
แผนด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 

 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชยีงราย 



 

ค ำน ำ 

  การจัดท าแผนด าเนินงาน ได้จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548 และแก้ เ พ่ิมเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ.  2561                                
โดยแผนด าเนินงานเป็นเอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรรมต่างๆ                      
ที่จะด าเนินการจริงในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย ภายในปีงบประมาณ 2564 เพ่ือให้
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย และหน่วยงานอื่นๆ ได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานจัดการด้านคมนาคม 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและสาธารณสุข ด้านบริหารจัดการ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ตลอดจนด้านแหล่งน้ า สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านด้าย ภายใต้แนวทางการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล                   
บ้านด้าย ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของอ าเภอและจังหวัด รวมทั้งเป็นเอกสารที่จะใช้เป็นเครื่องมือใน
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้ายอีกต่อไป 

 

 

งานนโยบายและแผน 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 
 



 

หลักการและเหตุผล 

แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 

******************************************** 

  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้สอดคล้องกับ                  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงได้ด าเนินจัดท าแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
2564 ขึ้น ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น โดยคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนา มีหน้าที่ในการรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 
ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนงาน/โครงการของหน่วยราชการส่วนกลาง                  
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย                                 
ในปีงบประมาณ 2564 เพ่ือให้การจัดการและการติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 การจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบล   
บ้านด้าย ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วน ส่วนที่ 1 บทน า และส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็น
ส่วนที่ส าคัญเพ่ือให้ทราบโครงการ/กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล บ้านด้าย                                
ในปีงบประมาณ 2564 โดยน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานต่อไป 

 

 

 



 

สารบัญ 

 หน้า 

ค าน า 

หลักการและเหตุผล 

สารบัญ 

ส่วนที่ 1 บทน า               1 

 - วัตถุประสงค์ของแผนด าเนินงาน 

 - ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน 

 - ประโยชน์ของแผนด าเนินงาน 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 - บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.01)          4 

 - บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.02)         6 
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ส่วนที่ 1  
**บทน า 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ซึ่งเป็นแผนที่ก าหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 5 ปี (2561-2565) และได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นขึ้น                   
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณประจ าปี รายจ่ายเพ่ิมเติม รายจ่ายเงินสะสม เนื่องจากมีลักษณะ                
เป็นการก าหนดรายละเอียดแผนการโครงการพัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุม
ระยะเวลา 5 ปี เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนต าบล                  
บ้านด้าย จึงได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล                         
บ้านด้าย และก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของโครงการต่างๆ  ที่ ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินงาน                             
ในปีงบประมาณ 2564 มีความชัดเจนในการปฏิบัติ มากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการท างาน
เกี่ยวกับหน่วยงานอ่ืนๆ  รวมทั้งการจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการ                                    
การติดตามการประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย มุ่งหวังว่า
แผนปฏิบัติการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการติดตามและประมวลผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี 

** วัตถุประสงค์ของแผนด าเนินงาน 
1. เ พ่ือให้การด าเนินงานการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2564                            

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้ายมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
2. เพ่ือให้การติดตามประเมินผลและการตรวจสอบการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ

แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใช้มีความสะดวกและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

** ขั้นตอนการจัดการท าแผนด าเนินงาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล
จัดท าแผนด าเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบล หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆที่ต้องด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ต้องปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

3. แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ นั้น 
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** ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

1.ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ   
มากขึ้น 

2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 

3.  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  ทราบถึงจ านวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5.  สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 
6.  สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆตาม

งบประมาณในปีงบประมาณ 2564 ได้อย่างถูกต้อง 
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แผนผังขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 
 

Aคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า 

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 
 
 

Aคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า 

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 
 
 

Aคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า 

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 
 
 

Bคณะกรรมการพัฒนาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 
 
 
 
 
 

Cนายกองค์การบริหารส่วน 

  ต าบลบ้านด้าย 
 
 
 

พจิารณาให้ความเห็นชอบ 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พจิารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างฯต่อผู้บริหาร 

ประกาศใช้ 
- ปิดประกาศใน 15 วัน  

นับจากวันที่ประกาศ 
- ปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน 

 

อบต.บ้านด้าย 

หน่วยงานอื่น 

- อปท. 
- ราชการ

ส่วนกลาง 
- ส่วนภูมิภาค 

- รัฐวิสาหกิจ 
- และหน่วยงาน

อื่นๆ ที่
ด าเนินการใน
พื้นที่ของ อปท. 

รวบรวมแผนงาน/โครงการ 



ยทุธศาสตร์ จ านวนโครงการ คิดเปน็รอ้ยละของ จ านวน คิดเปน็รอ้ยละของ หน่วยงาน
แผนงาน ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด รบัผิดชอบหลกั

   1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 9 12.68 2,319,000 15.55 กองช่าง
รวม 9 12.68 2,319,000 15.55  -

   2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.41 20,000 0.13 ส านักปลัด
    2.2 แผนงานการเกษตร 2 2.82 25,000 0.17 ส านักปลัด

รวม 3 4.23 45,000 0.30  -

   3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 1.41 50,000 0.34 ส านักปลัด
   3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 2.82 11,000 0.07 ส านักปลัด
   3.3 แผนงานสาธารณสุข 12 16.90 248,000 1.66 ส านักปลัด
   3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 8.45 503,000 3.37 ส านักปลัด
   3.5 แผนงานงบกลาง 5 7.04 9,274,000 62.17 ส านักปลัด

รวม 26 36.62 10,086,000 67.61  -

   4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 6 8.45 492,000 3.30 ส านักปลัด/กองคลัง
   4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 1.41 3,000 0.02 ส านักปลัด
   4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.41 30,000 0.20 ส านักปลัด
   4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 5.63 48,000 0.32 ส านักปลัด

รวม 12 16.90 573,000 3.84  -

1. ยุทธศาตร์การพฒันาด้านคมนาคม

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวติ

บญัชีสรปุจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2564

องค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นด้าย

4. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองการบริหารจัดการ

แบบ ผด.01 

หนา้ที ่4



ยทุธศาสตร์ จ านวนโครงการ คิดเปน็รอ้ยละของ จ านวน คิดเปน็รอ้ยละของ หน่วยงาน
แผนงาน ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด รบัผิดชอบหลกั

   5.1 แผนงานการศึกษา 7 9.86 1,396,850 9.36 กองการศึกษา
   5.2 แผนงานศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 10 14.08 228,000 1.53 กองการศึกษา

รวม 17 23.94 1,624,850 10.89  -

   6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2 2.82 255,000 1.71 ส านักปลัด
   6.2 แผนงานการเกษตร 2 2.82 15,000 0.10 ส านักปลัด

รวม 4 5.63 270,000 1.81  -
รวมทั้งสิน้ 71 100.00 14,917,850 100.00  -

6. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านแหล่งน้ า ส่ิงแวดล้อมและการท่องเที่ยว

5. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

องค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นด้าย

บญัชีสรปุจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2564

แบบ ผด.01 แบบ ผด.01 

หนา้ที ่5



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 360,000 หมูท่ี ่6 
บ้านป่าบง

งาม

กองช่าง

2 99,000 หมูที ่1 
บ้านด้าย

กองช่าง

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

ทีรั่บผิดชอบ
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 
เชื่อมถนนเลียบล าเหมืองตะวนัตก หมูท่ี่
 6 บ้านป่าบงงาม

จุดเร่ิมต้นจากโครงการเดิม ก่อสร้างถนนคสล. ซอย 1 เชื่อมถนนเลียบล าเหมือง
ตะวนัตก หมูท่ี ่6 บ้านป่าบงงาม ต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย จังหวดัเชียงราย ผิว
จรจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร หนา 15.00 ซม. หรือคิดเป็นพืน้ทีร่วม
ไม่น้อยกวา่ 740.00 ตร.ม. พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
- เป็นไปตามอ านาจหน้าทีต่าม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าล พ.ศ. 
2537 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน ตามมาตรา 66,67,68
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง
คร้ังที ่4/2563 หน้าที ่3 ล าดับที ่7

โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย 1 หมู่
ที ่1 บ้านด้าย

จุดเร่ิมต้นก่อสร้างซอย 1 หมูท่ี ่1 บ้านด้าย (จากทางหลวงชนบทจนสุดซอย) ต าบล
บ้านด้ายอ าเภอแม่สาย จังหวดัเชียงราย ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 54.00 
เมตร หนา 12.00 ซม. หรือคิดเป็นพืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 216.00 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนก าหนด                                                           
                         - เป็นไปตามอ านาจหน้าทีต่าม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าล พ.ศ. 2537 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน ตามมาตรา 66,67,68
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที ่54 ล าดับที ่11

แบบ ผด.02 

6



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 318,000 หมูท่ี ่8 
บ้านป่าก๋อย

กองช่าง

4 300,000 หมูท่ี ่4 
บ้านสัน

ทรายน้อย

กองช่าง

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ

โครงการก่อสร้างวางท่อน้ าพร้อมบ่อพัก
 หมูท่ี ่4 บ้านสันทรายน้อย

จุดเร่ิมต้นจากหน้าสุสานไปจนถึงล าเหมืองตอน 5 สายสุสานบ้านป่าก๋อย หมูท่ี ่8 
บ้านป่าก๋อย ต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย จังหวดัเชียงราย ผิวจราจรกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 15.00 ซม.หรือคิดเป็นพืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 
640.00 ตร.ม. พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธจ์ านวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามอ านาจหน้าที ่พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน ตามมาตรา 66,67,68
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง
คร้ังที ่4/2563 หน้าที ่1 ล าดับที ่3

โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย 2 
(สายสุสาน) หมูท่ี ่8 บ้านป่าก๋อย

หน่วยงาน
ทีรั่บผิดชอบ

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64
ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

จุดเร่ิมต้นบริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ หมูท่ี ่4 จนถึงบริเวณล าเหมืองร่องทราย 
ปริมาณงาน 1.วางท่อระบายน้ าขนาด ศก. 0.60 เมตร ยาว 100.00 เมตร พร้อม
บ่อพักจ านวน 11 จุด 2.เทคอนเกรีตทางเท้า กวา้ง 2.00 เมตร พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการจ านวน 1 ป้าย 
- เป็นไปตามอ านาจหน้าที ่พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน ตามมาตรา 66,67,68
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง
คร้ังที ่4/2563 หน้าที ่1 ล าดับที ่2

แบบ ผด.02 

7



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 396,000 หมูท่ี ่3 
บ้านดงป่าสัก

กองช่าง

6 280,000 หมูท่ี ่7 
บ้านสันสลี

กองช่าง

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

ทีรั่บผิดชอบ
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64

เพือ่ปรับปรุงขยายถนนคสล.จาก 4.00 เมตร เป็น 6.00 เมตร ข้างวดัสันธาตุ บ้าน
ดงป่าสัก หมูท่ี ่3 ต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย จังหวดัเชียงราย ผิวจราจรกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 10.00 ซม. ผิวจราจรกวา้งข้างละ 1.00 
เมตร ยาว 150 เมตร หนา 20.00 ซม. หรือคิดเป็นพืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 900 ตร.ม.
 พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการจ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน
ก าหนด
- เป็นไปตามอ านาจหน้าที ่พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน ตามมาตรา 66,67,68
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง คร้ังที ่
4/2563 หน้าที ่25 ล าดับที ่2

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการ
ลงหินคลุกซอยบ้านนายประจวบ ถึง 
สนามกีฬา อบต.บ้านด้าย หมูท่ี ่7 สันสลี

จุดเร่ิมต้นบริเวณซอยบ้านประจวบหมูท่ี ่7 เชื่อม สนามกีฬา หมูท่ี ่1 บ้านด้าย อ าเภอ
แม่สาย จังหวดัเชียงราย ผิวจราจรกวา้ง 300 เมตร ยาว 1,841.00 เมตรหนา 
7.00 ซม. หรือคิดเป็นพืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 386.61 ตร.ม. พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการจ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนก าหนด             
                       - เป็นไปตามอ านาจหน้าที ่พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน ตามมาตรา 66,67,68
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง คร้ังที ่
4/2563 หน้าที ่2 ล าดับที ่6

โครงการปรับปรุงขยายถนนคสล. จาก 
4.00 เมตร เป็น 6.00 เมตร ข้างวดั
สันธาตุ (ต่อจากโครงการเดิม) หมูท่ี ่3 
บ้านดงป่าสัก

แบบ ผด.02 

8



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 126,000 หมูท่ี ่1 
บ้านด้าย

กองช่าง

8 110,000 หมูท่ี ่1 
บ้านด้าย

กองช่าง

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการปรับปรุงถนนคสล.ทางเข้าวดั
ทุง่สวา่งอารมณ์ หมูท่ี ่1 บ้านด้าย

หน่วยงาน
ทีรั่บผิดชอบ

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลง
หินคลุกสายหลังวดัทุง่สวา่งอารมณ์ หมู่
ที ่1 บ้านด้าย

จุดเร่ิมต้นหลังวดัทุง่สวา่งอารมณ์ หมูท่ี ่1 บ้านด้าย (ทัง้สายทาง) ต าบลบ้านด้าย 
อ าเภอแม่สาย จังหวดัเชียงราย ผิวจราจรกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 707.00 เมตร หนา
 7.00 ซม. หรือคิดเป็นพืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 173.21 ตร.ม. พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนก าหนด
 - เป็นไปตามอ านาจหน้าที ่พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน ตามมาตรา 66,67,68
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565).เพิม่เติมเปล่ียนแปลง
คร้ังที ่4/2563 หน้าที ่24 ล าดับที ่1

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

จุดเร่ิมต้นบริเวณทางเข้าวัดทุง่สว่างอารมณ์จนถึงบริเวณวัดทุง่สว่างอารมณ์ อ าเภอแม่
สาย จังหวัดเชียงราย ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 10.00 ซม.
 หรือคิดเป็นพืน้ทีร่วมไม่น้อยกว่า 320.00 ตร.ม. พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพนัธ์
โครงการจ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนยก าหนด                               
    - เป็นไปตามอ านาจหน้าที ่พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน ตามมาตรา 66,67,68
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิน่ท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง
คร้ังที ่4/2563 หน้าที ่1 ล าดับที ่1

แบบ ผด.02 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 330,000 หมูท่ี ่5 
บ้านสันปูเลย

กองช่าง

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน
ทีรั่บผิดชอบ

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64

โครงการปรับปรุงถนนคสล. สายสุสาน 
(ต่อจากโครงการเดิม) หมูท่ี ่5

จุดเร่ิมต้นต่อจากโครงการเดิมไปจนถึงสายสุสาน บ้านสันปูเลย หมูท่ี ่5 ต าบลบ้านด้าย
 อ าเภอแม่สาย จังหวดัเชียงราย ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 239.00 เมตร 
หนา 10.00 ซม. หรือคิดเป็นพืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 956.00 ตร.ม. พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพัน์โครงการจ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนก าหนด
 - เป็นไปตามอ านาจหน้าที ่พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน ตามมาตรา 66,67,68
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง
คร้ังที ่4/2563 หน้าที ่2 ล าดับที ่5

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

แบบ ผด.02 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 10,000 อบต.บ้าน
ด้าย

ส านักปลัดโครงการส่งเสริมปลูกผักปลอดภัย
ภายใต้มาตรฐาน จีเอพี

เพือ่จ่ายเป็ตค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมปลูกผักปลอดภัยภายใต้
มาตรฐาน จีเอพี เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ป้าย ค่าวสัดุ อุปกรณ์ ค่าวทิยากร และ
ค่าใช้จ่ายอืน่ๆทีจ่ าเป็น ฯลฯ โดยค่าใช้จ่ายแต่ละรายการอาจปรับเพิม่/ปรับลดวงเงิน
หรือเพิม่รายการใหม่ได้ตามความเหมาะสมและทุกรายการสามารถถัวจ่ายด้วยกันได้
 - เป็นไปตามอ านาจหน้าที ่พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน ตามมาตรา 66,67,68                           
          - เป็นไปตามระเบียบการะทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิน่ พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที ่111 ล าดับที ่2

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

ทีรั่บผิดชอบ

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

แบบ ผด.02 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 15,000 อบต.บ้าน
ด้าย

ส านักปลัด

2 10,000 อบต.บ้าน
ด้าย

ส านักปลัด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
หน่วยงาน

ทีรั่บผิดชอบ
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64

โครงการพัฒนาประสิทธภิาพการผลิต
ทางการเกษตรและสร้างมูลค่าเพิม่
ภายใต้เกษตรปลอดภัยและยัง่ยืน

เพือ่จ่ายเป็ตค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาประสิทธภิาพการผลิต
ทางการเกษตรและสร้างมูลค่าเพิม่ภายใต้เกษตรปลอดภัยและยัง่ยืน เช่น ค่าอาหาร
และเคร่ืองด่ืม ป้าย ค่าวสัดุ อุปกรณ์ ค่าวทิยากร และค่าใช้จ่ายอืน่ๆทีจ่ าเป็น ฯลฯ 
โดยค่าใช้จ่ายแต่ละรายการอาจปรับเพิม่/ปรับลดวงเงินหรือเพิม่รายการใหม่ได้ตาม
ความเหมาะสมและทุกรายการสามารถถัวจ่ายด้วยกันได้
 - เป็นไปตามอ านาจหน้าที ่พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน ตามมาตรา 66,67,68                           
          - เป็นไปตามระเบียบการะทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิน่ พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที ่111 ล าดับที ่3

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

โครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต  เพือ่จ่ายเป็ตค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต 
เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืน่ๆที่
จ าเป็น ฯลฯ โดยค่าใช้จ่ายแต่ละรายการอาจปรับเพิม่/ปรับลดวงเงินหรือเพิม่รายการ
ใหม่ได้ตามความเหมาะสมและทุกรายการสามารถถัวจ่ายด้วยกันได้
 - เป็นไปตามอ านาจหน้าที ่พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน ตามมาตรา 66,67,68                              
        - เป็นไปตามระเบียบการะทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิน่ พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที ่111 ล าดับที ่1
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 50,000 อ าเภอแม่
สาย

ส านักปลัด
,อบต.ห้วย

ไคร้

อุดหนุนโครงขอรับเงินอุดหนุนเพือ่สนับสนุนการด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อ าเภอแม่สาย (สถานทีก่ลาง) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไคร้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ       - 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. 2559 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563
 - เป็นไปตามอ านาจหน้าที ่พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน ตามมาตรา 66,67,68   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง คร้ัง 
4/2563 หน้าที ่6 ล าดับที ่13

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

ทีรั่บผิดชอบ
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64

อุดหนุนโครงขอรับเงินอุดหนุนเพือ่
สนับสนุนการด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อ าเภอแม่
สาย (สถานทีก่ลาง) โดยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยไคร้เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564

แบบ ผด.02 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 10,000 อบต.บ้าน
ด้าย

ส านักปลัด

 

2 1,000 อบต.บ้าน
ด้าย

ส านักปลัด

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น 
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ป้าย ค่าวสัดุ อุปกรณ์ ค่าวทิยากร และค่าใช้จ่ายอืน่ๆทีจ่ าเป็น
 ฯลฯ โดยค่าใช้จ่ายแต่ละรายการอาจปรับเพิม่/ปรับลดวงเงินหรือเพิม่รายการใหม่ได้
ตามความเหมาะสมและทุกรายการสามารถถัวจ่ายด้วยกันได้                              
        - เป็นไปตามระเบียบการะทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิน่ พ.ศ.2557
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ วา่ด้วย
ค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยพลเรือน พ.ศ. 
2560                                                                                            
                   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่125 ล าดับที ่3

โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนนและให้บริการ
ประชาชนช่วงเทศกาล

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการเพิม่ประสิทธิภาพการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัและ
ลดอบุัติเหตุบนท้องถนนและใหบ้ริการประชาชนช่วงเทศกาล เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ป้าย ค่าวัสดุ อปุกรณ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จา่ยอืน่ๆทีจ่ าเป็น ฯลฯ โดยค่าใช้จา่ยแต่ละ
รายการอาจปรับเพิม่/ปรับลดวงเงินหรือเพิม่รายการใหมไ่ด้ตามความเหมาะสมและทุกรายการ
สามารถถวัจา่ยด้วยกนัได้                                             - เป็นไปตามระเบียบการะ
ทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ท้องถิน่ พ.ศ.2557
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาติ ว่าด้วยค่าใช้จา่ย
ของอาสาสมคัรในการป้องกนัภยัและบรรเทาสาธารณภยัพลเรือน พ.ศ. 2560 - เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกจิการอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่125 ล าดับที ่2

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

ทีรั่บผิดชอบ
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64

โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

แบบ ผด.02 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 35,000 อบต.บ้าน
ด้าย

ส านักปลัด

 

2 30,000 รร.บ้าน
ด้ายฯ

กอง
การศึกษา
ฯ/รร.บ้าน

ด้ายฯ

อุดหนุนโครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข) โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนอุปถัมภ์
 - เป็นไปตามอ านาจหน้าที ่พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน ตามมาตรา 66,67,68                              
      - เป็นไปตามระเบียบการะทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที ่132 ล าดับที ่5

 เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต 
เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าวัคซีน ค่าส ารวจสุนัข
และแมว และค่าใช้จ่ายอืน่ๆทีจ่ าเป็น ฯลฯ โดยค่าใช้จ่ายแต่ละรายการอาจปรับเพิม่/
ปรับลดวงเงินหรือเพิม่รายการใหม่ได้ตามความเหมาะสมและทุกรายการสามารถถัว
จ่ายด้วยกันได้
 - เป็นไปตามอ านาจหน้าที ่พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน ตามมาตรา 66,67,68                              
        - เป็นไปตามระเบียบการะทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิน่ พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที ่130 ล าดับที ่2

อุดหนุนโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจน
อุปถัมภ์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

โครงการสัตวป์ลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ

พ.ศ.๒๕64

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
3.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

ทีรั่บผิดชอบ
พ.ศ.๒๕63

แบบ ผด.02 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 3,000     สนง.   
ปศุสัตว์
จังหวดั

เชียงราย

ส านักปลัด/
 สนง.ปศุ

สัตวจ์ังหวดั
เชียงราย

 

4 30,000 อบต.บ้าน
ด้าย

ส านักปลัด

 

 เพือ่จ่ายเป็ตค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและไม่
ติดต่อในพืน้ทีต่ าบลบ้านด้าย เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอืน่ๆทีจ่ าเป็น ฯลฯ โดยค่าใช้จ่ายแต่ละรายการอาจปรับเพิม่/
ปรับลดวงเงินหรือเพิม่รายการใหม่ได้ตามความเหมาะสมและทุกรายการสามารถถัว
จ่ายด้วยกันได้
 - เป็นไปตามอ านาจหน้าที ่พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน ตามมาตรา 66,67,68                              
         - เป็นไปตามระเบียบการะทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิน่ พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที ่130 ล าดับที ่1

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน
ทีรั่บผิดชอบ

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64

อุดหนุนส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดั
เชียงราย

อุดหนุนส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัเชียงรายตามโครงการผ่าตัดท าหมัดเพือ่ลดจ านวน
สุนัขหมาและแมว
 - เป็นไปตามอ านาจหน้าที ่พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน ตามมาตรา 66,67,68                           
 - เป็นไปตามระเบียบการะทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. 2559 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที ่133 ล าดับที ่6

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
3.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและ
ไม่ติดต่อในพืน้ทีต่ าบลบ้านด้าย

แบบ ผด.02 
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5 20,000 หมูท่ี ่1 
บ้านด้าย

ส านักปลัด/

บ้านด้าย คกก.หมูบ่้าน

6 20,000  หม่ที ่2 ส านักปลัด/

กิว่พร้าว คกก.หมูบ่้าน

เพื่ออดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน ให้ด าเนินการขับเคล่ือนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ในกจิกรรมต่างๆ 
ให้เหมาะสมกบัปัญหาและบริบทของพื้นที ่เช่น ค่าใช้จ่ายในการพฒันาศักยภาพด้านความสามารถ และกจิกรรม
อืน่ๆ ที่เกีย่วข้องกบัภารกจิของแต่ละโครงการ ได้แก ่1. โครงการอบรมหมอหมูบ่้านในพระราชอปุสงค์ 7,100 บาท
2. โครงการพฒันาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี 
7,100 บาท
3. โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนยเ์พื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมูบ่้าน) 
ทูลกระหม่อมหญงิอบุลรัตน์ราชกญัญาสิริวัฒนาพรรณวดี 5,800 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอดุหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที ่5 กรกฎาคม 
2561
- ปรากฎในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมเปล่ียนแปลง คร้ังที่ 4/2563 หน้าที ่7 ล าดับที ่15

พ.ศ.๒๕64

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมูท่ี ่1 บ้านด้าย

เพื่ออดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน ให้ด าเนินการขับเคล่ือนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ในกจิกรรมต่างๆ 
ให้เหมาะสมกบัปัญหาและบริบทของพื้นที ่เช่น ค่าใช้จ่ายในการพฒันาศักยภาพด้านความสามารถ และกจิกรรม
อืน่ๆ ที่เกีย่วข้องกบัภารกจิของแต่ละโครงการ ได้แก ่1. โครงการอบรมหมอหมูบ่้านในพระราชอปุสงค์ 7,100 บาท
2. โครงการพฒันาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี 
7,100 บาท
3. โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนยเ์พื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมูบ่้าน) 
ทูลกระหม่อมหญงิอบุลรัตน์ราชกญัญาสิริวัฒนาพรรณวดี 5,800 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอดุหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที ่5 กรกฎาคม 
2561
- ปรากฎในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมเปล่ียนแปลง คร้ังที่ 4/2563 หน้าที ่7 ล าดับที ่14

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมูท่ี ่2 บ้านกิว่พร้าว

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
3.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

ทีรั่บผิดชอบ

พ.ศ.๒๕63

แบบ ผด.02 
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7 20,000 หมูท่ี ่3 
บ้านดงป่าสัก

ส านักปลัด/
คกก.หมูบ่้าน

 

8 20,000  หม่ที ่4 ส านักปลัด/
บ้านสัน

ทรายน้อย
คกก.หมูบ่้าน

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมูท่ี ่3 บ้านดงป่าสัก

เพือ่อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน ใหด้ าเนินการขับเคล่ือนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ใน
กจิกรรมต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบัปัญหาและบริบทของพืน้ที่ เช่น ค่าใช้จา่ยในการพฒันาศักยภาพด้าน
ความสามารถ และกจิกรรมอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัภารกจิของแต่ละโครงการ ได้แก ่1. โครงการอบรมหมอ
หมูบ่้านในพระราชอปุสงค์ 7,100 บาท
2. โครงการพฒันาระบบสุขาภบิาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกมุารี 7,100 บาท
3. โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพือ่นใจวยัรุ่นในชุมชน/
หมูบ่้าน) ทูลกระหม่อมหญงิอบุลรัตน์ราชกญัญาสิริวฒันาพรรณวดี 5,800 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอดุหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด มท 0810.5/ว 2072 ลงวนัที่ 5 
กรกฎาคม 2561
- ปรากฎในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง คร้ังที ่4/2563 หน้าที่ 7 
ล าดับที่ 16

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมูท่ี ่4 บ้านสันทรายน้อย

เพือ่อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน ใหด้ าเนินการขับเคล่ือนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ใน
กจิกรรมต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบัปัญหาและบริบทของพืน้ที่ เช่น ค่าใช้จา่ยในการพฒันาศักยภาพด้าน
ความสามารถ และกจิกรรมอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัภารกจิของแต่ละโครงการ ได้แก ่1. โครงการอบรมหมอ
หมูบ่้านในพระราชอปุสงค์ 7,100 บาท
2. โครงการพฒันาระบบสุขาภบิาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกมุารี 7,100 บาท
3. โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพือ่นใจวยัรุ่นในชุมชน/
หมูบ่้าน) ทูลกระหม่อมหญงิอบุลรัตน์ราชกญัญาสิริวฒันาพรรณวดี 5,800 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอดุหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด มท 0810.5/ว 2072 ลงวนัที่ 5 
กรกฎาคม 2561
- ปรากฎในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง คร้ังที ่4/2563 หน้าที่ 7 
ล าดับที่ 17

3.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64หน่วยงาน
ทีรั่บผิดชอบ

แบบ ผด.02 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 20,000 หมูท่ี ่5 
บ้านสันปูเลย

ส านักปลัด/
คกก.หมูบ่้าน

 

10 20,000  หม่ที ่6
บ้านป่าบง

งาม

ส านักปลัด/
คกก.หมูบ่้าน

 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
3.3 แผนงานสาธารณสุข

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมูท่ี ่6 บ้านป่าบงงาม

เพือ่อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน ใหด้ าเนินการขับเคล่ือนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ใน
กจิกรรมต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบัปัญหาและบริบทของพืน้ที่ เช่น ค่าใช้จา่ยในการพฒันาศักยภาพด้าน
ความสามารถ และกจิกรรมอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัภารกจิของแต่ละโครงการ ได้แก ่1. โครงการอบรมหมอ
หมูบ่้านในพระราชอปุสงค์ 7,100 บาท
2. โครงการพฒันาระบบสุขาภบิาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกมุารี 7,100 บาท
3. โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพือ่นใจวยัรุ่นในชุมชน/
หมูบ่้าน) ทูลกระหม่อมหญงิอบุลรัตน์ราชกญัญาสิริวฒันาพรรณวดี 5,800 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอดุหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด มท 0810.5/ว 2072 ลงวนัที่ 5 
กรกฎาคม 2561
- ปรากฎในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง คร้ังที ่4/2563 หน้าที่ 7 
ล าดับที่ 19

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

ทีรั่บผิดชอบ
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมูท่ี ่5 บ้านสันปูเลย

เพือ่อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน ใหด้ าเนินการขับเคล่ือนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ใน
กจิกรรมต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบัปัญหาและบริบทของพืน้ที่ เช่น ค่าใช้จา่ยในการพฒันาศักยภาพด้าน
ความสามารถ และกจิกรรมอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัภารกจิของแต่ละโครงการ ได้แก ่1. โครงการอบรมหมอ
หมูบ่้านในพระราชอปุสงค์ 7,100 บาท
2. โครงการพฒันาระบบสุขาภบิาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกมุารี 7,100 บาท
3. โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพือ่นใจวยัรุ่นในชุมชน/
หมูบ่้าน) ทูลกระหม่อมหญงิอบุลรัตน์ราชกญัญาสิริวฒันาพรรณวดี 5,800 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอดุหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด มท 0810.5/ว 2072 ลงวนัที่ 5 
กรกฎาคม 2561
- ปรากฎในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง คร้ังที ่4/2563 หน้าที่ 7 
ล าดับที่ 18

แบบ ผด.02 
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11 20,000 หมูท่ี ่7 
บ้านสันสลี

ส านักปลัด/
คกก.หมูบ่้าน

 

12 20,000  หม่ที ่8 
บ้านป่าก๋อย

ส านักปลัด/
คกก.หมูบ่้าน

 

3.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมูท่ี ่7 บ้านสันสลี

เพือ่อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน ใหด้ าเนินการขับเคล่ือนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ใน
กจิกรรมต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบัปัญหาและบริบทของพืน้ที่ เช่น ค่าใช้จา่ยในการพฒันาศักยภาพด้าน
ความสามารถ และกจิกรรมอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัภารกจิของแต่ละโครงการ ได้แก ่1. โครงการอบรมหมอ
หมูบ่้านในพระราชอปุสงค์ 7,100 บาท
2. โครงการพฒันาระบบสุขาภบิาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกมุารี 7,100 บาท
3. โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพือ่นใจวยัรุ่นในชุมชน/
หมูบ่้าน) ทูลกระหม่อมหญงิอบุลรัตน์ราชกญัญาสิริวฒันาพรรณวดี 5,800 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอดุหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด มท 0810.5/ว 2072 ลงวนัที่ 5 
กรกฎาคม 2561
- ปรากฎในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง คร้ังที ่4/2563 หน้าที่ 7 
ล าดับที่ 20

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมูท่ี ่8 บ้านป่าก๋อย

เพือ่อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน ใหด้ าเนินการขับเคล่ือนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ใน
กจิกรรมต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบัปัญหาและบริบทของพืน้ที่ เช่น ค่าใช้จา่ยในการพฒันาศักยภาพด้าน
ความสามารถ และกจิกรรมอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัภารกจิของแต่ละโครงการ ได้แก ่1. โครงการอบรมหมอ
หมูบ่้านในพระราชอปุสงค์ 7,100 บาท
2. โครงการพฒันาระบบสุขาภบิาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกมุารี 7,100 บาท
3. โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพือ่นใจวยัรุ่นในชุมชน/
หมูบ่้าน) ทูลกระหม่อมหญงิอบุลรัตน์ราชกญัญาสิริวฒันาพรรณวดี 5,800 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอดุหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด มท 0810.5/ว 2072 ลงวนัที่ 5 
กรกฎาคม 2561
- ปรากฎในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง คร้ังที ่4/2563 หน้าที่ 7 
ล าดับที่ 19

โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

ทีรั่บผิดชอบ
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

แบบ ผด.02 
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1 10,000 อบต.บ้าน
ด้าย

ส านักปลัด

 

2 โครงการ อบรม/ศึกษาดูงานผู้สูงอายุ 150,000 อบต.บ้าน
ด้าย

ส านักปลัด

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานตามโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมการคัดแยกขยะจาก
ต้นทาง(3RS) เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าป้าย ค่าวัสดุ อปุกรณ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จา่ย
อืน่ ๆ ทีจ่ าเป็น ฯลฯ โดยค่าใช้จา่ยใน แต่ละรายการอาจปรับเพิม่/ปรับลดวงเงิน หรือเพิม่
รายการใหมไ่ด้ตามความ เหมาะสม และทุกรายการสามารถถวัจา่ยด้วยกนัได้  
- อ านาจหน้าทีต่าม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ . 2537 และแกไ้ข
เพิม่เติมถงึปัจจบุัน มาตรา 66,67,68
- เป็นไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม และ การเขา้รับการ
ฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่้องถิน่ พ.ศ. 2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง คร้ัง 4/2563 
หน้าที่ 10 ล าดับที่ 23

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานตามโครงการ อบรม/ศึกษาดูงานผู้สูงอายุ เช่น 
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าป้าย ค่าวัสดุ อปุกรณ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จา่ยอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็น 
ฯลฯ โดยค่าใช้จา่ยใน แต่ละรายการอาจปรับเพิม่/ปรับลดวงเงิน หรือเพิม่รายการใหมไ่ด้ตาม
ความ เหมาะสม และทุกรายการสามารถถวัจา่ยด้วยกนัได้  
- อ านาจหน้าทีต่าม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ . 2537 และแกไ้ข
เพิม่เติมถงึปัจจบุัน มาตรา 66,67,68
- เป็นไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม และ การเขา้รับการ
ฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่้องถิน่ พ.ศ. 2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 157 ล าดับที่ 1

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน
ทีรั่บผิดชอบ

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64

โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมการคัด
แยกขยะจากต้นทาง(3RS)

แบบ ผด.02 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 3,000 อบต.บ้าน
ด้าย

ส านักปลัด

 

4 20,000 อบต.บ้าน
ด้าย

ส านักปลัด

 เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานตามโครงการจติอาสา “เราท าความดีด้วยหวัใจ” เช่น 
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าป้าย ค่าวัสดุ อปุกรณ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จา่ยอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็น 
ฯลฯ โดยค่าใช้จา่ยใน แต่ละรายการอาจปรับเพิม่/ปรับลดวงเงิน หรือเพิม่รายการใหมไ่ด้ตาม
ความ เหมาะสม และทุกรายการสามารถถวัจา่ยด้วยกนัได้  
- อ านาจหน้าทีต่าม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ . 2537 และแกไ้ข
เพิม่เติมถงึปัจจบุัน มาตรา 66,67,68 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักฬีา
และการส่งนักกฬีา เขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง คร้ังที ่4/2563 
หน้าที่ 31 ล าดับที่ 8

โครงการฝึกอบรมการฝึกอาชีพให้กับ
ราษฎรในต าบลบ้านด้าย

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานตามโครงการฝึกอบรมการ
ฝึกอาชีพใหก้บัราษฎรในต าบลบ้านด้าย เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าป้าย ค่าวัสดุ 
อปุกรณ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จา่ยอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็น ฯลฯ โดยค่าใช้จา่ยใน แต่ละรายการอาจ
ปรับเพิม่/ปรับลดวงเงิน หรือเพิม่รายการใหมไ่ด้ตามความ เหมาะสม และทุกรายการสามารถ
ถวัจา่ยด้วยกนัได้  
- อ านาจหน้าทีต่าม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ . 2537 และแกไ้ข
เพิม่เติมถงึปัจจบุัน มาตรา 66,67,68
- เป็นไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม และ การเขา้รับการ
ฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่้องถิน่ พ.ศ. 2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง คร้ังที ่4/2563 
หน้าที่ 10 ล าดับที่ 24

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

หน่วยงาน
ทีรั่บผิดชอบ

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64

โครงการจิตอาสา “เราท าความดีด้วย
หัวใจ”

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

แบบ ผด.02 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการอบรมเพิม่ศักยภาพของผู้สูงอาย ุ
เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าป้าย ค่าวสัดุ อุปกรณ์ ค่าวทิยากร และค่าใช้จ่ายอืน่ 
ๆ ทีจ่ าเป็น ฯลฯ โดยค่าใช้จ่ายใน แต่ละรายการอาจปรับเพิม่/ปรับลดวงเงิน หรือเพิม่
รายการใหม่ได้ตามความ เหมาะสม และทุกรายการสามารถถัวจ่ายด้วยกันได้  

20,000 อบต.บ้าน
ด้าย

ส านักปลัด

- อ านาจหน้าทีต่าม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ . 2537 
และแก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน มาตรา 66,67,68 

 

- เป็นไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ การเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิน่ พ.ศ. 2557 

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที ่123 ล าดับที ่8
6 โครงการจัดซ้ือทีดิ่นเพือ่ประโยชน์ต่อ

การพัฒนาในต าบลและเป็นการบริการ
สาธารณะให้กับประชาชน

เพือ่จัดซ้ือทีเ่ดินเพือ่ประโยชน์ต่อการพัฒนาในการบริการสาธาณะให้กับประชาชน 
ต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย จังหวดัเชียงราย
- เป็นไปอ านาจหน้าทีต่าม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน ตามมาตรา 66,67,68
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง หน้าที ่
28 ล าดับที ่5

300,000 อบต.บ้าน
ด้าย

ส านักปลัด

 โครงการอบรมเพิม่ศักยภาพของ
ผู้สูงอายุ

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

หน่วยงาน
ทีรั่บผิดชอบ

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64

แบบ ผด.02 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เงินสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชน กองทุนและไมค่วรเกนิ 365 บาทต่อคนต่อปี
- เป็นไปตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนทีสุ่ด ที่ นร 0506/11251 ลงวันที ่
5กรกฎาคม 2553
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที ่20 สิงหาคม 2553
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 4295 ลงวันที ่3 สิงหาคม 2560 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท 0808.2/ว 560 ลงวันที ่27 กมุภาพันธ์ 
2561 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการต้ังงบประมาณขององค์ปกครองส่วนท้องถิน่เพือ่
สมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติมถงึปัจจบุัน
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 144 ล าดับที่ 5

20,000 อบต.บ้าน
ด้าย

ส านักปลัด

2 เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ เพือ่จา่ยเป็นเงินเพือ่รองรับการจดัสวสัดิการใหแ้กผู้่สูงอายต าบลบ้านด้าย โดยจา่ยอตัราเบีย้ยังชีพราย
เดือนแบบขั้นบันได มีก าหนด 1 ปี รายละเอยีดดังนี้
อาย ุ60 - 69 ปี จะได้รับคนละ 600 บาท จ าวน 543 คน
อาย ุ70 - 79 ปี จะได้รับคนละ 700 บาท จ านวน 249 คน
อาย ุ80 - 89 ปี จะได้รับคนละ 800 บาท จ านวน 91 คน
อาย ุ90 ปี ขี้นไป จะได้รับคนละ 1,000 บาท จ านวน 12 คน
- เป็นไปตามระเบียบการะทรวงมหาดไทยวา่ด้ยหลักเกณฑ์การจา่ยเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติมถึงปัจจบุัน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวนัที่ 3 
กรกฎาคม 2563 เร่ือง การซักซ้อมแนวทางการต้ังบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2564 เงินอดุ
ทัว่ไป เงินอดุหนุน ส าหรับ โครงการเสริมสร้างสวสัดิการสังคมใหแ้กผู้่พกิารและทุพพลภาพ โครงการ
สนับสนุนการจดัสวสัดิการทางสังคมแกผู้่ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกนัด้านราย
ได้แกผู้่สูงอายุ
- พระราชบัญญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการประจายอ านาจฯ พ.ศ. 2542 มาตรา 16
- ปรากฎในแผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง คร้ังที ่4/2563 หน้าที่ 
26 ล าดับที่ 3

7,594,800 อบต.บ้าน
ด้าย

ส านักปลัด

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

ทีรั่บผิดชอบ

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64

3.4 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ

แบบ ผด.02 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 เพือ่จ่ายเป็นเงินเพือ่รองรับการจัดสวัสดิการเบีย้ความพกิาร ใหแ้ก่คนพกิารทีสิ่ทธิตาม
หลักเกณฑ์ทีก่ าหนดในต าบลบ้านด้าย ดังนี้

1,327,200 อบต.บ้าน
ด้าย

ส านักปลัด

คนพกิารมีอายุต่ ากว่า 18 ปี คนละ 1,000 บาท/เดือน จ านวน 5 คน
คนพกิารมีอายุมากกว่า 18 ปี คนละ 800 บาท/เดือน จ านวน 132 คน
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจฯ 
   พ.ศ. 2542 มาตรา 16
- เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่วันที่ 25 พฤศจิกายรน 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะหเ์พือ่การยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2548 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0810.6/ว 
1994 ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2563 เร่ือง การซักซ้อมแนวทางการต้ังบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 เงินอุดทัว่ไป เงินอุดหนุน ส าหรับ โครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการสังคมใหแ้ก่ผู้พกิารและทุพพลภาพ 

- ปรากฎในแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 -2565) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง คร้ังที่ 
4/2563 หน้าที่ 27 ล าดับที่ 4

เบีย้ยังชีพคนพิการ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
3.4 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

ทีรั่บผิดชอบ

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64

แบบ ผด.02 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพือ่จ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะหเ์บีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ แก่ผู้ป่วยเอดส์ทีแ่พทย์
ได้รับรองและท าการวินิจฉัยและมีความเป็นอยูท่ีย่ากจนในต าบลบ้านด้าย ดังนี้
ผู้ป่วยเอดส์ คนละ 500บาท/เดือน จ านวน 22 คน
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจฯ 
   พ.ศ. 2542 มาตรา 16
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะหเ์พือ่การยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2548 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0810.6/ว 
1994 ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2563 เร่ือง การซักซ้อมแนวทางการต้ังบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 เงินอุดทัว่ไป เงินอุดหนุน ส าหรับ โครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการสังคมใหแ้ก่ผู้พกิารและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทาง
สังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
- ปรากฎในแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 143 ล าดับที่ 3

132,000 อบต.บ้าน
ด้าย

ส านักปลัด

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
3.4 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

ทีรั่บผิดชอบ

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64

แบบ ผด.02 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 200,000 อบต.บ้าน
ด้าย

ส านักปลัด

 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อบต.บ้านด้าย (สปสช.อบต.บ้านด้าย)

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่หรือพืน้ที่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านด้าย ส าหรับ อบต.ขนาดกลางไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ
ค่าบริการสาธารณสุขทีไ่ด้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เร่ือง การก าหนด
หลักเกณฑ์เพือ่สนับสนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้อง ถิน่ด าเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง ถิน่ พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0891.3/ว 
2199 ลงวันที ่10 พฤศจิกายน 2552 เร่ือง การด าเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0891.3/ว 
1514 ลงวันที ่26 กรกฎาคม 2554 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการต้ังงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่เพือ่สมทบกองทุน 
พ.ศ. 2561 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน
- ปรากฎในแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 143 ล าดับที่ 4

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
3.4 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

ทีรั่บผิดชอบ

แบบ ผด.02 

27



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 5,000 อบต.บ้าน
ด้าย

ส านักปลัด

 

2 30,000 อบต.บ้าน
ด้าย

ส านักปลัด

 

เพือ่จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการตรวจสอบทีดิ่นสาธารณประโยชน์ ค่ารังวัดทีดิ่น
เพือ่ทราบขอบเขตทีดิ่นสาธารณะของต าบล ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2557 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ที่ นร 0901/0556 ลงวันที ่
12 พฤษภาคม 2551 เร่ือง หารือปัญหาเกีย่วกับอ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
- ปรากฎแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 148 ล าดับที่ 9

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จฯ เช่น ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าน้ า ค่าอาหาร ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0318/ว 2795 ลงวันที ่3 
กันยายน 2540 เร่ืองการต้ังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการับ
เสด็จของสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 147 ล าดับที่ 8

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบทีดิ่น/รังวดั
ทีดิ่น

ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จฯ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

ทีรั่บผิดชอบ

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64

แบบ ผด.02 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 200,000 อบต.บ้าน
ด้าย

ส านักปลัด

 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกต้ังของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตามที่
คณะกรรมการการ เลือกต้ังก าหนด(กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนต าแหน่ง ทีว่่าง
และกรณีคณะกรรมการการเลือกต้ังส่ังใหม้ีการ เลือกต้ังใหม่ และกรณีอืน่ๆ) อีกทัง้การ
ใหค้วามร่วมมือ ในการประชาสัมพนัธ์ การรณรงค์หรือการใหข้้อมูลข่าวสาร แก่
ประชาชนใหท้ราบถึงสิทธิและหน้าทีแ่ละการมีส่วนร่วม ทางการเมืองในการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ ค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ แบบพมิพ์ ป้าย เต้นท์ ค่า
เช่าสถานที่ ค่าไฟฟา้ ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติงาน ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ ค่า
ยานพาหนะ ค่ารักษาความปลอดภยั ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็น 
ฯลฯ โดยค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการอาจปรับเพิม่/ปรับ ลดวงเงิน หรือเพิม่รายการใหม่
ได้ตามความเหมาะสม และทุกรายการสามารถ ถัวจ่ายด้วยกันได้ 
- อ านาจหน้าทีต่าม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน และพ.ร.บ.การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้อง ถิน่หรือผู้บริหาร
ท้องถิน่ พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ด่วนทีสุ่ด ที่ ลต 
0014/6268 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2563 เร่ือง การเตรียมการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิน่หรือ
ผู้บริหารท้องถิน่
- ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 148 ล าดับที่ 11

ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
ทีรั่บผิดชอบ

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64

แบบ ผด.02 

29



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 12,000 อบต.บ้าน
ด้าย

ส านักปลัด

 

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน 
อบต.บ้านด้าย

 เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม เช่น ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ป้ายโครงการ ฯลฯ 
โดยค่าใช้จ่ายในแต่ละ รายการอาจปรับเพิม่/ปรับลดวงเงิน หรือเพิม่รายการใหม่ได้ตาม
ความเหมาะสม และทุกรายการสามารถถัวจ่ายด้วยกันได้ 
- อ านาจหน้าทีต่าม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. . 2537 
และแก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน มาตรา 66,67,68
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ การเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิน่ 
พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง 
4/2563 หน้าที่ 32 ล าดับที่ 9

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน
ทีรั่บผิดชอบ

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด.02 

30



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 200,000 อบต.บ้าน
ด้าย

ส านักปลัด

 

6 15,000 อบต.บ้าน
ด้าย

ส านักปลัด

 

ค่าใช้จ่ายในการส ารวจความพึงพอใจ เพือ่จ่ายเป็นค่าส ารวจความพงึพอใจของผู้รับบริการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ด้าย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืน่
เป็นเงินรางวัลประจ าปีพนักงานส่วนท้องถิน่ใหเ้ป็นรายจ่ายอืน่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. 2557
- ปรากฎในแผนพฒันาท้องถิน่(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 145 ล าดับที่ 1

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

ทีรั่บผิดชอบ

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64

โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่
สาย จังหวดัเชียงราย

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพฒันาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ป้าย
โครงการ ฯลฯ โดยค่าใช้จ่ายในแต่ละ รายการอาจปรับเพิม่/ปรับลดวงเงิน หรือเพิม่
รายการใหม่ได้ตามความเหมาะสม และทุกรายการสามารถถัวจ่ายด้วยกันได้ 
- อ านาจหน้าทีต่าม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. . 2537 
และแก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน มาตรา 66,67,68
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ การเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิน่ พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง หน้าที่ 
11 ล าดับที่ 25

แบบ ผด.02 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 30,000 อบต.บ้าน
ด้าย

กองคลัง

 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

ทีรั่บผิดชอบ
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64

โครงการปรับปรุงแผนทีภ่าษี เพือ่จ่ายเป็นค่าปรับปรุงแผนทีภ่าษขีององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย
- เป็นไปตามราชบัญญัติภาษทีีดิ่นและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท 0808.3/ว 2236 ลง
วันที ่31 ตุลาคม 2559 เร่ือง การจัดท าแผนทีภ่าษแีละทะเบียนทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ที่ 
มท 0808.3/ว 0107 ลงวันที ่8 มกราคม 2561 เร่ือง 
การเตรียมเพือ่รองรับการจัดเก็บภาษทีีดิ่นและส่ิงปลูกสร้าง
- ปรากฎในแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 146 ล าดับที่ 4

แบบ ผด.02 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 3,000 อบต.บ้าน
ด้าย

ส านักปลัด

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ
4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

ทีรั่บผิดชอบ

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64

โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและ
หมอกควนั

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอก
ควัน เช่น จุดบริการประชาชน ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็น ฯลฯ โดยค่าใช้จ่ายใน แต่ละรายการอาจปรับเพิม่/ปรับลด
วงเงิน หรือเพิม่รายการใหม่ได้ตามความ เหมาะสม และทุกรายการสามารถถัวจ่าย
ด้วยกันได้  
- อ านาจหน้าทีต่าม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ . 2537 และ
แก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน มาตรา 66,67,68
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ จัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ ชาติ ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันภยัและบรรเทาสาธารณภยั พลเรือนถิน่ พ.ศ. 
2560

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 15,000 อบต.บ้าน
ด้าย

ส านักปลัด

 

2 3,000 อบต.บ้าน
ด้าย

ส านักปลัด

 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

ทีรั่บผิดชอบ

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64

โครงการอบรมการประดิษฐ์ของใช้จาก
วสัดุเหลือใช้

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการอบรมการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
เหลือใช้ เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็น ฯลฯ โดยค่าใช้จ่ายใน แต่ละรายการอาจปรับเพิม่/ปรับลด
วงเงิน หรือเพิม่รายการใหม่ได้ตามความ เหมาะสม และทุกรายการสามารถถัวจ่าย
ด้วยกันได้  
- อ านาจหน้าทีต่าม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ . 2537 และ
แก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน มาตรา 66,67,68
- เป็นไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ การเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิน่ พ.ศ. 2557 
- ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิน่(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 160 ล าดับที่ 7

 โครงการควบคุมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

 เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็น ฯลฯ โดยค่าใช้จ่ายใน แต่ละรายการอาจปรับเพิม่/ปรับลด
วงเงิน หรือเพิม่รายการใหม่ได้ตามความ เหมาะสม และทุกรายการสามารถถัวจ่าย
ด้วยกันได้  
- อ านาจหน้าทีต่าม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ . 2537 และ
แก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน มาตรา 66,67,68
- เป็นไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ การเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิน่ พ.ศ. 2557 
- ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิน่(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 121 ล าดับที่ 3

แบบ ผด.02 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 10,000 อบต.บ้าน
ด้าย

ส านักปลัด

 

4 20,000   อ าเภอแม่
สาย

ส านักปลัด/
อ าเภอแม่

สาย

 

โครงการป้องกันการทุจริต เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการป้องกันการทุจริต เช่น ค่าอาหาร
และเคร่ืองด่ืม ค่าป้าย ค่าวสัดุ อุปกรณ์ ค่าวทิยากร และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็น 
ฯลฯ โดยค่าใช้จ่ายใน แต่ละรายการอาจปรับเพิม่/ปรับลดวงเงิน หรือเพิม่รายการใหม่
ได้ตามความ เหมาะสม และทุกรายการสามารถถัวจ่ายด้วยกันได้  
- อ านาจหน้าทีต่าม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ . 2537 
และแก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน มาตรา 66,67,68 
- เป็นไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ การเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิน่ พ.ศ. 2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที ่157 ล าดับที ่2

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

ทีรั่บผิดชอบ
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ

อุดหนุนโครงการบริหารจัดการแบบ
บูรณาการ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอแม่สาย

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดอ าเภอแม่สาย
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
พ.ศ. 2559 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที ่159 ล าดับที ่5

แบบ ผด.02 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 241,350 อบต.บ้าน
ด้าย

ส านักปลัด

 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา

 เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหาร
สถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ บริหารส่วนต าบลบ้านด้าย จ านวน 
6 รายการ
1. ค่าอาหารกลางวนั ต้ังไว ้166,600บาท 
จ านวนเด็กเล็ก 34 คน (อาย ุ2 - 5 ปี) คนละ 20 บาท/คน จ านวน 245 วนั จดัสรร 100% ของ
จ านวนเด็กนักเรียน
2. ค่าจดัการเรียนการสอน ต้ังไว ้57,800 บาท 
จ านวนเด็กเล็ก 34 คน (อาย ุ2 - 5 ปี) คนละ 1,700 บาท/คน จดัสรร 100% ของจ านวนเด็กนักเรียน
3. ค่าหนังสือเรียน ต้ังไว ้3,000 บาท
จ านวนเด็กเล็ก 15 คน (อาย ุ3 - 5 ปี) คนละ 200 บาท/คน จดัสรร 100% ของจ านวนเด็กนักเรียน 
4. ค่าอปุกรณ์การเรียน ต้ังไว ้3,000 บาท
จ านวนเด็กเล็ก 15 คน (อาย ุ3 - 5 ปี) คนละ 200 บาท/คน จดัสรร 100% ของจ านวนเด็กนักเรียน 
5. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ต้ังไว ้4,500 บาท 
จ านวนเด็กเล็ก 15 คน (อาย ุ3 - 5 ปี) คนละ 300 บาท/คน จดัสรร 100% ของจ านวนเด็กนักเรียน 
6. ค่ากจิกรรมพฒันาผู้เรียน ต้ังไว ้6,450 บาท 
จ านวนเด็กเล็ก 15 คน (อาย ุ3 - 5 ปี) คนละ 430 บาท/คน จดัสรร 100% ของจ านวนเด็กนักเรียน 
ทัง้ 6 รายการ สามารถถัวเฉล่ียได้ในวงเงินไม่เกนิ 241,350 บาท จ านวนนักเรียนของศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก สามารถถัวเฉล่ียจา่ยระหวา่งกนั ได้ เนือ่งจากจ านวนนักเรียน อาจมีการเปล่ียนแปลงระหวา่งป ี
จากการรับเข้าเรียนใหม ่การลาออก การจบการศึกษา ฯลฯ ใหเ้บิกจา่ยตามจ านวน เด็กจริง หากมีการ
โอนเพิม่หรือโอนลด ไม่จ าต้องเปล่ียนแปลงค าชี้แจง
- อ านาจหน้าทีต่าม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ . 2537 และแกไ้ข
เพิม่เติมถงึปัจจบุัน มาตรา 66,67,68
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที ่30 
มถินุายน 2563 เร่ืองซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2564 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลง วันที่ 28 
มถินุายน 2562  เร่ืองซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยรองรับเงินอดุหนุนทัว่ไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ..ศ.2561
- ปรากฏแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง คร้ังที ่4/2563 
หน้าที่ 30 ล าดับที่ 7

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
พ.ศ.๒๕64งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

ทีรั่บผิดชอบ
พ.ศ.๒๕63

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 15,000 อบต.บ้าน
ด้าย

กอง
การศึกษาฯ

 

สถานที่
ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕64งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
ทีรั่บผิดชอบ

พ.ศ.๒๕63

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการศึกษาดูงานการส่งเสริมความ
ฉลาดทางอารมณ์ ส่งเสริมพฒันาทักษะสมอง EF เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าป้าย 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็น ฯลฯ โดยค่าใช้จ่ายใน แต่ละ
รายการอาจปรับเพิม่/ปรับลดวงเงิน หรือเพิม่รายการใหม่ได้ตามความ เหมาะสม และ
ทุกรายการสามารถถัวจ่ายด้วยกันได้  
- อ านาจหน้าทีต่าม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ . 2537 และ
แก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน มาตรา 66,67,68 
- เป็นไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ การเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิน่ พ.ศ. 2557 
- ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง คร้ัง 
4/2563 หน้าที่ 14 ล าดับที่ 29

โครงการอบรมศึกษาดูงานการส่งเสริม
ความฉลาดทางอารมณ์ ส่งเสริมพัฒนา
ทักษะสมอง EF

5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ

แบบ ผด.02 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 400,500 รร.บ้าน
ด้ายฯ/

ศพด.อบต.
บ้านด้าย

กอง
การศึกษา
ฯ/รร.บ้าน

ด้ายฯ/
ศพด.อบต.
บ้านด้าย

 

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

ทีรั่บผิดชอบ
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64

1. อาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านด้าย
เทพกาญจนาอุปถัมป์
2. อาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

เพือ่จัดซ้ือนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง และนมยูเอชที ่ชนิดกล่อง ใหแ้ก่ เด็กนักเรียนของ
ส านักงานคณะกรรมการศึกษา ขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.)ระดับก่อนประถมศึกษา-
ประถมศึกษาปีที่ 6  
จ านวน 175 คน คนละ 7.37 บาท/วัน จ านวน 260 วัน
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 2 รายการ 
สามารถถัวเฉล่ียได้ในวงเงินไม่เกิน  400,500 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 08116.2/ว 3274 ลง
วันที ่19 มิถุนายน 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลง 
วันที ่28 มิถุนายน 2562 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 170 ล าดับที่ 1
เพือ่จัดซ้ือนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง และนมยูเอชท ีชนิดกล่อง ใหแ้ก่เด็กนักเรียนศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก จ านวน 34 คน คนละ 7.37 บาท/วัน จ านวน 260 วัน
- จ านวนนักเรียนของศูนย์พฒันาเด็กเล็กต่างๆ สามารถถัวเฉล่ียจ่ายระหว่างกัน ได้ 
เนือ่งจากจ านวนนักเรียนอาจมีการเปล่ียนแปลงระหว่างปี ฯลฯ ใหเ้บิก จ่ายตามจ านวน
เด็กจริง หากมีการโอนเพิม่หรือโอนลด ไม่จ าต้องเปล่ียนแปลง ค าชีแ้จง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 08116.2/ว 3274ลง
วันที ่19 มิถุนายน 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลง 
วันที ่28 มิถุนายน 2562 
- ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 170 ล าดับที่ 1
- จ านวนนักเรียนของโรงเรียน สามารถถัวเฉล่ียจ่ายระหว่างกันได้ เนือ่ง จากจ านวน
นักเรียนอาจมีการเปล่ียนแปลงระหว่างปี ฯลฯ ใหเ้บิกจ่ายตาม จ านวนเด็กจริง หากมี
การโอนเพิม่หรือโอนลด ไม่จ าต้องเปล่ียนแปลงค าชีแ้จง 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

5.1 แผนงานการศึกษา

แบบ ผด.02 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 700,000 รร.บ้าน
ด้ายฯ

กอง
การศึกษา
ฯ/รร.บ้าน

ด้ายฯ

5 20,000 รร.บ้าน
ด้ายฯ

กอง
การศึกษา
ฯ/รร.บ้าน

ด้ายฯ

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

ทีรั่บผิดชอบ

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64

อุดหนุนโครงการอุดหนุนอาหารกลางวนั
ให้แก่เด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันใหแ้ก่ เด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้าน
ด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ (สพฐ.)
ระดับก่อนประถมศึกษา-ประถมศึกษาปีที่ 6 
จ านวน 175 คน คนละ 20 บาท/วัน จ านวน 200 วัน 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 
2559 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน ที่ 
19 มิถุนายน 2561 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 
0808.2/ว 3886 ลง วันที ่28 มิถุนายน 2562 
- ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 170 ล าดับที่ 2

อุดหนุนโครงการยุวชน อบต. โรงเรียน
บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการยุวชน อบต. โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 
ต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยเงินอุดหนุนได้ไม่เกินอัตรส่วนของ 
รายได้จริงในปีงบประมาณทีผ่่านมาโดยไม่ร่วมเงินอุดหนุนทีรั่ฐจัดสรร ให ้
(15,567,339.81 x 5% = 778,366.99 บาท) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 
2559 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 176 ล าดับที่ 13

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5.1 แผนงานการศึกษา

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

แบบ ผด.02   
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6 20,000 รร.บ้าน
ด้ายฯ

กอง
การศึกษา/

รร.บ้าน
ด้ายฯ

 

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

ทีรั่บผิดชอบ
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64

อุดหนุนโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพวง
โยธวาทิตสู่ความเป็นสากล

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการค่ายพฒันาศักยภาพวงโยธวาทิตสู่ความเป็นสากล   
โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ ต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
โดยเงินอุดหนุนได้ไม่เกินอัตรส่วนของ รายได้จริงในปีงบประมาณทีผ่่านมาโดยไม่ร่วม
เงินอุดหนุนทีรั่ฐจัดสรร ให ้(15,567,339.81 x 5% = 778,366.99 บาท) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 
2559 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 175 ล าดับที่ 11

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5.1 แผนงานการศึกษา

แบบ ผด.02 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 1,000 อบต.บ้าน
ด้าย

ส านักปลัด

 

2 30,000 อบต.บ้าน
ด้าย

ส านักปลัด

 

โครงการพาน้องท่องธรรมะ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการพาน้องท่องธรรมะ เช่น ค่าอาหาร
และเคร่ืองด่ืม ค่าป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็น ฯลฯ 
โดยค่าใช้จ่ายใน แต่ละรายการอาจปรับเพิม่/ปรับลดวงเงิน หรือเพิม่รายการใหม่ได้ตาม
ความ เหมาะสม และทุกรายการสามารถถัวจ่ายด้วยกันได้  
- อ านาจหน้าทีต่าม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ . 2537 และ
แก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน มาตรา 66,67,68
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิน่(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 174 ล าดับที่ 9

โครงการวนัเด็กแห่งชาติ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการวันเด็กแหง่ชาติ เช่น ค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ค่าป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็น ฯลฯ โดย
ค่าใช้จ่ายใน แต่ละรายการอาจปรับเพิม่/ปรับลดวงเงิน หรือเพิม่รายการใหม่ได้ตาม
ความ เหมาะสม และทุกรายการสามารถถัวจ่ายด้วยกันได้  
- อ านาจหน้าทีต่าม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ . 2537 และ
แก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน มาตรา 66,67,68
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิน่(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 183 ล าดับที่ 5

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

ทีรั่บผิดชอบ

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64

แบบ ผด.02 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 30,000 อบต.บ้าน
ด้าย

กอง
การศึกษาฯ

 

4 5,000 อบต.บ้าน
ด้าย

กอง
การศึกษาฯ

 

พ.ศ.๒๕64

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รด
น้ าด าหัวผู้สูงอายุ

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ าด า
หวัผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็น ฯลฯ โดยค่าใช้จ่ายใน แต่ละรายการอาจปรับเพิม่/ปรับลด
วงเงิน หรือเพิม่รายการใหม่ได้ตามความ เหมาะสม และทุกรายการสามารถถัวจ่าย
ด้วยกันได้  
- อ านาจหน้าทีต่าม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ . 2537 และ
แก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน มาตรา 66,67,68
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิน่(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 184 ล าดับที่ 8

โครงการประเพณีบวงสรวงพระบรมรา
ชานุสาวรีย์พระเจ้าพรม

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการประเพณีบวงสรวงพระบรมราชานุ
สาวรีย์พระเจ้าพรมมหาราช เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็น ฯลฯ โดยค่าใช้จ่ายใน แต่ละรายการอาจปรับ
เพิม่/ปรับลดวงเงิน หรือเพิม่รายการใหม่ได้ตามความ เหมาะสม และทุกรายการ
สามารถถัวจ่ายด้วยกันได้  
- อ านาจหน้าทีต่าม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ . 2537 และ
แก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน มาตรา 66,67,68
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิน่(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 186 ล าดับที่ 13

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

ทีรั่บผิดชอบ

พ.ศ.๒๕63

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

แบบ ผด.02 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 10,000 อบต.บ้าน
ด้าย

กอง
การศึกษาฯ

 

6 20,000 อบต.บ้าน
ด้าย

กอง
การศึกษาฯ

 

โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวาย
เทียนพรรษา

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียน
พรรษา เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็น ฯลฯ โดยค่าใช้จ่ายใน แต่ละรายการอาจปรับเพิม่/ปรับลด
วงเงิน หรือเพิม่รายการใหม่ได้ตามความ เหมาะสม และทุกรายการสามารถถัวจ่าย
ด้วยกันได้  
- อ านาจหน้าทีต่าม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ . 2537 และ
แก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน มาตรา 66,67,68
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 181 ล าดับที่ 1

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

ทีรั่บผิดชอบ

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64

โครงการวนัส าคัญของชาติ/ทางศาสนา
และประเพณี

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการวันส าคัญของชาติ/ทางศาสนาและ
ประเพณี เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็น ฯลฯ โดยค่าใช้จ่ายใน แต่ละรายการอาจปรับเพิม่/ปรับลด
วงเงิน หรือเพิม่รายการใหม่ได้ตามความ เหมาะสม และทุกรายการสามารถถัวจ่าย
ด้วยกันได้  
- อ านาจหน้าทีต่าม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ . 2537 และ
แก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน มาตรา 66,67,68
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 183 ล าดับที่ 7

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564

แบบ ผด.02 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 62,000 อ าเภอแม่
สาย

กอง
การศึกษา/
อ าเภอแม่

สาย

   

พ.ศ.๒๕64

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

ทีรั่บผิดชอบ
พ.ศ.๒๕63

อุดหนุนทีท่ าการทีท่ าการปกครอง
อ าเภอแม่สายในโครงการงานรัฐพิธ ี
และงานส าคัญของชาติ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 จ านวน 12 
กิจกรรม

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

1.1 กจิกรรมพิธีเนือ่งในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภมูิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจ าป ี2563 ต้ังไว้ 5,000 บาท
1.2 กจิกรรมพิธีเทิดพระเกยีรติและถวายสดุดี เนือ่งในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนน ี21 ตุลาคม 2563 ต้ังไว้ 3,000 บาท
1.3 กจิกรรมประกอบพิธีวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563
ต้ังไว้ 3,000 บาท
1.4 กจิกรรมการประกอบพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพ
รัชกาลที ่9 ต้ังไว้ 5,000 บาท
1.5 กจิกรรมงานประเพณีมนัสการและสรงน้ าพระธาตุดอยตุง ประจ าป ี2564 ต้ังไว้ 
10,000 บาท
1.6 กจิกรรมการประกอบพิธีวันจกัรี ต้ังไว้ 3,000 บาท
1.7 กจิกรรมพิธีรดน้ าด าหวัพ่อขนุเมง็รายมหาราช และรดน้ าด าหวัในเทศกาลสงกรานต์ 
ประจ าป ี2564 ต้ังไว้ 5,000 บาท
1.8 กจิกรรมประกอบพิธีวันฉตัรมงคล ประจ าป ี2564 
ต้ังไว้ 5,000 บาท
1.9 กจิกรรมประกอบพิธีเฉลิมพระเกยีรติ เนือ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจา้สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ีประจ าป ี2564 ต้ังไว้ 5,000 บาท
1.10 กจิกรรมพิธีทานหาแมฟ่้าหลวง เนือ่งในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนน ีณ ไร่แมฟ่้าหลวง ต้ังไว้ 3,000 บาท
1.11 กจิกรรมประกอบพิธีเนือ่งในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจา้อยูห่วั  ต้ังไว้ 10,000 บาท
1.12 กจิกรรมประกอบพิธีเนือ่งในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจ าป ี2564 ต้ังไว้ 5,000 บาท
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอดุหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 195 ล าดับที่ 29

แบบ ผด.02 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 20,000 สนง.
วฒันธรรม
จังหวดั

เชียงราย

กอง
การศึกษา
ฯ/สนง.

วฒันธรรม
จังหวดั

 

9 30,000 อ าเภอแม่
สาย

กอง
การศึกษา
ฯ/อ าเภอ
แม่สาย

 

10 20,000 รร.บ้าน
ด้ายฯ

กอง
การศึกษา
ฯ/รร.บ้าน

ด้ายฯ

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนทีด่ าการปกครองอ าเภอแม่สายกิจกรรมการ
จัดงานพอ่ขุนเม็งรายมหาราช
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 
2559 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง หน้าที่ 
15 ล าดับที่ 31

อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า
นักเรียนในการส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ ์

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพฒันาศักยภาพผู้น านักเรียนในการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 
2559 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง หน้าที่ 
14 ล าดับที่ 30

หน่วยงาน
ทีรั่บผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

อุดหนุนโครงการสนับสนุนทีท่ าการ
ปกครองอ าเภอแม่สายโครงการจัดงาน
พ่อขุนเม็งรายมหาราช

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564

อุดหนุนสนง.วฒันธรรมจังหวดัเชียงราย
ในโครงการสืบสานประเพณีนมัสการ
และสรงน้ าพระธาตุดอยตุง

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ าพระธาตุดอยตุง 
โดยเงินอุดหนุนได้ไม่เกินอัตรส่วนของ  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 
2559 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563                                       
 - ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)หน้าที่ 194 ล าดับที่ 28

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

แบบ ผด.02 
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1 250,000 เทศบาล
เมืองแม่สาย

ส านักปลัด/
เทศบาล

เมืองแม่สาย

 

2 5,000 อบต.บ้าน
ด้าย

 ส านักปลัด

 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยหรือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใน
การก าจัดขยะมูลฝอยและค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง
- อ านาจหน้าทีต่าม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ . 2537 และ
แก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน มาตรา 66,67,68
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556 เร่ืองรูปแบบและจ าแนกประเภทรายรับ - 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
- ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 225 ล าดับที่ 6

โครงการส่งเสริมการก าจัดขยะอย่างถูก
สุขลักษณะ

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมการก าจัดขยะอย่างถูก
สุขลักษณะ เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็น ฯลฯ โดยค่าใช้จ่ายใน แต่ละรายการอาจปรับเพิม่/ปรับลด
วงเงิน หรือเพิม่รายการใหม่ได้ตามความ เหมาะสม และทุกรายการสามารถถัวจ่าย
ด้วยกันได้  
- อ านาจหน้าทีต่าม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ . 2537 และ
แก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน มาตรา 66,67,68
- เป็นไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ การเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิน่ พ.ศ. 2557 
- ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิน่ พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 225 ล าดับที่ 7

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

ทีรั่บผิดชอบ

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64

แบบ ผด.02 
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1 30,000 อบต.บ้าน
ด้าย

ส านักปลัด

 

2 10,000 อบต.บ้าน
ด้าย

ส านักปลัด

 

โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพชื อัน
เนือ่งมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหารค่าเคร่ืองด่ืม ค่าจัดซ้ือเอกสาร ค่าวัสดุอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น ฯลฯ โดย
ค่าใช้จ่ายใน แต่ละรายการอาจปรับเพิม่/ปรับลดวงเงิน หรือเพิม่รายการใหม่ได้ตาม
ความ เหมาะสม และทุกรายการสามารถถัวจ่ายด้วยกันได้
- อ านาจหน้าทีต่าม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ . 2537 และ
แก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน มาตรา 66,67,68
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ การเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิน่ 
พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 222 ล าดับที่ 1

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ าส่ิงแวดล้อมและการท่องเที่ยว
6.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสาธารณะหนองโคม

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการปรับปรุงภมูิทัศน์สวนสาธารณะ
หนองโคมฯ  โดยค่าใช้จ่ายใน แต่ละรายการอาจปรับเพิม่/ปรับลดวงเงิน หรือเพิม่
รายการใหม่ได้ตามความ เหมาะสม และทุกรายการสามารถถัวจ่ายด้วยกันได้  
- อ านาจหน้าทีต่าม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ . 2537 และ
แก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน มาตรา 66,67,68
- ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 153 ล าดับที่ 3

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

พ.ศ.๒๕64หน่วยงาน
ทีรั่บผิดชอบ

พ.ศ.๒๕63

แบบ ผด.02 
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