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ค ำน ำ 
                 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า จึงได้จัดท า
แผนการด าเนินงานขึ้น   เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖5  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
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๑.๑ บทน ำ 

            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3  พ.ศ. ๒๕61  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน โดยแผนการด าเนินงานเป็นแผนซึ่งแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  แผนการด าเนินงานเป็น
เอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น ท าให้แนวทางในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและ
บูรณาการ  การท างานกับหน่วยงาน และการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการ
ด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย  

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
๑. เพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม ที่จะด าเนินการในพ้ืนที่ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 

๒. เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานตามแผนงานที่ชัดเจนในการปฏิบัติ  

๓. เพ่ือเป็นการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องมีการประสานและบูรณาการ  
    ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 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 าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
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

ทีด่ ำเนินกำร

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงกำร

ทัง้หมด

 จ ำนวน
งบประมำณ

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมำณ

ทัง้หมด
หน่วยด ำเนินกำร

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรมและคุณภำพชวีิต

1.1 แผนงานการศึกษา 6 27.27 1,000,700      24.34 กองการศึกษาฯ

1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 9.09 320,000        7.78 ส านักปลัด

1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 6 27.27 130,000        3.16 กองการศึกษาฯ

1.4 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 3 13.64 170,000        4.14 ส านักปลัด

1.5 แผนงานสาธารณสุข 4 18.18 290,000        7.05 ส านักปลัด

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน 1 4.55 2,200,000      53.52 กองช่าง

                                                                                              รวม 22 100.00 4,110,700     100.00

2 แผนยุธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 33.33 1,700,000      93.41 กองช่าง

2.2 แผนงานการเกษตร 4 66.67 120,000        6.59 ส านักปลัด

รวม 6 100 1,820,000 100

2.1 บญัชสีรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเป้ำ

ยุทธศำสตร/์ แนวทำงกำรพัฒนำ
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ผด. 01 



จ ำนวน
โครงกำร

ทีด่ ำเนินกำร

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงกำร

ทัง้หมด

 จ ำนวน
งบประมำณ

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมำณ

ทัง้หมด
หน่วยด ำเนินกำร

4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 13 86.67 851,800        87.65
ส านักปลัด,กองคลัง,

กองการศึกษา

4.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 13.33 120,000        12.35 ส านักปลัด

รวม 15 100.00 971,800 100

                                                                           รวมทั้งสิน้ 43 6,902,500  100
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4. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรองค์กร/ บ้ำนเมอืงทีด่แีละกำรพัฒนำตำมแผนกำร
กระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและแนวนโยบำยของรัฐบำล

ยุทธศำสตร/์ แนวทำงกำรพัฒนำ



     1.1 แผนงานการศึกษา

ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มิย กค สค กย
1 โครงการจดักจิกรรมวันส าคัญภายในศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็ก อบต.บ้านเป้า
ค่าใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมวันส าคัญภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

10,000         อบต.บ้านเป้า กองการศึกษาฯ

2 โครงการแขง่ขนัทักษะวิชาการศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ค่าใชจ้า่ยในการโครงการแขง่ขนัทักษะวิชาการ
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

15,000         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 (ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก)

       550,300 ศูนยฯ์ อบต.บ้านเป้า กองการศึกษาฯ

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและปรับภูมิทัศน์
ภายในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก อบต.

ค่าใชจ้า่ยค่าปรับปรุงซ่อมแซมและปรับภูมิทัศน์
ภายในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก อบต.

         50,000 ศูนยฯ์ อบต.บ้านเป้า กองการศึกษาฯ

6 อดุหนุนโครงการอาหารกลางวันสถานศึกษาใน
เขตพืน้ที ่ อบต.บ้านเป้า

เพือ่อดุหนุนอดุหนุนโครงการอาหารกลางวัน
สถานศึกษาในเขตพืน้ที ่ อบต.บ้านเป้า  

       365,400 ร.ร.บ้านพรมห้วยข่าฯ
ร.ร.บ้านโนนชาด

กองการศึกษาฯ

2.2 บญัชีโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน   ประจ าปงีบประมาณ  2565

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า   อ าเภอเกษตรสมบูรณ ์  จังหวัดชยัภมูิ

     ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและคุณภาพชวีิต

ล าดับ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ผด. 02 



   1.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์

ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มิย กค สค กย
1 โครงการจา้งเหมารถรับ-ส่งเด็กด้อยโอกาสและ

ผู้ยากไร้ส าหรับเด็กนักเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
เพือ่ใชจ้า่ยในโครงการจา้งเหมารถรับ-ส่งเด็กด้อย
โอกาสและผู้ยากไร้ส าหรับเด็กนักเรียนศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก

      300,000 ศูนยฯ์ อบต.บ้านเป้า กองการศึกษาฯ

2 โครงการชว่ยเหลือผู้ด้อยโอกาส และผู้ไร้ทีพ่ึง่พิง เพือ่ใชจ้า่ยในโครงการชว่ยเหลือผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ไร้ทีพ่ึง่พิง

       20,000 อบต.บ้านเป้า ส านักปลัด

ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มิย กค สค กย
1 โครงการส่งทีมกฬีา อบต. เขา้ร่วมแขง่ขนั ค่าใชจ้า่ยในการส่งทมีกฬีา อบต.บา้นเปา้ เขา้ร่วมการ

แขง่ขนั  เชน่ ค่าน้ าด่ืม เวชภณัฑ์  ค่าอปุกรณ์กฬีา ฯลฯ
       30,000 อบต.บ้านเป้า กองการศึกษาฯ

2 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก ค่าใชจ้า่ยในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก 
เชน่ ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าจดัสถานที ่ฯลฯ

       10,000 ศูนยฯ์ อบต.บ้านเป้า กองการศึกษาฯ

3 โครงการจดังานประเพณีเขา้พรรษา  เพือ่จา่ยเป็นค่าด าเนินโครงการจดังานประเพณี
เขา้พรรษา

       10,000 อบต.บ้านเป้า ส านักปลัด

4 โครงการประเพณีงานพระไกรสิงหนาท  เพือ่จา่ยค่าด าเนินโครงการประเพณีงานพระไกร
สิงหนาท

       30,000 อบต.บ้านเป้า ส านักปลัด

5 โครงการส่งเสริมและสืบสานต านานสาวบ้านแต้  เพือ่จา่ยค่าด าเนินโครงการส่งเสริมและสืบสาน
ต านานสาวบ้านแต้

       20,000 อบต.บ้านเป้า ส านักปลัด

6 โครงการประเพณีบุญเดือนหก  เพือ่จ่ายค่าด าเนินโครงการประเพณีงานบุญเดือนหก        30,000 อบต.บ้านเป้า ส านักปลัด

   1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ

ล าดับ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชพีต่างๆ เพื่อใชจ้า่ยโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชพีต่างๆ        60,000 อบต.บ้านเป้า ส านักปลัด

2 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพือ่ใชจ้า่ยในโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

       60,000 อบต.บ้านเป้า ส านักปลัด

3 โครงการเงินอดุหนุนกลุ่มอาชพี เพือ่ใชอ้ดุหนุนโครงการเงินอดุหนุนกลุ่มอาชพี        50,000 อบต.บ้านเป้า ส านักปลัด

ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มิย กค สค กย
1 โครงการต าบลบ้านเป้าร่วมใจ ก าจดัภัยโรคพิษ

สุนัขบ้า ประจ าปี
เพื่อใชจ้า่ยด าเนนิโครงการต าบลบา้นเปา้ร่วมใจ ก าจดัภยั
โรคพสุินขับา้   ในเขต อบต.

       20,000 อบต.บ้านเป้า ส านักปลัด

2 โครงการป้องกนัและระงับโรคติดต่อต่างๆ เพือ่ใช้จ่ายในโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ        50,000 อบต.บ้านเป้า ส านักปลัด

3 โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ เพือ่ใชจ้า่ยในโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลด
ปริมาณขยะ

       20,000 อบต.บ้านเป้า ส านักปลัด

4 อดุหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข
เพิม่เติม

เพือ่อดุหนุนให้หมูบ่้านด าเนินโครงการตามพระราช
 ด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 10 หมูบ่้าน

      200,000 อบต.บ้านเป้า ส านักปลัด

   1.4 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565
           1.5 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2564
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ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มิย กค สค กย

1 เตาเผาขยะมูลฝอย  จ านวน  1  เคร่ือง เพือ่เป็นค่าจดัซ้ือเตาเผาขยะมูลฝอยพร้อมติดต้ัง    2,200,000 อบต.บ้านเป้า กองชา่ง

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มิย กค สค กย

1 เคร่ืองตัดถา่ง  จ านวน  1 ชดุ เพือ่เป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองตัดถา่ง เพือ่บริการประชาชน       300,000 อบต.บ้านเป้า กองชา่ง

2 กอ่สร้างโรงอบพริก  จ านวน  4  โรง เพือ่กอ่สร้างโรงอบพริก  เพือ่ให้เกษตรกรและ
ประชาชนทัว่ไปได้แปรรูปพริกตากแห้งไว้เพือ่
บริโภคและจ าหน่าย

   1,400,000 4 หมูบ่้าน กองชา่ง

ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มิย กค สค กย
1 โครงการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภยั (GMP) เพือ่ใชจ้า่ยเป็นค่าด าเนินโครงการผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภัย (GMP)
       30,000 อบต.บ้านเป้า ส านักปลัด

2 โครงการร่วมรับฟังปญัหาและใหค้วามรู้กับ

เกษตรกรในพื้นที่

เพือ่ใชจ้า่ยเป็นค่าด าเนินโครงการร่วมรับฟังปัญหา
และให้ความรู้กบัเกษตรกรในพืน้ที่

       30,000 อบต.บ้านเป้า ส านักปลัด

พ.ศ. 2565
2.2  แผนงานการเกษตร

ล าดบั โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2564

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565
1.6  แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดบั

 -7-

โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

พ.ศ. 2564

ล าดับ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ



ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มิย กค สค กย
3 โครงการอบรมส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์

ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร

เพือ่ใชจ้า่ยเป็นค่าด าเนินโครงการอบรมส่งเสริมการ
ใชส้ารอนิทรียท์ดแทนสารเคมีทางการเกษตร

       30,000 อบต.บ้านเป้า ส านักปลัด

4 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกยีรติ เพือ่ใชจ้า่ยเป็นค่าด าเนินโครงการปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกยีรติ

       30,000 อบต.บ้านเป้า ส านักปลัด

ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มิย กค สค กย

1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร เพื่อใชจ้า่ยในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบคุลากร        20,000 อบต.บ้านเป้า ส านักปลัด

2 โครงการเฉลิมพระเกยีรติอนัเนือ่งมาจาก
พระราชด าริ, งานพระราชพิธี , รัฐพิธีต่างๆ

เพือ่ใชจ้า่ยในโครงการเฉลิมพระเกยีรติอนัเนือ่งมา 
จากพระราชด าริ, งานพระราชพิธี , รัฐพิธีต่างๆ

       60,000 อบต.บ้านเป้า ส านักปลัด

3 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารงานของ 
อบต.กลุ่มแม่บ้าน อสม. และผู้น าชมุชน

เพือ่ใชจ้า่ยในโครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบริหาร
งานของ อบต.กลุ่มแม่บ้าน อสม. และผู้น าชมุชน

       50,000 อบต.บ้านเป้า ส านักปลัด

4 โครงการร่วมรับฟังปัญหา และความต้องการ
ของประชาชนเพือ่แกไ้ข เปล่ียนแปลง และ
เพิม่เติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

เพือ่ใชจ้า่ยในโครงการร่วมรับฟังปัญหา และความ
ต้องการของประชาชนเพือ่แกไ้ข เปล่ียนแปลง และ
เพิม่เติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

       20,000 อบต.บ้านเป้า ส านักปลัด
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ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการองค์กร/ บา้นเมืองที่ดแีละการพัฒนาตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและแนวนโยบายของรัฐบาล
      4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ล าดบั โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2.2  แผนงานการเกษตร

ล าดบั โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มิย กค สค กย
5 โครงการอบรมให้ความรู้ พรบ.ขอ้มูลขา่วสาร 

และความรู้ต่าง ๆ
เพือ่ใชจ้า่ยในโครงการให้ความรู้ พรบ.ขอ้มูล
ขา่วสาร และความรู้ต่าง ๆ ฯลฯ

       20,000 อบต.บ้านเป้า ส านักปลัด

6 โครงการด าเนินการตามนโยบายของอ าเภอ,
จงัหวัด,รัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทย

เพือ่ใชจ้า่ยในโครงการสนองงานนโยบายของอ าเภอ
,จงัหวัด,รัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทย

       40,000 อบต.บ้านเป้า ส านักปลัด

7 โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเนื่องมากจาก
พระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เพือ่ใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเนื่อง
มากจากพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

       20,000 อบต.บ้านเป้า ส านักปลัด

8 อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย 
เหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพือ่เป็นค่าด าเนินโครงการศูนย์ปฏิบัติการ่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

       20,000 อบต.หนองโพนงาม ส านักปลัด

9 ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร แบบ 2 บาน  จ านวน 2 ตู้ เพือ่ใชจ้า่ยในการซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสาร แบบ 2 
บาน จ านวน 2 ตู้

       11,800 อบต.บ้านเป้า กองคลัง

10 ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการเลือกต้ังท้องถิ่น เพือ่ใชค่้าใชจ้า่ยในการด าเนินการเลือกต้ังท้องถิ่น       500,000 อบต.บ้านเป้า ส านักปลัด

11 โครงการฝึกอบรมกรรมการประจ าหน่วย
เลือกต้ังและบุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเลือกต้ัง

เพือ่ใชค่้าใชจ้า่ยในโครงการฝึกอบรมกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกต้ังและบุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
การเลือกต้ัง

       40,000 อบต.บ้านเป้า ส านักปลัด

12 โต๊ะพร้อมเกา้อี้ ชดุรับแขก (ชดุโซฟา) 
จ านวน 1 ชดุ

เพือ่ใชจ้า่ยในการซ้ือโต๊ะพร้อมเกา้อี้ ชดุรับแขก
 (ชดุโซฟา) 

       30,000 อบต.บ้านเป้า ส านักปลัด

13 เคร่ืองพ่นยา  จ านวน  4  เคร่ือง เพือ่ใชจ้า่ยในการซ้ือเคร่ืองพ่นยา จ านวน  4 เคร่ือง        20,000 อบต.บ้านเป้า ส านักปลัด

ล าดบั โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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4.2 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มิย กค สค กย
1 โครงการป้องกนัและลดอบุัติเหตุทางถนนในชว่ง

เทศกาลส าคัญต่าง ๆ
เพือ่จา่ยเป็นค่าด าเนินโครงการป้องกนัและลด
อบุัติเหตุทางถนนในชว่งเทศกาลส าคัญต่าง ๆ

       20,000 อบต.บ้านเป้า  ส านักปลัด

2 โครงการฝึกอบรมชดุปฏิบัติการจติอาสาภัยพิบัติ
(หลักสูตรทบทวน) 

เพือ่จา่ยเป็นค่าด าเนินโครงการฝึกอบรมชดุ
ปฏิบัติการจติอาสาภัยพิบัติ (หลักสูตรทบทวน) 
ประจ าปี 2564

      100,000 อบต.บ้านเป้า  ส านักปลัด
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