
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



คํานํา 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินหนวยราชการ 

สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ี ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแลว

จัดทําเปนแผนการดําเนินงาน แสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดใน

พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทําใหการดําเนินการมีความชัดเจน

ในทางปฏิบัติมากข้ึนเกิดการประสานงานและบูรณาการ การทํางานกับหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค 

รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลบานสราง 

  ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลบานสรางจึงจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานสรางใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

และเพ่ือเแกไขปญหาและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน ภายในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลบาน

สราง รวมท้ังยังเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานสราง 

 

                  องคการบริหารสวนตําบลบานสราง 

                        ตุลาคม 2563  
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  1. วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน       1 

  2. ลักษณะของแผนการดําเนินงาน       1 

  3. ข้ันตอนในการจัดทําแผนดําเนินงาน       2 

  4. ประโยชนในการจัดทําแผนดําเนินงาน       2 

สวนท่ี 2 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 

  2.1 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ แบบ ผด.01    4 

  2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02    6 

  - ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

   - แผนงานบริหารท่ัวไป      6 

   - แผนงานการศึกษา      7 

   - แผนงานสาธารณสุข      9 

   - แผนงานสังคมสงเคราะห     10 

   - แผนงานงบกลาง      11  

  - ยุทธศาสตรการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

   - แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน    13 

   - แผนงานการรักษาความสงบภายใน    15 

  - ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ    

   - แผนงานการเกษตร      16 

  - ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

   - แผนงานเคหะและชุมชน      17 

  - ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 

   - แผนงานบริหารท่ัวไป       19 

  2.3 บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

       แบบ ผด.02/1        16 

  - ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 

   - แผนงานบริหารท่ัวไป      20 

   - แผนงานเคหะและชุมชน      21 

  - ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 

   - แผนงานบริหารท่ัวไป      22 

   - แผนงานเคหะและชุมชน      23 

 



 
 

สวนท่ี 1 
บทนํา 

  “แผนการดําเนินงาน” หมายความวา แผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีแสดงถึง

รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินงานจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประจําปงบประมาณนั้น 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 27 กําหนดใหแผนดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จ

ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจาก

เงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ

หนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น และการขยายเวลาการ

จัดทําและการแกไขแผนดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 

 1. วัตถุประสงคของแผนดําเนินงาน 

  แผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ินและสวนราชการภายใน

องคการบริหารสวนตําบลบานสรางเพ่ือควบคุมใหเกิดการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพรวมท้ังยังเปน

เครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผลการดําเนินงานประจําปโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีของ

องคการบริหารสวนตําบลบานสราง ประจําปงบประมาณ 2564 

  2. เพ่ือใหมีการประสานงานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ 

ของแผนงานและโครงการ 

  3. เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีเปาหมายตามยุทธศาสตรและบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 

  4. เพ่ือกําหนดหวงระยะเวลาในการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลบาน

สราง 

  5. เพ่ือใหเปนกรอบในการติดตามการประเมินผล ใหทราบถึงผลสําเร็จในการแกไขปญหาและบรรเทา

ความเดือนรอนของประชาชนในทองถ่ิน 

 2. ลักษณะของแผนการดําเนินงาน 

  แผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลบานสราง เพ่ือควบคุม

การดําเนินการ ใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมท้ังยังเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงาน

และประเมินผล ดังนั้นแผนดําเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทําดังนี้ 

  1. เปนแผนท่ีแยกออกจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเปนแผนการดําเนินการ 

  2. จัดทําหลังจากท่ีไดมีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปเรียบรอยแลว 

  3. แสดงถึงเปาหมาย รายละเอียดโครงการ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาท่ีชัดเจน 

  4. เปนการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานท่ีจะเขามาดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 



๒ 
 
3. ข้ันตอนในการจัดทําแผนดําเนินงาน 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  แกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2 และฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนดําเนินงานตาม

ข้ันตอน ดังนี้ 

  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององคการ

บริหารสวนตําบลบานสราง หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน ๆ ในงบประมาณ

รายจายประจําป พ.ศ. 2564 เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานสราง 

  2. คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานสราง พิจารณารางแผนดําเนินงาน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใหปดประกาศภายใน 15 วันนับตั้งแตวันท่ีประกาศ เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิน

รับทราบโดยท่ัวกัน และตองปดประกาศอยางนอย 30 วัน 

4. ประโยชนในการจัดทําแผนดําเนินงาน 

 แผนการดําเนินงานเปนเอกสารท่ีรวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณ ทําใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้น ๆ มีความ

ชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานอ่ืน และการจําแนกรายละเอียด

ตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการ และแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพท่ีดียิ่งข้ึน 

โดยสามารถแยกความสําคัญไดดังนี้ 

  1. เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน 

  2. สามารถควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

  3. เปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผล 

 4. แผนการดําเนินงานแสดงถึงเปาหมาย รายละเอียดของกิจการ งบประมาณและระยะเวลาท่ีชัดเจนทํา

ใหประชาชนไดรับทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพ้ืนท่ีไดอยางชัดเจน สามารถแกไขปญหาและบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชนในทองถ่ินไดอยางแทจริง 



 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 2 บญัชสีรุปโครงการ/กิจกรรม 
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                   แบบ ผด.01 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลบานสราง อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี 

ยุทธศาสตรและแผนงาน จํานวนโครงการท่ี
ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละของ
โครงการ 

จํานวนงบประมาณ 
(บาท) 

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท้ังหมด 

หนวยงานรับผิดชอบ
หลัก 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน 

     

    1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 2 5.56 200,000 0.78 สํานักงานปลัด/กองคลัง 
    1.2 แผนงานการศึกษา 8 22.22 1,289,100 5.05 สํานักงานปลัด/กองคลัง 
    1.3 แผนงานสาธารณสุข 4 11.11 219,600 0.86 สํานักงานปลัด 
    1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห 2 5.56 59,925 0.23 - 
    1.5 แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ - - - - - 
    1.6 งบกลาง 8 22.22 6,797,700 26.65 สํานักงานปลัด/กองคลัง 

รวม 24 66.67 8,566,325 33.59  
2. ยุทธศาสตรการรักษาความสงบเรียบรอย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

     

    2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 4 11.11 105,400 0.41 สํานักงานปลัด 
    2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 5.56 220,000 0.86 สํานักงานปลัด 

รวม 6 16.67 325,400 1.28  
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ      
    3.1 แผนงานการเกษตร 2 5.26 2,800 0.01 สํานักงานปลัด 

รวม 2 5.26 2,800 0.01 - 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน      
    4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 4 11.11 1,055,000 4.14 กองชาง 

รวม 4 11.11 1,055,000 4.14 กองชาง 



 

 ๕ 

                   แบบ ผด.01 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลบานสราง อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี 

ยุทธศาสตรและแผนงาน จํานวนโครงการท่ี
ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละของ
โครงการ 

จํานวนงบประมาณ 
(บาท) 

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท้ังหมด 

หนวยงานรับผิดชอบ
หลัก 

5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรตาม
หลักธรรมาภิบาล 

     

    5.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 2 5.56 26,800 0.11 สํานักงานปลัด 
รวม 2 5.56 26,800 0.11  

รวมท้ังส้ิน 38 100 9,976,325 100  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๖ 

แบบ ผด.02 

บัญชีจํานวนโครงการการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลบานสราง อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี 

 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

- แผนงานบริหารท่ัวไป 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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 โครงการปกปอง
เทิดทูน สถาบัน
พระมหากษัตริย และ
สถาบนัหลักของชาต ิ

- จัดงานรัฐพธิี
หรือพระราชพิธี 
- ประดับธงตรา
สัญลักษณและธง
ชาตบิริเวณ
สถานที่ราชการ 

50,000 องคการบริหาร
สวนตาํบลบาน

สราง 

สํานักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการจัดทําและ
ปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน 

- สํารวจขอมูล
สําหรับการจัดทาํ
แผนที่ภาษี และ
ปรับปรุงขอมูล
ของแผนที่ภาษ ี

150,000 พื้นที่รับผดิชอบ
ของ อบต.บาน

สราง 

กองคลัง             

 

 

 

 

 



 

 ๗ 

แบบ ผด.02 

บัญชีจํานวนโครงการการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลบานสราง อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี 

 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

- แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

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

400,000 โรงเรียน
สังกัด สพฐ 
และ ศพด. 

สํานักงานปลัด/
กองคลัง 

            

2 โครงการอาหาร
กลางวันสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

- นักเรียนในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กได
รับประทานอาหาร
กลางวันที่มี
ประโยชน 

180,000 - ศพด.ของ 
อบต.บาน
สราง 

สํานักงานปลัด/
กองคลัง 

            

3 คาจัดการเรียนการ

สอนรายหัว 

- เพื่อจายเปนคา
จัดการเรียนการ
สอนรายหัวสําหรับ
นักเรียนในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

64,600 - ศพด.ของ 
อบต.บาน
สราง 

สํานักงานปลัด 
(สวนการศึกษา) 

            

4 คากิจกรรมพัฒนา

ผูเรยีนสําหรับศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

- จัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน
สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

16,500 - ศพด.ของ 
อบต.บาน
สราง 

สํานักงานปลัด 
(สวนการศึกษา) 

            



 

 ๘ 

แบบ ผด.02 

บัญชีจํานวนโครงการการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลบานสราง อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี 

 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

- แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

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 คาเครื่องแบบนักเรียน
สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 

- เพ่ือจายเปนคา
เครื่องแบบนักเรยีน
สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

12,000 - ศพด.ของ 
อบต.บาน
สราง 

สํานักงานปลัด 
(สวนการศึกษา) 

            

6 คาหนังสือเรียนสาํหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

- เพ่ือจายเปนคา
เครื่องแบบนักเรยีน
สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

8,000 - ศพด.ของ 
อบต.บาน
สราง 

สํานักงานปลัด 
(สวนการศึกษา) 

            

7 คาอุปกรณการเรียน
สําหรับศูนยพฒันาเด็ก
เล็ก 

- เพื่อจายเปนคา
อุปกรณการเรียน
สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

8,000 - ศพด.ของ 
อบต.บาน
สราง 

สํานักงานปลัด 
(สวนการศึกษา) 

            

8 อุดหนุนสวนราชการ

โครงการอาหารกลางวัน

สําหรับนักเรียน (สพฐ.) 

ท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีอบต.

บานสราง 

- นักเรียนได
รับประทาน
อาหารกลางวันที่มี
ประโยชน 

600,000 โรงเรียน
สังกัด 
(สพฐ.) 

สํานักงานปลัด/
กองคลัง 

            



 

 ๙ 

แบบ ผด.02 

บัญชีจํานวนโครงการการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลบานสราง อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

- แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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 อุดหนุนหมูบานสําหรับ
การดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

ขับเคลื่อนโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข ใน
กิจกรรมตางๆ
จํานวน 9 หมูบาน 

180,000 
(ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

หมูบานในเขต 
อบต.บาน

สรางจํานวน 
9 หมูบาน  

สํานักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการอบรมคัด
แยกขยะใน
ครัวเรือน 

- อบรมสงเสริม
ความรูความเขาใจ
ในการคัดแยกขยะ
ในครัวเรือน 

13,200 
 

องคการ
บริหารสวน
ตําบลบาน

สราง 

สํานักงาน
ปลัด 

            

3 โครงการอบรมให
ความรูและปองกัน
โรคไขเลือดออก 

- อบรมใหความรู
ความเขาใจในการ
ปองกันโรค
ไขเลือดดออก 

13,200 องคการ
บริหารสวน
ตําบลบาน

สราง 

สํานักงาน
ปลัด 

            

4 โครงการอบรมให
ความรูและปองกัน
โรคพิษสุนัขบา 

- อบรมใหความรู
เก่ียวกับโรคพิษ
สุนัขบา 

13,200 
 

องคการ
บริหารสวน
ตําบลบาน

สราง 

สํานักงาน
ปลัด 

            



 

 ๑๐ 

แบบ ผด.02 

บัญชีจํานวนโครงการการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลบานสราง อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี 

 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

- แผนงานสังคมสงเคราะห 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

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 โครงการอบรมทําปลา
แปรรูป 

- จัดอบรม
โครงการทําปลา
แปรรูป 

30,000 องคการ
บริหารสวน
ตําบลบาน

สราง 

สํานักงานปลัด             

2 โครงการอบรมสงเสริม
กลุมอาชีพ 

- จัดอบรม
โครงการสงเสริม
กลุมอาชีพ 

29,925 องคการ
บริหารสวน
ตําบลบาน

สราง 

สํานักงานปลัด             

 

 

 

 

 

 



 

 ๑๑ 

แบบ ผด.02 

บัญชีจํานวนโครงการการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลบานสราง อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

- แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

- จายเงินสมทบ
กองทุนประกันสงัคม 

129,000 อบต.บาน
สราง 

สํานักงาน
ปลัด 

            

2 เงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน 

- จายเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทน 

8,653 อบต.บาน
สราง 

สํานักงาน
ปลัด 

            

3 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ - จายเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ 

5,00,0000 อบต.บาน
สราง 

สํานักงาน
ปลัด 

            

4 เบี้ยยังชีพคน
พิการ 

- จายเงินเบี้ยยังชีพ
คนพิการ 

1,290,000 
 

อบต.บาน
สราง 

สํานักงาน
ปลัด 

            

5 เบี้ยยังชีพผูปวย
เอดส 

- จายเบี้ยยังชีพ
ผูปวยเอดส 

24,000 
 

อบต.บาน
สราง 

สํานักงาน
ปลัด 

            

 

 

 

 



 

 ๑๒ 

แบบ ผด.02 

บัญชีจํานวนโครงการการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลบานสราง อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

- แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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 เงินสํารองจาย - เพ่ือจายเปน
คาใชจายฉุกเฉินกรณี
เกิดภัยพิบัติ 

180,000 อบต.บาน
สราง 

สํานักงาน
ปลัด 

            

7 รายจายตามขอ
ผูกพัน 

- เพ่ือจายเงินสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) 

100,000 อบต.บาน
สราง 

สํานักงาน
ปลัด 

            

8 เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวน
ทองถ่ิน (กบท.) 

- จายเงินสมทบ
กองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ
สวนทองถ่ิน (กบท.) 

156,047 อบต.บาน
สราง 

สํานักงาน
ปลัด 

            

 

 

 

 



 

 ๑๓ 

แบบ ผด.02 

บัญชีจํานวนโครงการการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลบานสราง อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี 

2. ยุทธศาสตรการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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 โครงการอบรมให
ความรูพ้ืนฐาน
ทางดานกฎหมาย 

- อบรมใหความรู
พ้ืนฐานทางดาน
กฎหมาย 

17,200 อบต.บาน
สราง 

สํานักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการอบรมให
ความรูและแกไข
ปญหายาเสพติด 

- อบรมใหความรู
และแกไขปญหา
ยาเสพติด 

13,200 อบต.บาน
สราง 

สํานักงาน
ปลัด 

            

3 อุดหนุนอําเภอบาน
สรางตามโครงการจัด
งานรัฐพิธีและ
กิจกรรมเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย 
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

- อุดหนุนอําเภอ
บานสรางตาม
โครงการจัดงาน
รัฐพิธีและ
กิจกรรมเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย  

40,000 อําเภอบาน
สราง 

สํานักงาน
ปลัด 

            

 



 

 ๑๔ 

 

แบบ ผด.02 

บัญชีจํานวนโครงการการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลบานสราง อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี 

2. ยุทธศาสตรการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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 อุดหนุนอําเภอบาน
สรางตามโครงการ
สงเสริมและพัฒนา
หมูบาน/ชุมชนเปน
พลังแผนดินเอาชนะ
ยาเสพติด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 
2564 

- อุดหนุนอําเภอ
บานสรางตาม
โครงการสงเสริม
และพัฒนา
หมูบาน/ชุมชน
เปนพลังแผนดิน
เอาชนะยาเสพ
ติด 

25,000 อําเภอบาน
สราง 

สํานักงาน
ปลัด 

            

 

 

 

 



 

 ๑๕ 

 

 

แบบ ผด.02 

บัญชีจํานวนโครงการการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลบานสราง อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

- ยุทธศาสตรการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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 โครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวง
เทศกาล 

- เปนคาใชจาย
ในโครงการลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาล 

20,000 อบต.บาน
สราง 

สํานักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการอบรมจิต
อาสาภัยพิบัติประจํา
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

- จัดอบรม
โครงการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจํา
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

200,000 อบต.บาน
สราง 

สํานักงาน
ปลัด 

            

 

 



 

 ๑๖ 

 

 

 

แบบ ผด.02 

บัญชีจํานวนโครงการการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลบานสราง อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

- แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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 โครงการปลูกหญา
แฝกเฉลิมพระเกียรติ 

- จัดโครงการ
ปลูกปาเพ่ือ
ชุมชน 

1,400 พ้ืนท่ี
สาธารณะ 

ในเขต อบต.
บานสราง 

สํานักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการปลูกปาเพ่ือ
ชุมชน 

- จัดโครงการ
ปลูกหญาแฝก
เฉลิมพระเกียรติ 

1,400 พ้ืนท่ี
สาธารณะใน
เขต อบต.
บานสราง 

สํานักงาน
ปลัด 

            

 

 



 

 ๑๗ 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 

บัญชีจํานวนโครงการการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลบานสราง อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

- แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังสายบาน
ปากคลองฝงขวาหมู 
9 

- ปรับปรุงถนน
ลูกรังสายบาน
ปากคลองฝงขวา
ระยะ ทาง 250 
เมตร 

139,000 ถนนลูกรัง
สายบาน

ปากคลองฝง
ขวาหมู 9 

กองชาง             

2 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังสายเลียบ
คลองสอง บานลาง 
หมู 8 (กม.ท่ี 

- ปรับปรุงถนน
ลูกรังสายเลียบ
คลองสอง บาน
ลาง หมู 8 (กม.

361,000 ถนนลูกรัง
สายเลียบ
คลองสอง 

กองชาง             



 

 ๑๘ 

0+000 – กม. ท่ี 
0+650) 

ท่ี 0+000 – 
กม. ท่ี 0+650) 
ระยะทาง 650 
เมตร 

บานลาง หมู 
8 

          

 

แบบ ผด.02 

บัญชีจํานวนโครงการการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลบานสราง อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

- แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังสายหนา
วัดทวีชลขันธฝงขวา 
หมู 8 (กม.ท่ี 
1+400 – กม 
2+000) 

- ปรับปรุงถนน
ลูกรังสายหนาวัด
ทวีชลขันธฝงขวา 
หมู 8 ระยะ ทาง 
600 เมตร 

333,000 ถนนลูกรัง
สายหนาวัด
ทวีชลขันธฝง
ขวา หมู 8 

กองชาง             



 

 ๑๙ 

4 โครงการปรับปรุง
ถนนสายหนาสถานี
รถไฟหมู 9  

- ปรับปรุงถนน
สายหนาสถานี
รถไฟหมู 9 
ระยะทาง 400 
เมตร 

222,000 ถนนสาย
หนาสถานี
รถไฟหมู 9 

กองชาง             

                   

 

 

 

แบบ ผด.02 

บัญชีจํานวนโครงการการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลบานสราง อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี 

- ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 

- แผนงานบริหารท่ัวไป 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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 โครงการอบรม
ปองกันและ
ปราบปรามทุจริต 

- จัดอบรม
โครงการปองกัน
และปราบปราม
ทุจริต 

13,200 อบต.บาน
สราง 

สํานักงาน
ปลัด 

            



 

 ๒
๐ 

2 โครงการอบรมม
สัมมนาเสริมสราง
คุณธรรมจรยิธรรม 

- จัดอบรม
โครงการสัมมนา
เสริมสราง
คุณธรรม
จริยธรรม 

13,600 อบต.บาน
สราง 

สํานักงาน
ปลัด 

            

 

 

 

 

 

แบบผด.02/1 

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลบานสราง อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี 

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 

  - แผนงานบริหารท่ัวไป 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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 จัดซ้ือเกาอ้ี
สํานักงาน 

- จัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน 
จํานวน 3 ตัว 

6,000 อบต.บาน
สราง 

สํานักงาน
ปลัด 

            



 

 ๒
๑ 

2 จัดซ้ือเกาอ้ี
สํานักงาน 

- จัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน 
จํานวน 6 ตัว 

12,000 อบต.บาน
สราง 

กองคลัง             

3 จัดซ้ือโตะประชุม
หนาสเตนเลส  

- จัดซ้ือโตะประชุม
หนาสเตนเลส จํานวน 
12 ตัว 

38,400 อบต.บาน
สราง 

สํานักงาน
ปลัด 

            

 

 

 

 

 

 

แบบผด.02/1 

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลบานสราง อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี 

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 

  - แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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 จัดซ้ือเกาอ้ี
สํานักงาน 

- จัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน 
จํานวน 2 ตัว 

4,000 อบต.บาน
สราง 

กองชาง             



 

 ๒
๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบผด.02/1 

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลบานสราง อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี 

1. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 

  - แผนงานบริหารท่ัวไป 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 



 

 ๒
๓ 

1 จัดซ้ือคอมพิวเตอร
โนตบุกสําหรับงาน
ประมวลผล  

- จัดซ้ือคอมพิวเตอร
โนตบุกสําหรับงาน
ประมวลผลจํานวน 
2 เครื่อง 

44,000 อบต.บาน
สราง 

กองคลัง             

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบผด.02/1 

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลบานสราง อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี 

1. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 

  - แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 



 

 ๒
๔ 

1 จัดซ้ือคอมพิวเตอร
โนตบุกสําหรับงาน
ประมวลผล  

- จัดซ้ือคอมพิวเตอร
โนตบุกสําหรับงาน
ประมวลผลจํานวน 
1 เครื่อง 

22,000 อบต.บาน
สราง 

กองชาง             
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