
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 

 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยรำชกำร 
ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืน ที่ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว
จัดท ำเป็นแผนกำรด ำเนินงำน แสดงรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนสร้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ท ำให้กำรด ำเนินกำรมีควำมชัดเจน
ในทำงปฏิบัติมำกขึ้นเกิดกำรประสำนงำนและบูรณำกำร กำรท ำงำนกับหน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค 
รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืน ๆ ที่ต้องด ำเนินกำรในพ้ืนที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนสร้ำง 

  ดังนั้นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนสร้ำงจึงจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรส่วนรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนสร้ำงให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และเพ่ือเแก้ไขปัญหำและบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชน ภำยในเขตพ้ืนที่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำน
สร้ำง รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนสร้ำง 

 

                  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนสร้ำง 
                      กันยำยน 2564  
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ส่วนที ่1 
บทน ำ 

  “แผนกำรด ำเนินงำน” หมำยควำมว่ำ แผนกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึง
รำยละเอียดแผนงำน โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมที่ด ำเนินงำนจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ ำปีงบประมำณนั้น 

  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27 ก ำหนดให้แผนด ำเนินงำนให้จัดท ำให้แล้วเสร็จ
ภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม งบประมำณจำก
เงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงำนและโครงกำรจำกหน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือ
หน่วยงำนอ่ืน ๆ ที่ต้องด ำเนินกำรในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้น และกำรขยำยเวลำกำร
จัดท ำและกำรแก้ไขแผนด ำเนินงำนเป็นอ ำนำจของผู้บริหำรท้องถิ่น 

 1. วัตถุประสงค์ของแผนด ำเนินงำน 

  แผนกำรด ำเนินงำนเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่นและส่วนรำชกำรภำยใน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนสร้ำงเพ่ือควบคุมให้เกิดกำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพรวมทั้งยังเป็น
เครื่องมือในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนและกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีโดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

   1. เพ่ือแสดงถึงรำยละเอียดแผนงำน โครงกำรพัฒนำ และกิจกรรมที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนสร้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

  2. เพ่ือให้มีกำรประสำนงำนและบูรณำกำรกำรท ำงำนกับหน่วยงำนและกำรจ ำแนกรำยละเอียดต่ำง ๆ 
ของแผนงำนและโครงกำร 

  3. เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมีเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร /
กิจกรรม 

  4. เพ่ือก ำหนดห้วงระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำรและกิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำน
สร้ำง 

  5. เพ่ือให้เป็นกรอบในกำรติดตำมกำรประเมินผล ให้ทรำบถึงผลส ำเร็จในกำรแก้ไขปัญหำและบรรเทำ
ควำมเดือนร้อนของประชำชนในท้องถิ่น 

 2. ลกัษณะของแผนกำรด ำเนนิงำน 

  แผนกำรด ำเนินงำนเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนสร้ำง เพ่ือควบคุม
กำรด ำเนินกำร ให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน
และประเมินผล ดังนั้นแผนด ำเนินงำนจึงมีแนวทำงในกำรจัดท ำดังนี้ 

  1. เป็นแผนที่แยกออกจำกแผนพัฒนำและมีลักษณะเป็นแผนกำรด ำเนินกำร 
  2. จัดท ำหลังจำกท่ีได้มีกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีเรียบร้อยแล้ว 
  3. แสดงถึงเป้ำหมำย รำยละเอียดโครงกำร กิจกรรม งบประมำณ ระยะเวลำที่ชัดเจน 
  4. เป็นกำรรวบรวมข้อมูลจำกทุกหน่วยงำนที่จะเข้ำมำด ำเนินกำรในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



๒ 

 

3. ขัน้ตอนในกำรจดัท ำแผนด ำเนนิงำน 

  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำแผนด ำเนินงำนตำม
ขั้นตอน ดังนี้ 

  1. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น รวบรวมแผนงำน โครงกำรพัฒนำขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบ้ำนสร้ำง หน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืน ๆ ในงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2564 เสนอต่อคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนสร้ำง 

  2. คณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนสร้ำง พิจำรณำร่ำงแผนด ำเนินงำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยให้ปิดประกำศภำยใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ประกำศ เพ่ือให้ประชำชนในท้องถิ่น
รับทรำบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกำศอย่ำงน้อย 30 วัน 

4. ประโยชนใ์นกำรจดัท ำแผนด ำเนนิงำน 

 แผนกำรด ำเนินงำนเป็นเอกสำรที่รวบรวมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ ำปีงบประมำณ ท ำให้แนวทำงในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณนั้น ๆ มีควำม
ชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้น มีกำรประสำนและบูรณำกำรกำรท ำงำนกับหน่วยงำนอ่ืน และกำรจ ำแนกรำยละเอียด
ต่ำง ๆ ของแผนงำน/โครงกำร และแผนกำรด ำเนินงำนจะท ำให้กำรติดตำมประเมินผลมีประสิทธิภำพที่ดียิ่งขึ้น 

โดยสำมำรถแยกควำมส ำคัญได้ดังนี้ 

  1. เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่น 
  2. สำมำรถควบคุมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 
  3. เป็นเครื่องมือในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนและกำรประเมินผล 
 4. แผนกำรด ำเนินงำนแสดงถึงเป้ำหมำย รำยละเอียดของกิจกำร งบประมำณและระยะเวลำที่ชัดเจนท ำ
ให้ประชำชนได้รับทรำบถึงกิจกรรมกำรพัฒนำในพ้ืนที่ได้อย่ำงชัดเจน สำมำรถแก้ไขปัญหำและบรรเทำควำม
เดือดร้อนของประชำชนในท้องถิ่นได้อย่ำงแท้จริง 



 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่2 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
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                   แบบ ผด.01 
บัญชสีรปุจ านวนโครงการพฒันาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบรุี 

ยุทธศาสตร์และแผนงาน จ านวนโครงการที่
ด าเนนิการ 

คิดเปน็ร้อยละของ
โครงการ 

จ านวนงบประมาณ 
(บาท) 

คิดเปน็ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หนว่ยงานรบัผดิชอบ
หลัก 

1.ยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชวีติประชาชน      
    1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 2 5.72 200,000 2.06 ส านักงานปลัด/กองคลัง 
    1.2 แผนงานการศึกษา 8 22.86 1,204,000 12.38 ส านักงานปลัด/กองคลัง 
    1.3 แผนงานสาธารณสุข 4 11.43 240,000 2.47 ส านักงานปลัด 
    1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 5.72 60,000 0.62 - 
    1.5 แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ -  -  - 
    1.6 งบกลาง 8 22.86 7,013,000 72.09 ส านักงานปลัด/กองคลัง 

รวม 22 62.86 8,717,000 89.60  
2. ยทุธศาสตร์การรักษาความสงบเรยีบรอ้ย
และความปลอดภยัในชวีติและทรัพยส์นิ 

     

    2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 11.43 105,000 1.08 ส านักงานปลัด 
    2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 5.72 170,000 1.75 ส านักงานปลัด 

รวม 6 17.15 275,000 2.83  
3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ      
    3.1 แผนงานการเกษตร 2 5.72 6,000 0.07 ส านักงานปลัด 

รวม 2 5.72 6,000 0.07 - 
4. ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน      
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 8.58 691,000 7.11 กองช่าง 

รวม 3 8.58 691,000 7.11 กองชา่ง 



 

 ๕
 

                   แบบ ผด.01 
บัญชสีรปุจ านวนโครงการพฒันาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบรุี 

ยุทธศาสตร์และแผนงาน จ านวนโครงการที่
ด าเนนิการ 

คิดเปน็ร้อยละของ
โครงการ 

จ านวนงบประมาณ 
(บาท) 

คิดเปน็ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หนว่ยงานรบัผดิชอบ
หลัก 

5. ยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการองคก์รตาม
หลักธรรมาภบิาล 

     

    5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 2 5.72 40,000 0.42 ส านักงานปลัด 
รวม 2 5.72 40,000 0.42  

รวมทัง้สิน้ 35 100 9,729,000 100  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๖
 

แบบ ผด.02 

บัญชจี านวนโครงการการพฒันาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบรุี 

 1. ยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชวีติประชาชน 
- แผนงานบรหิารทัว่ไป 

ที ่ โครงการ รายละเอยีดของ
กจิกรรมทีเ่กดิขึน้

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการอบรม
คณะกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้ง 

- จัดอบรม
คณะกรรมการ
ประจ าหน่วย
เลือกตั้ง กรณที่ 
กกต. ประกาศให้
มีการเลือกตั้ง 

50,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้าน

สร้าง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการจัดท าและ
ปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยส์ิน 

- ส ารวจข้อมูล
ส าหรับการจัดท า
แผนที่ภาษี และ
ปรับปรุงข้อมูล
ของแผนที่ภาษ ี

150,000 พื้นที่รับผดิชอบ
ของ อบต.บ้าน

สร้าง 

กองคลัง             

 

 

 

 

 



 

 ๗
 

แบบ ผด.02 

บัญชจี านวนโครงการการพฒันาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบรุี 

 1. ยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชวีติประชาชน 
- แผนงานการศกึษา 

ที ่ โครงการ รายละเอยีดของ
กจิกรรมทีเ่กดิขึน้

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบหลกั 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 อาหารเสริม(นม) - จัดหาอาหารเสริม
นมให้ นักเรียนใน
โรงเรียนสังกัด สพฐ 
และ ศพด. 

350,000 โรงเรียน
สังกัด สพฐ 
และ ศพด. 

ส านักงานปลัด/
กองคลัง 

            

2 โครงการอาหาร
กลางวันส าหรับศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- นักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้
รับประทานอาหาร
กลางวันที่มี
ประโยชน ์

170,000 - ศพด.ของ 
อบต.บ้าน
สร้าง 

ส านักงานปลัด/
กองคลัง 

            

3 ค่าจัดการเรียนการ
สอนรายหัว 

- เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดการเรียนการ
สอนรายหัวส าหรับ
นักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

55,000 - ศพด.ของ 
อบต.บ้าน
สร้าง 

ส านักงานปลัด 
(ส่วนการศึกษา) 

            

4 ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- จัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

11,000 - ศพด.ของ 
อบต.บ้าน
สร้าง 

ส านักงานปลัด 
(ส่วนการศึกษา) 

            



 

 ๘
 

แบบ ผด.02 

บัญชจี านวนโครงการการพฒันาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบรุี 

 1. ยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชวีติประชาชน 
- แผนงานการศกึษา 

ที ่ โครงการ รายละเอยีดของ
กจิกรรมทีเ่กดิขึน้

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบหลกั 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

- เพื่อจ่ายเป็นค่า
เครื่องแบบนักเรยีน
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

8,000 - ศพด.ของ 
อบต.บ้าน
สร้าง 

ส านักงานปลัด 
(ส่วนการศึกษา) 

            

6 ค่าหนังสือเรียนส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- เพื่อจ่ายเป็นค่า
เครื่องแบบนักเรยีน
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

5,000 - ศพด.ของ 
อบต.บ้าน
สร้าง 

ส านักงานปลัด 
(ส่วนการศึกษา) 

            

7 ค่าอุปกรณ์การเรียน
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก 

- เพื่อจ่ายเป็นค่า
อุปกรณ์การเรียน
ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

5,000 - ศพด.ของ 
อบต.บ้าน
สร้าง 

ส านักงานปลัด 
(ส่วนการศึกษา) 

            

8 อุดหนุนส่วนราชการ
โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียน (สพฐ.) 
ที่อยู่ในเขตพ้ืนท่ีอบต.
บ้านสร้าง 

- นักเรียนได้
รับประทาน
อาหารกลางวันที่มี
ประโยชน ์

600,000 โรงเรียน
สังกัด 
(สพฐ.) 

ส านักงานปลัด/
กองคลัง 

            



 

 ๙
 

แบบ ผด.02 

บัญชจี านวนโครงการการพฒันาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบรุี 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชวีติประชาชน 
- แผนงานสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ รายละเอยีดของ
กิจกรรมที่เกดิขึน้

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 อุดหนุนหมู่บ้านส าหรับ
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

ขับเคลื่อนโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ใน
กิจกรรมต่างๆ
จ านวน 9 หมู่บ้าน 

180,000 
 

หมู่บ้านในเขต 
อบต.บ้าน

สร้างจ านวน 
9 หมู่บ้าน  

ส านักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการอบรมคัด
แยกขยะใน
ครัวเรือน 

- อบรมส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจ
ในการคัดแยกขยะ
ในครัวเรือน 

20,000 
 

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบ้าน

สร้าง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

3 โครงการอบรมให้
ความรู้และป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 

- อบรมให้ความรู้
ความเข้าใจในการ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดดออก 

20,000 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบ้าน

สร้าง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

4 โครงการอบรมให้
ความรู้และป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

- อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคพิษ
สุนัขบ้า 

20,000 
 

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบ้าน

สร้าง 

ส านักงาน
ปลัด 

            



 

 ๑๐
 

แบบ ผด.02 

บัญชจี านวนโครงการการพฒันาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบรุี 

 1. ยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชวีติประชาชน 
- แผนงานสงัคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ รายละเอยีดของ
กจิกรรมทีเ่กดิขึน้

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบหลกั 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการอบรมท าปลา
แปรรูป 

- จัดอบรม
โครงการท าปลา
แปรรูป 

30,000 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบ้าน

สร้าง 

ส านักงานปลัด             

2 โครงการอบรมส่งเสริม
กลุ่มอาชีพ 

- จัดอบรม
โครงการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพ 

30,000 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบ้าน

สร้าง 

ส านักงานปลัด             

 

 

 

 

 

 



 

 ๑๑
 

แบบ ผด.02 

บัญชจี านวนโครงการการพฒันาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบรุี 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชวีติประชาชน 
- แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ รายละเอยีดของ
กิจกรรมที่เกดิขึน้

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 

130,000 อบต.บ้าน
สร้าง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2 เงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน 

- จ่ายเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทน 

5,000 อบต.บ้าน
สร้าง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

5,00,0000 อบต.บ้าน
สร้าง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

4 เบี้ยยังชีพคน
พิการ 

- จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
คนพิการ 

1,100,000 
 

อบต.บ้าน
สร้าง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

5 เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

- จ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

18,000 อบต.บ้าน
สร้าง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 

 

 

 



 

 ๑๒
 

แบบ ผด.02 

บัญชจี านวนโครงการการพฒันาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบรุี 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชวีติประชาชน 
- แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ รายละเอยีดของ
กิจกรรมที่เกดิขึน้

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 เงินส ารองจ่าย - เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายฉุกเฉินกรณี
เกิดภัยพิบัติ 

300,000 อบต.บ้าน
สร้าง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

7 รายจ่ายตามข้อ
ผูกพัน 

- เพ่ือจ่ายเงินสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) 

150,000 อบต.บ้าน
สร้าง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

8 เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

- จ่ายเงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

310,000 อบต.บ้าน
สร้าง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 

 

 

 



 

 ๑๓
 

แบบ ผด.02 

บัญชจี านวนโครงการการพฒันาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบรุี 

2. ยทุธศาสตร์การรักษาความสงบเรยีบรอ้ยและความปลอดภยัในชวีติและทรัพยส์นิ 
- แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 

ที ่ โครงการ รายละเอยีดของ
กิจกรรมที่เกดิขึน้

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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
พ้ืนฐานทางด้าน
กฎหมาย 

20,000 อบต.บ้าน
สร้าง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการอบรมให้
ความรู้และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

- อบรมให้ความรู้
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

20,000 อบต.บ้าน
สร้าง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

3 อุดหนุนอ าเภอบ้าน
สร้างตามโครงการจัด
งานรัฐพิธีและ
กิจกรรมเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

- อุดหนุนอ าเภอ
บ้านสร้างตาม
โครงการจัดงาน
รัฐพิธีและ
กิจกรรมเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย์  

40,000 อ าเภอบ้าน
สร้าง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 

 



 

 ๑๔
 

แบบ ผด.02 

บัญชจี านวนโครงการการพฒันาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบรุี 

2. ยทุธศาสตร์การรักษาความสงบเรยีบรอ้ยและความปลอดภยัในชวีติและทรัพยส์นิ 
- แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 

ที ่ โครงการ รายละเอยีดของ
กิจกรรมที่เกดิขึน้

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 อุดหนุนอ าเภอบ้าน
สร้างตามโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชนเป็น
พลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 

- อุดหนุนอ าเภอ
บ้านสร้างตาม
โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชน
เป็นพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพ
ติด 

25,000 อ าเภอบ้าน
สร้าง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 

 

 

 

 

 



 

 ๑๕
 

แบบ ผด.02 

บัญชจี านวนโครงการการพฒันาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบรุี- แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

- ยทุธศาสตร์การรักษาความสงบเรยีบร้อยและความปลอดภยัในชวีติและทรัพยส์นิ 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ รายละเอยีดของ
กิจกรรมที่เกดิขึน้

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการอบรมจิต
อาสาภัยพิบัติประจ า
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- จัดอบรม
โครงการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ า
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

150,000 อบต.บ้าน
สร้าง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 

 

 

 

 



 

 ๑๖
 

แบบ ผด.02 

บัญชจี านวนโครงการการพฒันาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบรุี- แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

- ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ 
- แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ รายละเอยีดของ
กิจกรรมที่เกดิขึน้

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการปลูกหญ้า
แฝกเฉลิมพระเกียรติ 

- จัดโครงการ
ปลูกป่าเพ่ือ
ชุมชน 

3,000 พ้ืนที่
สาธารณะ 

ในเขต อบต.
บ้านสร้าง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการปลูกป่าเพ่ือ
ชุมชน 

- จัดโครงการ
ปลูกหญ้าแฝก
เฉลิมพระเกียรติ 

3,000 พ้ืนที่
สาธารณะใน
เขต อบต.
บ้านสร้าง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 

 

 

 

 

 



 

 ๑๗
 

แบบ ผด.02 

บัญชจี านวนโครงการการพฒันาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบรุี- แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

- ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
- แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ รายละเอยีดของ
กิจกรรมที่เกดิขึน้

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังสายเลียบ
คลองสองบ้านล่างฝั่ง
ซ้ายหมู่ 8 

- ปรับปรุงถนน
ลูกรังสายบ้าน
ปากคลองฝั่งขวา
ระยะ ทาง 
1,100 เมตร 

233,000 ถนนลูกรัง
สายเลียบ
คลองสอง
บ้านล่างฝั่ง
ซ้ายหมู่ 8 

กองช่าง             

2 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังสายสถานี
รถไฟหนองน้ าขาว 
หมู่ 8 

- ปรับปรุงถนน
ลูกรังสายสถานี
รถไฟหนองน้ า
ขาว หมู่ 8 
ระยะทาง 360 
เมตร 

76,000 ถนนลูกรัง
สายสถานี
รถไฟหนอง
น้ าขาว หมู่ 

8 

กองช่าง             

          

 

 

 



 

 ๑๘
 

แบบ ผด.02 

บัญชจี านวนโครงการการพฒันาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบรุี- แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

- ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
- แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ รายละเอยีดของ
กิจกรรมที่เกดิขึน้

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังสายวังรี 
– บ้านต้นขี้เหล็ก 
ช่วงหมู่ที่ 3  

- ปรับปรุงถนน
ลูกรังสายวังรี – 
บ้านต้นขี้เหล็ก ช่วง
หมู่ที่ 3 ระยะทาง 
1,800 เมตร 

382,000 ถนนลูกรัง
สายวังรี – 
บ้านต้น

ขี้เหล็ก ช่วง
หมู่ที่ 3 

กองช่าง             

                   

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๑๙
 

แบบ ผด.02 

บัญชจี านวนโครงการการพฒันาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบรุี 

- ยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการองค์กรตามหลกัธรรมาภบิาล 
- แผนงานบรหิารทัว่ไป 

ที ่ โครงการ รายละเอยีดของ
กิจกรรมที่เกดิขึน้

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการอบรม
ป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต 

- จัดอบรม
โครงการป้องกัน
และปราบปราม
ทุจริต 

20,000 อบต.บ้าน
สร้าง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการอบรมม
สัมมนาเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม 

- จัดอบรม
โครงการสัมมนา
เสริมสร้าง
คุณธรรม
จริยธรรม 

20,000 อบต.บ้าน
สร้าง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 

 

 

 

 



 

 ๒๐
 

แบบผด.02/1 

บัญชจี านวนครภุัณฑส์ าหรบัทีไ่ม่ไดด้ าเนนิการตามโครงการพัฒนาทอ้งถิน่ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบรุี 

1. ประเภทครภุณัฑ์ส านักงาน 
  - แผนงานบรหิารทัว่ไป 

ที ่ โครงการ รายละเอยีดของ
กิจกรรมที่เกดิขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 จัดซื้อเก้าอ้ี
ส านักงาน 

- จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 
จ านวน 1 ตัว 

2,000 อบต.บ้าน
สร้าง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๒๑
 

แบบผด.02/1 

บัญชจี านวนครภุัณฑส์ าหรบัทีไ่ม่ไดด้ าเนนิการตามโครงการพัฒนาทอ้งถิน่ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบรุี 

1. ประเภทครภุณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
  - แผนงานบรหิารทัว่ไป 

ที ่ โครงการ รายละเอยีดของ
กิจกรรมที่เกดิขึน้

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 จัดซื้อคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กส าหรับงาน
ประมวลผล  

- จัดซื้อคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กส าหรับงาน
ประมวลผลจ านวน 
1 เครื่อง 

22,000 อบต.บ้านสร้าง กองคลัง             

2 จัดซื้อคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กส าหรับ
ส านักงาน 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กส าหรับ
ส านักงานจ านวน 1 
เครื่อง 

16,000 อบต.บ้านสร้าง ส านักงาน
ปลัด 

            

3 เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)  

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 
จ านวน 1 เครื่อง 

7,500 อบต.บ้านสร้าง ส านักงาน
ปลัด 

            

 

 



 

 ๒๒
 

แบบผด.02/1 

บัญชจี านวนครภุัณฑส์ าหรบัทีไ่ม่ไดด้ าเนนิการตามโครงการพัฒนาทอ้งถิน่ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบรุี 

1. ประเภทครภุณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
  - แผนงานการศกึษา 

ที ่ โครงการ รายละเอยีดของ
กิจกรรมที่เกดิขึน้

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 จัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
Ink tank Printer 

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
Ink tank Printer 
จ านวน 2 เครื่อง 

8,600 ศพด.โรงเรียน
วัดมูลเหล็ก, 

ศพด.โรงเรียน
ประชุมเขต 

ศพด.             
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