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คํานํา 

 
  แผนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานแพนฉบับนี้  จัดทําข้ึนตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548   และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559  โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ

กิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น  แผนการ

ดําเนินงานเปนเอกสารท่ีระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท้ังหมดท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณนั้น  ทําให

แนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

สารบัญ 
 

              หนา 
 
 สวนท่ี  1  บทนํา                                                                                   1  
 
 สวนท่ี  2  บัญชโีครงการ/กิจกรรม                2 - 27 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
สวนท่ี  1 

บทนํา 
 
1.1  บทนํา 

 แผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือควบคุมการ
ดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังยังเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงาน  
และการประเมินผล  ดังนั้น  แผนการดําเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทํา  ดังนี้ 
 1. เปนแผนท่ีแยกออกมาจากแผนพัฒนา  และมีลักษณะเปนแผนดําเนินการ (Action  Plan) 
 2. จัดทําหลังจากท่ีไดมีการจัดงบประมาณรายจายประจําปแลว 
 3. แสดงถึงเปาหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาท่ีชัดเจน  และแสดงถึงการ 
             ดําเนินงานจริง 
 4. เปนการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานท่ีจะเขาดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1.2  วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 
1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ี 
   ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น 
2. เพ่ือใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความชัดเจนใน 
    การปฏิบัติมากข้ึน  มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนก  
    รายละเอียดตาง ๆ  ของแผนงาน/โครงการ 
3. เพ่ือใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกมากข้ึน   

1.3  ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน ๆ  ท่ีดําเนินการใน
พ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
 2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน  แลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศ
เปนแผนการดําเนินงาน  ท้ังนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศเพ่ือให
ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 

1.4  ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
1. แผนการดําเนินงานแสดงถึงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ท้ังหมดท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ

นั้น  ทําใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากข้ึน 

2. เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือควบคุมการดําเนินงานใหเปนไป
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังยังเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมิน 
 3. ทําใหเกิดการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานท่ีเขามาดําเนินการในพ้ืนท่ี 
 4. ตอบสนองความตองการของประชาชน  และสรางความเจริญกาวหนาใหกับทองถ่ิน 
 
 
 



แบบ ผด.01 
  

สวนท่ี  2 

 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2561 

องคการบริหารสวนตําบลบานแพน อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ยุทธศาสตร/แนวทาง จํานวนโครงการท่ี
ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

จํานวนงบประมาณ 
คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท้ังหมด 

หนวยดําเนินการ 

                                      2 

1) ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน      
    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 18 100 2,226,200 100 กองชาง 
    1.2  แผนงานการเกษตร - - - - กองชาง 
    1.3  แผนงานรักษาความสงบเรียบรอยภายใน - - - - กองชาง 
    1.4  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา - - - - กองชาง 

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

รวม 21 100 7,456,500 100 - 
 

 

 

 

 



 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ยุทธศาสตร/แนวทาง 
 

จํานวนโครงการท่ี
ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

จํานวน
งบประมาณ 

รอยละของ
งบประมาณ 

หนวยดําเนินการ 

                                                 3 

3)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

     

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

4)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิช
กรรม 

     

     4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน - - - - - 
รวม - - - - - 

5)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม 

     

     5.1  แผนงานการเกษตร 1 20 10,000 1.88 สํานักปลัด 
     5.2  แผนงานเคหะและชุมชน 4 80 522,000 98.12 สวนโยธา 

รวม 5 100 532,000 100 - 
6)  ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมคุณธรรมดานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น      

6.1   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 75 105,000 67.74 สํานักปลัด 
6.2   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 25 50,000 32.26  

รวม 4 100 155,000 100 - 



 
 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2561 

องคการบริหารสวนตําบลบานแพน อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ยุทธศาสตร/แนวทาง 
 

จํานวนโครงการท่ี
ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

จํานวน
งบประมาณ 

รอยละของ
งบประมาณ 

หนวยดําเนินการ 

                      4 

 

7) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการทองเท่ียว      
7.1   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 100 12,000 100 สํานักปลัด 

รวม 1 100 12,000 100 - 
8) ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความ
ย่ังยืน 

     

    8.1  แผนงานการเกษตร - - - - - 
    8.2  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 100 30,000 100 สํานักปลัด 

รวม 1 100 30,000 100 - 
9)  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี      
    9.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 14 93.33 1,153,600 99.83 สํานักปลัด 
    9.2  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  1 6.67 2,000 0.17 สํานักปลัด 

 

รวม 15 100 1,155,600 100 - 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                         แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําป  2561 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน                                                                                                                                                 . 
     (1)  แผนงานเคหะและชุมชน 

       5 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

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. โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. หมู 1 
บริ เวณ บ าน คุณ ถวิล  
ฉายวิชา  

กอสรางลาน คสล. หมูท่ี 1 กวาง 
0.80 เมตร ยาว 91 เมตร  สูง 
0.70 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของ อบต.บานแพน 

79,500 หมูท่ี  1  กองชาง 

   

 

        

2. โ ค ร ง ก า ร ก อ ส ร า ง
ห ลั งค าล าน สุ ขภ าพ 
ขางศาลา SML หมูท่ี 4 

กอสรางหลังคาลานสุขภาพ ขนาด
กวาง 5.50 เมตร ยาว 14 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ 
อบต.บานแพน 

121,400 หมูท่ี 4 กองชาง 

   

 

        

3. โครงการปรับปรุงศาลา 
SML หมูท่ี 7 

ปรับปรุงศาลา SML ตีฝาและปูพ้ืน
กระเบื้องเคลือบขนาด 12”x12” 
ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 9 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ 
อบต.บานแพน 

53,500 หมูท่ี 7 กองชาง 

   

 

        

4. โครงการวางทอ ระบาย
น้ํ า  ค ส ล . ห มู ท่ี  1 
บริ เวณ บ าน คุณ แฉ ง  
สุขปลื้ม 

วางทอน้ําระบายน้ํา คสล. วางทอ 
คสล. 0 .40 เมตร จํานวน 53 
ท อ น  แ ล ะ บ อ พั ก  5  บ อ 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ 
อบต.บานแพน 

34,200 หมูท่ี 1 กองชาง 

   

 

        

 

 
 
 



 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําป  2561 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน                                                                                                                                                 . 
     (1)  แผนงานเคหะและชุมชน 

       6 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

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. โครงการวางทอระบาย
น้ํ าและถมดิน  ห มู  6 
บริเวณบานคุณสมจิตร  
สายสําเภา 

วางทอระบายน้ําและถมดิน ขนาด
ยาว 20 เมตร ลึก เฉลี่ ย  1 .30 
เมตร ลงหินคลุกรองพ้ืน 0 .15 
เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 

29,800 
 

หมูท่ี 6 กองชาง 

    

 

       

6. โครงการกอสรางถนน 
คสล. หมู ท่ี 2 บริเวณ
บานคุณสําอางค  สด
คมขํา 

กอสรางถนน คสล. กวาง 2.50 
เมตร ยาว 11 เมตร พรอมวางทอ 
PVC เสนผาศูนยกลาง 6”x8 เมตร 
พรอมไหลทาง 0-0.25 เมตร หรือ
ตามสภาพพ้ืนท่ี รายละเอียดตาม
แบบแปลนของ อบต.บานแพน 

17,600 หมูท่ี 2 กองชาง 

    

 

       

7. โ ค ร ง ก า ร ก อ ส ร า ง
ทางเขาออก คสล. หมู
ท่ี 2 บ ริ เ ว ณ บ า น       
คุณธนโชติ  สุกาวิน 

กอสรางทางเขาออก คสล. ขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว 4 เมตร หนา 
0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของ อบต.บานแพน 

9,200 หมูท่ี 2 กองชาง 

   

 

        

8. โครงการกอสรางถนน 
คสล. หมู ท่ี 5 บริเวณ
ท า ง เ ข า บ า น คุ ณ
ประเสริฐ ทรงสุภาพ 

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4 
เมตร ยาว 58 เมตร สูง 0 .15 
เมตร พรอมลงหินคลุกไหลทางขาง
ละ 0-0.25 เมตร ตามสภาพพ้ืนท่ี 
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. 

121,000 หมูท่ี 5 กองชาง 

   

 

        

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําป  2561 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน                                                                                                                                                 . 
     (1)  แผนงานเคหะและชุมชน 

                  7 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

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. โครงการกอสรางถนน 
คสล.หมูท่ี 7 บริเวณซุม
ทางเขาวัดยวดถึงสาม
แยกบานคุณอุไร โตสม 

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4 
เมตร ยาว 84 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลทางเดิม รายละเอียดตาม
แบบแปลนของ อบต. 

177,600 หมูท่ี 7 กองชาง 

   

 

        

10. โครงการกอสรางถนน 
คสล. หมู ท่ี 9 บริเวณ
บานคุณยุภาศรี สุภวิรีย 

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 3 
เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 
เมตร พรองลงไหลทางหินคลุกขาง
ละ 0-0.25 เมตร หรือตามแบบ
แปลนของ อบต. 

234,000 หมูท่ี 9 กองชาง 

   

 

        

11. โครงการกอสรางถนน 
คสล. หมู ท่ี 3 บริเวณ
ท า ง เ ข า บ า น คุ ณ
สมโภชน  อาสา 

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 
3.50 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 
0.15 เมตร พรอมลงไหลทางหิน
คลุกขางละ 0-0.25 เมตร หรือ
ตามสภาพพ้ืนท่ี รายละเอียดตาม
แบบแปลนของ อบต. 

209,000 หมูท่ี 3 กองชาง 

    

 

       

12. โครงการกอสรางถนน 
คสล. หมู ท่ี 2 บริเวณ
หมูบานวิรัตน 

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4 
เมตร ยาว 102 เมตร หนา 0.15 
เมตร พรอมลงไหลทางหินคลุกขาง
ละ 0-0.25 เมตร หรือตามสภาพ
พ้ืนท่ี รายละเอียดตามแบบแปลน
ของ อบต. 

222,000 หมูท่ี 2 กองชาง 

   

 

        

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําป  2561 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน                                                                                                                                                 . 
     (1)  แผนงานเคหะและชุมชน 

       8 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

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. โครงการกอสรางถนน 
คสล. หมู ท่ี 6 บริเวณ
หนาปากทางเขาบาน
คุณเชิด ทิศอากาศ ถึง
บริ เวณ หน าบ าน คุณ
สมบูรณ มงคลเจริญ 

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 3 
เมตร ยาว 50 เมตร พรอมวางทอ
ระบายน้ํา เสนผาศูนยกลาง 0.60 
เมตร จํานวน 5 ทอน 

90,500 หมูท่ี 6 กองชาง 

   

 

        

14. โครงการกอสรางเสริม
ขยายถนน คสล. หมูท่ี 
8 บริเวณบานคุณสวิก 
กิจตน 

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4 
เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 
เมตร พรอมลงไหลทางหินคลุกขาง
ละ 0-0.25 เมตร หรือตามสภาพ
พ้ืนท่ี รายละเอียดตามแบบแปลน
ของ อบต.บานแพน 

248,900 หมูท่ี 8 กองชาง 

    

 

       

15. โครงการกอสรางถนน 
คสล. หมู ท่ี 4 บริเวณ
ใตสะพาน 

กอสรางเสริมขยายถนน คสล . 
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 70 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พรอมลงไหลทาง
หินคลุกขางละ 0-0.25 เมตร หรือ
ตามสภาพพ้ืนท่ี รายละเอียดตาม
แบบแปลนของ อบต.บานแพน 

136,000 หมูท่ี 4 กองชาง 

   

 

        

 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําป  2561 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน                                                                                                                                                 . 
     (1)  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

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. โครงการกอสรางเสริม
ถ น น  ค ส ล . ห มู ท่ี  2 
บริเวณทางเขาหมูบาน
คุณมรรค  

กอสรางเสริมถนน คสล. ขนาดกวาง
4 เมตร ยาว 26 เมตร หนา 0.15 
เมตร พรอมลงไหลทางหินคลุกขาง
ละ 0-0.25 เมตร หรือตามสภาพ
พ้ืนท่ี รายละเอียดตามแบบแปลน
ของ อบต.บานแพน 

90,000 หมูท่ี 2 กองชาง 
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17. โครงการเสริมถนนดิน
พรอมลงหินคลุก หมูท่ี 5 
บริ เวณ บ าน คุณ เชื่ อม 
สุ ภ า ร ส  ( โ ค ร ง ก า ร
ตอเนื่อง) 

เสริมถนนดินพรอมลงหินคลุก ขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว 38 เมตร สูง
เฉลี่ย 0-1.60 เมตร พรอมลงหิน
คลุก และทางเขาบานคุณสมบัติ 
ทรัพยจรูญ กวาง 3.50 เมตร ยาว 
50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของ อบต.บานแพน 

122,000 หมูท่ี 5 กองชาง 

   

 

        

 

18. ค า บํ า รุ ง รั ก ษ า แ ล ะ
ป รั บ ป รุ ง ท่ี ดิ น แ ล ะ
สิ่งกอสราง 

เพ่ื อจ าย เป นค าบํ ารุ งรักษาและ
ซอมแซมท่ีดินและสิ่งกอสรางตาง ๆ 
ใหใชงานไดตามปกต ิ

230,000 พ้ืนท่ี 
ตําบล 

บานแพน 

กองชาง 
 

 
   

 
      

 

 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําป  2561 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน                                                                                                                                                           . 
     (2)  แผนงานการเกษตร 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินการ 
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 
แผนการดําเนินงานประจําป  2561 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน                                                                                                                                                           . 
     (3)  แผนงานรักษาความสงบเรียบรอยภายใน 

  10 
10 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนนิการ 

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 
แผนการดําเนินงานประจําป  2561 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน                                                                                                                                                           . 
     (4)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินการ 
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 
แผนการดําเนินงานประจําป  2561 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

2.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                                                                                              . 
     (1)  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

                                                                   11 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

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. โค รงการสร า งบ าน ผู
ย าก ไร  ห รื อป รับปรุ ง
ซอมแซมบานผูยากไร  

เพ่ือจายเปนคาแรงงานและคาวัสดุ
ในการกอสรางบาน ผูดอยโอกาส 
ผูยากไร ตามโครงการบานทองถ่ิน
ประชารัฐรวมใจ เทิดไทองคราชัน 
ราชิน ี

180,000 ในเขตพ้ืนท่ี  
อบต. 

บานแพน 

กองชาง 
สํานักปลัด 

        

 

    

2. โครงการจุดตรวจรวม
บริการในชวงเทศกาล 

เ พ่ื อ จ า ย เป น ค า ใช จ า ย  เช น 
คาอาหาร คาเครื่องดื่ม  คาเบี้ ย
เลี้ยง และคาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณท่ี
ใชในการจัดตั้งจุดตรวจท่ีจําเปน 

15,000 ในเขตพ้ืนท่ี  
อบต. 

บานแพน 

สํานักปลัด 
 

  

 

   

 

     

3. โครงการส งเสริมกลุ ม
อาชีพสตรี 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการ
สงเสริมอาชีพสตรี เชน คาวิทยากร 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณท่ีเก่ียวของ ฯลฯ 

25,000 ในเขตพ้ืนท่ี  
อบต. 

บานแพน 

สํานักปลัด 
 

        

 

   

4. โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาตานยาเสพติดและ
สรางความสมานฉันท 

เพ่ื อจ าย เป น ค า ใช จ าย ใน การ
จัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด 
และสรางความสมานฉันท เชน คา
อุ ป ก รณ กี ฬ า  ค า ร างวั ล  แล ะ
คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ฯลฯ 

5,000 ในเขตพ้ืนท่ี  
อบต. 

บานแพน 

สํานักปลัด 
 

     

 

      

 

 
 
 



 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําป  2561 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

2.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                                                                                              . 
     (1)  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

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. โครงการจัดสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬา 
 

เพ่ื อจ าย เป น ค า ใช จ าย ใน การ
จัดการจัดสงนักกีฬาของ อบต.
บานแพน เขารวมการแขงขันกีฬา 
เชน คาอุปกรณกีฬา คาชุดนักกีฬา 
คาใชจายอ่ืน ๆ 

5,000 ในเขตพ้ืนท่ี  
อบต. 

บานแพน 

สํานักปลัด 
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6. โครงการบํ าบั ดรักษา    
ผูติดยาเสพติด 

เพ่ื อจ าย เป น ค า ใช จ าย ใน การ
บําบัดรักษาผู ติดยาเสพติด เชน 
อุปกรณในการตรวจหาสารเสพติด 
ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

20,000 หมูท่ี 1-9
ตําบล 

บานแพน 

สํานักปลัด 

      

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําป  2561 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

2.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                                                                                                     . 
     (2)  แผนงานการศึกษา 

13 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

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. โค ร ง ก า ร ส นั บ ส นุ น
อาหารกลางวัน 

เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวัน
สําหรับ 
- ศูนยโรงเรียนวัดโพธิ์ (แจมวิทยา
คาร) จํ านวน 245 วัน  ๆ 20 
จํานวน 24 คน 
- ศู นย โรงเรียน วัด โบสถ  (วงศ
พานิช) จํานวน 245 วัน ๆ 20 
บาท จํานวน 28 คน 

254,800 ศพด.โรงเรียน
วัดโพธิ์  

(แจมวิทยาคาร) 
และ 

ศพด.โรงเรียน 
วัดโบสถ 

 (วงศพานิช) 

สํานักปลัด 
 

            

2. คาจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) 

คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รร.วัด
โพธิ์ (แจมวิทยาคาร) รร.วัดโบสถ 
(วงศพานิช) 

88,400 โรงเรียนวัดโพธิ์ 
(แจมวิทยาคาร) 

และ 
โรงเรียนวัดโบสถ 

(วงศพานิช) 

สํานักปลัด 

 

 

     

 

    

3. โค ร งก ารอ บ รม ทั ศ น
ศึกษาเส ริม ส ร างการ
เรียนรูของเยาวชนตําบล
บานแพน 

เพ่ือจายเปนคาจัดอบรมทัศนศึกษา
เสริมสรางการเรียนรูของเยาวชน 
เชน คาวัสดุ อุปกรณ  คาอาหาร 
เค รื่ อ ง ดื่ ม  ค า พ า ห น ะ  แ ล ะ
คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

20,000 สถานท่ีจัด
อบรมทัศน

ศึกษา 

สํานักปลัด 

     

 

      

 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําป  2561 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

2.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                                                                                                     . 
     (2)  แผนงานการศึกษา 

14 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

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. โครงการคาบํารุงรักษา
และซอมแซมทรัพยสิน 

เ พ่ื อ จ า ย เป น ค า บํ า รุ ง รั ก ษ า
ซอมแซมทรัพยสิน วัสดุ ครุภัณฑ
สํานักงาน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

5,000 โรงเรียนวัดโพธิ์ 
(แจมวิทยาคาร) 

สํานักปลัด 
  

 
  

 
   

 
  

5. โค ร ง ก า ร ส นั บ ส นุ น
อาหารกลางวัน 

สนับสนุนอาหารกลางวัน ใหแก
นักเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์  (แจม
วิทยาคาร) และโรงเรียนวัดโบสถ 
(วงศพานิช) จํานวน 200 วัน 

820,000 โรงเรียนวัดโพธิ์ 
(แจมวิทยาคาร) 
และ โรงเรียน 

วัดโบสถ 
(วงศพานิช) 

สํานักปลัด 

 

 

     

 

    

6. โครงการอาหารเสริม 
(นม) 

เพ่ือจายเปนคาอาหารเสริม (นม) 
สําหรับนักเรียน 

492,500 โรงเรียนวัดโพธิ์ 
(แจมวิทยาคาร)  
ศพด.โรงเรียน

วัดโพธิ์ 
และ โรงเรียน 

วัดโบสถ 
(วงศพาณิช) 

ศพด.โรงเรียน 
วัดโบสถ  

(วงศพานิช) 

สํานักปลัด 

 

 

     

 

    

 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําป  2561 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

2.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                                                                                                     . 
     (3)  แผนงานสาธารณสุข 

                                                       15 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

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. โครงการควบคุมปองกัน
โรคพิษสุนัขบา 

เพ่ื อ จ าย เป น ค าจั ด ซ้ื อ  วั ค ซี น
ปองกันโรคพิษสุนัขบา ทําหมัน  
พรอมท้ังอุปกรณตาง ๆ คาจาง
เหมาบริการดําเนินการ คาใชจาย
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

30,000 หมูท่ี 1-9 
ตําบล 

บานแพน 

สํานักปลัด 

     

 

      

2. โครงการควบคุมปองกัน
โรคระบาด 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือยาฆาเชื้อโรค 
ยากําจัดยุง พรอมท้ังอุปกรณตาง 
ๆ คาจางเหมาบริการดําเนินการ
และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

10,000 หมูท่ี 1-9 
ตําบล 

บานแพน 

สํานักปลัด 

 

 

   

 

   

 

  

3. โครงการสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุ 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัด
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 
ตําบลบานแพน เชน คาอาหาร คา
วิทยากร และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวของ 

150,000 ท่ีทําการ 
อบต. 

บานแพน 

สํานักปลัด  
ดําเนินการทุก
เดือน ๆ ละ 

1 ครั้ง 

 

           

 

 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําป  2561 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

2.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                                                                                                     . 
     (4)  แผนงานสังคมสงเคราะห 

                                                    16 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

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. โครงการจางนักเรียน/
นักศึกษาทํางานชวงปด
ภาคเรียน 

เ พ่ื อ จ า ย เป น ค า จ า งนั ก เรี ย น
นักศึกษา ทํางานในชวงปดภาค
เรี ย น  เ พ่ื อ ส ร า ง ร าย ได ให แ ก
นักเรียน นักศึกษา 

30,000 ท่ีทําการ  
อบต. 

บานแพน 

สํานักปลัด 
2 ชวง ของ
การปดภาค

เรียน 

 

     

 

     

2.  โค รงการช วย เห ลื อ ผู
ประสบสาธารรณภัยและ
ผูดอยโอกาสในสังคม 

เพ่ืออุดหนุน ใหแกสํานักงานก่ิง
กาชาดอําเภอเสนา 

10,000 อําเภอเสนา สํานักปลัด 
 

 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําป  2561 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

2.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                                                                                                     . 
     (5)  แผนงานงบกลาง 

                                   17 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

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. โค ร ง ก า ร เ งิ น ส ม ท บ
กองทุนประกันสังคม 
 

เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ
องคการบริหารสวนตําบลบาน
แพน  

65,000 ตําบลบานแพน สํานักปลัด 
  

 
         

2. โครงการสนับสนุนการ
สรางหลักประกันรายได
เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ

เพ่ือจายเปนเงินสวัสดิการใหแก
ผูสูงอายุ จํานวน 545 คน 

4,456,800 ผูสูงอายุตําบล
บานแพน 

สํานักปลัด  
           

3. โค ร ง ก า ร ส นั บ ส นุ น
สวัสดิการทางสังคมให
เบี้ยยังชีพคนพิการ 

เพ่ือจายเปน เงินสวัสดิการใหผู
พิการ จํานวน 80 คน 

768,000 ผูพิการตําบล
บานแพน 

สํานักปลัด  
           

4. โครงการสนับสนุนการ
จายเงินสงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพผูปวยเอดส 

เพ่ือจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพผูปวยเอสด 

6,000 ผูปวยเอสด
ตําบลบาน

แพน 

สํานักปลัด  
           

 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําป  2561 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

3.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา                                                                                                                         . 
     (1)  แผนงานรักษาความสงบเรียบรอยภายใน 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินการ 
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. โครงการซักซอมแผน

ปองกัน และบรรเทาสา
ธารณภัย 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเตรียม
ความพรอมในการปองกันสาธารณ
ภัยตาง ๆ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

10,000 ตําบล 
บานแพน 

สํานักปลัด 
       

 
    

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําป  2561 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา                                                                                                                         . 
     (1)  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

18 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

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 
แผนการดําเนินงานประจําป  2561 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการบริหารจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม                                                                                                       . 
     (1)  แผนงานการเกษตร 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินการ 
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. โครงการทองถ่ินไทยรวม

ใจภักดิ์รักษพ้ืนท่ีสีเขียว 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุง
พ้ืนท่ีสวนสาธารณะ คาปลูกตนไม คา
ตนไม  ค าป ายโครงการ ค าอาหาร 
เครื่องดื่ม และอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ 

10,000 พ้ืนท่ี อบต. 
บานแพน 

สํานักปลัด         

    

  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําป  2561 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการบริหารจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม                                                                                                       . 
     (2)  แผนงานเคหะและชุมชน 

19 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

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. ค าจ างเหมาคน ขับรถ
ขยะ และคนงานประจํา
รถขยะ 

เพ่ือจายคาจางเหมาคนขับรถขยะ
และคนงานประจํารถขยะ 

312,000 พ้ืนท่ี อบต. 
บานแพน 

กองชาง  
           

2. โครงการกําจัดผักตบชวา เพ่ือจายเปนคาใชจายในการกําจัด
ผักตบชวาในแมน้ํ าลําคลอง บอ 
ห น อ งน้ํ า  ฯ ล ฯ  แ ล ะ อ่ื น  ๆ  ท่ี
เก่ียวของ 

20,000 พ้ืนท่ี อบต. 
บานแพน 

สํานักปลัด 
กองชาง 

   

 

  

 

  

 

  

3. คาธรรมเนียมในการใช
บอกําจัดขยะ 

เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมการใช
บอกําจัดขยะ 

180,000 พ้ืนท่ี อบต. 
บานแพน 

กองชาง  
           

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําป  2561 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการบริหารจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม                                                                                                       . 
     (2)  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

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. โครงการรณรงคคัดแยก
ขยะครัวเรือน 

เพ่ื อจ าย เป น ค า ใช จ าย ใน การ
รณรงคคัดแยกขยะครัวเรือน เชน
คาจัดซ้ือถังขยะ ฯลฯ และอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวของ 

10,000 พ้ืนท่ี อบต. 
บานแพน 

กองชาง 

   

 

        

 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําป  2561 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

6.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาสงเสริมคุณธรรมดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น                                                                                             . 
     (1)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

       20 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

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. โครงการวันเด็กแหงชาต ิ เพ่ือจายเปนคาจัดกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ เชน คาของขวัญ อาหาร 
เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณท่ีเก่ียวของ 
ฯลฯ 

80,000 ในเขตพ้ืนท่ี  
อบต. 

บานแพน 

สํานักปลัด 
 

    

 

   

 

   

2. โ ค ร ง ก า ร จั ด ง า น
สงกรานตและวันสูงอายุ 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของในการจัดกิจกรรมงาน
ประเพณี วันสงกรานต และวัน
ผูสูงอาย ุ

5,000 ในเขตพ้ืนท่ี  
อบต. 

บานแพน 

สํานักปลัด 

      

 

     

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําป  2561 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

6.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาสงเสริมคุณธรรมดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น                                                                                             . 
     (1)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

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
ฟ าอยุ ธ ย าม รด ก โล ก 
ประจาํป พ.ศ. 2560 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
จัดงานยอยศยิ่งฟาอยุธยามรดก
โลก 

20,000 จังหวัด 
พระนครศรี 

อยธุยา 

สํานักปลัด 
  

 
          

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําป  2561 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

6.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาสงเสริมคุณธรรมดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น                                                                                             . 
     (2)  แผนงานบริหารท่ัวไป 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินการ 
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. คาใชจายเก่ียวกับงานรัฐ

พิธีตาง ๆ 
เพ่ือจายเปนคาใชจายเก่ียวกับงาน
รัฐพิธีตาง ๆ เชน วันแมแหงชาติ 
วันพอ วันปยะมหาราช ฯลฯ 

50,000 อบต. 
บานแพน 

สํานักปลัด 
 

 
 

 
      

 
  

 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําป  2561 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการสงเสริมการทองเท่ียว                                                                                                                                                  . 
     (1)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินการ 
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. โครงการส งเสริมและ

อนุรักษลิงคูปาภูมิรักษ 
เพ่ือจายเปนคาดูแลรักษาปาภูมิรักษ
บริ เวณวัดโพธิ์  ค าจ างทํ าอาหาร
สําหรับลิ ง ซอมแซมท่ีอยูลิ ง และ
คาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

12,000 หมูท่ี 4 สํานักปลัด             

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําป  2561 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

8.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความย่ังยืน                                                                                                                 . 
     (1)  แผนงานการเกษตร 

    22 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

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 
แผนการดําเนินงานประจําป  2561 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

8.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความย่ังยืน                                                                                                                 . 
     (2)  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

                                                                  23 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

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. โครงการสงเสริมเกษตร
อินทรีย ต ามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการ
อบรมใหความรูแกเกษตรกร ใน
พ้ืนท่ี เชน วิทยากร คาอาหาร คา
พ าห น ะ  แ ล ะ ค า ใช จ า ย อ่ื น ท่ี
เก่ียวของกับการอบรมฯ 

30,000 พ้ืนท่ี 
ตําบล 

บานแพน 

สํานักปลัด 

       

 

    

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําป  2561 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

9.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี                                                                                                                                                . 
     (1)  แผนงานบริหารท่ัวไป 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินการ 
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. คาจางเหมาบริการ เพ่ือจายเปนคาเย็บหนังสือ, เขาปก

หนังสือ, ขอบัญญัติตาง ๆ คาจาง
เหมาแรงงานทําอยางใดอยางหนึ่ง 
และรายจายตาง ๆ เพ่ือใหไดมาซ่ึง
บริการ ฯลฯ 

60,000 อบต. 
บานแพน 

สํานักปลัด 
กองชาง 

 

           

 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําป  2561 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

9.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี                                                                                                                                                . 
     (1)  แผนงานบริหารท่ัวไป 

 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 
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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. โครงการฝกอบรมเพ่ือ

เ พ่ิ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
บุคลากร 

เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมและ
คาลงทะเบียนในการฝกอบรมของ
พนั กงานส วน ตํ าบล  ผู บ ริห าร 
ผู ช วย ผูบ ริห าร สมาชิกสภาพ 
อบต .และพนั กงานจ างรวมถึง
คาธรรมเนียมในการรังวัดท่ีดิน
สาธารณ ะและค าเนี ยมในการ
ดําเนินการทางศาล 

160,000 ท่ีทําการจัด
อบรมตาง ๆ 

สํานักปลัด 
กองคลัง 
กองชาง 

 (ตามระยะ
การ จัดอบรม
ของหนวยงาน
ท่ีทําการจัด
ฝกอบรม) 

 

           

3. คาใชจายในการทําปาย
ตาง ๆ 

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาทําปาย
ตาง ๆ ปายรณรงคตานยาเสพติด,
ปายประชาสัมพันธตาง ๆ ตาม
น โย บ าย รั ฐ บ าล  ร วม ถึ งป า ย
ประชาสัมพันธอ่ืน ๆ  

20,000 ในพ้ืนท่ี 
อบต. 

บานแพน 

สํานักปลัด 
(ตามความ
จําเปน) 

 

 

 

  

 

   

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําป  2561 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

9.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี                                                                                                                                                . 
     (1)  แผนงานบริหารท่ัวไป 

 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

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. คาจางเหมาคนงานท่ัวไป เพ่ือจายเปนคาจางเหมาคนงาน
ท่ัวไป 

444,000 อบต. 
บานแพน 

สํานักปลัด 
กองชาง 
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5. คารับวารสาร เพ่ือจายเปนคารับวารสารสิ่งพิมพ
ตาง ๆ หนังสือพิมพรายวันหนังสือ
ระเบียบตาง ๆ  

3,000 ท่ีทําการจัด
อบรมตาง ๆ 

สํานักปลัด 
 

 
           

6. คาใชจายในการปรับปรุง
เว็บไซต 

เพ่ื อจ าย เป น ค า ใช จ าย ใน การ
ปรับปรุงเว็บไซตของ อบต.บาน
แพน 

10,000 ท่ีทําการ 
อบต. 

บานแพน 

สํานักปลัด  
           

7. คาใชจายในการเลือกตั้ง
ค ณ ะ ผู บ ริ ห า ร แ ล ะ
สมาชิกสภาทองถ่ิน 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในสําหรับ
การเลือกตั้ งการประชาสัมพันธ 
การรณรงคขอมูลแกประชาชนให
ทราบถึงการเลือกตั้ง 

100,000 พ้ืนท่ี  
ตําบล 

บานแพน 

สํานักปลัด 

   

 

        

8. ค า บํ า รุ ง รั ก ษ า แ ล ะ
ซอมแซม 

เพ่ือจายเปนคาบํ ารุงรักษาและ
ซอมแซมทรัพย สิน  วั ส ดุ  และ
ครุภัณฑสํานักงาน 

165,000 ท่ีทําการ 
อบต. 

บานแพน 

สํานักปลัด 
กองคลัง  

 
   

 
  

 
   

 

9. การจัด ทํ าแผน ท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน 

เพ่ือจายเปนคาการจัดทําแผนท่ี
ภาษี และทะเบียนทรัพยสิน 

70,700 อบต. 
บานแพน 

กองคลัง 
     

 
      

 

 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําป  2561 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

9.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี                                                                                                                                                . 
     (1)  แผนงานบริหารท่ัวไป 

 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

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. ค า ใ ช จ า ย ใ น ก า ร
สนับสนุนการดําเนินการ
จั ด ทํ า ร ะ บ บ บั ญ ชี
คอมพิวเตอร 

เพ่ื อจ าย เป น ค า ใช จ าย ใน การ
สนับสนุนการดําเนินการจัดทํา
ระบบคอมพิวเตอร เชน การเตรียม
เครื่องคอมพิวเตอร วัสดุ อุปกรณ 
แ ล ะ ก า ร ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ
อินเตอรเน็ต 

25,000 อบต. 
บานแพน 

กองคลัง 

     

 

      

11. จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีทํางาน
แบบมีพนักพิง จํานวน 3 ตัว ตูเก็บ
เอกสารบานเลื่อนกระจก จํานวน 
4 ตู  

33,000 ท่ีทําการ 
อบต. 

บานแพน 

สํานักปลัด 
กองชาง 
กองคลัง 

       

 

    

12. จั ด ซ้ื อ ค รุ ภั ณ ฑ
คอมพิวเตอร 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพ
ชนิดเลเซอร LED, เครื่องสํารอง
ไฟฟา, เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 

22,900 ท่ีทําการ 
อบต. 

บานแพน 

สํานักปลัด 
กองคลัง 

       

 

    

 

13. โครงการสํารวจความพึง
พอใจของผูรับบริการท่ีมี
ต อการให บ ริการของ 
อบต. 

เพ่ือจายเปนคาจางท่ีปรึกษาเพ่ือ
ศึกษา วิจั ย  ประเมินผลขอ มูล
เ ก่ี ย ว กั บ ค ว าม พึ งพ อ ใจ ข อ ง
ผู รับบริการจากการให บริการ
ประชาชน 

10,000 สถานท่ีรับทํา
แบบประเมิน 

สํานักปลัด 

         

 

  

 

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําป  2561 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

9.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี                                                                                                                                                . 
     (1)  แผนงานบริหารท่ัวไป 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

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. โครงการสนับสนุนศูนย 
รวมขอมูลจัดซ้ือจัดจาง
ข อ ง ห น ว ย บ ริ ห า ร
ราช ก ารส วน ท อ ง ถ่ิ น
อําเภอเสนา ประจําป 
พ.ศ. 2561 

เพ่ือจาเปนเงินอุดหนุนองคการ
บ ริ ห า ร ส ว น ตํ า บ ล ร า ง จ ร เข 
โครงการสนับสนุนศูนยรวมขอมูล
จัดซ้ือจัดจางของหนวยงานทองถ่ิน
อําเภอเสนา 

30,000 อบต.รางจรเข สํานักปลัด 

 

 

          

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําป  2561 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

9.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี                                                                                                                                                . 
     (2)  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินการ 
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. ค า ใช จ า ย ใน ก า ร จั ด
ประชุมประชาคม 

เพ่ือจายเปนคาอาหาร เครื่องดื่ม
วัสดุอุปกรณตาง ๆ 

2,000 ในเขตพ้ืนท่ี  
อบต. 

บานแพน 

สํานักปลัด 
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