
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 





คํานํา 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยราชการ 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ที่ดําเนินการในพ้ืนที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว
จัดทําเป็นแผนการดําเนินงาน แสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทําให้การดําเนินการมีความชัดเจน
ในทางปฏิบัติมากขึ้นเกิดการประสานงานและบูรณาการ การทํางานกับหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องดําเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง 

  ดังน้ันองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้างจึงจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบริหารส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้างให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเพ่ือเแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ภายในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
สร้าง รวมทั้งยังเป็นเคร่ืองมือในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง 

 

                  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง 
                        ตุลาคม 2562  
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สว่นที ่1 
บทนาํ 

  “แผนการดําเนินงาน” หมายความว่า แผนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินงานจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจําปีงบประมาณน้ัน 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27 กําหนดให้แผนดําเนินงานให้จัดทําให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจาก
เงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องดําเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น และการขยายเวลาการ
จัดทําและการแก้ไขแผนดําเนินงานเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

 1. วัตถุประสงค์ของแผนดําเนินงาน 

  แผนการดําเนินงานเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นและส่วนราชการภายใน
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้างเพ่ือควบคุมให้เกิดการดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็น
เครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผลการดําเนินงานประจําปีโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

   1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง ประจําปีงบประมาณ 2563 

  2. เพ่ือให้มีการประสานงานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานและการจําแนกรายละเอียดต่าง ๆ 
ของแผนงานและโครงการ 

  3. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/
กิจกรรม 

  4. เพ่ือกําหนดห้วงระยะเวลาในการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
สร้าง 

  5. เพ่ือให้เป็นกรอบในการติดตามการประเมินผล ให้ทราบถึงผลสําเร็จในการแก้ไขปัญหาและบรรเทา
ความเดือนร้อนของประชาชนในท้องถิ่น 

 2. ลกัษณะของแผนการดําเนินงาน 

  แผนการดําเนินงานเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง เพ่ือควบคุม
การดําเนินการ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงาน
และประเมินผล ดังน้ันแผนดําเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทําดังน้ี 

  1. เป็นแผนทีแ่ยกออกจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนการดําเนินการ 
  2. จัดทําหลังจากที่ได้มีการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีเรียบร้อยแล้ว 
  3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดโครงการ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน 
  4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดําเนินการในพ้ืนทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



๒ 
 

3. ขั้นตอนในการจัดทาํแผนดําเนนิงาน 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนดําเนินงานตาม
ขั้นตอน ดังน้ี 

  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ในงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2562 เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง 

  2. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง พิจารณาร่างแผนดําเนินงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให้ปิดประกาศภายใน 15 วันนับต้ังแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น
รับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศอย่างน้อย 30 วัน 

4. ประโยชนใ์นการจัดทาํแผนดาํเนนิงาน 

 แผนการดําเนินงานเป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณ ทําให้แนวทางในการดําเนินงานในปีงบประมาณนั้น ๆ มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานอ่ืน และการจําแนกรายละเอียด
ต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ และแผนการดําเนินงานจะทําให้การติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพที่ดีย่ิงขึ้น 

โดยสามารถแยกความสําคัญได้ดังน้ี 

  1. เป็นเคร่ืองมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 
  2. สามารถควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 
  3. เป็นเคร่ืองมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผล 
 4. แผนการดําเนินงานแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดของกิจการ งบประมาณและระยะเวลาที่ชัดเจนทํา
ให้ประชาชนได้รับทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพ้ืนที่ได้อย่างชัดเจน สามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 



 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่2 บญัชีสรปุโครงการ/กจิกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         



 

  ๔ 

                   แบบ ผด.01 

บญัชสีรปุจํานวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้นสร้าง อาํเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบรุ ี

ยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน จํานวนโครงการที่
ดําเนนิการ 

คิดเป็นรอ้ยละของ
โครงการ 

จํานวนงบประมาณ 
(บาท) 

คิดเป็นรอ้ยละของ
งบประมาณทัง้หมด 

หน่วยงานรบัผดิชอบ
หลกั 

1.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพชีวติประชาชน      
    1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 2 8.00 200,000 2.60 สํานักงานปลัด/กองคลัง 
    1.2 แผนงานการศึกษา 3 12.00 1,032,490 13.44 สํานักงานปลัด/กองคลัง 
    1.3 แผนงานสาธารณสุข 4 16.00 219,600 2.86 สํานักงานปลัด 
    1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - - 
    1.5 แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและ  
    นันทนาการ 

- - - - - 

    1.6 งบกลาง 8 32.00 6,084,700 79.19 สํานักงานปลัด/กองคลัง 
รวม 17 68.00 7,536,790 98.09  

2. ยทุธศาสตรก์ารรกัษาความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภยัในชีวติและทรพัยส์นิ 

     

    2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 16.00 110,400 1.44 สํานักงานปลัด 
    2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 4.00 20,000 0.26  

รวม 5 20.00 130,400 1.70  
3. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกจิ      
    3.1 แผนงานการเกษตร 2 8.00 2,800 0.04 สํานักงานปลัด 

รวม 2 8.00 2,800 0.04  
4. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน      
    4.1 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - 

รวม - - - - - 



 

  ๕ 

 

                   แบบ ผด.01 

บญัชสีรปุจํานวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้นสร้าง อาํเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบรุ ี

ยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน จํานวนโครงการที่
ดําเนนิการ 

คิดเป็นรอ้ยละของ
โครงการ 

จํานวนงบประมาณ 
(บาท) 

คิดเป็นรอ้ยละของ
งบประมาณทัง้หมด 

หน่วยงานรบัผดิชอบ
หลกั 

5. ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจัดการองคก์รตาม
หลกัธรรมาภบิาล 

     

    5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 1 4.00 13,600 0.17 สํานักงานปลัด 
รวม 1 4.00 13,600 0.17  

รวมทัง้สิน้ 25 100 7,683,590 100  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ๖ 

แบบ ผด.02 

บญัชจีาํนวนโครงการการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้นสร้าง อาํเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบรุ ี

 1. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชีวติประชาชน 

- แผนงานบรหิารทัว่ไป 

ที ่ โครงการ รายละเอยีดของ
กจิกรรมทีเ่กดิขึน้
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการปกป้อง
เทิดทูน สถาบัน
พระมหากษัตรยิ์ และ
สถาบันหลักของชาต ิ

- จัดงานรัฐพิธี
หรือพระราชพธิ ี
- ประดับธงตรา
สัญลักษณ์และธง
ชาติบริเวณ
สถานที่ราชการ 

50,000 องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้าน

สร้าง 

สํานักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการจัดทําและ
ปรับปรงุแผนทีภ่าษี
และทะเบียนทรพัย์สิน 

- สํารวจขอ้มูล
สําหรับการจัดทาํ
แผนที่ภาษี และ
ปรับปรงุข้อมูล
ของแผนที่ภาษ ี

150,000 พื้นที่รับผิดชอบ
ของ อบต.บ้าน

สร้าง 

กองคลัง             

 

 

 

 

 



 

  ๗ 

 

แบบ ผด.02 

บญัชจีาํนวนโครงการการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้นสร้าง อาํเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบรุ ี

 1. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชีวติประชาชน 

- แผนงานการศกึษา 

ที ่ โครงการ รายละเอยีดของ
กจิกรรมทีเ่กดิขึน้
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบหลกั 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 จัดหาอาหารเสริม(นม) - จัดหาอาหาร
เสริมนมให้ 
นักเรยีนใน
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ และ ศพด. 

306,690 
(ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

โรงเรียน
สังกัด สพฐ 
และ ศพด. 

สํานักงานปลัด/
กองคลัง 

            

2 โครงการอาหาร
กลางวันสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- นักเรยีนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้
รับประทาน
อาหารกลางวันที่มี
ประโยชน์ 

161,700 
(ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน

ทั่ว) 

- ศพด.
โรงเรียน
ประชุมเขต 
- ศพด.วัด
มูลเหล็ก 

สํานักงานปลัด/
กองคลัง 

            

3 อุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอาหารกลางวัน

สําหรับนักเรียน (สพฐ.) 

ที่อยู่ในเขตพื้นที่อบต.

บ้านสร้าง 

- นักเรยีนได้
รับประทาน
อาหารกลางวันที่มี
ประโยชน์ 

508,000 
(ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

- ร.ร.ประชุม
เขตศึกษา 
- ร.ร.วดัมูล
เหล็ก 

สํานักงานปลัด/
กองคลัง 

            



 

  ๘ 

แบบ ผด.02 

บญัชจีาํนวนโครงการการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้นสร้าง อาํเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบรุ ี

1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพชีวติประชาชน 

- แผนงานสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ รายละเอยีดของ
กจิกรรมทีเ่กิดขึน้
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 อุดหนุนหมู่บ้านสําหรับ
การดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 

ขับเคลื่อนโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข ใน
กิจกรรมต่างๆ
จํานวน 9 หมู่บ้าน 

180,000 
(ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

หมู่บ้านในเขต 
อบต.บ้าน

สร้างจํานวน 
9 หมู่บ้าน  

สํานักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการอบรมคัด
แยกขยะใน
ครัวเรือน 

- อบรมส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจ
ในการคัดแยกขยะ
ในครัวเรือน 

13,200 
(ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

องค์การ
บริหารส่วน
ตําบลบ้าน

สร้าง 

สํานักงาน
ปลัด 

            

3 โครงการอบรมให้
ความรู้และป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 

- อบรมให้ความรู้
ความเข้าใจในการ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดดออก 

13,200 
(ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

องค์การ
บริหารส่วน
ตําบลบ้าน

สร้าง 

สํานักงาน
ปลัด 

            

4 โครงการอบรมให้
ความรู้และป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

- อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคพิษ
สุนัขบ้า 

13,200 
(ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

องค์การ
บริหารส่วน
ตําบลบ้าน

สร้าง 

สํานักงาน
ปลัด 

            



 

  ๙ 

แบบ ผด.02 

บญัชจีาํนวนโครงการการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้นสร้าง อาํเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบรุ ี

1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพชีวติประชาชน 

- แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ รายละเอยีดของ
กจิกรรมทีเ่กิดขึน้
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

- จ่ายเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม 

114,700 อบต.บ้าน
สร้าง 

สํานักงาน
ปลัด 

            

2 เงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน 

- จ่ายเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทน 

4,000 อบต.บ้าน
สร้าง 

สํานักงาน
ปลัด 

            

3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ - จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

4,629,600 
(ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

อบต.บ้าน
สร้าง 

สํานักงาน
ปลัด 

            

4 เบี้ยยังชีพคน
พิการ 

- จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
คนพิการ 

960,000 
(ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

อบต.บ้าน
สร้าง 

สํานักงาน
ปลัด 

            

5 เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

- จ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

24,000 
(ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

อบต.บ้าน
สร้าง 

สํานักงาน
ปลัด 

            



 

  ๑๐ 

แบบ ผด.02 

บญัชจีาํนวนโครงการการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้นสร้าง อาํเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบรุ ี

1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพชีวติประชาชน 

- แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ รายละเอยีดของ
กจิกรรมทีเ่กิดขึน้
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 เงินสํารองจ่าย - เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายฉุกเฉนิกรณี
เกิดภัยพิบัติ 

150,000 อบต.บ้าน
สร้าง 

สํานักงาน
ปลัด 

            

7 รายจ่ายตามข้อ
ผูกพัน 

- เพื่อจ่ายเงินสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) 

50,400 อบต.บ้าน
สร้าง 

สํานักงาน
ปลัด 

            

8 เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

- จ่ายเงินสมทบ
กองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

152,000 อบต.บ้าน
สร้าง 

สํานักงาน
ปลัด 

            

 

 

 

 



 

  ๑๑ 

แบบ ผด.02 

บญัชจีาํนวนโครงการการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้นสร้าง อาํเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบรุ ี

2. ยทุธศาสตรก์ารรกัษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์นิ 

- แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชมุชน 

ที ่ โครงการ รายละเอยีดของ
กจิกรรมทีเ่กิดขึน้
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการอบรมให้
ความรู้พื้นฐาน
ทางด้านกฎหมาย 

- อบรมให้ความรู้
พื้นฐานทางด้าน
กฎหมาย 

17,200 อบต.บ้าน
สร้าง 

สํานักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการอบรมให้
ความรู้และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

- อบรมให้ความรู้
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

13,200 อบต.บ้าน
สร้าง 

สํานักงาน
ปลัด 

            

3 อุดหนุนอําเภอบ้าน
สร้างตามโครงการจัด
งานรัฐพิธีและ
กิจกรรมเทิดทนู
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

- อุดหนุนอําเภอ
บ้านสร้างตาม
โครงการจัดงาน
รัฐพิธีและ
กิจกรรมเทิดทนู
สถาบัน
พระมหากษัตริย์  

50,000 อําเภอบ้าน
สร้าง 

สํานักงาน
ปลัด 

            

 

 



 

  ๑๒ 

แบบ ผด.02 

บญัชจีาํนวนโครงการการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้นสร้าง อาํเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบรุ ี

2. ยทุธศาสตรก์ารรกัษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์นิ 

- แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชมุชน 

ที ่ โครงการ รายละเอยีดของ
กจิกรรมทีเ่กิดขึน้
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 อุดหนุนอําเภอบ้าน
สร้างตามโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชนเป็น
พลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติด ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2563 

- อุดหนุนอําเภอ
บ้านสร้างตาม
โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชน
เป็นพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพ
ติด 

30,000 อําเภอบ้าน
สร้าง 

สํานักงาน
ปลัด 

            

 

 

 

 

 

 



 

  ๑๓ 

แบบ ผด.02 

บญัชจีาํนวนโครงการการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้นสร้าง อาํเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบรุ-ี แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

- ยทุธศาสตรก์ารรกัษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัในชีวติและทรพัยส์นิ 

- แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ รายละเอยีดของ
กจิกรรมทีเ่กิดขึน้
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาล 

- เป็นค่าใช้จ่าย
ในโครงการลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล 

20,000 อบต.บ้าน
สร้าง 

สํานักงาน
ปลัด 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ๑๔ 

แบบ ผด.02 

บญัชจีาํนวนโครงการการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้นสร้าง อาํเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบรุ-ี แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกจิ 

- แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ รายละเอยีดของ
กจิกรรมทีเ่กิดขึน้
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการปลูกป่าเพื่อ
ชุมชน 

- จัดโครงการ
ปลูกป่าเพื่อ
ชุมชน 

1,400 พื้นที่
สาธารณะ 

ในเขต อบต.
บ้านสร้าง 

อบต.บ้าน
สร้าง 

            

2 โครงการปลูกหญ้า
แฝกเฉลิมพระเกียรติ 

- จัดโครงการ
ปลูกหญ้าแฝก
เฉลิมพระเกียรติ 

1,400 พื้นที่
สาธารณะใน
เขต อบต.
บ้านสร้าง 

อบต.บ้าน
สร้าง 

            

                            

 

 

 

 

 



 

  ๑๕ 

แบบ ผด.02 

บญัชจีาํนวนโครงการการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้นสร้าง อาํเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบรุ ี

- ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจัดการองคก์รตามหลกัธรรมาภบิาล 

- แผนงานบรหิารทัว่ไป 

ที ่ โครงการ รายละเอยีดของ
กจิกรรมทีเ่กิดขึน้
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการฝึกอบรม
สัมมนาเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม 

- จัดฝึกอบรม
สัมมนา
เสริมสร้าง
คุณธรรม
จริยธรรม 

13,600 อบต.บ้าน
สร้าง 

สํานักงาน
ปลัด 

            

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ๑๖ 

แบบผด.02/1 

บญัชจีาํนวนครุภณัฑส์าํหรบัทีไ่ม่ได้ดาํเนนิการตามโครงการพฒันาทอ้งถิน่ 

แผนการดําเนนิงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้นสร้าง อาํเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบรุ ี

1. ประเภทครภุัณฑส์าํนักงาน 

  - แผนงานบรหิารทัว่ไป 

ที ่ โครงการ รายละเอยีดของ
กจิกรรมทีเ่กิดขึน้
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โต๊ะหมู่บูชา หมู่7 - จัดซื้อโต๊ะหมูบู่ชา
หมู่ 7 ขนาดความ
กว้างไม่น้อยกว่า 
100 เซนติเมตร 
ขนาดความลึกไม่
น้อยกว่า 80 
เซนติเมตร 
ขนาดความสูงไม่น้อย
กว่า 95 เซนติเมตร 

8,000 อบต.บ้านสร้าง สํานักงาน
ปลัด 

            

 

 

 

 

 



 

  ๑๗ 

แบบผด.02/1 

บญัชจีาํนวนครุภณัฑส์าํหรบัทีไ่ม่ได้ดาํเนนิการตามโครงการพฒันาทอ้งถิน่ 

แผนการดําเนนิงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้นสร้าง อาํเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบรุ ี

1. ประเภทครภุัณฑค์อมพวิเตอร ์

  - แผนงานบรหิารทัว่ไป 

ที ่ โครงการ รายละเอยีดของ
กจิกรรมทีเ่กิดขึน้
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 - เครื่อง
คอมพิวเตอร์ All in 
one สําหรับ
สํานักงาน จํานวน 
2 เครื่อง 

- จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All in 
one สําหรับ
สํานักงาน จํานวน 2 
เครื่อง 

34,000 อบต.บ้านสร้าง สํานักงาน
ปลัด/กอง

คลัง 

            

2 - เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED 
หรือขาวดํา 

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED 
หรือขาวดํา 

9,000 อบต.บ้านสร้าง กองคลัง             

3 - คอมพิวเตอร์ 
สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 
2 (จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19นิ้ว) 2 
เครื่อง 

-จัดซื้อ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 
19นิ้ว) 2 เครือ่ง 

60,000 อบต.บ้านสร้าง กองคลัง/
กองช่าง 

            

 


