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  แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพนฉบับนี้  จัดท าข้ึนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. 2548   และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน /โครงการ พัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  แผนการ
ด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน /โครงการ /กิจกรรมทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น  ท าให้
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
สารบัญ 

 

              หน้า 
 
 ส่วนที่  1  บทน า                                                                                   1  
 
 ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม                2 - 27 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ส่วนที่  1 

บทน า 
 
1.1  บทน า 

 แผนการด าเนิน งาน เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน  
และการประเมินผล  ดังนั้น  แผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า  ดังนี้ 
 1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา  และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ (Action  Plan) 
 2. จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
 3. แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึงการ 
             ด าเนินงานจริง 
 4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้าด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ 
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น 
2. เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนใน 
    การปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนก  
    รายละเอียดต่าง ๆ  ของแผนงาน/โครงการ 
3. เพ่ือให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน   

1.3  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ด าเนินการ ใน
พ้ืนทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้อ งถิ่นประกาศ
เป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

1.4  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
1. แผนการด าเนินงานแสดงถึงแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม  ทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ

นั้น  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชั ดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น 

2. เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไป
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมิน 
 3. ท าให้เกิดการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานที่เข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ 
 4. ตอบสนองความต้องการของประชาชน  และสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับท้องถิ่น 
 
 
 



แบบ ผด.01 
  

ส่วนที่  2 

 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณท้ังหมด 

หน่วยด าเนินการ 

                                      2 

1) ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      
    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 18 100 2,226,200 100 กองช่าง 
    1.2  แผนงานการเกษตร - - - - กองช่าง 
    1.3  แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน - - - - กองช่าง 
    1.4  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา - - - - กองช่าง 

รวม 18 100 2,226,200 100 - 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
    2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 28.57 250,000 3.35 ส านักปลัด 
    2.2  แผนงานการศึกษา 6 28.57 1,680,700 22.54 ส านักปลัด 
    2.3  แผนงานสาธารณสุข 3 14.29 190,000 2.55 ส านักปลัด 
    2.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 9.52 40,000 0.54 ส านักปลัด 
    2.5  แผนงานงบกลาง 4 19.05 5,295,800 71.02 ส านักปลัด 

รวม 21 100 7,456,500 100 - 
 

 

 

 

 



 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
 

จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วยด าเนินการ 

                                                 3 

3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

     

     3.1  แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน 1 100 10,000 100 - 
รวม 1 100 10,000 100 - 

4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิช
กรรม 

     

     4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - 
รวม - - - - - 

5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

     

     5.1  แผนงานการเกษตร 1 20 10,000 1.88 ส านักปลัด 
     5.2  แผนงานเคหะและชุมชน 4 80 522,000 98.12 ส่วนโยธา 

รวม 5 100 532,000 100 - 
6)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น      

6.1   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 75 105,000 67.74 ส านักปลัด 
6.2   แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 25 50,000 32.26  

รวม 4 100 155,000 100 - 



 
 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
 

จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วยด าเนินการ 

                      4 

4 

7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว      
7.1   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 100 12,000 100 ส านักปลัด 

รวม 1 100 12,000 100 - 
8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความ
ยั่งยืน 

     

    8.1  แผนงานการเกษตร - - - - - 
    8.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 100 30,000 100 ส านักปลัด 

รวม 1 100 30,000 100 - 
9)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี      
    9.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 14 93.33 1,153,600 99.83 ส านักปลัด 
    9.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  1 6.67 2,000 0.17 ส านักปลัด  

รวม 15 100 1,155,600 100 -  

รวม 9 ยุทธศาสตร์ 66 100 11,577,300 100 -  

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                         แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปี  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                 . 
     (1)  แผนงานเคหะและชุมชน 

       5 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 
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. โครงการก่อสร้าง ราง
ระบายน้ า คสล . หมู่ 1 
บริเวณบ้านคุณถวิล  
ฉายวิชา  

ก่อสร้างลาน คสล . หมู่ที่ 1 กว้าง 
0.80 เมตร ยาว 91 เมตร  สูง 
0.70 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของ อบต.บ้านแพน 

79,500 หมู่ที่  1  กองช่าง 

   

 

        

2. โครงการก่อสร้าง
หลังคาลานสุขภาพ 
ข้างศาลา SML หมู่ที่ 4 

ก่อสร้างหลังคาลานสุขภาพ ขนาด
กว้าง 5.50 เมตร ยาว 14 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ 
อบต.บ้านแพน 

121,400 หมู่ที่ 4 กองช่าง 

   

 

        

3. โครงการปรับปรุงศาลา 
SML หมู่ที่ 7 

ปรับปรุงศาลา SML ตีฝ้าและปูพ้ืน
กระเบื้องเคลือบขนาด 12”x12” 
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ 
อบต.บ้านแพน 

53,500 หมู่ที่ 7 กองช่าง 

   

 

        

4. โครงการวางท่อ ระบาย
น้ า คสล . หมู่ที่ 1 
บริเวณบ้านคุณแฉ่ง  
สุขปลื้ม 

วางท่อน้ าระบายน้ า คสล . วางท่อ 
คสล . 0.40 เมตร  จ านวน 53 
ท่อน และบ่อพัก 5 บ่อ 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ 
อบต.บ้านแพน 

34,200 หมู่ที่ 1 กองช่าง 

   

 

        

 

 
 
 



 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปี  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                 . 
     (1)  แผนงานเคหะและชุมชน 

       6 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หนว่ย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 
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. โครงการวางท่อระบาย
น้ าและถมดิน หมู่ 6 
บริเวณบ้านคุณสมจิตร  
สายส าเภา 

วางท่อระบายน้ าและถมดิน ขนา ด
ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.30 
เมตร ลงหินคลุกรองพ้ืน 0.15 
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 

29,800 
 

หมู่ที่ 6 กองช่าง 

    

 

       

6. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล . หมู่ที่ 2 บริเวณ
บ้านคุณส าอางค์  สด
คมข า 

ก่อสร้างถนน คสล . กว้าง 2.50 
เมตร ยาว 11 เมตร พร้อมวางท่อ 
PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 6”x8 เมตร 
พร้อมไหล่ทาง 0-0.25 เมตร หรือ
ตามสภาพพ้ืนที่ รายละเอียดตาม
แบบแปลนของ อบต.บ้านแพน 

17,600 หมู่ที่ 2 กองช่าง 

    

 

       

7. โครงการก่อสร้าง
ทางเข้าออก คสล . หมู่
ที่ 2 บริเวณบ้าน        
คุณธนโชติ  สุกาวิน 

ก่อสร้างทางเข้าออก คสล . ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร หนา 
0.15 เมตร รายละเอีย ดตามแบบ
แปลนของ อบต.บ้านแพน 

9,200 หมู่ที่ 2 กองช่าง 

   

 

        

8. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล . หมู่ที่ 5 บริเวณ
ทางเข้าบ้านคุณ
ประเสริฐ ทรงสุภาพ 

ก่อสร้างถนน คสล . ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 58 เมตร สูง 0.15 
เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้าง
ละ 0-0.25 เมตร ตามสภาพพ้ืนที่ 
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. 

121,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง 

   

 

        

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปี  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                 . 
     (1)  แผนงานเคหะและชุมชน 

                  7 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9. โครงการก่ อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 7 บริเวณซุม
ทางเข้าวัดยวดถึงสาม
แยกบ้านคุณอุไร โตสม 

ก่อสร้างถนน คสล . ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 84 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางเดิม รายละเอียดตาม
แบบแปลนของ อบต. 

177,600 หมู่ที่ 7 กองช่าง 

   

 

        

10. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล . หมู่ที่ 9 บริเวณ
บ้านคุณยุภาศรี สุภวิรีย์ 

ก่อสร้างถนน คสล . ขนาดกว้าง 3 
เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้องลงไหล่ ทางหินคลุกข้าง
ละ 0-0.25 เมตร หรือตามแบบ
แปลนของ อบต. 

234,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง 

   

 

        

11. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล . หมู่ที่ 3 บริเวณ
ทางเข้าบ้านคุณ
สมโภชน์  อาสา 

ก่อสร้างถนน คสล . ขนาดกว้าง 
3.50 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมลงไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ 0-0.25 เมตร หรือ
ตามสภาพพ้ืนที่ รายละเอียดตาม
แบบแปลนของ อบต. 

209,000 หมู่ที ่3 กองช่าง 

    

 

       

12. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล . หมู่ที่ 2 บริเวณ
หมู่บ้านวิรัตน์ 

ก่อสร้างถนน คสล . ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 102 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0-0.25 เมตร หรือตามสภาพ
พ้ืนที่ รายละเอียดตามแบบแปลน
ของ อบต. 

222,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง 

   

 

        

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปี  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                 . 
     (1)  แผนงานเคหะและชุมชน 

       8 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล . หมู่ที่ 6 บริเวณ
หน้าปากทางเข้าบ้าน
คุณเชิด ทิศอากาศ ถึง
บริเวณหน้าบ้านคุณ
สมบูรณ์ มงคลเจริญ 

ก่อสร้างถนน คสล . ขนาดกว้าง 3 
เมตร ยาว 50 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 
เมตร จ านวน 5 ท่อน 

90,500 หมู่ที่ 6 กองช่าง 

   

 

        

14. โครงการก่อสร้างเสริม
ขยายถนน คสล . หมู่ที่ 
8 บริเวณบ้านคุณสวิก 
กิจตน 

ก่อสร้างถนน คสล . ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0-0.25 เมตร หรือตามสภาพ
พ้ืนที่ รายละเอียดตามแบบแปลน
ของ อบต.บ้านแพน 

248,900 หมู่ที่ 8 กองช่าง 

    

 

       

15. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล . หมู่ที่ 4 บริเวณ
ใต้สะพาน 

ก่อสร้างเสริมขยายถนน คสล . 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมลงไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0-0.25 เมตร หรือ
ตามสภาพพ้ืนที่ รายละเอียดตาม
แบบแปลนของ อบต.บ้านแพน 

136,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง 

   

 

        

 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปี  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                 . 
     (1)  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561  
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

16. โครงการก่อสร้างเสริม
ถนน คสล . หมู่ที่ 2 
บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน
คุณมรรค  

ก่อสร้างเสริมถนน คสล . ขนาดกว้าง
4 เมตร ยาว 26 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0-0.25 เมตร หรือตามสภาพ
พ้ืนที่ รายละเอียดตามแบบแปลน
ของ อบต.บ้านแพน 

90,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง 
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17. โครงการเสริมถนนดิน
พร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 5 
บริเวณบ้านคุณเชื่อม 
สุภารส ( โครงการ
ต่อเนื่อง) 

เสริมถนนดินพร้อมลงหินคลุก ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 38 เมตร สูง
เฉลี่ย 0-1.60 เมตร พร้อมลงหิน
คลุก และทางเข้าบ้านคุณสมบั ติ 
ทรัพย์จรูญ กว้าง 3.50 เมตร ยาว 
50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของ อบต.บ้านแพน 

122,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง 

   

 

        

 

18. ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ 
ให้ใช้งานได้ตามปกติ 

230,000 พ้ืนที่ 
ต าบล 

บ้านแพน 

กองช่าง 
 

 
   

 
      

 

 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปี  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                           . 
     (2)  แผนงานการเกษตร 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 

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

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปี  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                           . 
     (3)  แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน 

  10 
10 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปี  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                           . 
     (4)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 

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



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปี  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                                                                                              . 
     (1)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

                                                                   11 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 
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. โครงการสร้างบ้านผู้
ยากไร้ หรือปรับปรุง
ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าแรงงานและค่าวัสดุ
ในการก่อสร้างบ้าน ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ยากไร้ ตามโครงการบ้านท้องถิ่น
ประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชั น 
ราชินี 

180,000 ในเขตพ้ืนที่  
อบต. 

บ้านแพน 

กองช่าง 
ส านักปลัด 

        

 

    

2. โครงกา รจุดตรวจร่วม
บริการในช่วงเทศกาล 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น 
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าเบี้ย
เลี้ยง และค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ี
ใช้ในการจัดตั้งจุดตรวจที่จ าเป็น 

15,000 ในเขตพ้ืนที่  
อบต. 

บ้านแพน 

ส านักปลัด 
 

  

 

   

 

     

3. โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพสตรี 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมอาชีพสตรี เช่น ค่าวิทยากร 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ 

25,000 ในเขตพ้ืนที่  
อบต. 

บ้านแพน 

ส านักปลัด 
 

        

 

   

4. โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติดและ
สร้างความสมานฉันท์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ าใช้จ่ายในการ
จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
และสร้างความสมานฉันท์ เช่น ค่า
อุปกรณ์กีฬา ค่ารางวัล และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 

5,000 ในเขตพ้ืนที่  
อบต. 

บ้านแพน 

ส านักปลัด 
 

     

 

      

 

 
 
 



 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปี  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                                                                                              . 
     (1)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561  
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. โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ ายในการ
จัดการจัดส่งนักกีฬาของ อบต .
บ้านแพน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดนักกีฬา 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

5,000 ในเขตพ้ืนที่  
อบต. 

บ้านแพน 

ส านักปลัด 
 

       

 

    

                          12 

6. โครงการบ าบัดรักษา     
ผู้ติดยาเสพติด 

เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ
บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด เช่น 
อุปกรณ์ในการตรวจหาสารเสพติด 
ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

20,000 หมู่ที่ 1-9
ต าบล 

บ้านแพน 

ส านักปลัด 

      

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปี  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                                                                                                     . 
     (2)  แผนงานการศึกษา 

13 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 
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. โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับ 
- ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยา
คาร ) จ านวน 245 วัน ๆ 20 
จ านวน 24 คน 
- ศูนย์ โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์
พานิช ) จ านวน 245 วัน ๆ 20 
บาท จ านวน 28 คน 

254,800 ศพด.โรงเรียน
วัดโพธิ์  

(แจ่มวิทยาคาร) 
และ 

ศพด.โรงเรียน 
วัดโบสถ์ 

 (วงศ์พานิช) 

ส านักปลัด 
 

            

2. ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) 

ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รร .วัด
โพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร ) รร.วัดโบสถ์ 
(วงศ์พานิช) 

88,400 โรงเรียนวัดโพธิ์ 
(แจ่มวิทยาคาร) 

และ 
โรงเรียนวัดโบสถ์ 

(วงศ์พานิช) 

ส านักปลัด 

 

 

     

 

    

3. โครงการอบรมทัศน
ศึกษาเสริมสร้างการ
เรียนรู้ของเยาวชนต าบล
บ้านแพน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดอบรมทัศนศึกษา
เสริมสร้างการเรียนรู้ของเยาวชน 
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร 
เครื่องดื่ม ค่าพาหนะ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

20,000 สถานที่จัด
อบรมทัศน

ศึกษา 

ส านักปลัด 

     

 

      

 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปี  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                                                                                                     . 
     (2)  แผนงานการศึกษา 

14 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 
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. โครงการค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมทรัพย์สิน 

เพ่ื อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์
ส านักงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

5,000 โรงเรียนวัดโพธิ์ 
(แจ่มวิทยาคาร) 

ส านักปลัด 
  

 
  

 
   

 
  

5. โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

สนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่
นักเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่ม
วิทยาคาร ) และโรงเ รียนวัดโบสถ์ 
(วงศ์พานิช) จ านวน 200 วัน 

820,000 โรงเรียนวัดโพธิ์ 
(แจ่มวิทยาคาร) 
และ โรงเรียน 

วัดโบสถ์ 
(วงศ์พานิช) 

ส านักปลัด 

 

 

     

 

    

6. โครงการอาหารเสริม 
(นม) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม ) 
ส าหรับนักเรียน 

492,500 โรงเรียนวัดโพธิ์ 
(แจ่มวิทยาคาร)  
ศพด.โรงเรียน

วัดโพธิ์ 
และ โรงเรียน 

วัดโบสถ์ 
(วงศ์พาณิช) 

ศพด.โรงเรียน 
วัดโบสถ์  

(วงศ์พานิช) 

ส านักปลัด 

 

 

     

 

    

 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปี  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                                                                                                     . 
     (3)  แผนงานสาธารณสุข 

                                                       15 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 
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. โครงการควบคุมป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ท าหมัน  
พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการด าเนินการ ค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

30,000 หมู่ที่ 1-9 
ต าบล 

บ้านแพน 

ส านักปลัด 

     

 

      

2. โครงการควบคุมป้องกัน
โรคระบาด 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยาฆ่าเชื้อโรค 
ยาก าจัดยุง พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่าง 
ๆ ค่าจ้างเหมาบริก ารด าเนินการ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

10,000 หมู่ที่ 1-9 
ต าบล 

บ้านแพน 

ส านักปลัด 

 

 

   

 

   

 

  

3. โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
ต าบลบ้านแพน เช่น ค่าอาหาร ค่า
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

150,000 ที่ท าการ 
อบต. 

บ้านแพน 

ส านักปลัด  
ด าเนินการทุก
เดือน ๆ ละ 

1 ครั้ง 

 

           

 

 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปี  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                                                                                                     . 
     (4)  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

                                                    16 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 
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. โครงการจ้างนักเรียน /
นักศึกษาท างานช่วงปิด
ภาคเรียน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างนักเรียน
นักศึกษา ท างานในช่วงปิ ดภาค
เรียน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่
นักเรียน นักศึกษา 

30,000 ที่ท าการ  
อบต. 

บ้านแพน 

ส านักปลัด 
2 ช่วง ของ
การปิดภาค

เรียน 

 

     

 

     

2.  โครงการช่วย เหลือผู้
ประสบสาธารรณภัยและ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

เพ่ืออุดหนุน ให้แก่ส านักงานก่ิง
กาชาดอ าเภอเสนา 

10,000 อ าเภอเสนา ส านักปลัด 
 

 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปี  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                                                                                                     . 
     (5)  แผนงานงบกลาง 

                                   17 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 
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. โครงการเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม 
 

เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
แพน  

65,000 ต าบลบ้านแพน ส านักปลัด 
  

 
         

2. โครงการสนับสนุนการ
สร้างหลักประกันรายได้
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการให้แก่
ผู้สูงอายุ จ านวน 545 คน 

4,456,800 ผู้สูงอายุต าบล
บ้านแพน 

ส านักปลัด  
           

3. โครงการสนับสนุน
สวัสดิการทางสังคมให้
เบี้ยยังชีพคนพิการ 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการให้ผู้
พิการ จ านวน 80 คน 

768,000 ผู้พิการต าบล
บ้านแพน 

ส านักปลัด  
           

4. โครงการสนับสนุนการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์ 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอสด์ 

6,000 ผู้ป่วยเอสด์
ต าบลบ้าน

แพน 

ส านักปลัด  
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปี  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา                                                                                                                         . 
     (1)  แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 

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. โครงการซักซ้อมแผน

ป้องกัน และบรรเทาสา
ธารณภัย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียม
ความพร้อมในการป้องกันสาธารณ
ภัยต่าง ๆ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

10,000 ต าบล 
บ้านแพน 

ส านักปลัด 
       

 
    

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปี  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา                                                                                                                         . 
     (1)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

18 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปี  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                                                       . 
     (1)  แผนงานการเกษตร 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 

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. โครงการท้องถิ่นไทยร่วม

ใจภักดิ์รักษ์พ้ืนที่สีเขียว 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
พ้ืนที่สวนสาธารณะ ค่าปลูกต้นไม้ ค่า
ต้นไม้  ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร 
เครื่องดื่ม และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

10,000 พ้ืนที่ อบต. 
บ้านแพน 

ส านักปลัด         

    

  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปี  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                                                       . 
     (2)  แผนงานเคหะและชุมชน 

19 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 
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. ค่าจ้างเหมาคนขับรถ
ขยะ และคนงานประจ า
รถขยะ 

เพ่ือจ่ายค่าจ้างเหมาคนขับรถขยะ
และคนงานประจ ารถขยะ 

312,000 พ้ืนที่ อบต. 
บ้านแพน 

กองช่าง  
           

2. โครงการก าจัดผักตบชวา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก าจัด
ผักตบชวาในแม่น้ าล าคลอง บ่อ 
หนองน้ า ฯลฯ และอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

20,000 พ้ืนที่ อบต. 
บ้านแพน 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

   

 

  

 

  

 

  

3. ค่าธรรมเนียมในการใช้
บ่อก าจัดขยะ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการใช้
บ่อก าจัดขยะ 

180,000 พ้ืนที่ อบต. 
บ้านแพน 

กองช่าง  
           

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปี  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                                                       . 
     (2)  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561  
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. โครงการรณรงค์คัดแยก
ขยะครัวเรือน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์คัดแยกขยะครัวเรือน เช่น
ค่าจัดซื้อถังขยะ ฯลฯ และอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

10,000 พ้ืนที่ อบต. 
บ้านแพน 

กองช่าง 

   

 

        

 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปี  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                                                             . 
     (1)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

       20 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 
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. โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือจ่ายเป็นค่ าจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ เช่น ค่าของขวัญ อาหาร 
เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง 
ฯลฯ 

80,000 ในเขตพ้ืนที่  
อบต. 

บ้านแพน 

ส านักปลัด 
 

    

 

   

 

   

2. โครงการจัดงาน
สงกรานต์และวันสูงอายุ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมงาน
ประเ พณีวันสงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุ 

5,000 ในเขตพ้ืนที่  
อบต. 

บ้านแพน 

ส านักปลัด 

      

 

     

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปี  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                                                             . 
     (1)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561  
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
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3. โครงการจัดงานยอยศยิ่ง
ฟ้าอยุธยามรดกโลก 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ
จัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดก
โลก 

20,000 จังหวัด 
พระนครศรี 

อยุธยา 

ส านักปลัด 
  

 
          

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปี  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                                                             . 
     (2)  แผนงานบริหารทั่วไป 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 

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. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐ

พิธีต่าง ๆ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงาน
รัฐพิธีต่าง ๆ เช่น วันแม่แห่งชาติ 
วันพ่อ วันปิยะมหาราช ฯลฯ 

50,000 อบต. 
บ้านแพน 

ส านักปลัด 
 

 
 

 
      

 
  

 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปี  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว                                                                                                                                                  . 
     (1)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 

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. โครงการส่งเสริมและ

อนุรักษ์ลิงคู่ป่าภูมิรักษ์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าดูแลรักษาป่าภูมิรักษ์
บริเวณวัดโพธิ์ ค่าจ้างท าอาหาร
ส าหรับลิง ซ่อมแซมที่อยู่ลิง และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง 

12,000 หมู่ที่ 4 ส านักปลัด             

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปี  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

8.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย่ังยืน                                                                                                                 . 
     (1)  แผนงานการเกษตร 

    22 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปี  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

8.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย่ังยืน                                                                                                                 . 
     (2)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

                                                                  23 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 
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. โครงการส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ใน
พ้ืนที่ เช่น วิทยากร ค่าอาหาร ค่า
พาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
เกี่ยวข้องกับการอบรมฯ 

30,000 พ้ืนที่ 
ต าบล 

บ้านแพน 

ส านักปลัด 

       

 

    

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปี  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

9.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี                                                                                                                                                . 
     (1)  แผนงานบริหารทั่วไป 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 

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. ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ , เข้าปก

หนังสือ , ข้อบัญญัติต่าง ๆ ค่าจ้าง
เหมาแรงงานท าอย่างใดอย่างหนึ่ง 
และรายจ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ ฯลฯ 

60,000 อบต. 
บ้านแพน 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

 

           

 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปี  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

9.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี                                                                                                                                                . 
     (1)  แผนงานบริหารทั่วไป 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 

          24 

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. โครงการฝึกอบรมเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากร 

เพ่ือจ่ายเป็ นค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ
พนักงานส่วนต าบล ผู้บริหาร 
ผู้ช่วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาพ 
อบต .และพนักงานจ้างรวมถึง
ค่าธรรมเนียมในการรังวัดที่ดิน
สาธารณะและค่าเนียมในการ
ด าเนินการทางศาล 

160,000 ที่ท าการจัด
อบรมต่าง ๆ 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

 (ตามระยะ
การ จัดอบรม
ของหน่วยงาน
ที่ท าการจัด
ฝึกอบรม) 

 

           

3. ค่าใช้จ่ายในการท าป้าย
ต่าง ๆ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท าป้าย
ต่าง ๆ ป้ายรณรงค์ต้านยาเสพติด ,
ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ตาม
นโยบายรัฐบาล รวมถึงป้าย
ประชาสัมพันธ์อ่ืน ๆ  

20,000 ในพ้ืนที่ 
อบต. 

บ้านแพน 

ส านักปลัด 
(ตามความ
จ าเป็น) 

 

 

 

  

 

   

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปี  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

9.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี                                                                                                                                                . 
     (1)  แผนงานบริหารทั่วไป 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561  
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. ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงาน
ทั่วไป 

444,000 อบต. 
บ้านแพน 

ส านักปลัด 
กองช่าง 
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5. ค่ารับวารสาร เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์
ต่าง ๆ หนังสือพิมพ์รายวันหนังสือ
ระเบียบต่าง ๆ  

3,000 ที่ท าการจัด
อบรมต่าง ๆ 

ส านักปลัด 
 

 
           

6. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
เว็บไซต์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงเว็บไซต์ของ อบต .บ้าน
แพน 

10,000 ที่ท าการ 
อบต. 

บ้านแพน 

ส านักปลัด  
           

7. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
คณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในส าหรับ
การเลือกตั้งการประชาสัมพันธ์ 
การรณรงค์ข้อมูลแก่ประชาชนให้
ทราบถึงการเลือกตั้ง 

100,000 พ้ืนที่  
ต าบล 

บ้านแพน 

ส านักปลัด 

   

 

        

8. ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ และ
ครุภัณฑส์ านักงาน 

165,000 ที่ท าการ 
อบต. 

บ้านแพน 

ส านักปลัด 
กองคลัง  

 
   

 
  

 
   

 

9. การจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าการจัดท าแผนที่
ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน 

70,700 อบต. 
บ้านแพน 

กองคลัง 
     

 
      

 

 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปี  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

9.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี                                                                                                                                                . 
     (1)  แผนงานบริหารทั่วไป 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561  
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
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10. ค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนการด าเนินการ
จัดท าระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนการด าเนินการจัดท า
ระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การเตรียม
เครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุ อุปกรณ์ 
และการปรับปรุงระบบ
อินเตอร์เน็ต 

25,000 อบต. 
บ้านแพน 

กองคลัง 

     

 

      

11. จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน
แบบมีพนักพิง จ านวน 3 ตัว ตู้เก็บ
เอกสารบานเลื่อนกระจก จ านวน 
4 ตู้  

33,000 ที่ท าการ 
อบต. 

บ้านแพน 

ส านักปลัด 
กองช่าง 
กองคลัง 

       

 

    

12. จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์ LED, เครื่องส ารอง
ไฟฟ้า , เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 

22,900 ที่ท าการ 
อบต. 

บ้านแพน 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

       

 

    

 

13. โครงการส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการที่มี
ต่อการให้บริการของ 
อบต. 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือ
ศึกษา วิจัย ประเมินผ ลข้อมูล
เกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากการให้บริการ
ประชาชน 

10,000 สถานที่รับท า
แบบประเมิน 

ส านักปลัด 

         

 

  

 

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปี  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

9.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี                                                                                                                                                . 
     (1)  แผนงานบริหารทั่วไป 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14. โครงการสนับสนุนศูนย์ 
รวมข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยบริหาร
ราชการส่ วนท้องถิ่น
อ าเภอเสนา ประจ าปี 
พ.ศ. 2561 

เพ่ือจ่าเป็นเงินอุดหนุนองค์การ
บริหารส่วนต าบลรางจรเข้ 
โครงการสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูล
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานท้องถิ่น
อ าเภอเสนา 

30,000 อบต.รางจรเข้ ส านักปลัด 

 

 

          

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปี  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

9.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี                                                                                                                                                . 
     (2)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 

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. ค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุมประชาคม 

เพ่ือจ่า ยเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 

2,000 ในเขตพ้ืนที่  
อบต. 

บ้านแพน 

ส านักปลัด 
   

 
      

 
 

 


