
 

แผนดําเนินงาน 

ประจําปงบประมาณ 2565 

 

 

ของ 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย 

อําเภอแมสาย จังหวัดเชยีงราย 





 

คํานํา 

  การจัดทําแผนดําเนินงาน ไดจัดทําข้ึนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน พ.ศ.  2548 และแก เ พ่ิมเติม (ฉบับ ท่ี  3) พ.ศ .  2561                                

โดยแผนดําเนินงานเปนเอกสารท่ีแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรรมตางๆ                      

ท่ีจะดําเนินการจริงในเขตพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลบานดาย ภายในปงบประมาณ 2565 เพ่ือให

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย และหนวยงานอ่ืนๆ ไดใชเปนแนวทางในการดําเนินงานจัดการดานคมนาคม 

ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและสาธารณสุข ดานบริหารจัดการ ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการเตรียม

ความพรอมสูประชาคมอาเซียน ตลอดจนดานแหลงน้ํา สิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว ขององคการบริหารสวน

ตําบลบานดาย ภายใตแนวทางการพัฒนาของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล                   

บานดาย ภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของอําเภอและจังหวัด รวมท้ังเปนเอกสารท่ีจะใชเปนเครื่องมือใน

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานดายอีกตอไป 

 

 

งานนโยบายและแผน 

สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานดาย 

 



 

หลักการและเหตุผล 

แผนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานดาย ประจําปงบประมาณ 2565 

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

  เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยใหสอดคลองกับ                  

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาทองถ่ิน จึงไดดําเนินจัดทําแผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 

2565 ข้ึน ซ่ึงจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน โดยคณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทําแผนพัฒนา มีหนาท่ีในการรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานดาย 

ภายใตแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนงาน/โครงการของหนวยราชการสวนกลาง                  

สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                 

ในปงบประมาณ 2565 เพ่ือใหการจัดการและการติดตามการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนาและ

กิจกรรมท่ีดําเนินการจริงในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานดาย มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

 การจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565 ขององคการบริหารสวนตําบล   

บานดาย ประกอบดวยองคประกอบ 2 สวน สวนท่ี 1 บทนํา และสวนท่ี 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ซ่ึงเปน

สวนท่ีสําคัญเพ่ือใหทราบโครงการ/กิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                

ในปงบประมาณ 2565 โดยนําไปใชเปนเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และการติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานตอไป 

 

 

 



 

สารบัญ 

 หนา 

คํานํา 

หลักการและเหตุผล 

สารบัญ 

สวนท่ี 1 บทนํา               1 

 - วัตถุประสงคของแผนดําเนินงาน 

 - ข้ันตอนการจัดทําแผนดําเนินงาน 

 - ประโยชนของแผนดําเนินงาน 

สวนท่ี 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 - บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน (แบบ ผด.01)          4 

 - บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน (แบบ ผด.02)         6 
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สวนท่ี 1  
**บทนํา 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
ซ่ึงเปนแผนท่ีกําหนดยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล โดยแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ 
และจุดมุงหมายในการพัฒนา ในชวง 5 ป (2561-2565) และไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินทองถ่ินข้ึน                   
เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณประจําป รายจายเพ่ิมเติม รายจายเงินสะสม เนื่องจากมีลักษณะ                
เปนการกําหนดรายละเอียดแผนการโครงการพัฒนาท่ีจัดข้ึนสําหรับงบประมาณแตละป โดยครอบคลุม
ระยะเวลา 5 ป เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 องคการบริหารสวนตําบล                  
บานดาย จึงไดจัดทําแผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2565 โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมด ในเขตพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบล                         
บานดาย และกําหนดแนวทางในการดําเนินงานของโครงการตางๆ ท่ีไดรับการอนุมัติใหดําเนินงาน                             
ในปงบประมาณ 2565 มีความชัดเจนในการปฏิบัติ มากข้ึนและมีการประสานและบูรณาการการทํางาน
เก่ียวกับหนวยงานอ่ืนๆ  รวมท้ังการจําแนกรายละเอียดตางๆของแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการ                                    
การติดตามการประมวลผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกมากข้ึน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานดาย มุงหวังวา
แผนปฏิบัติการฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการติดตามและประมวลผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติใชเปนอยางดี 

** วัตถุประสงคของแผนดําเนินงาน 
1. เ พ่ือใหการดําเนินงานการปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ในปงบประมาณ 2565                            

ขององคการบริหารสวนตําบลบานดายมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 
2. เพ่ือใหการติดตามประเมินผลและการตรวจสอบการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและ

แผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติใชมีความสะดวกและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือใหการใชจายงบประมาณของ องคการบริหารสวนตําบล เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

** ข้ันตอนการจัดการทําแผนดําเนินงาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ. 2548  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 12 ไดกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล
จัดทําแผนดําเนินงานโดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององคการ
บริหารสวนตําบล หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆท่ีตองดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลแลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงานแลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน
ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ตองปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศ 
เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 

3. แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จ ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศใชงบประมาณ
รายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการ
จากหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ในปงบประมาณ นั้น 
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** ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 

1.ทําใหการดําเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ  
มากข้ึน 

2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนําแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 

3.  เพ่ือใหการใชจายงบประมาณในแตละปของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
4.  ทราบถึงจํานวนงบประมาณท่ีตองจายจริงในแตละป 
5.  สามารถบริหารเวลาในการดําเนินงานโครงการของทุกสวนขององคการบริหารสวนตําบลบานดาย 
6.  สามารถนําแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะหปญหาอันเกิดจากการดําเนินโครงการตางๆตาม

งบประมาณในปงบประมาณ 2565 ไดอยางถูกตอง 
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แผนผังข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 
 

A คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา 

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานดาย 
 
 

A คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา 

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานดาย 
 
 

A คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา 

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานดาย 
 
 

B คณะกรรมการพัฒนาองคการ 

บริหารสวนตําบลบานดาย 
 
 
 
 
 

C นายกองคการบริหารสวน 

  ตําบลบานดาย 
 
 
 

พิจารณาใหความเห็นชอบ 

จัดทํารางแผนการดําเนินงาน 

เสนอรางแผนการดําเนินงาน 

พิจารณารางแผนการดําเนินงาน 

เสนอรางฯตอผูบริหาร 

ประกาศใช 
 

ปดประกาศใน 15 วัน  
นับจากวันท่ีประกาศ 

 
ปดประกาศไวอยางนอย 30 วัน 

อบต.บานดาย 

หนวยงานอ่ืน 
- อปท. 
- ราชการ

สวนกลาง 
- สวนภูมภิาค 
- รัฐวิสาหกิจ 
- และหนวยงาน

อ่ืนๆ ท่ี
ดําเนินการใน
พ้ืนท่ีของ อปท. 

รวบรวมแผนงาน/โครงการ 



หนา้ที� 4

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวน คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 16 21.92 2,719,000 17.25 กองชาง

รวม 16 21.92 2,719,000 17.25  -

   2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 0 0.00 0 0.00 สํานักปลัด

    2.2 แผนงานการเกษตร 3 4.11 35,000 0.22 สํานักปลัด

รวม 3 4.11 35,000 0.22  -

   3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 1.37 50,000 0.32 สํานักปลัด

   3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 2.74 11,000 0.07 สํานักปลัด

   3.3 แผนงานสาธารณสุข 11 15.07 245,000 1.55 สํานักปลัด

   3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 7 9.59 67,000 0.43 สํานักปลัด

   3.5 แผนงานงบกลาง 4 5.48 10,140,400 64.34 สํานักปลัด

รวม 25 34.25 10,513,400 66.70  -

   4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 7 9.59 542,000 3.44 สํานักปลัด/กองคลัง

   4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 1.37 3,000 0.02 สํานักปลัด

   4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 2 2.74 227,755 1.44 สํานักปลัด

   4.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 2.74 40,000 0.25 สํานักปลัด

รวม 12 16.44 812,755 5.16  -

1. ยุทธศาตรการพัฒนาดานคมนาคม

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

3. ยุทธศาสตรดานสังคมและสาธารณสุข

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย

4. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหารจัดการ

แบบ ผด.01 



หนา้ที� 5

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวน คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

   5.1 แผนงานการศึกษา 7 9.59 1,480,635 9.39 กองการศึกษา

   5.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 8 10.96 195,000 1.24 กองการศึกษา

รวม 15 20.55 1,675,635 10.63  -

   6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2 2.74 6,000 0.04 สํานักปลัด

   6.2 แผนงานการเกษตร 0 0.00 0 0.00 สํานักปลัด

รวม 2 2.74 6,000 0.04  -

รวมทั้งสิ้น 73 100.00 15,761,790 100.00  -

6. ยุทธศาสตรดานแหลงน้ําสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว

5. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565
แบบ ผด.01 แบบ ผด.01 



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.

1 57,000 หมูที่ 5 

บานสันปูเลย

กองชาง

2 300,000 หมู 8 

บานปากอย

กองชาง

กอสรางถนน คสล. ซอย 2 บานสันปูเลย หมู 5 ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 

29.00 เมตร หนา 15.00 เซนติเมตร หรือคิดเปนพื้นที่รวมไมนอยกวา 116.00 

ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกําหนด

- เปนไปตามอํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน ตามมาตรา 66,67,68

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 2 

สายหลังวัดไชยสถาน หมู 8 บานปากอย

กอสรางถนน คสล. ซอย 2 สายหลังวัดไชยสถาน หมู 8 บานปากอย ผิวจราจรกวาง 

4.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร หนา 10.00 เซนติเมตร หรือคิดเปนพื้นที่รวมไม

นอยกวา 860.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกําหนด

- เปนไปตามอํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน ตามมาตรา 66,67,68

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 2 

บานสันปูเลย หมู 5

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.

3 155,000 หมูที่ 1 

บานดาย

กองชาง

4 146,000 หมู 7 

บานสันสลี

กองชาง

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

โครงการกอสรางถนน คสล. ทางเขาวัด

บานสันสลี หมู 7 บานสันสลี

กอสรางถนน คสล. ซอย 2 หนาบานนายประเวช ปญญาวงศ หมูที ่1

ผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร ยาว 93.0 เมตร หนา 15.00 เซนติเมตร หรือคิดเปน

พื้นที่รวมไมนอยกวา 325.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกําหนด

- เปนไปตามอํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน ตามมาตรา 66,67,68

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 2 

หนาบานนายประเวช ปญญาวงศ 

หมูที่ 1

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65
ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

กอสรางถนน คสล. ทางเขาวัดบานสันสลี หมู 7 บานสันสลี ผิวจราจรกวาง 4.00 

เมตร ยาว 77.00 เมตร หนา 10.00 เซนติเมตร หรือคิดเปนพื้นที่รวมไมนอยกวา 

308.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกําหนด

- เปนไปตามอํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน ตามมาตรา 66,67,68

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.

5 127,000 หมูที่ 5 

บานสันปูเลย

กองชาง

6 309,000 หมู 2 

บานกิ่วพราว

กองชาง

กอสรางถนน คสล.บานสันปูเลย หมู 5 เชื่อม บานปากอย หมู 8 กวางจุดที ่1  

4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 10.00 เซนติเมตร หรือคิดเปนพื้นที่รวมไมนอย

กวา 360.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกําหนด

- เปนไปตามอํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน ตามมาตรา 66,67,68

โครงการกอสรางรั้วลอมประปาหมูบาน

 หมู 2 บานกิ่วพราว

กอสรางรั้วลอมประปาหมูบาน หมู 2 บานกิ่วพราว ยาว 125 เมตร สูง 1.80 เมตร 

พรอมประตูรางเลื่อน จํานวน 2 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนกําหนด

- เปนไปตามอํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน ตามมาตรา 66,67,68

โครงการกอสรางถนน คสล.บานสันปู

เลย หมู 5 เชื่อม บานปากอย หมู 8

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65

แบบ ผด.02 



9

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 86,000 หมู 7 

บานสันสลี

กองชาง

8 250,000 หมู 6 

บานปาบง

กองชาง

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2565

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65

โครงการกอสรางลานเอนกประสงค

ประจําหมูบาน หมู 7 บานสันสลี

กอสรางลานเอนกประสงคประจําหมูบาน หมู 7 บานสันสลี ผิวจราจรกวาง 5.00 

เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 15.00 เซนติเมตร หรือคิดเปนพื้นที่รวมไมนอยกวา 

175.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกําหนด

- เปนไปตามอํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน ตามมาตรา 66,67,68

โครงการเจาะบอบาดาลพรอมซับเมิรส 

หมู 6 บานปาบงงาม

เจาะบอบาดาลพรอมซับเมิรส หมู 6 บานปาบงงาม ขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 นิ้ว 

คาเฉลี่ยความลึกตั้งแต 43-100 เมตร หรือมีปริมาณน้ําไมนอยกวา 8 ลูกบาศกเมตร

ตอชั่วโมง รายละเอียดตามแบบแปลนกําหนด

- เปนไปตามอํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน ตามมาตรา 66,67,68

แบบ ผด.02 



10

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

9 145,000 หมู 4 

บานสัน

ทรายนอย

กองชาง

10 58,000 หมู 8 

บานปากอย

กองชาง

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2565

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนโดยการ

ลงหินคลุก ซอย 2 (สายสุสาน) บานปา

กอย หมู 8

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนโดยการ

ลงหินคลุก ซอย 1 ตอจากถนน คสล. 

บานสันทรายนอย หมู 4

ปรับปรุงซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ซอย 1 ตอจากถนน คสล. บานสันทราย

นอย หมู 4 ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 7.00 เซนติเมตร 

หรือคิดเปนพื้นที่รวมไมนอยกวา 1,800 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน

กําหนด

- เปนไปตามอํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน ตามมาตรา 66,67,68

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

ปรับปรุงซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ซอย 2 (สายสุสาน) บานปากอย หมู 8 ผิว

จราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 146.00 เมตร หนา 10.00 เซนติเมตร หรือคิดเปน

พื้นที่รวมไมนอยกวา 438.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกําหนด

- เปนไปตามอํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน ตามมาตรา 66,67,68

แบบ ผด.02 



11

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

11 33,000 หมู 7 

บานสันสลี

กองชาง

12 174,000 หมู 5 

บานสันปูเลย

กองชาง

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

ปรับปรุงซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ซอย 3 เชื่อม ซอย 4 บานสันสลี หมู 7 ผิว

จราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา 7.00 เซนติเมตร หรือคิดเปน

พื้นที่รวมไมนอยกวา 405.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกําหนด

- เปนไปตามอํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน ตามมาตรา 66,67,68

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนโดยการ

ลงหินคลุก ถนนขางสุสาน บานสันปูเลย

 หมู 5

ปรับปรุงซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ถนนขางสุสาน บานสันปูเลย หมู 5 ผิว

จราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 7.00 เซนติเมตร พื้นที่ไมนอย

กวา 2,100.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกําหนด

- เปนไปตามอํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน ตามมาตรา 66,67,68

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2565

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนโดยการ

ลงหินคลุก ซอย 3 เชื่อม ซอย 4 บาน

สันสลี หมู 7

แบบ ผด.02 



12

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

13 208,000 หมู 4 

บานสัน

ทรายนอย

กองชาง

14 356,000 หมู 3 

บานดงปาสัก

กองชาง

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2565

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย

ปรับปรุงซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุกสายใหมน้ําบอกรีด นานายสิงทอง จีระยา 

บานสันทรายนอย หมูที ่4 ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 835 เมตร หนา 7.00 

เซนติเมตร หรือคิดเปนพื้นที่รวมไมนอยกวา 2,505.00 ตารางเมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนกําหนด

- เปนไปตามอํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน ตามมาตรา 66,67,68

โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค 

หมู 3

ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค หมู 3 ขนาดกวาง 12.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนกําหนด

- เปนไปตามอํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน ตามมาตรา 66,67,68

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕6

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนโดยการ

ลงหินคลุกสายใหมน้ําบอกีด นานายสิง

ทอง จีระยา บานสันทรายนอย หมูที่ 4

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม

แบบ ผด.02 



13

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

15 95,000 หมู 6 

บานปาบง

งาม

กองชาง

16 220,000 หมู 1 

บานดาย

กองชาง

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2565

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65

โครงการปรับปรุงอาคารเก็บของแมบาน

 หมู 6 บานปาบงงาม

ปรับปรุงอาคารเก็บของแมบาน หมู 6 บานปาบงงาม ขนาดกวาง 9.00 เมตร ยาว 

16.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกําหนด

- เปนไปตามอํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน ตามมาตรา 66,67,68

โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค 

หมู 1

ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค หมู 1 ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนกําหนด

- เปนไปตามอํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน ตามมาตรา 66,67,68

แบบ ผด.02 



14

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.บาน

ดาย

สํานักปลัด

2 10,000 อบต.บาน

ดาย

สํานักปลัด

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต

ทางการเกษตรและสรางมูลคาเพิ่ม

ภายใตเกษตรปลอดภัยและยั่งยืน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต

ทางการเกษตรและสรางมูลคาเพิ่มภายใตเกษตรปลอดภัยและยั่งยืน เชน คาวิทยากร 

คาอาหารคาเครื่องดื่ม คาจัดซื้อเอกสาร คาอุปกรณ คาวัสดุอื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ โดย

คาใชจายใน แตละรายการอาจปรับเพิ่ม/ปรับลดวงเงิน หรือเพิ่มรายการใหมไดตาม

ความ เหมาะสม และทุกรายการสามารถถัวจายดวยกันได

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ . 2537 

และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน มาตรา 66,67,68

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ การเขา

รับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น

 พ.ศ. 2557

 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 111 ลําดับที่ 3

โครงการสงเสริมการแปรรูปวัสดุเหลือ

ใชทางการเกษตรเพื่อลดการเผา

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมตามโครงการสงเสริมการแปรรูปวัสดุเหลือใช

ทางการเกษตรเพื่อลดการเผา เชน คาวิทยากร คาอาหารคาเครื่องดื่ม คาจัดซื้อ

เอกสาร คาวัสดุอื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ โดยคาใชจายใน แตละรายการอาจปรับเพิ่ม/ปรับ

ลดวงเงิน หรือเพิ่มรายการใหมไดตามความ เหมาะสม และทุกรายการสามารถถัวจาย

ดวยกันได

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ . 2537 และ

แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน มาตรา 66,67,68

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ การเขา

รับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 

พ.ศ. 2557

2.1 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

แบบ ผด.02 



15

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.บาน

ดาย

สํานักปลัด

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
2.1 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช

กุมารี

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อัน

เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ีเชน คา

วิทยากร คาอาหารคาเครื่องดื่ม คาจัดซื้อเอกสาร คาวัสดุอื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ โดย

คาใชจายใน แตละรายการอาจปรับเพิ่ม/ปรับลดวงเงิน หรือเพิ่มรายการใหมไดตาม

ความ เหมาะสม และทุกรายการสามารถถัวจายดวยกันได

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ . 2537 

และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน มาตรา 66,67,68

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ การเขา

รับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 

พ.ศ. 2557

 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 222 ลําดับที่ 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.

1 50,000 อําเภอแม

สาย

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน

ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอแมสาย (สถานที่กลาง)

โดยเทศบาลตําบลเวียงพางคําเปน

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ โดยเงินอุดหนุนไดไมเกิน

อัตรสวนของ รายไดจริงในปงบประมาณที่ผานมา

โดยไมรวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรร ให (14,222,935.16 x 5% = 711,146.76 

บาท)

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563

- เปนไปตามหนังสือทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน ที ่

19 มิถุนายน 2561 - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 

0808.2/ว 3886 ลง วันที ่28 มิถุนายน 2562 

สํานักปลัด,

เทศบาล

ตําบลเวียง

พางคํา

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565

อุดหนุนโครงขอรับเงินอุดหนุนเพื่อ

สนับสนุนการดําเนินงาน

ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ

ประชาชนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอแม

สาย (สถานที่กลาง)

โดยเทศบาลตําบลเวียงพางคําเปน

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข

แบบ ผด.02 



17

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.บาน

ดาย

สํานักปลัด

 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข
3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65

โครงการฝกซอมแผนปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ ฝกซอมแผนปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย  เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาปายประชาสัมพันธ และ

คาใชจาย อื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ โดยคาใชจายในแตละรายการอาจปรับเพิ่ม/ปรับลด

วงเงิน หรือเพิ่มรายการใหมไดตามความเหมาะสม และทุกรายการสามารถถั่ว จาย

ดวยกันได 

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ 2537 และ

แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน มาตรา 66,67,68 - เปนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝก อบรม และการเขารับการฝกอบรมของ

เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกิจการอาสาสมัครปองกันภัย ฝายพล

เรือน พ.ศ. 2553 

- เปนไปตามระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง ชาติ วาดวย

คาใชจายของอาสาสมัครในการปองกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย พลเรือนถิ่น พ.ศ. 

2560 

- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 125 ลําดับที่ 3

แบบ ผด.02 
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2 1,000 อบต.บาน

ดาย

สํานักปลัด

 

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยและลด

อุบัติเหตุบนทองถนนและใหบริการ

ประชาชนชวงเทศกาล

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบนทองถนนและใหบริการประชาชนชวง

เทศกาล เชน การตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาปาย 

คาวัสดุ อุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ โดยคาใชจายใน แตละรายการ

อาจปรับเพิ่ม/ปรับลดวงเงิน หรือเพิ่มรายการใหมไดตามความ เหมาะสม และทุก

รายการสามารถถัวจายดวยกันได  

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ . 2537 

และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน มาตรา 66,67,68

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ จัดงาน 

การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล

เรือน พ.ศ. 2553 

- เปนไปตามระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาต ิวาดวย

คาใชจายของอาสาสมัครในการปองกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย พลเรือนถิ่น พ.ศ. 

2560

- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 125 ลําดับที่ 2

3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

แบบ ผด.02 
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1 35,000 อบต.บาน

ดาย

สํานักปลัด

 

2 20,000 รร.บาน

ดายฯ

กอง

การศึกษา

ฯ/รร.บาน

ดายฯ

พ.ศ.๒๕65

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข

3.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕64

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจาก

โรคพิษสุนัขบา

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก

โรคพิษสุนัขบา เชน คาวิทยากร คาอาหารคาเครื่องดื่ม คาจัดซื้อเอกสาร คาวัคซีน คา 

อุปกรณ คาสํารวจสุนัขและแมว คาวัสดุอื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ โดยคาใชจายใน แตละ

รายการอาจปรับเพิ่ม/ปรับลดวงเงิน หรือเพิ่มรายการใหมไดตามความ เหมาะสม และ

ทุกรายการสามารถถัวจายดวยกันได

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ . 2537 และ

แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน มาตรา 66,67,68

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย

ในการฝกอบรมและ การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่

ทองถิ่น พ.ศ. 2557

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) หนาที ่130 ลําดับที ่2

อุดหนุนโรงเรียนบานดายเทพกาญจน

อุปถัมภ

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสถานศึกษา  สีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข 

โรงเรียนบานดายเทพกาญจนาอุปถัมภ ตําบลบานดาย อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 

โดยเงินอุดหนุนไดไมเกิน

อัตราสวนของรายไดจริงในปงบประมาณที่ผานมาโดยไม

รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรร ให (13,677,495.51 x 5% = 683,874.78 บาท) 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที ่132 ลําดับที ่5

แบบ ผด.02 
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3 30,000 อบต.บาน

ดาย

สํานักปลัด

 

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอและ

ไมติดตอในพื้นที่ตําบลบานดาย

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข
3.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมตามโครงการควบคุมโรคติดตอและไมติดตอใน

พื้นที่ตําบลบานดาย เชน คาวิทยากร คาอาหารคาเครื่องดื่ม คาจัดซื้อเอกสาร  คา

อุปกรณ  คาวัสดุอื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ โดยคาใชจายใน แตละรายการอาจปรับเพิ่ม/ปรับ

ลดวงเงิน หรือเพิ่มรายการใหมไดตามความ เหมาะสม และทุกรายการสามารถถวจาย

ดวยกันได

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ . 2537 และ

แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน มาตรา 66,67,68

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ การเขา

รับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น

(พ.ศ.2561 - 2565) หนาที ่130 ลําดับที ่1

แบบ ผด.02 
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4 20,000 หมูที่ 1 

 

สํานักปลัด/

บานดาย คกก.หมูบาน

5 20,000  หมที่ 2 สํานักปลัด/

กิ่วพราว คกก.หมูบาน

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข

3.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 

หมูที่ 1 บานดาย

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ใหดําเนินการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ในกิจกรรมตางๆ 

ใหเหมาะสมกับปญหาและบริบทของพื้นที ่เชน คาใชจายในการพัฒนาศํกยภาพดานความสามารถ ทักษะของ

ประชาชน คาใชจายสําหรับฝกอบรม การประชุม หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจของแตละโครงการ

ไดแก

1. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชอุปสงค 7,100 บาท

2. โครงการสืบสานพระราชปณิธาณสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม 7,100 บาท

3. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิตามโครงการพระราชดําริฯ 5,800 บาท

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 

2561

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 

หมูที่ 2 บานกิ่วพราว

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ใหดําเนินการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ในกิจกรรมตางๆ 

ใหเหมาะสมกับปญหาและบริบทของพื้นที ่เชน คาใชจายในการพัฒนาศํกยภาพดานความสามารถ ทักษะของ

ประชาชน คาใชจายสําหรับฝกอบรม การประชุม หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจของแตละโครงการ

ไดแก

1. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชอุปสงค 7,100 บาท

2. โครงการสืบสานพระราชปณิธาณสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม 7,100 บาท

3. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิตามโครงการพระราชดําริฯ 5,800 บาท

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 

2561

แบบ ผด.02 
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6 20,000 หมูที่ 3 

บานดงปาสัก

สํานักปลัด/

คกก.หมูบาน

 

7 20,000  หมที่ 4 สํานักปลัด/

บานสัน



คกก.หมูบาน

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 

หมูที่ 3 บานดงปาสัก

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ใหดําเนินการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ใน

กิจกรรมตางๆ ใหเหมาะสมกับปญหาและบริบทของพื้นที ่เชน คาใชจายในการพัฒนาศํกยภาพดาน

ความสามารถ ทักษะของประชาชน คาใชจายสําหรับฝกอบรม การประชุม หรือกิจกรรมอื่น  ๆที่

เกี่ยวของกับภารกิจของแตละโครงการ

ไดแก

1. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชอุปสงค 7,100 บาท

2. โครงการสืบสานพระราชปณิธาณสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม 7,100 บาท

3. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิตามโครงการพระราชดําริฯ 5,800 บาท

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที ่5 

กรกฎาคม 2561

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 

หมูที่ 4 บานสันทรายนอย

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ใหดําเนินการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ใน

กิจกรรมตางๆ ใหเหมาะสมกับปญหาและบริบทของพื้นที ่เชน คาใชจายในการพัฒนาศํกยภาพดาน

ความสามารถ ทักษะของประชาชน คาใชจายสําหรับฝกอบรม การประชุม หรือกิจกรรมอื่น  ๆที่

เกี่ยวของกับภารกิจของแตละโครงการ

ไดแก

1. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชอุปสงค 7,100 บาท

2. โครงการสืบสานพระราชปณิธาณสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม 7,100 บาท

3. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิตามโครงการพระราชดําริฯ 5,800 บาท

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที ่5 

กรกฎาคม 2561

3.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565
แบบ ผด.02 
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8 20,000 หมูที่ 5 

บานสันปูเลย

สํานักปลัด/

คกก.หมูบาน

 

9 20,000  หมที่ 6

บานปาบง

งาม

สํานักปลัด/

คกก.หมูบาน

 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข

3.3 แผนงานสาธารณสุข

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 

หมูที่ 6 บานปาบงงาม

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ใหดําเนินการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ใน

กิจกรรมตางๆ ใหเหมาะสมกับปญหาและบริบทของพื้นที ่เชน คาใชจายในการพัฒนาศํกยภาพดาน

ความสามารถ ทักษะของประชาชน คาใชจายสําหรับฝกอบรม การประชุม หรือกิจกรรมอื่น  ๆที่

เกี่ยวของกับภารกิจของแตละโครงการ

ไดแก

1. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชอุปสงค 7,100 บาท

2. โครงการสืบสานพระราชปณิธาณสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม 7,100 บาท

3. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิตามโครงการพระราชดําริฯ 5,800 บาท

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที ่5 

กรกฎาคม 2561

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 

หมูที่ 5 บานสันปูเลย

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ใหดําเนินการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ใน

กิจกรรมตางๆ ใหเหมาะสมกับปญหาและบริบทของพื้นที ่เชน คาใชจายในการพัฒนาศํกยภาพดาน

ความสามารถ ทักษะของประชาชน คาใชจายสําหรับฝกอบรม การประชุม หรือกิจกรรมอื่น  ๆที่

เกี่ยวของกับภารกิจของแตละโครงการ

ไดแก

1. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชอุปสงค 7,100 บาท

2. โครงการสืบสานพระราชปณิธาณสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม 7,100 บาท

3. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิตามโครงการพระราชดําริฯ 5,800 บาท

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที ่5 

กรกฎาคม 2561

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565
องคการบริหารสวนตําบลบานดาย อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย

แบบ ผด.02 
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10 20,000 หมูที่ 7 

บานสันสลี

สํานักปลัด/

คกก.หมูบาน

 

11 20,000  หมที่ 8 

บานปากอย

สํานักปลัด/

คกก.หมูบาน

 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 

หมูที่ 7 บานสันสลี

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ใหดําเนินการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ใน

กิจกรรมตางๆ ใหเหมาะสมกับปญหาและบริบทของพื้นที ่เชน คาใชจายในการพัฒนาศํกยภาพดาน

ความสามารถ ทักษะของประชาชน คาใชจายสําหรับฝกอบรม การประชุม หรือกิจกรรมอื่น  ๆที่

เกี่ยวของกับภารกิจของแตละโครงการ

ไดแก

1. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชอุปสงค 7,100 บาท

2. โครงการสืบสานพระราชปณิธาณสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม 7,100 บาท

3. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิตามโครงการพระราชดําริฯ 5,800 บาท

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที ่5 

กรกฎาคม 2561

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 

หมูที่ 8 บานปากอย

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ใหดําเนินการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ใน

กิจกรรมตางๆ ใหเหมาะสมกับปญหาและบริบทของพื้นที ่เชน คาใชจายในการพัฒนาศํกยภาพดาน

ความสามารถ ทักษะของประชาชน คาใชจายสําหรับฝกอบรม การประชุม หรือกิจกรรมอื่น  ๆที่

เกี่ยวของกับภารกิจของแตละโครงการ

ไดแก

1. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชอุปสงค 7,100 บาท

2. โครงการสืบสานพระราชปณิธาณสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม 7,100 บาท

3. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิตามโครงการพระราชดําริฯ 5,800 บาท

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที ่5 

กรกฎาคม 2561

3.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65

แบบ ผด.02 
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1 15,000 อบต.บาน

ดาย

สํานักปลัด

 

2 โครงการควบคุมปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด

1,000 อบต.บาน

ดาย

สํานักปลัด

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65

โครงการอบรมการประดิษฐของใชจาก

วัสดุเหลือใช

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข
3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมการประดิษฐของใชจากวัสดุเหลือ

ใช เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาปาย คาวัสดุ อุปกรณ คาวิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ ที่

จําเปน ฯลฯ โดยคาใชจายใน แตละรายการอาจปรับเพิ่ม/ปรับลดวงเงิน หรือเพิ่มรายการใหม

ไดตามความ เหมาะสม และทุกรายการสามารถถัวจายดวยกันได  

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ . 2537 และแกไข

เพิ่มเติมถึงปจจุบัน มาตรา 66,67,68

- เปนไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และ การเขารับการ

ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 

- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หนาที ่160 ลําดับที่ 7

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการควบคุมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาปาย คาวัสดุ อุปกรณ คาวิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ ที่

จําเปน ฯลฯ โดยคาใชจายใน แตละรายการอาจปรับเพิ่ม/ปรับลดวงเงิน หรือเพิ่มรายการใหม

ไดตามความ เหมาะสม และทุกรายการสามารถถัวจายดวยกันได  

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ . 2537 และแกไข

เพิ่มเติมถึงปจจุบัน มาตรา 66,67,68

- เปนไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และ การเขารับการ

ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 

- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หนาที ่121 ลําดับที่ 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 3,000 อบต.บาน

ดาย

สํานักปลัด

 

4 8,000 อบต.บาน

ดาย

สํานักปลัด

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65

โครงการจิตอาสา “เราทําความดีดวย

หัวใจ”

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข
3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการจิตอาสา “เราทําความดีดวยหัวใจ” เชน 

คาอาหารและเครื่องดื่ม คาปาย คาวัสดุ อุปกรณ คาวิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน 

ฯลฯ โดยคาใชจายใน แตละรายการอาจปรับเพิ่ม/ปรับลดวงเงิน หรือเพิ่มรายการใหมไดตาม

ความ เหมาะสม และทุกรายการสามารถถัวจายดวยกันได  

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ . 2537 และแกไข

เพิ่มเติมถึงปจจุบัน มาตรา 66,67,68 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา

และการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 

หนาที ่31 ลําดับที่ 8

โครงการปองกันการทุจริต เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการปองกันการทุจริต เชน คาอาหารและ

เครื่องดื่ม คาปาย คาวัสดุ อุปกรณ คาวิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ โดย

คาใชจายใน แตละรายการอาจปรับเพิ่ม/ปรับลดวงเงิน หรือเพิ่มรายการใหมไดตามความ 

เหมาะสม และทุกรายการสามารถถัวจายดวยกันได  

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ . 2537 และแกไข

เพิ่มเติมถึงปจจุบัน มาตรา 66,67,68 

- เปนไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และ การเขารับการ

ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 

- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที ่157 ลําดับที่ 2

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 15,000 อบต.บาน

ดาย

สํานักปลัด

 

6 โครงการฝกอาชีพคนพิการ 15,000 อบต.บาน

ดาย

สํานักปลัด

7 10,000 สํานักปลัด

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65

โครงการฝกอบรมการฝกอาชีพใหกับ

ราษฎรในตําบลบานดาย

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพของผูสูงอายุ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข

3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฝกอบรมการ

ฝกอาชีพใหกับราษฎรในตําบลบานดาย เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาปาย คาวัสดุ 

อุปกรณ คาวิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ โดยคาใชจายใน แตละรายการอาจ

ปรับเพิ่ม/ปรับลดวงเงิน หรือเพิ่มรายการใหมไดตามความ เหมาะสม และทุกรายการสามารถ

ถัวจายดวยกันได  

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ . 2537 และแกไข

เพิ่มเติมถึงปจจุบัน มาตรา 66,67,68

- เปนไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และ การเขารับการ

ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 

- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 

หนาที ่10 ลําดับที่ 24

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฝกอบรมการ

ฝกอาชีพใหกับคนพิการ เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาปาย คาวัสดุ อุปกรณ คาวิทยากร และ

คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ โดยคาใชจายใน แตละรายการอาจปรับเพิ่ม/ปรับลดวงเงิน หรือเพิ่ม

รายการใหมไดตามความ เหมาะสม และทุกรายการสามารถถัวจายดวยกันได  

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ . 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง

ปจจุบัน มาตรา 66,67,68

- เปนไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และ การเขารับการฝกอบรม

ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพของผูสูงอาย ุเชน คาอาหารและ

เครื่องดื่ม คาปาย คาวัสดุ อุปกรณ คาวิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ โดยคาใชจายใน แต

ละรายการอาจปรับเพิ่ม/ปรับลดวงเงิน หรือเพิ่มรายการใหมไดตามความ เหมาะสม และทุกรายการ

สามารถถัวจายดวยกันได  

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ . 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง

ปจจุบัน มาตรา 66,67,68 

- เปนไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และ การเขารับการฝกอบรม

ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 

- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที ่123 ลําดับที่ 8

อบต.บาน

ดาย

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 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อจายเปนเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุตําบลบานดาย โดยจายอัตราเบี้ยยัง

ชีพรายเดือนแบบขั้นบันได มีกําหนด 1 ป รายละเอียดดังนี้

อาย ุ60 - 69 ป จะไดรับคนละ 600 บาท

อาย ุ70 - 79 ป จะไดรับคนละ 700 บาท

อาย ุ80 - 89 ป จะไดรับคนละ 800 บาท

อาย ุ90 ป ขี้นไป จะไดรับคนละ 1,000 บาท

- เปนไปตามระเบียบการะทรวงมหาดไทยวาดยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ

องคการปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลง

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การซักซอมแนวทางการตั้งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 

2564 เงินอุดทั่วไป เงินอุดหนุน สําหรับ โครงการเสริมสรางสวัสดิการสังคมใหแกผูพิการและ

ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และ

โครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ

- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการประจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542 มาตรา 16

- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 

หนาที ่26 ลําดับที่ 3

8,302,800 อบต.บาน

ดาย

สํานักปลัด

3.4 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข

แบบ ผด.02 
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2 1,437,600 อบต.บาน

ดาย

สํานักปลัด

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข

3.4 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65

เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจายเปนเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ใหแกคนพิการที่สิทธิตาม

หลักเกณฑที่กําหนดในตําบลบานดาย ดังนี้

คนพิการมีอายุต่ํากวา 18 ป คนละ 1,000 บาท/เดือน 

คนพิการมีอายุมากกวา 18 ป คนละ 800 บาท/เดือน 

- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ 

   พ.ศ. 2542 มาตรา 16

- เปนไปตามมติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายรน 2557

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 

1994 ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การซักซอมแนวทางการตั้งบประมาณ

รายจายประจําป พ.ศ. 2564 เงินอุดทั่วไป เงินอุดหนุน สําหรับ โครงการเสริมสราง

สวัสดิการสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทาง

สังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ

- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่

4/2563 หนาที ่27 ลําดับที ่4

แบบ ผด.02 
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3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส แกผูปวยเอดสที่แพทย

ไดรับรองและทําการวินิจฉัยและมีความเปนอยูที่ยากจนในตําบลบานดาย ดังนี้

ผูปวยเอดส คนละ 500บาท/เดือน 

- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ 

   พ.ศ. 2542 มาตรา 16

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 

1994 ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การซักซอมแนวทางการตั้งบประมาณ

รายจายประจําป พ.ศ. 2564 เงินอุดทั่วไป เงินอุดหนุน สําหรับ โครงการเสริมสราง

สวัสดิการสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทาง

สังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ

- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที ่143 ลําดับที ่3

150,000 อบต.บาน

ดาย

สํานักปลัด

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข

3.4 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65

แบบ ผด.02 
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4 250,000 อบต.บาน

ดาย

สํานักปลัด

 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข

3.4 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ
พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

อบต.บานดาย (สปสช.อบต.บานดาย)

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ องคการ

บริหารสวนตําบลบานดาย สําหรับ อบต.ขนาดกลางไมนอยกวารอยละ 40 ของ

คาบริการสาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิเรื่อง การกําหนด

หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทอง ถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทอง ถิ่น พ.ศ. 2561 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 

2199 ลงวันที ่10 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การดําเนินงานกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 

1514 ลงวันที ่26 กรกฎาคม 2554 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน 

พ.ศ. 2561 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน

- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที ่143 ลําดับที ่4

แบบ ผด.02 
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1 5,000 อบต.บาน

ดาย

สํานักปลัด

 

2 30,000 อบต.บาน

ดาย

สํานักปลัด

 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65

คาใชจายในการตรวจสอบที่ดิน/รังวัด

ที่ดิน

คาใชจายในการรับเสด็จฯ

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตางๆ ในการตรวจสอบที่ดินสาธารณประโยชน คารังวัดที่ดิน

เพื่อทราบขอบเขตที่ดินสาธารณะของตําบล ฯลฯ

- เปนไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม

ถึงปจจุบัน

- เปนไปตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร 0901/0556 ลงวันที ่

12 พฤษภาคม 2551 เรื่อง หารือปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

- ปรากฎแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที ่148 ลําดับที ่9

เพื่อจายเปนคาใชจายในการรับเสด็จฯ เชน คาตกแตงสถานที ่คาน้ํา คาอาหาร ฯลฯ

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0318/ว 2795 ลงวันที ่3 

กันยายน 2540 เรื่องการตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินเปนคาใชจายในการับ

เสด็จของสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที ่147 ลําดับที ่8

แบบ ผด.02 
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3 400,000 อบต.บาน

ดาย

สํานักปลัด

 

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65

คาใชจายในการเลือกตั้ง เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามที่

คณะกรรมการการ เลือกตั้งกําหนด(กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนง ที่วาง

และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการ เลือกตั้งใหม และกรณีอื่นๆ) อีกทั้งการ

ใหความรวมมือ ในการประชาสัมพันธ การรณรงคหรือการใหขอมูลขาวสาร แก

ประชาชนใหทราบถึงสิทธิและหนาที่และการมีสวนรวม ทางการเมืองในการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และ คาใชจายเปนคาวัสด ุอุปกรณ แบบพิมพ ปาย เตนท คา

เชาสถานที ่คาไฟฟา คาตอบแทนผูปฏิบัติงาน คาตอบแทนคณะกรรมการตางๆ คา

ยานพาหนะ คารักษาความปลอดภัย คาอาหาร คาเครื่องดื่ม และคาใชจายที่จําเปน 

ฯลฯ โดยคาใชจายในแตละรายการอาจปรับเพิ่ม/ปรับ ลดวงเงิน หรือเพิ่มรายการใหม

ไดตามความเหมาะสม และทุกรายการสามารถ ถัวจายดวยกันได 

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ

แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน และพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอง ถิ่นหรือผูบริหาร

ทองถิ่น พ.ศ. 2562 

- เปนไปตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดวนที่สุด ที่ ลต 

0014/6268 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การเตรียมการจัดทํางบประมาณ

รายจายประจําป พ.ศ. 2564 เพื่อเปนคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ

ผูบริหารทองถิ่น

- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 148 ลําดับที ่11

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ

แบบ ผด.02 
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4 12,000 อบต.บาน

ดาย

สํานักปลัด

 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕64
ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕65

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

แกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน 

อบต.บานดาย

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม เชน คา

สมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ปายโครงการ ฯลฯ 

โดยคาใชจายในแตละ รายการอาจปรับเพิ่ม/ปรับลดวงเงิน หรือเพิ่มรายการใหมไดตาม

ความเหมาะสม และทุกรายการสามารถถัวจายดวยกันได 

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. . 2537 

และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน มาตรา 66,67,68

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และ การเขา

รับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 

พ.ศ. 2557

- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง 

4/2563 หนาที ่32 ลําดับที ่9

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 50,000 อบต.บาน

ดาย

สํานักปลัด

 

6 15,000 อบต.บาน

ดาย

สํานักปลัด

 

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65

โครงการพัฒนาบุคลากรขององคการ

บริหารสวนตําบลบานดาย อําเภอแม

สาย จังหวัดเชียงราย

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวน

ตําบลบานดาย อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย

 เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ปาย

โครงการ ฯลฯ โดยคาใชจายในแตละ รายการอาจปรับเพิ่ม/ปรับลดวงเงิน หรือเพิ่ม

รายการใหมไดตามความเหมาะสม และทุกรายการสามารถถัวจายดวยกันได 

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. . 2537 

และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน มาตรา 66,67,68

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และ การเขา

รับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

คาใชจายในการสํารวจความพึงพอใจ เพื่อจายเปนคาสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ขององคการบริหารสวนตําบลบาน

ดาย 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น

เปนเงินรางวัลประจําปพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2557

- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หนาที ่145 ลําดับที ่1

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565
องคการบริหารสวนตําบลบานดาย อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ

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.บาน

ดาย

กองคลัง

 

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี เพื่อจายเปนคาปรับปรุงแผนที่ภาษีขององคการบริหารสวนตําบลบานดาย

- เปนไปตามราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 2236 ลง

วันที่ 31 ตุลาคม 2559 เรื่อง การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที ่

มท 0808.3/ว 0107 ลงวันที ่8 มกราคม 2561 เรื่อง 

การเตรียมเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง

- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 146 ลําดับที ่4

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565
องคการบริหารสวนตําบลบานดาย อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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.

1 3,000 อบต.บาน

ดาย

สํานักปลัด

 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565

โครงการรณรงคปองกันไฟปาและ

หมอกควัน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงคปองกันไฟปาและหมอก

ควัน เชน จุดบริการประชาชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาปาย คาวัสด ุอุปกรณ และ

คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ โดยคาใชจายใน แตละรายการอาจปรับเพิ่ม/ปรับลด

วงเงิน หรือเพิ่มรายการใหมไดตามความ เหมาะสม และทุกรายการสามารถถัวจาย

ดวยกันได  

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ . 2537 และ

แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน มาตรา 66,67,68

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ จัดงาน 

การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 

- เปนไปตามระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง ชาต ิวาดวย

คาใชจายของอาสาสมัครในการปองกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย พลเรือนถิ่น พ.ศ. 

2560

- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที ่151 ลําดับที ่1

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ

4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65

แบบ ผด.02 



38

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 20,000 อบต.บาน

ดาย

สํานักปลัด

 

2 20,000 อบต.บาน

ดาย

สํานักปลัด

 

อุดหนุนโครงการบริหารจัดการแบบ

บูรณาการ ศูนยปฏิบัติการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติดอําเภอแมสาย

 โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพ

ติดอําเภอแมสาย ตั้งไว 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ศูนยปฏิบัติการปองกัน

และปราบปรามยาเสพติดอําเภอแมสาย (ศป.ปส.อ.แมสาย) 

โดยเงินอุดหนุนไดไมเกินอัตรสวนของ รายไดจริงในปงบประมาณที่ผานมาโดยไมรวม

เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรร ให (14,222,935.16 x 5% = 711,146.76 บาท) 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

อุดหนุนโครงการขยายผลโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริและหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ตั้งไว 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยเงินอุดหนุนไดไมเกินอัตรสวนของ รายไดจริงในปงบประมาณที่ผานมาโดยไมรวม

เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรร ให (14,222,935.16 x 5% = 711,146.76 บาท) 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ

4.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น 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.

1 217,755 เทศบาล

เมืองแมสาย

สํานักปลัด/

เทศบาล

เมืองแมสาย

 

2 10,000 อบต.บาน

ดาย

 สํานักปลัด

 

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65

โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

คาใชจายในการจัดการขยะมูลฝอย คาใชจายในการจัดการขยะมูลฝอย

เพื่อจายเปนคาใชจายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยหรือจายเปนคาธรรมเนียมใน

การกําจัดขยะมูลฝอยและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ . 2537 และ

แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน มาตรา 66,67,68

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 

1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและจําแนกประเภทรายรับ - 

รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที ่225 ลําดับที ่6

โครงการฝกอบรมการสงเสริมการคัด

แยกขยะจากตนทาง(3RS)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฝกอบรมการสงเสริมการคัดแยก

ขยะจากตนทาง(3RS) เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาปาย คาวัสด ุอุปกรณ คา

วิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ โดยคาใชจายใน แตละรายการอาจปรับ

เพิ่ม/ปรับลดวงเงิน หรือเพิ่มรายการใหมไดตามความ เหมาะสม และทุกรายการ

สามารถถัวจายดวยกันได  

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ . 2537 และ

แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน มาตรา 66,67,68

- เปนไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และ การเขา

รับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 

- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้ง 

4/2563 หนาที ่10 ลําดับที ่23

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ

4.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่

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.

1 273,605 อบต.บาน

ดาย

สํานักปลัด

 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

พ.ศ.๒๕64พ.ศ.๒๕64งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษา

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคาใชจาย การบริหารสถานศึกษา ของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กขององคการ บริหารสวนตําบลบานดาย จํานวน 6 รายการ

1. คาอาหารกลางวัน ตั้งไว 190,365บาท 

จํานวนเด็กเล็ก 37 คน (อายุ 2 - 5 ป) คนละ 21 บาท/คน จํานวน 245 วัน จัดสรร 100% ของ

จํานวนเด็กนักเรียน

2. คาจัดการเรียนการสอน ตั้งไว 62,900 บาท 

จํานวนเด็กเล็ก 37 คน (อายุ 2 - 5 ป) คนละ 1,700 บาท/คน จัดสรร 100% ของจํานวนเด็กนักเรียน

3. คาหนังสือเรียน ตั้งไว 3,600 บาท

จํานวนเด็กเล็ก 18 คน (อายุ 3 - 5 ป) คนละ 200 บาท/คน จัดสรร 100% ของจํานวนเด็กนักเรียน 

4. คาอุปกรณการเรียน ตั้งไว 3,600 บาท

จํานวนเด็กเล็ก 18 คน (อายุ 3 - 5 ป) คนละ 200 บาท/คน จัดสรร 100% ของจํานวนเด็กนักเรียน 

5. คาเครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว 5,400 บาท 

จํานวนเด็กเล็ก 18 คน (อายุ 3 - 5 ป) คนละ 300 บาท/คน จัดสรร 100% ของจํานวนเด็กนักเรียน 

6. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตั้งไว 7,740 บาท 

จํานวนเด็กเล็ก 18 คน (อายุ 3 - 5 ป) คนละ 430 บาท/คน จัดสรร 100% ของจํานวนเด็กนักเรียน 

ทั้ง 6 รายการ สามารถถัวเฉลี่ยไดในวงเงินไมเกิน 273,605 บาท จํานวนนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก สามารถถัวเฉลี่ยจายระหวางกัน ได เนื่องจากจํานวนนักเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงระหวางป 

จากการรับเขาเรียนใหม การลาออก การจบการศึกษา ฯลฯ ใหเบิกจายตามจํานวน เด็กจริง หากมีการ

โอนเพิ่มหรือโอนลด ไมจําตองเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ . 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง

ปจจุบัน มาตรา 66,67,68

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที ่8 กรกฎาคม 

2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการ

บริหารสวนตําบล)

- ปรากฏแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่4/2563 หนาที ่30 

ลําดับที่ 7

แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 
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2 10,000 อบต.บาน

ดาย

กอง

การศึกษาฯ

 

5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
พ.ศ.๒๕65

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕64

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการศึกษาดูงานการสงเสริมความ

ฉลาดทางอารมณ สงเสริมพัฒนาทักษะสมอง EF เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาปาย 

คาวัสด ุอุปกรณ คาวิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ โดยคาใชจายใน แตละ

รายการอาจปรับเพิ่ม/ปรับลดวงเงิน หรือเพิ่มรายการใหมไดตามความ เหมาะสม และ

ทุกรายการสามารถถัวจายดวยกันได  

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ . 2537 และ

แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน มาตรา 66,67,68 

- เปนไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และ การเขา

รับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 

- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้ง 

4/2563 หนาที ่14 ลําดับที ่29

โครงการอบรมศึกษาดูงานการสงเสริม

ความฉลาดทางอารมณ สงเสริมพัฒนา

ทักษะสมอง EF

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.

3 406,230 รร.บาน

ดายฯ/

ศพด.อบต.

บานดาย

กอง

การศึกษา

ฯ/รร.บาน

ดายฯ/

ศพด.อบต.

บานดาย

 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65

1. อาหารเสริม(นม) โรงเรียนบานดาย

เทพกาญจนาอุปถัมป

2. อาหารเสริม(นม) ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กองคการบริหารสวนตําบลบานดาย 

คาอาหารเสริม (นม)

1. อาหารเสริม(นม) โรงเรียนบานดายเทพกาญจนาอุปถัมป 

เพื่อจัดซื้อนมพาสเจอรไรส ชนิดถุง และนมยูเอชที่ ชนิดกลอง ใหแก เด็กนักเรียนของสํานักงาน

คณะกรรมการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ระดับกอนประถมศึกษา-ประถมศึกษาปที่ 6  

จํานวน 174 คน คนละ 7.37 บาท/วัน จํานวน 260 วัน

ขอมูล ณ วันที ่2 สิงหาคม 2564 2 รายการ 

สามารถถัวเฉลี่ยไดในวงเงินไมเกิน  406,230 บาท

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 08116.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน 

2561 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลง วันที ่28 มิถุนายน 

2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่170 ลําดับที่ 1

2. อาหารเสริม(นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานดาย 

เพื่อจัดซื้อนมพาสเจอรไรส ชนิดถุง และนมยูเอชที ชนิดกลอง ใหแกเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

จํานวน 37 คน คนละ 7.37 บาท/วัน จํานวน 260 วัน

- จํานวนนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตาง  ๆสามารถถัวเฉลี่ยจายระหวางกัน ได เนื่องจากจํานวน

นักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหวางป ฯลฯ ใหเบิก จายตามจํานวนเด็กจริง หากมีการโอนเพิ่มหรือ

โอนลด ไมจําตองเปลี่ยนแปลง คําชี้แจง 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 08116.2/ว 3274ลงวันที ่19 มิถุนายน 

2561 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลง วันที ่28 มิถุนายน 

2562 

- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) หนาที ่170 ลําดับที่ 1

- จํานวนนักเรียนของโรงเรียน สามารถถัวเฉลี่ยจายระหวางกันได เนื่อง จากจํานวนนักเรียนอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงระหวางป ฯลฯ ใหเบิกจายตาม จํานวนเด็กจริง หากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลด ไมจําตอง

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 เรื่อง รูปแบบและ

การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคการปกครองสวนทองถิ่น

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย

แบบ ผด.02 
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4 730,800 รร.บาน

ดายฯ

กอง

การศึกษา

ฯ/รร.บาน

ดายฯ

5 20,000 รร.บาน

ดายฯ

กอง

การศึกษา

ฯ/รร.บาน

ดายฯ

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

5.1 แผนงานการศึกษา

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565
องคการบริหารสวนตําบลบานดาย อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65

อุดหนุนโครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน

ใหแกเด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขต

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตองคการบริหาร

สวนตําบลบานดาย ตั้งไว 730,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันใหแก เด็กนักเรียนของโรงเรียนบาน

ดายเทพกาญจนาอุปถัมภ (สพฐ.)

ระดับกอนประถมศึกษา-ประถมศึกษาปที่ 6 

จํานวน 174 คน คนละ 21 บาท/วัน จํานวน 200 วัน 

ขอมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

- เปนไปตามหนังสือทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน ที่ 19

 มิถุนายน 2561 - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/

ว 3886 ลง วันที่ 28 มิถุนายน 2562 

- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 170 ลําดับที่ 2

อุดหนุนโครงการยุวชน อบต. โรงเรียน

บานดายเทพกาญจนาอุปถัมภ

โครงการยุวชน อบต. โรงเรียนบานดายเทพกาญจนาอุปถัมภ ตั้งไว 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการยุวชน อบต. โรงเรียนบานดายเทพกาญจนาอุปถัมภ 

ตําบลบานดาย อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย โดยเงินอุดหนุนไดไมเกินอัตรสวนของ 

รายไดจริงในปงบประมาณที่ผานมาโดยไมรวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรร ให 

(13,677,495.51 x 5% = 683,874.78 บาท)

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

หนาที่ 176 ลําดับที่ 13

แบบ ผด.02   



44

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

6 อุดหนุนโครงการอบรมพัฒนาทักษะ

ความรูดานดนตรีสากลสําหรับนักเรียน

โครงการอบรมพัฒนาทักษะความรูดานดนตรีสากลสําหรับนักเรียน ตั้งไว 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการอบรมพัฒนาทักษะความรูดานดนตรีสากลสําหรับ

นักเรียน  โรงเรียนบานดายเทพกาญจนาอุปถัมภ ตําบลบานดาย อําเภอแมสาย จังหวัด

เชียงราย โดยเงินอุดหนุนไดไมเกินอัตรสวนของ รายไดจริงในปงบประมาณที่ผานมาโดย

ไมรวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรร ให (14,222,935.16 x 5% = 711,146.76 บาท)

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

20,000 รร.บาน

ดายฯ

กอง

การศึกษา/

รร.บาน

ดายฯ

7

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65

รร.บาน

ดายฯ

กอง

การศึกษา/

รร.บาน

ดายฯ

20,000โครงการสงเสริมการเรียนรูแบบ New Normal ในภาวะวิกฤตโรคระบาดอยางมี

ประสิทธิภาพ ตั้งไว 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสงเสริมการเรียนรูแบบ New Normal ในภาวะวิกฤต

โรคระบาดอยางมีประสิทธิภาพ โรงเรียนบานดายเทพกาญจนาอุปถัมภ ตําบลบานดาย

 อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย โดยเงินอุดหนุนไดไมเกินอัตรสวนของ รายไดจริงใน

ปงบประมาณที่ผานมาโดยไมรวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรร ให (14,222,935.16 x 

5% = 711,146.76 บาท)

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

อุดหนุนโครงการสงเสริมการเรียนรูแบบ

 New Normal ในภาวะวิกฤตโรค

ระบาดอยางมีประสิทธิภาพ

แบบ ผด.02 
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1 30,000 อบต.บาน

ดาย

กอง

การศึกษาฯ

 

2 3,000 อบต.บาน

ดาย

กอง

การศึกษาฯ

 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานตรด

น้ําดําหัวผูสูงอายุ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานตรดน้ําดํา

หัวผูสูงอาย ุเชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาปาย คาวัสด ุอุปกรณ คาวิทยากร และ

คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ โดยคาใชจายใน แตละรายการอาจปรับเพิ่ม/ปรับลด

วงเงิน หรือเพิ่มรายการใหมไดตามความ เหมาะสม และทุกรายการสามารถถัวจาย

ดวยกันได  

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ . 2537 และ

แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน มาตรา 66,67,68

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ

แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2559

- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หนาที ่184 ลําดับที ่8

โครงการประเพณีบวงสรวงพระบรมรา

ชานุสาวรียพระเจาพรมมหาราช

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการประเพณีบวงสรวงพระบรมราชานุ

สาวรียพระเจาพรมมหาราช เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาปาย คาวัสด ุอุปกรณ คา

วิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ โดยคาใชจายใน แตละรายการอาจปรับ

เพิ่ม/ปรับลดวงเงิน หรือเพิ่มรายการใหมไดตามความ เหมาะสม และทุกรายการ

สามารถถัวจายดวยกันได  

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ . 2537 และ

แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน มาตรา 66,67,68

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ

แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2559

- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หนาที ่186 ลําดับที ่13

แบบ ผด.02 
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3 5,000 อบต.บาน

ดาย

กอง

การศึกษาฯ

 

4 15,000 อบต.บาน

ดาย

กอง

การศึกษาฯ

 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

โครงการหลอเทียนพรรษาและถวาย

เทียนพรรษา

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการหลอเทียนพรรษาและถวายเทียน

พรรษา เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาปาย คาวัสด ุอุปกรณ คาวิทยากร และ

คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ โดยคาใชจายใน แตละรายการอาจปรับเพิ่ม/ปรับลด

วงเงิน หรือเพิ่มรายการใหมไดตามความ เหมาะสม และทุกรายการสามารถถัวจาย

ดวยกันได  

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ . 2537 และ

แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน มาตรา 66,67,68

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ

แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2559

- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที ่181 ลําดับที ่1

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65

โครงการวันสําคัญของชาติ/ทางศาสนา

และประเพณี

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการวันสําคัญของชาต/ิทางศาสนาและ

ประเพณี เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาปาย คาวัสด ุอุปกรณ คาวิทยากร และ

คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ โดยคาใชจายใน แตละรายการอาจปรับเพิ่ม/ปรับลด

วงเงิน หรือเพิ่มรายการใหมไดตามความ เหมาะสม และทุกรายการสามารถถัวจาย

ดวยกันได  

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ . 2537 และ

แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน มาตรา 66,67,68

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ

แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2559

- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที ่183 ลําดับที ่7

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02 
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5 62,000 อําเภอแม

สาย

กอง

การศึกษา/

อําเภอแม

สาย

   

อุดหนุนที่ทําการที่ทําการปกครอง

อําเภอแมสายในโครงการจัดงานพระ

ราชพิธี รัฐพิธี และงานสําคัญของชาติ 

ประจําปงบประมาณ 2565 จํานวน 

12 กิจกรรม

1.1 กิจกรรมพิธีเนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร ประจําป 2564 ตั้งไว 5,000 บาท

1.2 กิจกรรมพิธีเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนคริน

ทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2564 ตั้งไว 3,000 บาท

1.3 กิจกรรมประกอบพิธีวันปยมหาราช 23 ตุลาคม 2564

ตั้งไว 3,000 บาท

1.4 กิจกรรมการประกอบพิธีวันคลายวันพระราชสมภพ

รัชกาลที่ 9 ตั้งไว 5,000 บาท

1.5 กิจกรรมงานประเพณีมนัสการและสรงน้ําพระธาตุดอยตุง ประจําป 2565 ตั้งไว 10,000 บาท

1.6 กิจกรรมการประกอบพิธีวันจักรี ตั้งไว 3,000 บาท

1.7 กิจกรรมพิธีรดน้ําดําหัวพอขุนเม็งรายมหาราช และรดน้ําดําหัวในเทศกาลสงกรานต ประจําป 

2565 ตั้งไว 5,000 บาท

1.8 กิจกรรมประกอบพิธีวันฉัตรมงคล ประจําป 2565 

ตั้งไว 5,000 บาท

1.9 กิจกรรมประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา

สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจําป 2565 ตั้งไว 5,000 บาท

1.10 กิจกรรมพิธีทานหาแมฟาหลวง เนื่องในวันคลายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 ณ ไรแมฟาหลวง ตั้งไว 3,000 บาท

1.11 กิจกรรมประกอบพิธีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว  ตั้งไว 10,000 บาท

1.12 กิจกรรมประกอบพิธีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ประจําป 2565 ตั้งไว 5,000 บาท

โดยเงินอุดหนุนไดไมเกินอัตรสวนของ รายไดจริงในปงบประมาณที่ผานมาโดยไมรวมเงินอุดหนุนที่รัฐ

จัดสรร ให (13,677,495.51 x 5% = 683,874.78 บาท)

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 195 ลําดับที่ 29

พ.ศ.๒๕65

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕64

แบบ ผด.02 
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6 20,000 สนง.

วัฒนธรรม

จังหวัด

เชียงราย

กอง

การศึกษา

ฯ/สนง.

วัฒนธรรม

จังหวัด

 

7 30,000 อําเภอแม

สาย

กอง

การศึกษา

ฯ/อําเภอ

แมสาย

 

8 30,000 อบต.บาน

ดาย

สํานักปลัด

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565

อุดหนุน สนง.วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

ในโครงการสืบสานประเพณีนมัสการ

และสรงน้ําพระธาตุดอยตุง

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอยตุง 

โดยเงินอุดหนุนไดไมเกินอัตรสวนของ รายไดจริงในปงบประมาณที่ผานมาโดยไมรวม

เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรร ให (14,222,935.16 x 5% = 711,146.76 บาท)

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ. 2561 - 2565 ) หนาที่ 194 ลําดับที่ 28

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

อุดหนุนโครงการสนับสนุนที่ทําการ

ปกครองอําเภอแมสายโครงการจัดงาน

พอขุนเม็งรายมหาราช ประจําป

งบประมาณ 2565

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนที่ดําการปกครองอําเภอแมสายกิจกรรมการ

จัดงานพอขุนเม็งรายมหาราช โดยเงินอุดหนุนไดไมเกินอัตรสวนของ รายไดจริงใน

ปงบประมาณที่ผานมาโดยไมรวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรร ให (14,222,935.16 x 

5% = 711,146.76 บาท)

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง หนาที่ 

15 ลําดับที่ 31

โครงการวันเด็กแหงชาติ  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการวันเด็กแหงชาต ิเชน คาอาหารและ

เครื่องดื่ม คาปาย คาวัสด ุอุปกรณ คาวิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ โดย

คาใชจายใน แตละรายการอาจปรับเพิ่ม/ปรับลดวงเงิน หรือเพิ่มรายการใหมไดตาม

ความ เหมาะสม และทุกรายการสามารถถัวจายดวยกันได  

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ . 2537 และ

แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน มาตรา 66,67,68

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ

แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2559

- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หนาที ่183 ลําดับที ่5

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

แบบ ผด.02 
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1 5,000 อบต.บาน

ดาย

สํานักปลัด

 

2 1,000 อบต.บาน

ดาย

สํานักปลัด

 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย

พ.ศ.๒๕64หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕63

โครงการปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ลดภาวะโลกรอน ในเขตพื้นที่ของ 

อบต.บานดาย

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลด

ภาวะโลกรอน ในเขตพื้นที่ของ อบต.บานดาย  โดยคาใชจายใน แตละรายการอาจปรับ

เพิ่ม/ปรับลดวงเงิน หรือเพิ่มรายการใหมไดตามความ เหมาะสม และทุกรายการ

สามารถถัวจายดวยกันได  

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ . 2537 และ

แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน มาตรา 66,67,68

- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที ่221 ลําดับที ่6

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ําสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว

6.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

สวนสาธารณะหนองโคม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะ

หนองโคมฯ  โดยคาใชจายใน แตละรายการอาจปรับเพิ่ม/ปรับลดวงเงิน หรือเพิ่ม

รายการใหมไดตามความ เหมาะสม และทุกรายการสามารถถัวจายดวยกันได  

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ . 2537 และ

แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน มาตรา 66,67,68

- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

แบบ ผด.02 
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