�านวยการกองการศึกษา	ต้น

นำยนำวฤทธิ์  ทองย้อย
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านฝาย	กลาง	รักษาราชการแทน

ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุข	ต้น

นำยนำวฤทธิ์  ทองย้อย
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านฝาย	กลาง	รักษาราชการแทน

ผู้อ�านวยการกองส่งเสริมการเกษตร	ต้น

 นำงกิ่งแก้ว  อุทุมพร      นำงจุฬำรัตน์  สุปินตำ
 ครู	คศ.	1	 ครู	คศ.	1

 นำยอนุสรณ์  หงษ์ทอง
 นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

 นำยบุญมำ  ค�ำทอง       นำยผะ  บุค�ำ
 พนักงานขับรถขยะ				 พนักงานจ้างทั่วไป

 นำยทวี  มะณี      นำยสุริยะ  โจ่มำลำ
 พนักงานจ้างทั่วไป	 จ้างเหมาบริการ

 นำงสำวบังอร  ยำธงชัย     นำงสำววรำภรณ์  เสนำ
 พนักงานจ้างทั่วไป	 จ้างเหมาบริการ
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ผลการด�าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564)
องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านฝาย

สรุปผลการด�าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจ�าปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านฝาย อ�าเภอน�้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (2561 – 2564) 
องคการบริหารสวนตําบลบานฝาย 

*************** 

ลําดับ ยุทธศาสตรการพัฒนา 
จํานวนโครงการ        

ท่ีอยูในแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป  2561 

จํานวนโครงการ
ท่ีแลวเสร็จ 

คิดเปนรอยละของ
โครงการท่ีปรากฏ

ในแผนฯ 
1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 93 41 44.09 
2 การพัฒนาสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน 168 15 8.92 
3 การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย 16 3 18.75 
4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 12 3 18.75 
5 การเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี 13 5 38.46 
6 การเขาสูประชาคมอาเซียน 2 - - 

รวม 304 67 22.04 
 

สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ 2561 
องคการบริหารสวนตําบลบานฝาย อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ 

1. ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แผนงานบริหารท่ัวไป 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว 

งบประมาณ 
ท่ีจายจริง 

1 คาจางเหมาจดัทําสื่อโฆษณาและเผยแพร 20,000 - 
2 คาจางเหมาจดัทําปายประชาสมัพันธตามนโยบายของรัฐ และหนวยงานท่ี

เก่ียวของรวมถึงปายประชาสัมพันธ 
20,000 600 

3 คาจางเหมาในการดูแล  จดัทํา  ออกแบบ   
และพัฒนาเว็บไซต (Wed Site) ของ อบต. 

10,000 4,000 

4 โครงการศูนยจัดซื้อจดัจาง และขอมูลขาวสารระดับอําเภอ 16,000 - 

5 โครงการสนับสนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอนํ้าปาด 

16,000 - 

แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว 

งบประมาณ 
ท่ีจายจริง 

1 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมวง 
(คาจัดการเรียนการสอน) 

37,400 37,400 

2 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ทรายขาว (คาจัดการเรยีนการสอน) 

28,900 28,900 

3 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หนองแหว (คาจัดการเรียนการสอน) 

28,900 28,900 

4 โครงการพัฒนาผูปกครองเพ่ือพัฒนาไอคิว อีคิว เด็กปฐมวัย 10,000 2,400 
5 โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทรายขาว 18,300 18,300 
6 โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเดก็เล็กสังกัด อบต.บานฝาย ประจําป 2561 20,000 - 
7 โครงการปรับปรุงภมูิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมวง 42,000 42,000 
8 โครงการวันเด็กแหงชาต ิ 20,000 - 
9 อาหารเสริม(นม) ท้ัง 4 โรงเรยีน 457,980 417,279.69 
10 คาอาหารกลางวันท้ัง 4 โรงเรยีน 956,000 920,000 
11 โครงการจดัซื้อหนังสือพิมพประจาํหมูบาน 65,700 65,340 

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (2561 – 2564) 
องคการบริหารสวนตําบลบานฝาย 
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4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 12 3 18.75 
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4 โครงการศูนยจัดซื้อจดัจาง และขอมูลขาวสารระดับอําเภอ 16,000 - 

5 โครงการสนับสนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอนํ้าปาด 

16,000 - 

แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว 

งบประมาณ 
ท่ีจายจริง 

1 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมวง 
(คาจัดการเรียนการสอน) 

37,400 37,400 

2 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ทรายขาว (คาจัดการเรยีนการสอน) 

28,900 28,900 

3 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หนองแหว (คาจัดการเรียนการสอน) 

28,900 28,900 

4 โครงการพัฒนาผูปกครองเพ่ือพัฒนาไอคิว อีคิว เด็กปฐมวัย 10,000 2,400 
5 โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทรายขาว 18,300 18,300 
6 โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเดก็เล็กสังกัด อบต.บานฝาย ประจําป 2561 20,000 - 
7 โครงการปรับปรุงภมูิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมวง 42,000 42,000 
8 โครงการวันเด็กแหงชาต ิ 20,000 - 
9 อาหารเสริม(นม) ท้ัง 4 โรงเรยีน 457,980 417,279.69 
10 คาอาหารกลางวันท้ัง 4 โรงเรยีน 956,000 920,000 
11 โครงการจดัซื้อหนังสือพิมพประจาํหมูบาน 65,700 65,340 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว 

งบประมาณ 
ท่ีจายจริง 

12 อาหารเสริม(นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 114,310 86,035.74 
13 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมวง 107,800 107,280 
14 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน

หนองแหว 
83,300 82,898 

15 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ทรายขาว 

83,300 72,182 

16 คาใชจายในการจัดงานรัฐพิธีวันสําคัญทางราชการของศูนยพัฒนาเดก็เล็ก 5,000 - 

แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว 

งบประมาณ 
ท่ีจายจริง 

1 โครงการรณรงคปองกันและควบคมุโรคไขเลือดออกตําบลบานฝาย 40,000 25,700 
2 โครงการปองกันและควบคุมโรคตดิตอจากสตัวสูคน 20,000 17,550 
3 โครงการรณรงคปองกันโรคตดิตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส 20,000 20,000 
4 โครงการการดําเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข 

หมูท่ี 1-9 
180,000 180,000 

แผนงานสังคมสงเคราะห 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว 

งบประมาณ 
ท่ีจายจริง 

1 โครงการชวยเหลือผูประสบภยัหนาว 30,000 - 
2 โครงการบรรเทาทุกข และรับบริจาคโลหติ เพ่ือชวยเหลือประชาชน  ผูปวย

ยากไร  ผูประสบภยั และผูดอยโอกาส (อุดหนุนก่ิงกาชาด) 
20,000 20,000 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว 

งบประมาณ 
ท่ีจายจริง 

1 โครงการสงเสริมอาชีพการทําบายศรีดวยวัสดุธรรมชาต ิ 20,000 13,953 
2 โครงการจดัทําเวทีประชาคมหมูบาน และตําบล 10,000 - 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว 

งบประมาณ 
ท่ีจายจริง 

1 โครงการประเพณีสงกรานต รดนํ้าดําหัวผูสูงอาย ุ 10,000 10,000 
2 โครงการจดังานอนุรักษวัฒนธรรมและทํานุบํารุงสงเสริมวันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา (แหเทียนเขาพรรษา) 
30,000 - 

3 โครงการจดังานวัฒนธรรมและอนุรักษประเพณีทองถ่ิน งานประเพณีไหลเรือ
ไฟวันออกพรรษา หมู 2 บานใหม 

5,000 3,000 

4 โครงการจดังานวัฒนธรรมและอนุรักษประเพณีทองถ่ิน งานบุญขาวจี่ หมู 3 
บานนากวาง 

5,000 - 

5 โครงการพญาปาด  และเทศกาลหอมกระเทียม 60,000 44,400 
6 โครงการจดังานพญาปาด และเทศกาลหอมกระเทียม (อุดหนุนอําเภอ) 25,000 25,000 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว 

งบประมาณ 
ท่ีจายจริง 

7 โครงการแขงขันกีฬา อบต.บานฝายสัมพันธตานยาเสพติด  70,000 56,500 
8 โครงการจดังานพระยาพิชัยดาบหกัและงานกาชาดจังหวัดอุตรดติถ (อุดหนุน

อําเภอ) 
25,000 25,000 

9 โครงการจดังานวันคลายวันสวรรคต รัชกาลท่ี 9  3,000 3,000 
10 โครงการจดังานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “12 สิงหา

พระบรมราชินีนาถ”  
5,000 5,000 

11 โครงการจดังานวันปยมหาราช 3,000 3,000 
12 โครงการการจัดงานมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 5,000 5,000 
13 โครงการแขงขันกีฬาหาเสา (เบญจสัมพันธ) 20,000 20,000 
14 โครงการแขงขันกีฬาทองถ่ิน ทองท่ีสัมพันธตานยาเสพตดิ 20,000 20,000 
15 โครงการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเด็กปฐมวัย 12,000 12,000 

แผนงานงบกลาง 

 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว 

งบประมาณ 
ท่ีจายจริง 

1 เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ 12,289,200 12,009,500 
2 เบ้ียยังชีพคนพิการ 3,916,800 3,714,400 
3 เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 132,000 126,000 
4 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 120,000 109,800 

2. ยุทธศาสตรท่ี  2   การพัฒนาดานสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว 

งบประมาณ 
ท่ีจายจริง 

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายขางวัด – นาสิม  หมู 1 บานฝาย 

210,000 209,000 

2 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลกูรังบดอัดแนน สายหวยขุนเจีย 
ขางบานนายจักรี  จันทรแสนตอ หมู 8  บานโคกทรายขาว 

283,000 282,000 

3 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลกูรังบดอัดแนน  
สายหนองหัวแสน  หมู 2 บานใหม 

64,000 63,000 

4 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลกูรังบดอัดแนน  
สายดงแดง   หมู 5 บานทรายขาว 

195,000 194,000 

5 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลกูรังบดอัดแนน  
สาย รพสต.บานฝาย – รองโปรง   หมู 4 บานมวง 

93,000 92,000 

6 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลกูรังบดอัดแนน  
สายนาญวน   หมู 4 บานมวง 

82,000 81,000 

7 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ หมู 2 บานใหม 158,946.79 158,946.79 
8 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ หมู 5 บานทรายขาว 53,901.25 53,901.25 
9 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล. ภายในหมูบาน จากบานนายเรือง  แกว

สอง – เขาในหมูบาน หมู 6  บานหนองแหว 
335,000 334,500 

2. ยุทธศาสตรท่ี  2   การพัฒนาดานสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน 
แผนงานการเกษตร 

 

3. ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว 

งบประมาณ 
ท่ีจายจริง 

1 กิจกรรม “วัน อปพร. 22  มีนาคม ของทุกป” 10,000 - 
2 โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุทางถนน 10,000 1,000 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

แผนงานงบกลาง 

4. ยุทธศาสตรท่ี 4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว 

งบประมาณ 
ท่ีจายจริง 

1 โครงการขุดลอกหนาฝาย นาหมาข้ี หมู 4 บานมวง 17,000 17,000 
2 โครงการกอสรางลําเหมือง คสล. นาภูทอก หมู 9 บานโพนทอง 285,000 284,500 
3 โครงการกอสรางลําเหมือง คสล. ฝายนาผี  หมู 3 บานนากวาง 263,000 262,500 
4 โครงการกอสรางฝายนํ้าลน คสล.นาหวยแลงใต  หมู 4 บานมวง             76,000           76,000 
5 โครงการซอมแซมระบบประปาหมูบาน หมู 9  บานโพนทอง               38,000           37,500 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว 

งบประมาณ 
ท่ีจายจริง 

1 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ ประจาํปงบประมาณ 2561 65,000 - 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว 

งบประมาณ 
ท่ีจายจริง 

1 เงินสํารองจาย 400,000 181,481 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว 

งบประมาณ 
ท่ีจายจริง 

1 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดํารสิมเด็จพระเทพราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

10,000 - 

2 โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ ตามลักษณะโครงการท่ีจดัข้ึน  20,000 - 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว 

งบประมาณ 
ท่ีจายจริง 

1 โครงการอบรมสงเสรมิความรูการคัดแยกขยะมูลฝอย และขยะอันตรายใน
ครัวเรือน 

30,000 28,825 

2 คาจางเหมา ปรับเกลีย่ ขุด ฝง กลบบอท้ิงขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลในเขต 
อบต.บานฝาย  

100,000 55,800 
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แผนงานการเกษตร 

5. ยุทธศาสตรท่ี 5  การเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี 
แผนงานบริหารท่ัวไป 

แผนงานการศึกษา 

แผนงานสาธารณสุข 

แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว 

งบประมาณ 
ท่ีจายจริง 

1 โครงการรักนํ้า รักปา รักษาแผนดนิ 10,000 - 
2 โครงการปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน 50,000 - 
3 โครงการทองถ่ินอาสา ปลูกปาเฉลมิพระเกียรติ “จิตอาสา สรางปา รกัษนํ้า” 5,000 1,010 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว 

งบประมาณ 
ท่ีจายจริง 

1 คารังวัดท่ีดิน ปกเขตท่ีดิน และระวังช้ีแนวเขตท่ีดินสาธารณะประโยชน ฯลฯ 35,000 20,970 
2 การดําเนินการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 70,000 600 
3 กิจกรรมวันทองถ่ินไทย 18  มีนา ของทุกป 10,000 - 
4 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได  30,000 - 
5 เกาอ้ีบุนวมขาเหล็ก (สํานักปลดั ,กองคลัง) 7,500 7,500 
6 ตูเหล็ก 2 บาน (มอก.) (กองคลัง) 11,000 9,000 
7 ตูเหล็กใสแฟม 2 ช้ัน 20 ชอง(กองคลัง) 2,500 2,500 
8 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) (กองคลัง) 3,300 3,300 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว 

งบประมาณ 
ท่ีจายจริง 

1 ตูเหล็กใสเอกสาร ชนิด 10 ชอง ขนาดกวาง 3 ฟุต สูง 4 ช้ัน 3,500 3,500 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว 

งบประมาณ 
ท่ีจายจริง 

1 ตูเหล็กใสแฟม ชนิด 10 ชอง ขนาดกวาง 3 ฟุต สูง 4 ช้ัน 3,500 3,500 
2 เครื่องพนหมอกควัน 59,000 55,000 
3 เกาอ้ีบุนวมขาเหล็ก  2,500 2,500 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว 

งบประมาณ 
ท่ีจายจริง 

1 เกาอ้ีบุนวมขาเหล็ก  5,000 5,000 
2 ตูเหล็ก 2 บาน (มอก.) 5,500 4,500 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว 

งบประมาณ 
ท่ีจายจริง 

1 โครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม  15,000 8,730 
2 โครงการสงเสริมความรูเพ่ือสรางพลเมอืงดีวิถีประชาธิปไตย 20,000 - 

ผลการด�าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่จ่ายจากเงินสะสม ประจ�าปีงบประมาณ 2561
ขององค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านฝาย อ�าเภอน�้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ผลการด�าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ�าปีงบประมาณ 2561
ขององค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านฝาย อ�าเภอน�้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

งบรายรับ – รายจ่ายตามงบประมาณประจ�าปี 2561
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมท่ีจายจากเงินสะสม ประจําปงบประมาณ 2561 
ขององคการบริหารสวนตําบลบานฝาย  อําเภอน้ําปาด  จังหวัดอุตรดิตถ 

 
2. ยุทธศาสตรท่ี  2   การพัฒนาดานสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 
แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจาย 

1 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลติก คอนกรตี  สายทาง 
อต. 2028 ตอนทางเขาหมูบานชําบุน หมู 7 

5,180,000 3,574,000 

 

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปงบประมาณ 2561 
ขององคการบริหารสวนตําบลบานฝาย  อําเภอน้ําปาด  จังหวัดอุตรดิตถ 

1. ยุทธศาสตรท่ี  1   การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แผนงานสังคมสงเคราะห   

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจาย 

1 โครงการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยใหแกคนพิการ 60,000 60,000 

งบรายรับ – รายจายตามงบประมาณประจําป 2561 
ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2560  ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 

ที่ 
รายการ ประมาณการ รับจริง หมายเหต ุ

รายรับตามประมาณการ      
1 ภาษีอากร 278,900 - 365,166 13  
2 คาธรรมเนียมคาปรับและใบอนญุาต 218,600 - 242,412 50  
3 รายไดจากทรัพยสิน 520,000 - 647,476 62  
4 รายไดจากสาธารณูปโภค 30,000 - 55,332 -  
5 รายไดเบ็ดเตล็ด 70,000 - 103,810 -  
6 รายไดจากทุน 400 - -   
7 ภาษีจัดสรร 14,080,000 - 19,248,330 51  
8 เงินอุดหนุน 22,790,000 - 22,799,036 64  

รวมรายจายตามงบประมาณรายรับทัง้สิ้น 37,992,900 - 43,461,564 40  
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบวุัตถุประสงค 72,000 -  
รวมรายรบัทั้งสิ้น 43,533,564 40 

 

ที่ 
รายการ ประมาณการ จายจริง หมายเหต ุ

รายจายตามงบประมาณ      
1 งบกลาง 17,106,869 - 16,376,937 -  
2 เงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,398,320 - 2,398,320 -  
3 เงินเดือน (ฝายประจํา) 8,224,120 - 6,855,117 88  
4 คาตอบแทน 424,800 - 165,400 -  
5 คาใชสอย 3,294,600 - 2,280,727 12  
6 คาวัสดุ 1,894,103 - 1,224,964 13  
7 คาสาธารณูปโภค 870,639 - 561,778 60  
8 เงินอุดหนุน 1,474,849 - 1,438,848 04  
9 คาครุภัณฑ 303,300 - 96,300 -  
10 คาที่ดินและส่ิงกอสราง 2,001,300 - 1,993,300 -  
11 รายจายอื่น - - -   

รวมรายจายตามงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 37,992,900 - 33,391,692 77  
รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 72,000 -  

รายจายที่จายจากเงินสะสม 3,574,000 - 
รวมรายจายทัง้สิ้น 33,463,692 77 

รายรับสูงกวารายจาย 6,495,871 63 

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมท่ีจายจากเงินสะสม ประจําปงบประมาณ 2561 
ขององคการบริหารสวนตําบลบานฝาย  อําเภอน้ําปาด  จังหวัดอุตรดิตถ 

 
2. ยุทธศาสตรท่ี  2   การพัฒนาดานสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 
แผนงานเคหะและชมุชน 
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งบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจาย 

1 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลติก คอนกรตี  สายทาง 
อต. 2028 ตอนทางเขาหมูบานชําบุน หมู 7 

5,180,000 3,574,000 

 

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปงบประมาณ 2561 
ขององคการบริหารสวนตําบลบานฝาย  อําเภอน้ําปาด  จังหวัดอุตรดิตถ 

1. ยุทธศาสตรท่ี  1   การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แผนงานสังคมสงเคราะห   

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจาย 

1 โครงการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยใหแกคนพิการ 60,000 60,000 

งบรายรับ – รายจายตามงบประมาณประจําป 2561 
ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2560  ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 

ที่ 
รายการ ประมาณการ รับจริง หมายเหต ุ

รายรับตามประมาณการ      
1 ภาษีอากร 278,900 - 365,166 13  
2 คาธรรมเนียมคาปรับและใบอนญุาต 218,600 - 242,412 50  
3 รายไดจากทรัพยสิน 520,000 - 647,476 62  
4 รายไดจากสาธารณูปโภค 30,000 - 55,332 -  
5 รายไดเบ็ดเตล็ด 70,000 - 103,810 -  
6 รายไดจากทุน 400 - -   
7 ภาษีจัดสรร 14,080,000 - 19,248,330 51  
8 เงินอุดหนุน 22,790,000 - 22,799,036 64  

รวมรายจายตามงบประมาณรายรับทัง้สิ้น 37,992,900 - 43,461,564 40  
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบวุัตถุประสงค 72,000 -  
รวมรายรบัทั้งสิ้น 43,533,564 40 

 

ที่ 
รายการ ประมาณการ จายจริง หมายเหต ุ

รายจายตามงบประมาณ      
1 งบกลาง 17,106,869 - 16,376,937 -  
2 เงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,398,320 - 2,398,320 -  
3 เงินเดือน (ฝายประจํา) 8,224,120 - 6,855,117 88  
4 คาตอบแทน 424,800 - 165,400 -  
5 คาใชสอย 3,294,600 - 2,280,727 12  
6 คาวัสดุ 1,894,103 - 1,224,964 13  
7 คาสาธารณูปโภค 870,639 - 561,778 60  
8 เงินอุดหนุน 1,474,849 - 1,438,848 04  
9 คาครุภัณฑ 303,300 - 96,300 -  
10 คาที่ดินและส่ิงกอสราง 2,001,300 - 1,993,300 -  
11 รายจายอื่น - - -   

รวมรายจายตามงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 37,992,900 - 33,391,692 77  
รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 72,000 -  

รายจายที่จายจากเงินสะสม 3,574,000 - 
รวมรายจายทัง้สิ้น 33,463,692 77 

รายรับสูงกวารายจาย 6,495,871 63 

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมท่ีจายจากเงินสะสม ประจําปงบประมาณ 2561 
ขององคการบริหารสวนตําบลบานฝาย  อําเภอน้ําปาด  จังหวัดอุตรดิตถ 

 
2. ยุทธศาสตรท่ี  2   การพัฒนาดานสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 
แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจาย 

1 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลติก คอนกรตี  สายทาง 
อต. 2028 ตอนทางเขาหมูบานชําบุน หมู 7 

5,180,000 3,574,000 

 

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปงบประมาณ 2561 
ขององคการบริหารสวนตําบลบานฝาย  อําเภอน้ําปาด  จังหวัดอุตรดิตถ 

1. ยุทธศาสตรท่ี  1   การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แผนงานสังคมสงเคราะห   

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีต้ังไว 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจาย 

1 โครงการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยใหแกคนพิการ 60,000 60,000 

งบรายรับ – รายจายตามงบประมาณประจําป 2561 
ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2560  ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 

ที่ 
รายการ ประมาณการ รับจริง หมายเหต ุ

รายรับตามประมาณการ      
1 ภาษีอากร 278,900 - 365,166 13  
2 คาธรรมเนียมคาปรับและใบอนญุาต 218,600 - 242,412 50  
3 รายไดจากทรัพยสิน 520,000 - 647,476 62  
4 รายไดจากสาธารณูปโภค 30,000 - 55,332 -  
5 รายไดเบ็ดเตล็ด 70,000 - 103,810 -  
6 รายไดจากทุน 400 - -   
7 ภาษีจัดสรร 14,080,000 - 19,248,330 51  
8 เงินอุดหนุน 22,790,000 - 22,799,036 64  

รวมรายจายตามงบประมาณรายรับทัง้สิ้น 37,992,900 - 43,461,564 40  
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบวุัตถุประสงค 72,000 -  
รวมรายรบัทั้งสิ้น 43,533,564 40 

 

ที่ 
รายการ ประมาณการ จายจริง หมายเหต ุ

รายจายตามงบประมาณ      
1 งบกลาง 17,106,869 - 16,376,937 -  
2 เงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,398,320 - 2,398,320 -  
3 เงินเดือน (ฝายประจํา) 8,224,120 - 6,855,117 88  
4 คาตอบแทน 424,800 - 165,400 -  
5 คาใชสอย 3,294,600 - 2,280,727 12  
6 คาวัสดุ 1,894,103 - 1,224,964 13  
7 คาสาธารณูปโภค 870,639 - 561,778 60  
8 เงินอุดหนุน 1,474,849 - 1,438,848 04  
9 คาครุภัณฑ 303,300 - 96,300 -  
10 คาที่ดินและส่ิงกอสราง 2,001,300 - 1,993,300 -  
11 รายจายอื่น - - -   

รวมรายจายตามงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 37,992,900 - 33,391,692 77  
รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 72,000 -  

รายจายที่จายจากเงินสะสม 3,574,000 - 
รวมรายจายทัง้สิ้น 33,463,692 77 

รายรับสูงกวารายจาย 6,495,871 63 

20 21องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบ้ำนฝำย รำยงำนประจ�ำปี 2561 องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบ้ำนฝำย รำยงำนประจ�ำปี 2561



ภ าพกิจกรรมการด�าเนินงานประจ�าปี 2561
องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านฝาย

 โครงกำรจัดพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพ  

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนำถบพิตรอ�ำเภอน�้ำปำด  ร่วมกับ องค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลทุกต�ำบลในเขตอ�ำเภอน�้ำปำด  ร่วมกันจัด

พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ		พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	26	ตุลาคม		

2560	ณวัดชุมพล		ต�าบลแสนตอ		อ�าเภอน�้าปาด	จังหวัด

อุตรดิตถ์	 โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านฝายได้จัด

ท�าโครงการพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ	และด�าเนิน

การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของอ�าเภอน�้าปาดให้เป็น

ไปอย่างสมพระเกียรติ

 ร่วมพิธีบ�ำเพ็ญกุศลและ

กิจกรรมน้อมร�ำลึกเนื่องในวันคล้ำย

วันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว	 ณ	 ที่ว่าการ

อ�าเภอน�้าปาดจังหวัดอุตรดิตถ์

 โครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน “เรำท�ำควำมดี ด้วยหัวใจ”	การสร้างส�านึกความรักชาติ		การมีจิตอาสา		เพื่อเป็นการขับ

เคลื่อนนโยบายของรัฐในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์	 	 ส่งเสริมให้คนไทยในชาติมีส่วนร่วม	 ในการพัฒนาประเทศเกิดความ

สามัคคี		รักชาติ		ศาสนา		พระมหากษัตริย์		องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านฝาย	อ�าเภอน�้าปาด	จังหวัดอุตรดิตถ์

โครงกำร “ท้องถิ่น สร้ำงป่ำ รักษ์น�้ำ”	ท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ		ในพื้นที่ต�าบลบ้านฝาย	อ�าเภอน�้าปาด	จังหวัดอุตรดิตถ์

     กิจกรรม “แข่งขันกีฬำองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบ้ำนฝำยสัมพันธ์ต้ำนยำเสพติด  ประจ�ำปี  พ.ศ. 2561” 

 กิ จ ก ร รม ง ำน

พระยำพิชัยดำบหัก 

และงำนกำชำดจังหวัด

อุ ต ร ดิ ต ถ ์ ป ร ะ จ� ำ ป ี 

2561

22 23องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบ้ำนฝำย รำยงำนประจ�ำปี 2561 องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบ้ำนฝำย รำยงำนประจ�ำปี 2561



กิจกรรม  “งำนพญำปำด  และเทศกำลหอมกระเทียม  ประจ�ำปี พ.ศ. 2561”

 องค์กำรบริหำรส่วน

ต�ำบลบ้ำนฝำย	 ได้จัดกิจกรรม

ประเพณีสงกรานต์รดน�้าด�าหัว

ผู้สูงอายุ	 หมู่ที่	 1	 -	 9	 ในวันที่	

13	 เมษายน	 2561	 	 เพื่อส่ง

เสริมประเพณีวันปีใหม่ไทย

ขององค์การบริหารส่วนต�าบล

บ้านฝาย

 โครงกำรส่งเสริมพัฒนำด้ำนอำชีพ องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบ้ำนฝำย 

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561	 โดยฝึกอบรมการท�าบายศรีด้วยวัสดุธรรมชาติ

เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้สตรีและผู้สูงอายุต�าบลบ้านฝาย	 การบ�ารุงรักษาศิลปะ  

จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น	 วันที่	 23	 -24	

สิงหาคม	พ.ศ.	2561	ณ	ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านฝาย	อ�าเภอน�้าปาด 

จังหวัดอุตรดิตถ์

24 องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบ้ำนฝำย รำยงำนประจ�ำปี 2561 25องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบ้ำนฝำย รำยงำนประจ�ำปี 2561



 โครงกำรปรับสภำพแวดล้อมที่อยู่อำศัยให้คนพิกำร  
ประจ�ำปี  2561	ราย	นางสาวนันทณัฎ		ขันทวิทยา		บ้านเลข
ที่		74/1		หมู่ที่		1		บ้านฝาย		ต�าบลบ้านฝาย		อ�าเภอน�้าปาด		
จังหวัดอุตรดิตถ์		

 โครงกำรปรับสภำพแวดล้อมที่อยู่อำศัย

ให้คนพิกำร  ประจ�ำปี  2561	ราย	นางสาวอ๊อด		

บุญพิมพ์		บ้านเลขที่		51		หมู่ที่		3		บ้านนากวาง		

ต�าบลบ้านฝาย		อ�าเภอน�้าปาด		จังหวัดอุตรดิตถ์		

 โครงกำรปรับสภำพแวดล้อมที่อยู่อำศัยให้คนพิกำร  
ประจ�ำปี  2561	ราย	นางมัน	 	พรมมา	 	บ้านเลขที่	 	107/1		
หมู่ที่	 	4		บ้านม่วง		ต�าบลบ้านฝาย		อ�าเภอน�้าปาด		จังหวัด
อุตรดิตถ์	

 องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบ้ำนฝำย สนับสนุน

บุคลำกรร่วมเป็นคณะกรรมกำร โครงกำรไทยนิยม  

ยั่งยืน  ของต�ำบลบ้ำนฝำย  ตำมนโยบำยรัฐบำล

 องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบ้ำนฝำย	 ได้ออก

ประชาคม	หมู่ที่	1-9		เมื่อวันที่	4-10	กันยายน	2561		

เร่ืองค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยในการด�าเนิน

งานขององค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านฝาย

26 องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบ้ำนฝำย รำยงำนประจ�ำปี 2561 27องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบ้ำนฝำย รำยงำนประจ�ำปี 2561



ด้ านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้ านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 ส�ำรวจควำมเสียหำยจำกเหตุ
สำธำรณภัยอัคคีภัย	 และให้ความช่วย
เหลือเบื้องต้นแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระ
ทบจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในต�าบล
บ้านฝาย	 พร้อมทั้งป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยต่างๆ	 เช่น	 ภัยแล้ง	 อัคคีภัย	
วาตภัย	ภัยทางถนน	เป็นต้น

 งำนบริกำรประชำชนขนส่งน�้ำเพื่อกำรอุปโภค-บริโภคตำมจุดต่ำง ๆ	 	 ที่ทางองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้าฝายได้น�าถัง

บรรจุน�้าไปจัดตั้งไว้		เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้ง		ภายในชุมชนเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านฝาย		อ�าเภอ

น�้าปาด		จังหวัดอุตรดิตถ์	

 โครงกำรรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดนกและโรคติดต่อในสัตว์กิจกรรมจัดหน่วยบริกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ 

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เป็นพาหะน�าโรคพิษสุนัขบ้า	โดยเฉพาะสุนัขและแมวในเขต	อบต.บ้านฝาย	ทั้ง	๙	หมู่บ้าน	เพื่อป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า	โดยได้รับสนับสนุนบุคลากรจากส�านักงานปศุสัตว์อ�าเภอน�้าปาด

 โครงกำรพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกต�ำบล
บ้ำนฝำยองค์กำรบริกำรส่วนต�ำบลบ้ำนฝำย ร่วมกับ อำสำสมัคร
สำธำรณสุข ทุกหมู่บ้ำนในต�ำบลบ้ำนฝำย ด�ำเนินกำรโครงกำร
รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกต�ำบลบ้ำนฝำย ประจ�ำ
ปีงบประมำณ 2561	 โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ท�าลายแหล่งเพาะพันธุ์
ลูกน�้ายุงลายและพ่นสารเคมี(หมอกควัน)ก�าจัดยุงลายตัวแก่ภายใน
หมู่บ้าน	 เพื่อร่วมกันป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรค
ไวรัสซิก้า	 และโรคระบาดอื่นๆที่มียุงเป็นพาหะน�าโรค	 โดยได้ด�าเนิน
การ	ระหว่างวันที่	28	พฤษภาคม	-	15	มิถุนายน	2561	อ�าเภอน�้าปาด		
จังหวัดอุตรดิตถ์		

28 องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบ้ำนฝำย รำยงำนประจ�ำปี 2561 29องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบ้ำนฝำย รำยงำนประจ�ำปี 2561



 25 มิถุนำยน วันไอโอดีนแห่งชำติ :	 องค์การ

บริหารส่วนต�าบลบ้านฝาย	 โดยกองสาธารณสุขและสิ่ง

แวดล้อม	 จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคเกลือเสริม

ไอโอดีนให้กับประชาชนในพื้นที่ต�าบลบ้านฝาย	 ตลอดจน

การสุ่มตรวจเกลือร้านค้าในหมู่บ้าน	 เพื่อขอความร่วมมือ

ในการเลือกจ�าหน่ายเกลือที่ได้มาตรฐานให้กับประชาชน	

และมอบป้ายสัญลักษณ์ให้กับร้านที่จ�าหน่ายเกลือที่มีค่า

ไอโอดีนได้มาตรฐาน

 กิจกรรมกำรตรวจเยี่ยมสถำนประกอบกำร	สถานที่

จ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร	ปั้มหลอด	การให้ค�า

แนะน�าในการขออนุญาตประกอบการใหม่	 การยกเลิกกิจการ	

การดูแลด้านความสะอาดสุขลักษณะร้านจ�าหน่ายอาหาร	

การรณรงค์การจ�าหน่ายสุราในช่วงเวลาที่กฎหมายก�าหนด	

และห้ามขายให้ผู้ที่มีอายุต�่ากว่า	20	ปีบริบูรณ์

 องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบ้ำนฝำย	 โดยกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม	 ได้ด�าเนินการโครงการส่งเสริมความรู้การคัดแยก

ขยะมูลฝอยและขยะอันตรายในครัวเรือน	 ประจ�าปี	 2561	 เพื่อส่ง

เสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด�าเนินงานด้านการ

จัดการขยะมูลฝอย	โดยน�าแนวคิด	ตามหลัก	3Rs	คือ	Reduce	หรือ	การลดปริมาณขยะ	Reuse	หรือ	การใช้ซ�้า	และ	Recycle	หรือ	

การน�ากลับมาใช้ใหม่	 ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและตระหนักในการจัดการขยะอย่างถูกวิธี	 มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน

การจัดการปัญหา	ให้ชุมชนมีการจัดการขยะจากต้นทางแหล่งก�าเนิดขยะ

 กิจกรรม ด้ำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอย	 การด�าเนินการ	 ปรับเกลี่ย	 ขุด	 ฝังกลบ	 บ่อทิ้งขยะมูลฝอยในพื้นที่	 อบต.บ้านฝาย	

เพื่อลดปัญหามลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม	 ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชน	 ตลอดจนรับการตรวจประเมินพื้นที่บ่อทิ้งขยะมูลฝอย	 จาก

ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่	3	พิษณุโลกและ	ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

30 องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบ้ำนฝำย รำยงำนประจ�ำปี 2561 31องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบ้ำนฝำย รำยงำนประจ�ำปี 2561



 กิจกรรม ด้ำนสิ่งแวดล้อม	การส่งเสริมให้หมู่บ้านจัดการขยะมูลฝอยโดยการลดคัดแยกขยะที่ครัวเรือนตามหลัก	3Rs	

และสนับสนุนภาชนะส�าหรับรองรับขยะอันตรายให้ทุกหมู่บ้าน	 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะอันตรายในครัวเรือน		

เช่น	หลอดไฟฟ้า	ถ่านไฟฉาย	กระป๋องสเปย์	ขวดยาฆ่าแมลง	แบตเตอรี่	เป็นต้น	เพื่อลดการน�าไปทิ้งตามแหล่งธรรมชาติ	และ

ส่งก�าจัดตามหลักวิชาการ

 กิจกรรมกำรอบรมให้ควำมรู ้เรื่องเพศสัมพันธ ์ 

ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

และโรคเอดส์		ประจ�าปีงบประมาณ		2561	“วันเอดส์โลก”  

1		ธันวาคม		2560		ณ		วัดต้นตาล	บ้านม่วง	หมู่ที่	4		ต�าบล

บ้านฝาย		อ�าเภอน�้าปาด		จังหวัดอุตรดิตถ์	

ก ารศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

32 องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบ้ำนฝำย รำยงำนประจ�ำปี 2561 33องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบ้ำนฝำย รำยงำนประจ�ำปี 2561

 กิจกรรมของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  3  ศูนย์  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนม่วง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำหนองแห้ว 
ศูนย์เด็กเล็กบ้ำนทรำยขำว	 	กิจกรรมวันพ่อ	 	กิจกรรมรณรงค์ตรวจลูกน�้ายุงลาย	 	กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษากิจกรรม
การเรียนรู้นอก		กิจกรรมไหว้ครูวันครู		กิจกรรมวันแม่		กิจกรรมตรวจฟันน�้านมเด็ก		กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก
ประถมวัย		องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านฝาย		อ�าเภอน�้าปาด		จังหวัดอุตรดิตถ์	



ด้ านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

 กิจกรรมทำงศำสนำและวัฒนธรรม  

ขนธรรมเนียมประเพณี  งำนประเพณีไหล

เรือไฟ ที่หมู่	 	 2	 	บ้านใหม่	 	 ต�าบลบ้านฝาย		

อ�าเภอน�้าปาด		จังหวัดอุตรดิตถ์	 	ในเขตของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านฝาย	

 กิ จกรรมทำงศำสนำ

และวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม

ประเพณี  งำนประเพณีบุญข้ำวจี่    

ที่หมู่	 	 3	 	 บ้านนากวาง	 	 ต�าบล

บ้านฝาย	 อ�าเภอน�้าปาด	 	 จังหวัด

อุตรดิตถ์	 ในเขตขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลบ้านฝาย	

 งำนบริกำรประชำชนซ่อมไฟฟ้ำส่องสว่ำงตำมถนนสำธำรณะตำม

ซอยต่ำง ๆ 	 ภายในชุมชนเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านฝาย		

อ�าเภอน�้าปาด		จังหวัดอุตรดิตถ์	

 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำดยำง		หมู่ที่		7		บ้านช�าบุ่น		ต�าบลบ้านฝาย		อ�าเภอน�้าปาด	

จังหวัดอุตรดิตถ์		ขนาดกว้าง		6	เมตร		ยาว	2,370	เมตร		หนา	0.04	เมตร		หรือมีพื้นที่		14,220		ตารางเมตร	  

รายละเอียดตามแบบแปลนที่	อบต.	ก�าหนด

 โครงกำรก่อสร้ำงฝำยน�้ำล้น	 	 คสล.	 (นาห้วย

แล้งใต้)	 	หมู่ที่	 	4	บ้านม่วง	 	ต�าบลบ้านฝาย		อ�าเภอ		

น�้าปาด		จังหวัดอุตรดิตถ์		ขนาดยาว		10	เมตร		สัน

ฝายหนา	 0.40	 	 เมตร	 	 สันฝายสูงจากระดับดินเดิม		

1.00	 เมตร	รายละเอียดตามแบบแปลนที่	 	อบต.บ้าน

ฝายก�าหนด

 โครงกำรขุดลอกหน้ำฝำยนำหมำขี้		หมู่ที่		4		

บ้านม่วง		ต�าบลบ้านฝาย		อ�าเภอน�้าปาด		จังหวัดอุตรดิตถ์		

ขนาดปากกว้าง		7		เมตร		ก้นกว้าง		4		เมตร		ยาว	50	

เมตร	ลึกเฉลี่ย		1.50		เมตร	หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อย

กว่า	 488	 ลูกบาศก์เมตร	 	 รายละเอียดตามแบบแปลนที่		

อบต.	บ้านฝายก�าหนด

34 องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบ้ำนฝำย รำยงำนประจ�ำปี 2561 35องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบ้ำนฝำย รำยงำนประจ�ำปี 2561



 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. (สำยข้ำง

วัด-นำสิม)		หมู่ที่		1		บ้านฝาย		ต�าบลบ้านฝาย		

อ�าเภอน�้าปาด		จังหวัดอุตรดิตถ์		ขนาดกว้าง	3.50	

เมตร	ยาว	130	เมตร	หนา	0.15	เมตร	หรือมีพื้นที่

คอนกรีตไม่น้อยกว่า	455	ตารางเมตร	รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่		อบต.บ้านฝายก�าหนด

 โครงกำรก่อสร้ำงล�ำเหมืองคสล. (ฝำยนำผี)  

หมู่ที่	 	3	 	บ้านนากวาง		ต�าบลบ้านฝาย		อ�าเภอน�้าปาด		

จังหวัดอุตรดิตถ์	 	 ขนาดปากและก้นด้านในกว้าง	 0.50	

เมตร		ลึก		0.50		เมตร		หนา	0.10	เมตร	ยาว	140	เมตร	

รายละเอียดตามแบบแปลนที่	อบต.	บ้านฝายก�าหนด

 โครงกำรซ่อมแซมระบบ

ประปำหมู่บ้ำน		หมู่ที่		9		บ้านโพนทอง		

ต�าบลบ้านฝาย		อ�าเภอน�้าปาด		จังหวัด

อุตรดิตถ์		เปลี่ยนชั้นกระจายน�้า		4		ชุด		

เปลี่ยนวัสดุกรองน�้า	 และอุปกรณ์ทอ่

ต่าง	 ๆ	 รายละเอียดตามแบบแปลนที่		

อบต.	บ้านฝายก�าหนด

 โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังบด
อัดแน่น  (สำย รพ.สต.บ้ำนฝำย-ร้อง
โปร่ง) 	หมู่ที่		4		บ้านม่วง		ต�าบลบ้านฝาย		
อ�าเภอน�้าปาด	 	 จังหวัดอุตรดิตถ์	 	 ขนาด
กว้าง	 	 4.00	 เมตร	 ยาว	 350	 เมตร	 หนา
เฉลี่ย	 0.30	 เมตร	 หรือมีพื้นที่ปริมาณดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า		546	ลูกบาศก์เมตร	ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่	 	 อบต.บ้านฝาย
ก�าหนด

 โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น  

(สำยดงแดง)	 	 หมู่ที่	 	 5	 	 บ้านทรายขาว		

ต�าบลบ้านฝาย		อ�าเภอน�้าปาด		จังหวัดอุตรดิตถ ์ 

ขนาดกว้าง		4.00	เมตร	ยาว		720	เมตร	หนา

เฉลี่ย	 0.30	 เมตร	 หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่

น้อยกว่า	1,124	ลูกบาศก์เมตร		พร้อมบดอัด

แน่น		รายละเอียดตามแบบแปลนที่		อบต.บ้าน

ฝายก�าหนด

 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน�้ำ  คสล.

ภำยในหมู่บ้ำน  พร้อมฝำปิด	 	 จากบ้านนายเรือง		

แก้วสอง	 	หมู่ที่	 	 6	 	บ้านหนองแห้ว	 	 ต�าบลบ้านฝาย		

อ�าเภอน�้าปาด	 	 จังหวัดอุตรดิตถ์	 	 ขนาดปากและก้น

ด้านในกว้าง		0.50	เมตร		ลึก		0.50		เมตร	หนา	0.10	

เมตร	ยาว		120	เมตร	รายละเอียดตามแบบแปลนที่		

อบต.บ้านฝายก�าหนด
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 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

บดอัดแน่น  (สำยหนองหัวแสน) 	หมู่ที่		2	

บ้านใหม่	 	 ต�าบลบ้านฝาย	 	 อ�าเภอน�้าปาด  

จังหวัดอุตรดิตถ์	 	 ขนาดกว้าง	 	 4.00	 เมตร

ยาว		240	เมตร	หนาเฉลี่ย	0.30	เมตร		หรือมี

ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า		375		ลูกบาศก์เมตร  

พร้อมบดอัดแน่น	 	 รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่		อบต.บ้านฝายก�าหนด

 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
บดอัดแน่น  (สำยนำญวน) 	 หมู่ที่	 4	
บ้านม่วง	 	 ต�าบลบ้านฝาย	 	 อ�าเภอน�้าปาด		
จังหวัดอุตรดิตถ์	 	 ขนาดกว้าง	 3.00	 เมตร
ยาว	 400	 เมตร	 หนาเฉลี่ย	 0.30	 เมตร		
หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า		468 
ลูกบาศก์เมตร		พร้อมบดอัดแน่น		และวาง
ท่อระบายน�้า		คสล.	0.40		เมตร		1		จุด		5	
ท่อน		รายละเอียดตามแบบแปลนที่		อบต.
บ้านฝายก�าหนด

 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

บดอัดแน่น (สำยห้วยขุนเจียข้ำงบ้ำนนำยจักรี)  

หมู่ที่	 	 8	 	 บ้านโคกทรายขาว	 	 ต�าบลบ้านฝาย		

อ�าเภอน�้าปาด	 	 จังหวัดอุตรดิตถ์	 	 ขนาดกว้าง		

4.00	 เมตรยาว	 1,050	 เมตร	 หนาเฉลี่ย	 0.30	

เมตร		หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า		1,638		

ลูกบาศก์เมตร	 	พร้อมบดอัดแน่น	 	 รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่		อบต.บ้านฝายก�าหนด

38 องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบ้ำนฝำย รำยงำนประจ�ำปี 2561

ก�าหนดการยื่นแบบช�าระภาษี
 ภำษีโรงเรือนและที่ดิน      ตั้งแต่วันที่  1  มกรำคม – สิ้นเดือนกุมภำพันธ์

 ภำษีป้ำย   ตั้งแต่วันที่  1  มกรำคม – สิ้นสุดเดือนมีนำคม

 ภำษีบ�ำรุงท้องที ่  ตั้งแต่วันที่  1  มกรำคม – สิ้นสุดเดือนเมษำยน

 เอกสารยื่นแบบ  :  บัตรประจ�าตัวประชาชน , ส�าเนาโฉนดที่ดิน, หนังสือรับรองการจดทะเบียน (ถ้ามี) ,

        สัญญาเช่าซื้อ (ถ้ามี)

ติดต่อ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านฝาย
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 055-810077

ก�าหนดการขึ้นทะเบียน รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  (รายใหม่) รับลงทะเบียนตลอดปีงบประมาณ
เอกสำรหลักฐำน : 1. ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชน หรือส�ำเนำบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงำนของรัฐที่มีรูปถ่ำย  
  2. ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน
  3. ส�ำเนำสุมดบัญชีเงินฝำกธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตรของผู้มีสิทธิ์
  4. หนังสือมอบอ�ำนำจพร้อมส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชนของผู้มอบอ�ำนำจและผู้รับมอบอ�ำนำจ

*************************************************************
หลักฐานที่ใช้ในการขอมีบัตรประจ�าตัวคนพิการ
 1. ส�ำนำบัตรประชำชนและส�ำเนำทะเบียนบ้ำน อย่ำงละ 1 ใบ
 2. ส�ำเนำสูติบัตร (กรณีเด็กที่ยังไม่มีบัตรประชำชน)    1 ใบ
 3. รูปถ่ำยคนพิกำร ขนำด 1 นิ้ว (ไม่สวมหมวก, ไม่ใส่แว่น)  2 ใบ(รูปถ่ำยมำแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
 4. เอกสำรรับรองควำมพิกำรจำกแพทย์ (ตัวจริง ไม่เกิน 6 เดือน)  1  ฉบับ
กรณีที่เป็นผู้ดูแลคนพิการและผู้มายื่นค�าร้องขอมีบัตรฯ คนพิการแทน
 1. ส�ำเนำบัตรประชำชน และส�ำเนำทะเบียนบ้ำน  อย่ำงละ  1 ใบ
 2. หนังสือรับรองกำรเป็นผู้ดูแลคนพิกำร  1  ฉบับ
            (กรณีเลขที่ทะเบียนบ้ำนของคนพิกำรและผู้ดูแลคนพิกำรคนละเลขที่)
 1. ส�ำเนำบัตรประจ�ำต�ำแหน่งของผู้รับรองกำรเป็นผู้ดูแลคนพิกำร 1 ฉบับ

ก�าหนดการขึ้นทะเบียน รับเบี้ยคนพิการ (รายใหม่) เมื่อได้บัตรคนพิการแล้วลงทะเบียนได้ตลอดทั้งปี
เอกสำรหลักฐำนคนพิกำร : 1. ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวคนพิกำร
   2. ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน 
   3. ส�ำเนำสุมดบัญชีเงินฝำกธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตรของผู้มีสิทธิ์
   4. หนังสือมอบอ�ำนำจพร้อมส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชนของผู้มอบอ�ำนำจ ผู้ดูแลคนพิกำร 
      และผู้รับมออ�ำนำจ (ในกรณียื่นค�ำขอฯ แทน)
เอกสำรหลักฐำนผู้ดูแล :  1. ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชน 
   2. ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน 

39องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบ้ำนฝำย รำยงำนประจ�ำปี 2561


