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  แผนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานแพนฉบับนี้ จัดทําข้ึนตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ

กิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น แผนการ

ดําเนินงานเปนเอกสารท่ีระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท้ังหมดท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณนั้น ทําให

แนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 
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สารบัญ 



 

 
 

 
 
1.1  บทนํา 

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

1.2  วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 
1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ี 
    ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจาํปงบประมาณนั้น 
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 
 
 
 

สวนที่ 1 



แบบ ผด.01 
  

 

 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564 

องคการบริหารสวนตําบลบานแพน อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 

 

ยุทธศาสตร/แนวทาง 
จํานวนโครงการท่ี

ดําเนินการ 
คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

จํานวนงบประมาณ 
คิดเปนรอยละของ

งบประมาณ
ท้ังหมด 

หนวยดําเนินการ 

                                      2 

1) ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน      
    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 28 100 2,784,900 100 กองชาง 
    1.2  แผนงานการเกษตร - - - - กองชาง 
    1.3  แผนงานรักษาความสงบเรียบรอยภายใน - - - - กองชาง 

รวม 28 100 2,784,900 100 - 
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
    2.1  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 4 16.67 45,000 0.65 สํานักปลัด 
    2.2  แผนงานการศึกษา 9 37.50 1,633,670 20.19 สํานักปลัด 
    2.3  แผนงานสาธารณสุข 5 20.83 355,000 4.39 สํานักปลัด 
    2.4  แผนงานสังคมสงเคราะห 2 8.33 20,000 0.25 สํานักปลัด 
    2.5  แผนงานงบกลาง 4 16.67 6,041,000 74.62 สํานักปลัด 

รวม 24 100 8,094,670 100 - 
 

 

 

 

สวนที่ 2 



บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564 

องคการบริหารสวนตําบลบานแพน อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 

 

ยุทธศาสตร/แนวทาง 
 

จํานวนโครงการ
ท่ีดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ท้ังหมด 

จํานวน
งบประมาณ 

รอยละของ
งบประมาณ 

หนวยดําเนินการ 

                                                 3 

3)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

     

     3.1  แผนงานรักษาความสงบเรียบรอยภายใน 2 100 310,000 100 สํานักปลัด 
รวม 2 100 310,000 100 - 

4)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิช
กรรม 

     

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

5)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม 

     

     5.1  แผนงานเคหะและชุมชน 5 83.33 731,000 99.32 สวนโยธา 
     5.2  แผนงานการเกษตร 1 16.67 5,000 0.68 สํานักปลัด 

รวม 6 100 736,000 100 - 
6)  ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมคุณธรรมดานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น      

6.1   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4 80 125,000 71.42 สํานักปลัด 
6.2   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 20 50,000 28.58 สํานักปลัด 

รวม 5 100 175,000 100 - 



 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 

 

ยุทธศาสตร/แนวทาง 
 

จํานวนโครงการท่ี
ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ท้ังหมด 

จํานวน
งบประมาณ 

รอยละของ
งบประมาณ 

หนวยดําเนินการ                       4 

 

7) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการทองเท่ียว      
7.1   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 100 2,000 100 สํานักปลัด 

รวม 1 100 2,000 100 - 
8) ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความ
ย่ังยืน 

     

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

รวม 1 100 30,000 100 - 
9)  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี      
    9.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 12 92.30 1,842,000 99.9 สํานักปลัด 
    9.2  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  1 7.7 2,000 0.1 สํานักปลัด 

 

รวม 13 100 1,844,000 100 - 

 

รวม 9 ยุทธศาสตร 80 100 13,976,570 100 - 

 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                         แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําป  2564 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน                                                                                                                                                 . 
     (1)  แผนงานเคหะและชุมชน 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
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. โครงการกอสรางทาง
ข้ึน-ลง คอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณบานนาย
ถวิล ฉายวิชา หมูท่ี 1  

ขนาดกวาง 5.40 เมตร ระยะทาง
ยาว 3.40 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ลงหินคลุกไหลทาง กวางขางละ 
0.25 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 

12,300 หมูท่ี  1  กองชาง 

  

 

         

2. โครงการกอสรางทาง
ข้ึน–ลง คอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณทางเขา
บานนายชอบ เวียงวัง 
หมูท่ี 1  

ขนาดกวาง 4 เมตร ระยะทางยาว 
10 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหิน
คลุกไหลทางกวาง ขางละ 0.25 
เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 

26,500 หมูท่ี  1  กองชาง 

   

 

        

3. โครงการกอสรางทาง
ข้ึน–ลง คอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณทางเขา
บ า น น า ง อุ ทั ย  โภ ค
ทรัพย หมูท่ี 1  

ขนาดกวาง 3 เมตร ระยะทางยาว 
23 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหิน
คลุกไหลทางกวาง ขางละ 0.25 
เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 

49,200 หมูท่ี  1  กองชาง 

     

 

      

 

4. โครงการกอสรางทาง
ข้ึน–ลง คอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณทางเขา
บานนายรังสรรค ทรง
สบาย หมูท่ี 1  

ขนาดกวาง 3 เมตร ระยะทางยาว 
12 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหิน
คลุกไหลทางกวาง ขางละ 0.25 
เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 

28,100 หมูท่ี  1  กองชาง 

  

 

         

 

 
 



 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําป  2564 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน                                                                                                                                                 . 
     (1)  แผนงานเคหะและชุมชน 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
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. โครงการกอสรางทาง
ข้ึน–ลง คอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณทางเขา
บานนายแจม กิจปลื้ม 
หมูท่ี 1  

ขนาดกวาง 3.50 เมตร ระยะทาง
ยาว 15 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ลงหินคลุกไหลทางกวาง ขางละ 
0.25 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 

40,300 หมูท่ี  1  กองชาง 

    

 

       

6. โครงการเสริมขยาย
ถนน ดินพรอมลงหิน
คลุก บริเวณทางข้ึน-ลง 
นายสําราญ หมูท่ี 1 

ขนาดกวาง 3 เมตร ระยะทางยาว 
16 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 0.80 เมตร 
หรือตามสภาพพ้ืนท่ี ลงหินคลุก
หนา 0.10 เมตร พรอมปรับเกลี่ย
แตง หรือจํานวนดินไมนอยกวา 
26.82 ลูกบาศกเมตร จํานวนหิน
คลุกไมนอยกวา 5.80 ลูกบาศก
เมตร 

11,600 หมูท่ี 1 กองชาง 

  

 

         

7. โครงการเสริมขยาย
ถนน ดินพรอมลงหิน
คลุก บริเวณทาง ข้ึน-
ลง บานนายทองสุข กิจ
ปลื้ม หมูท่ี 1 

ขนาดกวาง 3 เมตร ระยะทางยาว 
20 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 0.90 เมตร 
หรือตามสภาพพ้ืนท่ี ลงหินคลุก
หนา 0.10 เมตร พรอมปรับเกลี่ย
แตง หรือจํานวนดินไมนอยกวา 
42.64 ลูกบาศกเมตร จํานวนหิน
คลุกไมนอยกวา 6.63 ลูกบาศก
เมตร 

17,200 หมูท่ี 1 กองชาง 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8. โครงการเสริมขยายถนน
ดินพ รอม ลงหิ นค ลุก 
บริเวณทางขึ้น-ลง บาน
นายบุญ เสริม  ยวงใย 
หมูท่ี 1 

ขนาดผิวจราจร กวาง 3.50 เมตร 
ระยะทางยาว 17 เมตร สูงโดย
เฉลี่ย 0.80 เมตร หรือตามสภาพ
พ้ืนท่ี ลงหินคลุกหนา 0.10 เมตร 
พรอมปรับเกลี่ยแตง หรือจํานวน
ดินไมนอยกวา 38.81 ลูกบาศก
เมตร จํานวนหินคลุกไมนอยกวา 
7.60 ลูกบาศกเมตร 

16,400 หมูท่ี 1 กองชาง 

   

 

        

9. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีต เสริม เหล็ ก
ป า ก ท า ง  ข้ึ น -ล ง 
บริเวณทางเขาบานนาย
ธนโชติ สุกาวิน หมูท่ี 2 

กวาง 6 เมตร ยาว 21 เมตร หนา 
0.15 เมตร พรอมลงหินคลุกไหล
ทางกวางขางละ 0.25 เมตร หรือ
ตามสภาพพ้ืนท่ีดําเนินการ 
 

92,700 หมูท่ี 2 กองชาง 

     

 

      

10. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีต เสริม เหล็ ก 
ปากทางข้ึน-ลง บริเวณ
หมูบานคุณมรรค หมูท่ี 
2 

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 21 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พรอมลงหินคลุกไหลทาง กวางขาง
ละ 0.25 เมตร หรือตามสภาพ
พ้ืนท่ีดําเนินการ 

74,100 หมูท่ี 2 กองชาง 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11. โครงการเสริมขยาย
ถนน ดินพรอมลงหิน
คลุก บริเวณหนาบาน
คุณสมหมาย สุขเจริญ 
หมูท่ี 3 

ชวง ท่ี  1  ขนาดผิ วจราจรกวาง 
3.00 เมตร ฐานลางกวางโดยเฉลี่ย 
6.00 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 1.30 
เมตร ยาว 176 เมตร ลงหินคลุก
หน า 0 .1 0  เมต ร  ท าง ข้ึน -ล ง 
จํานวน 7 แหง 

454,200 หมูท่ี 3 กองชาง 

       

 

    

12. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีต เสริม เหล็ ก 
บริเวณขางศาลา SML 
หมูท่ี 4 

ชวงท่ี 1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร 
ยาว 25 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พรอมลงหินคลุก ไหลทางกวาง ขาง
ละ 0.25 เมตร หรือตามสภาพ
พ้ืนท่ี 
ชวงท่ี 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 
70 เมตรหนา 0.15 เมตร พรอม
ลงหินคลุกไหลทางกวาง ขางละ 
0.25 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 
 

210,000 หมูท่ี 4 กองชาง 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
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. โครงการวางท อ เมน
ประปาใหม หมูท่ี 5 

ทอพีวีซีแข็งชนิดปลายธรรมดาชั้น 
8.50 เสน ผานศูนยกลาง 3 นิ้ว 
จํานวน 287 ทอนหรือความยาวไม
นอยกวา 1,148 เมตร ทอพีวีซี
แข็งชนิดปลายธรรมดาชั้น 8.5 เสน
ผานศูนยกลาง 2 นิ้ว จํานวน 43 
ทอน หรือความยาวไมนอยกวา 
172 เมตร 

212,200 หมูท่ี 5 กองชาง 

  

 

         

14. โครงการวางท อ เมน
ประปาใหม หมูท่ี 6 

ทอพีวีซีแข็งทอประปาชนิดปลาย
ธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 4 นิ้ ว จํานวน 127 
ทอน หรือความยาวไมนอยกวา 
508 เมตร 

147,400 หมูท่ี 6 กองชาง 

   

 

        

15. โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริ เวณปากทางบ าน
นายสุพจน กิจเชิดชู 

ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.80 
เมตร จํานวน 50 ทอน และบอพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 0.80 เมตร จํานวน 3 
บอ 

128,800 หมูท่ี 6 กองชาง 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
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. โครงการกอสรางปาก
ทางเขา-ออก คอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณหนา
บานคุณสมเจตน หมูที่ 7 

ปากทางกวาง 11 เมตร ยาว 19 
เมตร ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พรอมลงหินคลุก
กวางขางละ 0.25 เมตร หรือตาม
สภาพพ้ืนท่ี 

57,700 หมูท่ี 7 กองชาง 

  

 

         

17. โครงการปรับ เกลี่ย ท่ี
สาธารณะตรงขามวัด
ยวด หมูท่ี 7 

ปรับเกลี่ยท่ีสาธารณะตรงขามวัด
ยวด หมู ท่ี 7 พ้ืนท่ีดําเนินการไม
นอยกวา 9,600 ตารางเมตร 

15,300 หมูท่ี 7 กองชาง 
   

 
        

18. โค รงก าร ขุ ด ร อ งน้ํ า
ส า ธ า รณ ะ  ห มู ท่ี  7 
บริ เวณ บ าน คุณ ทอง
หยด  

ขนาดกวาง 15 เมตร ยาว 20 เม
ตรา ลึกโดยเฉลี่ย 1.00 เมตร 

10,200 หมูท่ี 7 กองชาง 

        

 

   

19. โครงการวางทอระบาย
น้ํา บริเวณหนาบานคุณ
ละเอียด ธารารัตน หมู
ท่ี 7 

ขุดลึกโดยเฉลี่ย 1.60 เมตร พรอม
กดเข็ม เทรีน  วางท อระบายน้ํ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 1 เมตร จํานวน 9 ทอน 
และลงหินคลุกหนา 0.10 เมตร 

27,600 หมูท่ี 7 กองชาง 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

20. โครงการวางทอระบาย
น้ํา บริเวณหนาบานคุณ
อําไพ ม่ันคง หมูท่ี 7 

ขุดลึกโดยเฉลี่ย 3 เมตร พรอมกด
เข็มเทรีน วางทาระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดเสนผานศูนยกลาง 
1 เมตร จํานวน 11 ทอน และลง
หินคลุกหนา 0.10 เมตร 

34,900 หมูท่ี 7 กองชาง 

        

 

   

21. โครงการวางทอระบาย
น้ํ า บริ เวณ หน าบ าน 

คุณทองหยด สุริวงค  
หมูท่ี 7 

ขุดลึกโดยเฉลี่ย 2.50 เมตร พรอม
กดเข็ม เทรีน  วางท อระบายน้ํ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 1 เมตร จํานวน 9 ทอน 
และลงหินคลุกหนา 0.10 เมตร 

27,100 หมูท่ี 7 กองชาง 

       

 

    

22. โครงการคัดดินก้ันน้ํา 
บ ริ เ ว ณ อ า ค า ร
อเนกประสงคถึงริมน้ํา 
หมูท่ี 8 

ผิวจราจรกวาง 2.50 เมตร ยาว 
65 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร 
ฐานลางกวางโดยเฉลี่ย 6 เมตร 
พรอมบดอัดแนนธรรมดา (งานดิน) 
และลงหินคลุกกวาง 2.50 เมตร 
ยาว 65 เมตร หนา 0.10 เมตร 

167,400 หมูท่ี 8 กองชาง 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

23. โครงการเสริมขยาย
ถนน ดินพรอมลงหิน
คลุกทางข้ึน-ลง บริเวณ
บานคุณหวาด หมูท่ี 9 

ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 24 เมตร 
สู งโดยเฉลี่ ย  1  เมตร หรือตาม
สภาพพ้ืนท่ี ลงหินคลุก หนา 0.10 
เมตร หรือจํานวนดินถมไมนอยกวา 
68.60 ลูกบาศกเมตร จํานวนหิน
คลุก ไมนอยกวา 8.20 ลูกบาศก
เมตร 

28,500 หมูท่ี 9 กองชาง 

        

 

   

24. โครงการเสริมขยาย
ถนน ดินพรอมลงหิน
คลุกทางข้ึน-ลง บริเวณ
บานคุณใหญ หมูท่ี 9 

ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 24 เมตร 
สูงโดยเฉลี่ย 1 เมตร หรือตามสภาพ
พ้ืนท่ี ลงหินคลุกหนา 0.10 เมตร 
ห รือ จํ าน วน ดิ น ถม ไม น อย กว า 
68.60 ลูกบาศกเมตร จํานวนหิน
คลุกไมนอยกวา 8.20 ลูกบาศกเมตร 

28,500 หมูท่ี 9 กองชาง 

       

 

    

25. โครงการเสริมขยาย
ถนน ดินพรอมลงหิน
คลุกทางข้ึน-ลง บริเวณ
บานคุณองุน หมูท่ี 9  

ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 17 เมตร 
สูงโดยเฉลี่ย 0.90 เมตร หรือตาม
สภาพพ้ืนท่ี ลงหินคลุก หนา 0.10 
เมตร หรือจํานวนดินถมไมนอยกวา 
41.83 ลูกบาศกเมตร จํานวนหิน
คลุก ไมนอยกวา 6.10 ลูกบาศกเมตร 

18,600 หมูท่ี 9 กองชาง 
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                                   13 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

26. โครงการวางท อ เมน
ประปาใหม  บ ริ เวณ
บานคุณทองใบ กิจสา
สน ถึงบานคุณประยงค 
ธรรมพันธ หมูท่ี 9 

ทอพีวีซีแข็ง ทอประปาชนิดปลาย
ธ ร ร ม ด า  ชั้ น  8 .5  เส น ผ า น
ศูนยกลาง 3 นิ้ว  

98,100 หมูท่ี 9 กองชาง 

        

 

   

27. ค า บํ า รุ ง รั ก ษ าห รื อ
ซ อ ม แ ซ ม ท่ี ดิ น แ ล ะ
สิ่งกอสราง 

เพ่ือจายเปนค าบํ ารุงรักษาและ
ซอมแซมท่ีดินและสิ่งกอสรางตาง ๆ 
ใหใชงานไดตามปกติ  

700,000 หมูท่ี 1 - 9 กองชาง 
   

 
  

 
  

 
  

28. ค าจ างออกแบบ  ค า
ควบคุมงาน 

เพ่ือจายเปนคาออกแบบรายงาน
กอสรางแกเอกชนหรือนิติบุคคล 

50,000 ท่ีทําการ 
อบต. 

กองชาง 
 

 
      

 
   

 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําป  2564 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน                                                                                                                                                           . 
     (2)  แผนงานการเกษตร 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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  2564 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน                                                                                                                                                           . 
     (3)  แผนงานรักษาความสงบเรียบรอยภายใน 

  10  

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
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  2564 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

2.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                                                                                              . 
     (1)  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

                 14 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
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. โครงการจุดตรวจรวม
บริการในชวงเทศกาล 

เพ่ือจายเปนคาใชจาย ในการจัดตั้ง
จุดตรวจรวมบริการ เพ่ือปองกัน
อุบั ติ เห ตุ ใน ช ว ง เท ศกาล  เช น 
คาอาหาร คาเครื่องดื่ม  คาเบี้ ย
เลี้ยง และคาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณท่ี
ใชในการจัดตั้งจุดตรวจท่ีจําเปน 
เชน กรวยยาง แผงเหล็ก เปนตน 

10,000 ในเขตพ้ืนท่ี  
อบต. 

บานแพน 

สํานักปลัด 
 

  

 

   

 

     

2. โครงการส งเสริมกลุ ม
อาชีพสตรี  

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการ
สงเสริมอาชีพสตรี เชน คาวิทยากร 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณท่ีเก่ียวของ ฯลฯ 

25,000 ในเขตพ้ืนท่ี  
อบต. 

บานแพน 

สํานักปลัด 
 

    

 

    

 

  



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําป  2564 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

2.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                                                                                              . 
     (1)  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564  
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

3. โครงการจัดสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬา 
 

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

5,000 สถานท่ีกลางท่ี
เปนเจาภาพใน
การดําเนินงาน 

สํานักปลัด 
 

       

 

    

   15 

4. โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาตานยาเสพติดและ
สรางความสมานฉันท 

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

5,000 หมูท่ี 1 – 9 
ตําบล 

บานแพน 

สํานักปลัด 

     

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําป  2564 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

2.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                                                                                                     . 
     (2)  แผนงานการศึกษา 

  16 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
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 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             

2. โครงการคาบํารุงรักษา
และซอมแซม 

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

5,000 โรงเรียนวัดโพธิ์ 
(แจมวิทยาคาร) 

และ 
โรงเรียนวัดโบสถ 

(วงศพานิช) 

สํานักปลัด 

  

 

  

 

   

 

  

 

3. โค ร ง ก า ร ส นั บ ส นุ น
อาหารกลางวันสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวัน
สําหรับ 
- ศูนยโรงเรียนวัดโพธิ์ (แจมวิทยา
คาร) จํานวน 25 คนๆ ละ 20 
บาท จํานวน 245 วัน 
- ศู นย โรงเรียน วัด โบสถ  (วงศ
พานิช) จํานวน 12 คนๆ ละ 20 
บาท จํานวน 245 วัน 

181,300 ศพด.โรงเรียน
วัดโพธิ์  

(แจมวิทยาคาร) 
และ 

ศพด.โรงเรียน 
วัดโบสถ 

 (วงศพานิช) 

สํานักปลัด 
 

             



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําป  2564 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

2.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                                                                                                     . 
     (2)  แผนงานการศึกษา 

 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
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. คาจัดการเรียนการสอน
สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 
2-5 ป) ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก (รายหัว) 

เพ่ือจายเปน 
- คาจัดการเรียนการสอนของศูนย
พัฒนาเด็ก เล็กโรงเรียนวัดโพธิ์ 
(แจมวิทยาคาร) จํานวน 25 คน ๆ 
ละ 1,700 บาท 
- คาจัดการเรียนการสอนของศูนย
โรงเรียนวัดโบสถ  (วงศพานิช ) 
จํานวน 12 คน  ๆ ละ 1,700 
บาท 

62,900 ศพด.โรงเรียน
วัดโพธิ ์

(แจมวิทยาคาร) 
และ 

ศพด.โรงเรียน
วัดโบสถ  

(วงศพานิช) 

สํานักปลัด 

   

 

        

17 

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

สนับสนุนอาหารกลางวัน ใหแก
นักเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์  (แจม
วิทยาคาร) จํานวน 200 วัน ๆ ละ 
20 บาท จํานวน 126 คน 
และ โรงเรียนวัดโบสถ (วงศพานิช) 
จํานวน 200 วัน ๆ ละ 20 บาท 
จํานวน 88 คน 

856,000 โรงเรียนวัดโพธิ์ 
(แจมวิทยาคาร) 
และ โรงเรียน 

วัดโบสถ 
(วงศพานิช) 

สํานักปลัด 

 

 

     

 

     

 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําป  2564 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

2.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                                                                                                     . 
     (2)  แผนงานการศึกษา 

                 18 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6. โครงการอาหารเสริม 
(นม) 

เพื่อจายเปน 
- ค าอาหารเสริม  (นม ) สําหรับ
นักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดโพธ์ิ (แจมวิทยาคาร) 
จํานวน 25 คนๆ ละ 7.37 จํานวน 
260 วัน  
- ค าอาหาร เสริม  (นม ) สํ าห รับ
นัก เรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โร ง เรี ยน วัด โบสถ  (วงศ พ า นิ ช ) 
จํานวน 10คนๆ ละ 7.37 บาท 
จํานวน 260 วัน 
- คาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนวัดโพธ์ิ (แจมวิทยา
คาร) จํานวน 126 คนๆ ละ 7.37 
จํานวน 260 วัน 
- คาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็ก
นัก เรียน โรงเรียน วัดโบสถ  (วงศ
พานิช) จํานวน 88 คนๆ ละ 7.37 
บาท จํานวน 260 วัน 

477,000 ศพด.รร.วัดโพธิ์    
และศพด .รร .
วัดโบสถ (วงศ
พานิช) 

สํานักปลัด 

 

 

     

 

    

 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําป  2564 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

2.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                                                                                                     . 
     (2)  แผนงานการศึกษา 

            19 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7. โครงการสนับสนุนค า
บํารุงรักษาและซอมแซม 

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

5,000    รร.วัดโพธิ์ 
(แจมวิทยาคาร) 

 ศพด.รร.วัดโพธิ์   
และ รร.วัดโบสถ 

(วงศพานิช) 
ศพด.รร.วัดโบสถ 

สํานักปลัด 

   

 

        

8. โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สถานศึกษาศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

เพ่ื อจ าย เป น ค า ใช จ าย ใน การ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

5,000 สถานท่ี 
จัดอบรม 

สํานักปลัด 

       

 

    

9. โค ร ง ก า ร ส นั บ ส นุ น
ค า ใ ช จ า ย ก า ร
สถานศึกษาสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ  3 -5 ป ) 
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เ พ่ื อ จ า ย เป น ค าห นั งสื อ เรี ย น 
3,800 บาท, อุปกรณการเรียน 
3 ,8 0 0  บ าท , ค า เค รื่ อ งแบ บ
นักเรียน 5,700 บาท, คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 8,170 บาท 

21,470 ศพด. 
โรงเรียนวัดโพธ์ิ 
(แจมวิทยาคาร) 

ศพด. 
โรงเรียนวัดโบสถ 

(วงศพานิช)    

สํานักปลัด 

       

 

    

 
 
 
 



 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําป  2564 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

2.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                                                                                                     . 
     (3)  แผนงานสาธารณสุข 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
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. โครงการบําบัดรักษาผู
ติดยาเสพติด 

เพ่ื อจ าย เป น ค า ใช จ าย ใน การ
บําบัดรักษาผูติดยาเสพติด เชน 
อุปกรณในการตรวจหาสารเสพติด 
ฯ ล ฯ  แ ล ะ ค า ใช จ า ย อ่ื น  ๆ  ท่ี
เก่ียวของ 

10,000 ในเขตพ้ืนท่ี  
อบต. 

บานแพน 

สํานักปลัด 
 

        

 

   

 2. โครงการควบคุมปองกัน
โรคพิษสุนัขบา 

เพ่ื อ จ าย เป น ค าจั ด ซ้ื อ  วั ค ซี น
ปองกันโรคพิษสุนัขบา คาสํารวจ
ขอมูลจํ านวนสัตว ข้ึนทะเบี ยน
จํ าน วนสั ตว และบั น ทึ กระบ บ 
พรอมท้ังอุปกรณตาง ๆ คาจาง
เห ม าบ ริ ก ารดํ า เนิ น ก า รแ ล ะ
คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

30,000 หมูท่ี 1-9 
ตําบล 

บานแพน 

สํานักปลัด 

      

 

     

3. โครงการควบคุมปองกัน
โรคระบาด 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือยาฆาเชื้อโรค 
ยากําจัดยุง พรอมท้ังอุปกรณตาง 
ๆ คาจางเหมาบริการดําเนินการ
และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

10,000 หมูท่ี 1-9 
ตําบล 

บานแพน 

สํานักปลัด 

 

 

   

 

   

 

  

 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําป  2564 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

2.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                                                                                                     . 
     (3)  แผนงานสาธารณสุข 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
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. โครงการสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุ 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัด
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 
ตําบลบานแพน เชน คาอาหาร คา
วิทยากร และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวของ 

125,000 ท่ีทําการ 
อบต. 

บานแพน 

สํานักปลัด  
ดําเนินการทุก
เดือน ๆ ละ 

1 ครั้ง 

 

           

5. โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข 

เพ่ือจายเปนคาใชจายดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข 

180,000 หมูท่ี 1-9 
ตําบล 

บานแพน 

สํานักปลัด 
    

 
       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําป  2564 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

2.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                                                                                                     . 
     (4)  แผนงานสังคมสงเคราะห 

                                                                22 
  

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
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 รงการช วย เห ลื อ ผู
ประสบสาธารรณภัยและ
ผูดอยโอกาสในสังคม 

เพ่ืออุดหนุนใหแกสํ านักงาน ก่ิง
กาชาดอําเภอเสนา 

10,000 อําเภอเสนา สํานักปลัด 
 

 
          

2.  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 

10,000 ท่ีทําการ  
อบต. 

บานแพน 

สํานักปลัด 
2 ชวง ของ
การปดภาค

เรียน 

 

     

 

     

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําป  2564 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

2.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                                                                                                     . 
     (5)  แผนงานงบกลาง  

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
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. โครงการสนับสนุนการ
สรางหลักประกันรายได
แกผูสูงอาย ุ

เพ่ือจายเปนเงินสวัสดิการใหแก
ผู สู งอ ายุ  ต าม โค รงก ารส ร า ง
หลักประกันดานรายไดแกผูสูงอาย ุ

5,030,000 ผูสูงอายุตําบล
บานแพน 

สํานักปลัด  
           

 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําป  2564 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

2.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                                                                                                     . 
     (5)  แผนงานงบกลาง 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
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. โค ร ง ก า ร ส นั บ ส นุ น
ส วั ส ดิ ก ารท า งสั งค ม
ใหแกผูพิการและทุพพล
ภาพ 

เพ่ือจายเปน เงินสวัสดิการใหผู
พิการ คนละ 800 บาท/เดือน 

940,000 ผูพิการตําบล
บานแพน 

สํานักปลัด  

           

3. โครงการสนับสนุนการ
จายเงินสงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพผูปวยเอดส 

เพ่ือจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพผูปวยเอดส จํานวน 1 คน ๆ 
ละ 500 บาท/เดือน 

6,000 ผูปวยเอดส
ตําบลบาน

แพน 

สํานักปลัด  
           

4. โครงการสมทบกองทุน
ระบบประกันสุขภาพ
องค ก ารบ ริ ห ารส ว น
ตําบลบานแพน 
 

เพ่ือจายเปน เงินสมทบกองทุน
ระบบประกันสุขภาพองคการ
บริหารสวนตําบลบานแพน  

65,000 ตําบลบานแพน สํานักปลัด 

  

 

         

 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําป  2564 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

3.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา                                                                                                                         . 
     (1)  แผนงานรักษาความสงบเรียบรอยภายใน 

                                            24 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
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. คาจางเหมาคนงานขับรถ 
แ ล ะ ค น ง า น ป ร ะ จํ า
รถบรรทุกน้ําดับเพลิง 

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาคนงานขับ
รถและคนงานประจํารถบรรทุกน้ํา
ดับเพลิง 

300,000 ตําบล 
บานแพน 

สํานักปลัด 
   

 
        

2. โครงการฝกอบรมชุด
ปฏิบั ติการจิตอาสาภัย
พิ บั ติ ป ร ะ จํ า อ งค ก ร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเตรียม
ความพรอมในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตาง ๆ และอ่ืน 
ๆ ท่ีเก่ียวของ 

10,000 ตําบล 
บานแพน 

สํานักปลัด 

        

 

   

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําป  2564 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา                                                                                                                         . 
     (1)  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
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  2564 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการบริหารจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม                                                                                                       . 
     (1)  แผนงานเคหะและชุมชน 

                                                                         25 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
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. คาจางเหมาคนงานขับรถ
ขยะ และคนงานประจํา
รถขยะ 

เพ่ือจายคาจางเหมาคนขับรถขยะ
และคนงานประจํารถขยะ 

276,000 พ้ืนท่ี อบต. 
บานแพน 

กองชาง  
           

2. คาจางเหมาคนงานขับ
รถบรรทุกติดตั้ ง เครน
และกระเชาซอมไฟฟา
และคนงานประจํารถ 

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาคนงานขับ
รถบรรทุกติดตั้งเครนและกระเชา
ซอมไฟฟาและคนงานประจํารถ 

240,000 พ้ืนท่ี อบต. 
บานแพน 

กองชาง  

           

3. คาธรรมเนียมในการใช
บอกําจัดขยะ 

เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมการใช
บอกําจัดขยะ 

200,000 พ้ืนท่ี อบต. 
บานแพน 

กองชาง  
           

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

10,000 พ้ืนท่ี อบต. 
บานแพน 

สํานักปลัด 
กองชาง 

   

 

  

 

  

 

  

5. โครงการรณรงคคัดแยก
ขยะครัวเรือน 

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

5,000 พ้ืนท่ี อบต. 
บานแพน 

กองชาง 

   

 

        

 

 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําป  2564 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการบริหารจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม                                                                                                       . 
     (2)  แผนงานการเกษตร 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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  คาป ายโครงการ ค าอาหาร 
เครื่องดื่ม และอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ 

5,000 พ้ืนท่ี อบต. 
บานแพน 

สํานักปลัด         

    

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําป  2564 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

6.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาสงเสริมคุณธรรมดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น                                                                                             . 
     (1)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

26 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
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 

70,000 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  2564 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

6.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาสงเสริมคุณธรรมดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น                                                                                             . 
     (1)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564  
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. โครงการจัดงานประเพณี
แหเทียนพรรษาทางน้ํา 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัด
งาน เชน คาเชาเรือ คาตกแตงเรือ 
คาเครื่องดื่ม และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

10,000 อําเภอเสนา สํานักปลัด 
          

 
  

4. โครงการจัดงานยอยศยิ่ง
ฟ าอยุ ธ ย าม รด ก โล ก 
ประจาํป พ.ศ. 2563 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
จัดงานยอยศยิ่งฟาอยุธยามรดก
โลก ประจําป พ.ศ. 2563 

40,000 จังหวัด 
พระนครศรี 

อยุธยา 

สํานักปลัด 
 

 
           

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําป  2564 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

6.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาสงเสริมคุณธรรมดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น                                                                                             . 
     (2)  แผนงานบริหารท่ัวไป 

 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนนิการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
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  2564 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการสงเสริมการทองเท่ียว                                                                                                                                                  . 
     (1)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564                           28 

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 

2,000 หมูท่ี 4 สํานักปลัด             

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําป  2564 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

8.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความย่ังยืน                                                                                                                 . 
     (1)  แผนงานการเกษตร 

     

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
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  2564 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

8.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความย่ังยืน                                                                                                                 . 
     (2)  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

                                                                 29 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
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 คาวิทยากร คาอาหาร 
คาพาหนะ และคาใชจ าย อ่ืน ท่ี
เก่ียวของกับการอบรม ฯ 

30,000 พ้ืนท่ี 
ตําบล 

บานแพน 

สํานักปลัด 

       

 

    

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําป  2564 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

9.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี                                                                                                                                                . 
     (1)  แผนงานบริหารท่ัวไป 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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 (สป.40,000) 
(กองชาง 50,000) 

90,000 อบต. 
บานแพน 

สํานักปลัด 
กองชาง 

 

           

 



 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําป  2564 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

9.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี                                                                                                                                                . 
     (1)  แผนงานบริหารท่ัวไป 

                                                                                  30 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
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 

250,000 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  

35,000 ในพ้ืนท่ี 
อบต. 

บานแพน 

สํานักปลัด 
 

 

 

 

  

 

   

 

   

4. คาจางเหมาคนงานท่ัวไป เพ่ือจายเปนคาจางเหมาคนงาน
ท่ัวไป (สํานักปลัด) ยาม แมบาน 
ค น ขั บ ร ถ  ตํ า แ ห น ง อ่ื น ๆ 
380,000 (กองคลัง) งานจัดเก็บ
ราย ได  120 ,000  (กองช าง)
คนงานท่ัวไป 332,000 

832,000 อบต. 
บานแพน 

สํานักปลัด 
กองชาง 

 

           

 

                     



 
ใบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําป  2564 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

9.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี                                                                                                                                                . 
     (1)  แผนงานบริหารท่ัวไป 

 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564  
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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5. คารับวารสาร เพ่ือจายเปนคารับวารสารสิ่งพิมพ
ตาง ๆ หนังสือพิมพรายวันหนังสือ
ระเบียบตาง ๆ ท่ีใชในการปฏิบัติ
ราชการ 

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
ทราบถึงสิทธิและหนาท่ี ในการ
เลือกตั้งตามท่ีกฎหมายกําหนด 

154,000 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 
- สํานักปลัด (250,000) 
- กองคลัง (20,000) 
- กองชาง (100,000) 

370,000 ท่ีทําการ 
อบต. 

บานแพน 

สํานักปลัด 
กองคลัง 
กองชาง 

 

 

   

 

  

 

   

 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําป  2564 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

9.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี                                                                                                                                                . 
     (1)  แผนงานบริหารท่ัวไป 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
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. คาใชจายในการจัดทํา
แผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทํา
แผน ท่ี ภ า ษี และท ะ เบี ยน และ
ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

30,000 ท่ีทําการ 
อบต. 

บานแพน 

กองคลัง 
   

 
        

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
สนับสนุนการดําเนินการจัดทําและ
ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร เพ่ือ
พั ฒ น า ค ว า ม รู เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ร ะ บ บ บั ญ ชี
คอมพิวเตอรขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (E-LAAS)  

25,000 ท่ีทําการ 
อบต. 

บานแพน 

กองคลัง 

     

 

      

11. 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 พ้ืนท่ีตําบล
บานแพน 

สํานักปลัด 

         

 

  

 

 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําป  2564 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

9.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี                                                                                                                                                . 
     (1)  แผนงานบริหารท่ัวไป 

                                               
                                                

 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

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

ร วม ในการช วย เหลื อ
ประชาชนขององคการ
ปกครองสวนทองถ่ิน 

สนั บ สนุ น งบป ระมาณ ในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอ
เสนา ใหแกเทศบาลตําบลเจาเจ็ด 

33,000 อําเภอเสนา สํานักปลัด 
 

  

 

         

 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําป  2564 
องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 

9.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี                                                                                                                                                . 
     (2)  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
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 สําหรับการจัด
ประชุมประชาคมฯ 

2,000 ในเขตพ้ืนท่ี  
อบต. 

บานแพน 

สํานักปลัด 
 

 
    

 
     

 


	แผนการดำเนินงาน
	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
	อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



