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ค ำน ำ 
                 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. ๒๕61 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานขึ้น เพ่ือแสดง
ถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ 
๒๕๖3  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
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แผนกำรด ำเนินงำน   
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖3  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเปำ้ 

 

 
 

๑.๑ บทน ำ 

            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. ๒๕61  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยแผนการด าเนินงานเป็นแผนซึ่ง
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่
จะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการ  การท างานกับหน่วยงาน และการจ าแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความ
สะดวกมากขึ้นอีกด้วย  

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
๑. เพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม ที่จะด าเนินการในพ้ืนที่ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 

๒. เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานตามแผนงานที่ชัดเจนในการปฏิบัติ  

๓. เพ่ือเป็นการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องมีการประสานและบูรณาการ  
    รว่มกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

๔. เพ่ือความสะดวกในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ  
 
 
 

๑.๓ ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 

    ๑. คณะกรรมการสนับสุนนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน   โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ด าเนินการ ในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

   ๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 

              แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น  
 

๑.๔ ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน  
               เป็นการรวบรวมแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ จึงสามารถบอกถึงช่วง
ระยะเวลาที่จะจัดท ากิจกรรมการพัฒนาในพ้ืนที่ ท าให้สะดวกในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
โครงการได้จากหน่วยงานในพ้ืนที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ แบบบูรณาการ  

 
                         / ๒.๑ บัญชีสรุป… 



จ ำนวน
โครงกำร

ที่ด ำเนินกำร

คิดเป็นรอ้ยละ
ของโครงกำร

ทั้งหมด

 จ ำนวน
งบประมำณ

คิดเป็นรอ้ยละ
ของงบประมำณ

ทั้งหมด
หน่วยด ำเนินกำร

1. ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรมและคุณภำพชวีิต

1.1 แผนงานการศึกษา 7 16.28 1,570,000     27.80 กองการศึกษาฯ

1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 4.65 350,000        6.20 ส านักปลัด

1.3 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 6 13.95 450,000        7.97 กองการศึกษาฯ

1.4 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 2 4.65 110,000        1.95 ส านักปลัด

1.5 แผนงานสาธารณสุข 7 16.28 590,000        10.45 ส านักปลัด

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน 19 44.19 2,580,000     45.67 กองช่าง

                                                                                              รวม 43 100.00 5,650,000     100.00

2 แผนยุธศำสตรพั์ฒนำเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 60.00 1,420,000     93.42 กองช่าง

2.2 แผนงานการเกษตร 2 40.00 100,000        6.58 กองช่าง

รวม 5 100 1,520,000 100

2.1 บญัชสีรปุจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำ้นเปำ้

ยุทธศำสตร/์ แนวทำงกำรพัฒนำ
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ผด. 01 



3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 4 100.00 560,000        100.00
ส านักปลัด,
กองช่าง

รวม 4 100 560,000 100

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 23 92.00 1,345,400     84.30 ส านักปลัด

4.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 8 250,000        15.67 ส านักปลัด

รวม 25 3 1,595,400 100

                                                                                รวมทัง้สิ้น 77 303 9,325,400   100
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4. ยุทธศำสตรก์ำรบรหิำรจัดกำรองค์กร/ บ้ำนเมอืงที่ดแีละกำรพัฒนำตำมแผนกำร
กระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและแนวนโยบำยของรฐับำล

3. ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม



     1.1 แผนงานการศึกษา

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย
1 โครงการจดักจิกรรมวันส าคัญภายในศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็ก อบต.บ้านเป้า
ค่าใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมวันส าคัญภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 10,000    อบต.บ้านเป้า กองการศึกษาฯ

2 โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาติ ค่าใชจ้า่ยในการจดังานวันเด็กแห่งชาติ     30,000 อบต.บ้านเป้า กองการศึกษาฯ

3 โครงการจดันิทรรศการแสดงผลงาน ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก อบต.บ้านเป้า

ค่าใชจ้า่ยจดันิทรรศการแสดงผลงาน ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก อบต.บ้านเป้า

    10,000 ศูนยฯ์ อบต.บ้านเป้า กองการศึกษาฯ

4
โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการบริหาร
สถานศึกษา

ค่าใชจ้า่ยสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการบริหาร
สถานศึกษา

   550,000 ศูนยฯ์ อบต.บ้านเป้า กองการศึกษาฯ

5 โครงการจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ค่าใชจ้า่ยในการจดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ศูนยเ์ด็กฯ 
ร.ร.บ้านพรมห้วยขา่วิทยา และ ร.ร.บ้านโนนชาด

   460,000 ร.ร.บ้านพรมห้วยข่าฯ
ร.ร.บ้านโนนชาด

กองการศึกษาฯ

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและปรับภมูิทัศน์
ภายในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก อบต.

ค่าใชจ้า่ยค่าปรับปรุงซ่อมแซมและปรับภมูิทัศน์
ภายในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก อบต.

    50,000 ศูนยฯ์ อบต.บ้านเป้า กองการศึกษาฯ

7 อดุหนุนโรงเรียนสังกดัส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

เพื่ออดุหนุนโรงเรียนสังกดัส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

   460,000 ร.ร.บ้านพรมห้วยข่าฯ
ร.ร.บ้านโนนชาด

กองการศึกษาฯ

2.2 บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเปา้   อ าเภอเกษตรสมบรูณ ์  จังหวัดชัยภูมิ

     ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  วฒันธรรมและคุณภาพชีวติ

ล าดับ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

 -4-

ผด. 02 



   1.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย
1 โครงการจา้งเหมารถรับ-ส่งเด็ก เพื่อใชจ้า่ยในโครงการจา้งเหมารถรับ-ส่งเด็กของ

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเป้า
  300,000 ศูนยฯ์ อบต.บ้านเป้า กองการศึกษาฯ

2 โครงการชว่ยเหลือผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ไร้ที่
พึ่งพิง

เพื่อใชจ้า่ยในโครงการชว่ยเหลือผู้ด้อยโอกาส 
และผู้ที่ไร้ที่พึ่งพิง     50,000 อบต.บ้านเป้า กองชา่ง

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย
1 โครงการส่งทีมกฬีา อบต. เขา้ร่วมแขง่ขนั ค่าใชจ้า่ยในการส่งทีมกฬีา อบต.บ้านเป้า เขา้ร่วม

การแขง่ขนั  เชน่ ค่าน้ าด่ืม เวชภณัฑ์  ค่าอปุกรณ์
กฬีา ฯลฯ

    30,000 อบต.บ้านเป้า กองการศึกษาฯ

2 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก ค่าใชจ้า่ยในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก 
เชน่ ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าจดัสถานที่ ฯลฯ

    10,000 ศูนยฯ์ อบต.บ้านเป้า กองการศึกษาฯ

3 โครงการสนับสนุนส่งเสริกฬีาและออกก าลังกาย
หมู่บ้าน

ค่าใชจ้า่ยในโครงการโครงการสนับสนุนส่งเสริม
กฬีาและออกก าลังกายหมู่บ้าน 

  300,000 ศูนยฯ์ อบต.บ้านเป้า กองการศึกษาฯ

4 โครงการจดังานประเพณีเขา้พรรษา  เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินโครงการจดังานประเพณี
เขา้พรรษา

    20,000 อบต.บ้านเป้า ส านักปลัด

5 โครงการประเพณีงานพระไกรสิงหนาท  เพื่อจา่ยค่าด าเนินโครงการประเพณีงานพระไกร
สิงหนาท

    40,000 อบต.บ้านเป้า ส านักปลัด

6 โครงการประเพณีบุญเดือนหก  เพื่อจา่ยค่าด าเนินโครงการประเพณีงานบุญ        
เดือนหก

    50,000 อบต.บ้านเป้า ส านักปลัด

   1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

ล าดับ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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ตค พย ธค มค กพ มีค เมยพค มิย กค สค กย
1 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชพีต่างๆ เพื่อใชจ้า่ยโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชพี

 ต่างๆ เชน่ ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าอาหาร ฯลฯ
    60,000 อบต.บ้านเป้า ส านักปลัด

2 โครงการเงินอดุหนุนกลุ่มอาชพี เพื่อใชอ้ดุหนุนโครงการเงินอดุหนุนกลุ่มสตรี ตาม
แผนพัฒนาท้อถิ่น (พ.ศ.2561-2564)

    50,000 อบต.บ้านเป้า ส านักปลัด

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย
1 โครงการจดัซ้ือถงัขยะ ประจ าปี 2563 เพื่อใชจ้า่ยในโครงการจดัซ้ือถงัขยะ ประจ าปี 2563     60,000 อบต.บ้านเป้า ส านักปลัด

2 โครงการต าบลจดัการสุขภาพ เพื่อใชจ้า่ยในโครงการต าบลจดัการสุขภาพ     50,000 อบต.บ้านเป้า ส านักปลัด

3 โครงการต าบลบ้านเป้าร่วมใจ ก าจดัภยัโรคพิษ
สุนัขบ้าน และควบคุมประชากร สุนัข-แมว 
ประจ าปี 2563

เพื่อใชจ้า่ยด าเนินโครงการต าบลบ้านเป้าร่วมใจ 
ก าจดัภยัโรคพิสุนัขบ้า และควบคุมประชากร 
สุนัข-แมว ประจ าปี 2563  ในเขต อบต.

    80,000 อบต.บ้านเป้า ส านักปลัด

4 โครงการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก เพื่อใชจ้า่ยในโครงการป้องกนัและควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออก

    50,000 อบต.บ้านเป้า ส านักปลัด

5 โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อใชจ้า่ยในโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น

    30,000 อบต.บ้านเป้า ส านักปลัด

6 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อใชจ้า่ยในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น

  200,000 อบต.บ้านเป้า ส านักปลัด

7 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม เพื่อให้หมู่บ้านด าเนินโครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข จ านวน 6 หมู่บ้าน

  120,000 อบต.บ้านเป้า ส านักปลัด

   1.4 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

ล าดับ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

           1.5 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย
1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า จากนาย      

พงษ์ศักด์ิ-ทางเขา้หมู่บ้าน พร้อมเสาไฟฟ้า ม.1
เพื่อใชจ้า่ยในโครงการติดต้ังโคมไฟส่องสว่าง       
หมู่ที่ 1

    50,000 จากที่นายพงษ์ศักด์ิ-
ทางเข้าหมู่บ้าน

กองชา่ง

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจากแยกถนน 
คสล.หลังบ้านนายสมหมาย แสนสาลา - ที่นาย
บุญมา กู้เขยีว ม.1

เพื่อใชจ้า่ยในโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า      
หมู่ที่ 1

    50,000 จากที่นายสมหมาย -
 ที่นายบุญมา

กองชา่ง

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าพร้อมติดต้ังโคม
ไฟส่องสว่าง จากที่นางสะแจวรรณ-
ที่นานายเพ็ง ครองเคหะ ม. 3

เพื่อใชจ้า่ยในโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าพร้อม
ติดต้ังโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 3

  200,000 จากที่นางสะแจวรรณ
 -  ที่นานายเพ็ง

กองชา่ง

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมู่บ้าน 
จากบ้านนางศรีสุพรรณ ลือหาญ-เมรุวัดป่า ม.4

เพื่อใชจ้า่ยในโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า     
หมู่ที่ 4

  500,000 จากที่นางศรีสุวรรณ
 - เมรุวัดป่า

กองชา่ง

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อการเกษตร 
จากสะพานขา้มล าน้ าพรมฝ่ังซ้าย - ที่นา      
นางบุญปัน เลิศขามป้อม ม.4 (นอกเขต)

เพื่อใชจ้า่ยในโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 4

  100,000 จากสะพานขา้มล า
น้ าพรมฝ่ังซ้าย-ที่นา
นางบุญปัน

กองชา่ง

6 โครงการติดต้ังสายดับ จากบ้านพ่อปราณี-นาง
หนูแว่น ม.4

เพื่อใชจ้า่ยในการติดต้ังสายดับ หมู่ที่ 4     30,000 จากบ้านพ่อปราณี -
นางหนูแว่น

กองชา่ง

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อการเกษตร 
จากห้วยแล้ง-บ้านโนนสังข ์ม.5

เพื่อใชจ้า่ยในโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 5

  200,000 จากห้วยแล้ง -        
 บ้านโนนสังข์

กองชา่ง

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า จากที่นาย
สุรินทร์-ที่นายค าปัน ม. 5

เพื่อใชจ้า่ยในโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ภายในหมู่บ้านหมู่ 5

    50,000 จากที่นายสุรินทร์ - 
ที่นายค าปัน

กองชา่ง

1.6  แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดับ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย
9 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อการเกษตร

จากสะพาน-ที่นายประสาน ม.6
เพื่อใชจ้า่ยในโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อ
การเกษตร หมู่ 6

    50,000 จากสะพาน - ที่
นายประสาน

กองชา่ง

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อการเกษตร 
จากที่นานางประกาย-นานางอญัชลี ขนุจนัทร์ 
ม.6

เพื่อใชจ้า่ยในโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อ
การเกษตร จากที่นานางประกาย-นานางอญัชลี 
ขนุจนัทร์ หมู่ที่ 6

    50,000 จากจากที่นานาง
ประกาย - นานาง

อญัชลี

กองชา่ง

11 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อการเกษตร 
จากบ้านนางสยาม-ที่นานายประสงค์ จวบสุข 
ม.6

เพื่อใชจ้า่ยในโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 6

  100,000 จากบ้านนางสยาม-
ที่นานายประสงค์

กองชา่ง

12 โครงการติดต้ังโคมไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้าน 
จากหอน้ าประปา-ซอยปู่ตา ม.6

เพื่อใชจ้า่ยในโครงการติดต้ังโคมไฟส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน จากหอน้ าประปา-ซอยปู่ตา หมู่ที่ 6

  100,000 จากหอน้ าประปา - 
ซอยปู่ตา

กองชา่ง

13 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า จากแยกทาง
หลวง 2159-ที่นานางละมุน ฤาแรง ม.8

เพื่อใชจ้า่ยในโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ที่ 8   200,000 จากแยกทางหลวง 
2159 - ที่นานาง

ละมุน

กองชา่ง

14 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า จากบ้านนายเอก
 โคจ านง-คลอง 9 ม.8

เพื่อใชใ้นโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ที่ 8   100,000  จากบ้านนายเอก - 
คลอง 9

กองชา่ง

15 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจากปั๊มน้ ามัน-
บ้านโนนสังข ์ม.10

เพื่อใชจ้า่ยในโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจาก
ปั๊มน้ ามัน-บ้านโนนสังข ์หมู่ที่ 10

  200,000 จากปั๊มน้ ามัน-บ้าน
โนนสังข์

กองชา่ง

ล าดบั โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย
16 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจากเพื่อ

การเกษตร จากบ้านนายสมศรี-ที่นานายวิชยั 
สุจริต ม.11

เพื่อใชจ้า่ยในโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจาก
เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11

  200,000 จากบ้านนายสมศรี-
ที่นานายวิชยั สุจริต

กองชา่ง

17 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า จากบ้านนาง    
 แขไข ขอดภเูขยีว-วัดป่า ม.12

เพื่อใชจ้า่ยในโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า       
 หมู่ที่ 12

  300,000 จากบ้านนางแขไข -
 วัดป่า

กองชา่ง

18 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า จากที่นาย
สมชาย แดงนกขุ้ม-บ้านนายนิรุต กล่ินสี ม.13

เพื่อใชจ้า่ยในโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ที่
13

  100,000 จากบ้านสมชาย-
บ้านนายนิรุต ม.13

กองชา่ง

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย
1 โครงการขยายเขตน้ าประปา จากบ้านนาย

บรรจง - สามแยกปั๊มนางสมจติร ม.13
เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินโครงการขยายเขตน้ าประปา
 หมู่ที่ 13

  330,000 จากบ้านนายบรรจง 
 - สามแยกปั๊ม      

นางสมจติร

กองชา่ง

2 โครงการขยายเขตน้ าประปาส่วนภมูิภาคจาก
บ้านพรม-บ้านห้วยขา่ ม.12

เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินโครงการขยายเขตน้ าประปา
ส่วนภมูิภาคจากบ้านพรม-บ้านห้วยขา่ ม.12

  400,000 บ้านพรม-บ้านห้วยขา่ กองชา่ง

3 โครงการขยายเขตน้ าประปาส่วนภมูิภาคจาก
แยกทางเขา้บ้านพรม-ส านักงานอบต.บ้านเป้า

เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินโครงการขยายเขตน้ าประปา
ส่วนภมูิภาค

  690,000 แยกทางเขา้บ้าน
พรม - ส านักงาน

อบต.บ้านเป้า

กองชา่ง

ล าดบั
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

ล าดบั โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตร์ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
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ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย
1 โครงการส่งเสริมการใชส้ารอนิทรียท์ดแทน

สารเคมีทางการเกษตร
เพื่อใชจ้า่ยในโครงการส่งเสริมการใชส้ารอนิทรีย์
ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร เชน่ ค่าวัสดุ
อปุกรณ์ ค่าอาหารฯลฯ

    50,000 อบต.บ้านเป้า ส านักปลัด

2 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกยีรติ เพือ่ใช้จ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าอาหารฯลฯ

    50,000 อบต.บ้านเป้า ส านักปลัด

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย
1 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์บริเวณหนองสังข ์ม.4 เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินโครงการปรับปรุงภมูิทัศน์

บริเวณหนองสังข ์หมู่ที่ 4
  100,000 หนองสังข ์ ม.4 กองชา่ง

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการขยะชมุชน เพื่อใชจ้า่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในโครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจดัการขยะชมุชน

    60,000 อบต.บ้านเป้า ส านักปลัด

3 โครงการปรับปรุงห้องท างานผู้บริหาร เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินโครงการปรับปรุงห้อง
ผู้บริหาร

  200,000 อบต.บ้านเป้า ส านักปลัด

4 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ วัดบ้าน
โนนชาด ม.11

เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินโครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ วัดบ้านโนนชาด ม.11

  200,000 วัดบ้านโนนชาด กองชา่ง

พ.ศ. 2563
2.3  แผนงานการเกษตร

ล าดบั โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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ยทุธศาสตร์ที่  3  ยทุธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
      3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดบั โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย
1 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

บุคลากร
เพื่อใชจ้า่ยในโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมบุคลากร

    30,000 อบต.บ้านเป้า ส านักปลัด

2 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เกี่ยวกบัการจดัท า และประสานแผนพัฒนาใน
ระดับต าบล

เพื่อใชจ้า่ยในโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเกี่ยวกบัการจดัท า และประสาน
แผนพัฒนาระดับต าบล

    30,000 อบต.บ้านเป้า ส านักปลัด

3 โครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี 
นโยบายรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย

เพื่อใชจ้า่ยในโครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี
 รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย

    50,000 อบต.บ้านเป้า ส านักปลัด

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ 
อบต.กลุ่มแม่บ้าน อสม. และผู้น าชมุชน

เพื่อใชจ้า่ยในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
งานของ อบต.กลุ่มแม่บ้าน อสม. และผู้น าชมุชน

  200,000 อบต.บ้านเป้า ส านักปลัด

5 โครงการร่วมรับฟังปัญหา และความต้องการ
ของประชาชนเพื่อแกไ้ข เปล่ียนแปลง และ
เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อใชจ้า่ยในโครงการร่วมรับฟังปัญหา และความ
ต้องการของประชาชนเพื่อแกไ้ข เปล่ียนแปลง และ
เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

    30,000 อบต.บ้านเป้า ส านักปลัด

6 โครงการให้ความรู้ พรบ.ขอ้มูลขา่วสาร และ
ความรู้ต่าง ๆ ฯลฯ

เพื่อใชจ้า่ยในโครงการให้ความรู้ พรบ.ขอ้มูล
ขา่วสาร และความรู้ต่าง ๆ ฯลฯ

    30,000 อบต.บ้านเป้า ส านักปลัด

7 อดุหนุนโครงการศูนยป์ฏบิัติการร่วมในการ
ชว่ยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

เพื่อเป็นค่าด าเนินโครงการศูนยป์ฏบิัติการ่วมใน
การชว่ยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

    20,000 อบต.บ้านเป้า ส านักปลัด

8 อดุหนุนศูนยป์ระสานงานองค์การชมุชนระดับ
ต าบล (ศอช.ต.)

เพื่อเป็นค่าด าเนินโครงการศูนยป์ระสานงาน
องค์การชมุชนระดับต าบล (ศอช.ต.)

    20,000 อบต.บ้านเป้า ส านักปลัด

ล าดบั โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการองค์กร/ บา้นเมืองที่ดีและการพัฒนาตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและแนวนโยบายของรัฐบาล
      4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
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ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย
9 โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น

 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ประจ าปี
 พ.ศ. 2563

เพื่อจา่ยเป็นโครงการจดัท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์น ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเป้า ประจ าปี พ.ศ. 2563

  250,000 อบต.บ้านเป้า ส านักปลัด

10 โครงการให้ความรู้กบัประชาชนเกี่ยวกบัการ
จดัเกบ็รายได้ และให้บริการรับช าระภาษีนอก
สถานที่

เพื่อจา่ยเป็นโครงการให้ความรู้กบัประชาชน
เกี่ยวกบัการจดัเกบ็รายได้ และให้บริการรับช าระ
ภาษีนอกสถานที่

    20,000 อบต.บ้านเป้า ส านักปลัด

11 โครงการนโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกบัการบริหารจดัการ
ขยะ

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยด าเนินโครงการนโยบาย
รัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกบัการ
บริหารจดัการขยะ

    50,000 อบต.บ้านเป้า ส านักปลัด

15 เคร่ืองพ่นหมอกควัน เพื่อใชจ้า่ยในการซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน        
จ านวน 3 เคร่ือง

  117,000 อบต.บ้านเป้า กองคลัง

16 เคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเยน็
เคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก

    25,100 อบต.บ้านเป้า กองคลัง

17 โต๊ะหมู่บูชา จ านวน 1 ชดุ
เพื่อใชจ้า่ยในการซ้ือโต๊ะหมู่บูชา จ านวน 1 ชดุ

     8,500 อบต.บ้านเป้า กองคลัง

18 ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใชจ้า่ยในการซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน ๆ   250,000 อบต.บ้านเป้า ส านักปลัด

19 เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (ระบบ 
Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู

เพื่อใชจ้า่ยในการซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ชนิดติดผนัง
 (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทีย ู      
จ านวน 2 เคร่ือง

    59,800 อบต.บ้านเป้า กองคลัง

20 ตู้เกบ็เอกสาร แบบ 2 บาน เพื่อใชจ้า่ยในการซ้ือตู้เกบ็เอกสาร แบบ 2 บาน 
จ านวน 2 ตู้

    11,000 อบต.บ้านเป้า กองคลัง

21 รถจกัรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี เพื่อใชจ้า่ยในการซ้ือรถจกัรยานยนต์ ขนาด        
120 ซีซี จ านวน 1 คัน

    56,000 อบต.บ้านเป้า กองคลัง
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ล าดบั โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย
22 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล เพื่อใชจ้า่ยในการซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ

ประมวลผล จ านวน 2 เคร่ือง
    44,000 อบต.บ้านเป้า ส านักปลัด

23 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล

เพื่อใชจ้า่ยในการซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 2 เคร่ือง

    44,000 อบต.บ้านเป้า ส านักปลัด

4.2 แผนงารการรกัษาความสงบภายใน

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย
1 โครงการจดัซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด

เครือขา่ย แบบปรับมุมมอง
เพื่อจา่ยเป็นค่าโครงการจดัซ้ือกล้อวโทรทัศน์วงจร
ปิดชนิดเครือขา่ย แบบปรับมุมมอง

  200,000 อบต.บ้านเป้า ส านักปลัด,
กองคลัง

2 โครงการป้องกนัและลดอบุัติเหตุทางถนนในชว่ง
เทศกาลส าคัญต่าง ๆ

เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินโครงการป้องกนัและลด
อบุัติเหตุทางถนนในชว่งเทศกาลส าคัญต่าง ๆ

    50,000 อบต.บ้านเป้า  ส านักปลัด,
กองคลัง
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ล าดบั โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ล าดบั โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563






















