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แผนการดําเนินงานฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือแสดงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินงานจริง

ท้ังหมด ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ ซ่ึงการจัดทําแผนดังกลาว จะเปนแนวทางในการ

ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น ใหมีความชัดเจนในเชิงปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

อนึ่งในการจัดทําแผนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือครั้งนี้ ไดรับการสนับสนุนและรวมมือ

จากหนวยงานราชการในพ้ืนท่ีของตําบล และใกลเคียงเปนอยางดี องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือขอขอบคุณ 

คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร

สวนตําบล และหนวยงานราชการ ท่ีไดใหความรวมมือในการจัดทําแผนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลพระยา

บันลือ ใหเปนไปตามจุดมุงหมายท่ีตองการ 
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บทนํา 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25๖๐ ซ่ึงเปนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันใหความสําคัญกับการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยกําหนดกรอบความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การ
บริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.2542 ไดบัญญัติใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการ
กระจายอํานาจใหแกการปกครองสวนทองถ่ิน พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติวา
ดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน
หรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ.2542 ซ่ึงจุดหมายดังกลาวจัดทําข้ึนเพ่ือใหกระจายอํานาจเปนไปอยางโปรงใสและสามารถ
ตรวจสอบได องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมีอํานาจกวางขวางข้ึน ซ่ึงมิใชมีหนาท่ีบริการสาธารณะพ้ืนฐานแกประชาชนใน
ทองถ่ินเทานั้น  แตรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทองถ่ิน และเปนองคกรท่ีเปดใหประชาคม
ทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนอยางมาก 

องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหาปซ่ึงเปนแผนท่ีกําหนดยุทธศาสตรแนว
ทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ โดยแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายในการพัฒนา ในชวง 
5 ป (พ.ศ.25๖๑ – พ.ศ.๒๕๖5) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดทํางบประมาณประจําป เนื่องจากมีลักษณะเปนการ
กําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดข้ึนสําหรับงบประมาณแตละป โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ป ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 
3) พ.ศ.2561 ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ดวนท่ีสุดท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม ๒๕62 
องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลพระยา
บันลือและคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ จึงไดจัดทําแผนดําเนินงานประจําป พ.ศ.25๖4 ตาม
รูปแบบท่ีกําหนดตามหนังสือดังกลาว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เปน “แผนงาน” เพ่ือใหสอดคลองกับ
รูปแบบแผนพัฒนาทองถ่ินหาป โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการ
จริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ประจําปงบประมาณพ.ศ.25๖4 เพ่ือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานของ
โครงการตางๆท่ีไดรับการอนุมัติใหดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.25๖4 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึนและมีการ
ประสานและบูรณาการการทํางานเก่ียวกับหนวยงานอ่ืนๆ รวมท้ังการจําแนกรายละเอียดตางๆของแผนงาน/โครงการใน
แผนการดําเนินงาน เพ่ือใหการติดตามและประมวลผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกมากข้ึน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือมุงหวังวาแผนการ
ดําเนินงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติใชเปนอยางดี 
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 1.2 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 
 1. แผนการดําเนินงานมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาท่ี
ดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณนั้นเพ่ือใหแนวทางในการดําเนินงานใน
ปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน ลดความซํ้าซอนของโครงการ มีการประสาน
และบูรณาการทํางานกับหนวยงานและจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดําเนินงาน 
 2. แผนการดําเนินงานจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุมการดําเนินงาน
ใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 



 3. แผนการดําเนินงาน จะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ท่ีจะบรรจุในแผนการดําเนินงานจะมีท่ีมาจาก 
  3.1 งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (รวมท้ังเงิน
อุดหนุนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการ) 
  3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเกิดจากการจายขาดเงินสะสม เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจายอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเองโดยไมใชงบประมาณ (ถามี) 
  3.4โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ี
ดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด ใหรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะการดําเนินงานครอบคลุมพ้ืนท่ีหลายองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินหรือเปนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีมีความคาบเก่ียวตอเนื่องระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) โดย
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหนวยงานตางๆ ท่ี
เก่ียวของ 
  3.5โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาเห็นวาจะเกิดประโยชนในการ
ประสานการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 
  
 1.3 ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ไดกําหนดใหจัดทําแผนการดําเนินงานตามขอ 26 และ ขอ 27 วา การจัดทําแผนการ
ดําเนินงานใหดําเนินการตามระเบียบนี้โดยมีข้ันตอนดําเนินการดังนี้ 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
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 2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศเปนแผนการ
ดําเนินงาน ท้ังนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัว
กันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 
 3. แผนการดําเนินงานใหจัดทําเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการจากหนวยงานราชการสวนกลาง สวน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้นการขยายเวลา
การจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 
 การจัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ิมเติม 
 ภายหลังจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดจัดทําแผนการดําเนินงานแลวหากองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการ
จัดต้ังงบประมาณเพ่ิมเติมหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหนวยงานราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือไดรับแจงแผนงาน/
โครงการเพ่ิมเติมจากหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ (โดยใหจัดทําเปนแผนการ
ดําเนินงานเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1,2,3,4,......) 



 รางแผนการดําเนินงานใหพิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถ่ินหาป 
 
 1.4 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 

1. ทําใหการดําเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนําแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
3.  เพ่ือใหการใชจายงบประมาณในแตละปของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
4.  ทราบถึงจํานวนงบประมาณท่ีตองจายจริงในแตละป 
5.  สามารถบริหารเวลาในการดําเนินงานโครงการของทุกสวนขององคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ 
6.  สามารถนําแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะหปญหาอันเกิดจากการดําเนินโครงการตางๆตามงบประมาณใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ไดอยางถูกตอง 
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สวนท่ี 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 องคประกอบ ประกอบดวยบัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/

งบประมาณโดยนําเสนอ ดังนี้ 
 2.1 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 
  แบบ ผด.01 เปนแบบบัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบดวย ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวนโครงการท่ีดําเนินการ คิดเปนรอยละของโครงการท้ังหมด 
จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของงบประมาณท้ังหมด หนวยงานรับผิดชอบ 

  การจัดทําแผนการดําเนินงานตามแบบ ผด.01 นี้ จะตองลงรายการยุทธศาสตร  แผนงาน ให
ครบถวนสมบูรณ ลงรายการของจํานวนโครงการท่ีดําเนินการ การคิดเปนรอยละของโครงการท้ังหมด จํานวนงบประมาณ และ
การคิดเปนรอยละของงบประมาณท้ังหมด และตองระบุหนวยงานรับผิดชอบและเม่ือลงแตละยุทธศาสตรและแผนงานแลว 
จะตองรวมผลทุกครั้ง และจะตองรวมผลในภาพรวมท้ังหมดดวย  

  การลงยุทธศาสตรและแผนงานโดยภาพรวมท้ังหมด ผลของการคิดเปนรอยละของโครงการท้ังหมด 
และการคิดเปนรอยละของงบประมาณท้ังหมด จะตองเปนรอยละรอยเสมอ (100) 

 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 
   แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2564 ประกอบดวย ยุทธศาสตรแตละยุทธศาสตรพรอมแสดงแผนงาน โดยมีลําดับท่ี/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานท่ีดําเนินการ/หนวยงานรับผิดชอบหลัก/ปงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจาก
เดือนตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 
 

 
สวนที่ 2 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ 

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 
จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ  จํานวน  คิดเปนรอยละของ หนวย 

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด  งบประมาณ  งบประมาณทั้งหมด ดําเนินการ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 
          

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9 10.47      3,593,700.00  28.10 กองชาง 

    1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 4 4.65      1,536,300.00  12.01 กองชาง 

            

รวม 13 15.12      5,130,000.00  40.11   

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสรมิ

พัฒนาคุณภาพชีวติ 
          

    2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน 
3 3.49         190,000.00  1.49 สํานักปลัด 

    2.2 แผนงานการเกษตร 7 8.14         190,000.00  1.49 สํานักปลัด 

    2.3 แผนงานการศึกษา 12 13.95      4,149,925.00  32.45 สํานักปลัด 

    2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห 2 2.33         332,000.00  2.60 สํานักปลัด 

    2.5 แผนงานสาธารณสุข 8 9.30         340,000.00  2.66 สํานักปลัด 

            

รวม 32 37.21      5,201,925.00  40.68   

 

      

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 
จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ  จํานวน  คิดเปนรอยละของ หนวย 

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด  งบประมาณ  งบประมาณทั้งหมด ดําเนินการ 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ

สงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
          

   จารีต ประเพณี และภูมปิญญาทองถ่ิน           

     3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ 
16 18.60 955000.00 7.47 สํานักปลัด 

            

รวม 16 18.60        955,000.00  7.47   

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจดั

ระเบียบชุมชน/สังคม 
          

    และรักษาความสงบเรียบรอย           

     4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
5 5.81         280,000.00  2.19 

สํานักปลัด/

กองชาง 

     4.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน 
6 6.98         430,000.00  3.36 

สํานักปลัด/

กองชาง 

            

รวม 11 12.79        710,000.00  5.55   

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ

วางแผน สงเสริมการลงทุน  
          

   พานิชยกรรม การทองเที่ยวตาม

เศรษฐกิจพอเพียง 
          

    5.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน 
2 2.33          80,000.00  0.63 สํานักปลัด 

    5.2 แผนงานการบริหารงานทั่วไป 1 1.16         200,000.00  1.56 กองคลัง 

            

รวม 3 3.49        280,000.00  2.19   

  

     

      

   

 
 
 
 

  

      



ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 
จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ  จํานวน  คิดเปนรอยละของ หนวย 

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด  งบประมาณ  งบประมาณทั้งหมด ดําเนินการ 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบรหิาร

จัดการทีด่ ี
          

     6.1 แผนงานการบริหารงานทัว่ไป 5 5.81         312,000.00  2.44 สํานักปลัด 

            

รวม 5 5.81        312,000.00  2.44   

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาการดานการ

บริหารจดัการ 
          

   และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
          

    7.1 แผนงานเคหะและชุมชน 5 5.81         170,000.00  1.33 สํานักปลัด 

    7.2 แผนงานการเกษตร 1 1.16          30,000.00  0.23 สํานักปลัด 

รวม 6 6.98        200,000.00  1.56   

รวมทั้งสิ้น 86 100.00 
   12,788,925.00  

100.00 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



            

 

 
 

 

 

   
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

              
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  

       
ค.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ที่ 1 ยุทธศาตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน         

      
  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

        
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/  

งบประมาณ  

 สถานที ่ หนวย พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ที่ กิจกรรม  ดําเนินการ  ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกวาง 

   

 

472,000   ต.พระยา  กองชาง     

 

 

  

                

  เสริมเหล็กเลียบคลองสามสิบ 

4.00เมตร ยาว 210 เมตร หนา

0.15     บันลือ                            

  หมูที่ 1 เชื่อม หมูที่ 6 

เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม

เหล็ก   

 

                          

  (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565  หนา 30 ไมนอยกวา 840 ตารางเมตร                               

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564 หนา 091)   

 

                              

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต กอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 

   

 

195,000   หมู 7  กองชาง     

 

 

                  

  เสริมเหล็กทางเขาซอยเนื่องทวีหมูที่ 7 กวาง 3.00 เมตร ยาว 115 เมตร     ต.พระยา                            

  

 

หนา 0.15 เมตร    บันลือ                            

  (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 หนา 30 หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก                               

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564 หนา 091) ไมนอยกวา 345 ตารางเมตร                               

                                    



หมายเหต ุ ระยะเวลาดําเนินการสามารถปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

               
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  

ค.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ที่ 1 ยุทธศาตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

          
  Øแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

            
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/  

งบประมาณ  

 สถานที ่ หนวย พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ที่ กิจกรรม  ดําเนินการ  ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน

กวาง 
  206,000  

 ต.พระยา  กองชาง     

 

                   

  เสริมเหล็กเลียบคลอง สปก. 

4.00เมตร ยาว 88 เมตร หนา

0.15     บันลือ                            

  ซอย 25 หมูที่ 1 เชื่อม หมูที่ 2 

และถนนกวาง 3.50 เมตร ยาว 

215   

 

                          

  (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565  หนา 32 เมตร หนา 0.15 เมตร                               

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564 หนา 091) หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก                               

  

 

ไมนอยกวา 325 ตารางเมตร                               

    

 

    

 

            

 

          

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต กอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
  498,000  

 หมู 2  กองชาง     

 

                   

  เสริมเหล็กปลายนา 25  หมูที่ 2 กวาง 3.50 เมตร ยาว 260 เมตร     ต.พระยา                            

  (แผนพัฒนาทองถิน่หาป พ.ศ.2561-2565 หนา 30 หนา 0.15 เมตร    บันลือ                            

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564 หนา 091) หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก                               

  

 

ไมนอยกวา 910 ตารางเมตร                               

                                    

หมายเหต ุ ระยะเวลาดําเนินการสามารถปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม                               



 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

                                                                                                                                                                                

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

               
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  

             
ค.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ที่ 1 ยุทธศาตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

               
  Øแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

                
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/  

งบประมาณ  

 สถานที ่ หนวย พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ที่ กิจกรรม  ดําเนินการ  ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน

กวาง 
  499,500  

 หมู 4  กองชาง     

 

                   

  เสริมเหล็กซอยปมน้ํา หมู 4 

3.00เมตร ยาว 290 เมตร หนา

0.15     ต.พระยา                            

  เชื่อมตําบลคูสลอด 

เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม

เหล็ก    บันลือ                            

  (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565  หนา 34 ไมนอยกวา 870 ตารางเมตร                               

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564 หนา 092) 

 

                              

    

 

                              

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน

กวาง 
  498,000  

 หมู 6  กองชาง     

 

                   

  เสริมเหล็กซอยปมน้ํายอย  

3.50เมตร ยาว 260 เมตร หนา

0.15     ต.พระยา                            

  ซอย สปก. ซอยกลาง หมู 6 

เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม

เหล็ก    บันลือ                            

  (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565  หนา 35 ไมนอยกวา 910 ตารางเมตร                               

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564 หนา 092) 

 

                              

    

 

                              

    

 

                              



หมายเหต ุ ระยะเวลาดําเนินการสามารถปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

               
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  

             
ค.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ที่ 1 ยุทธศาตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

               
  Øแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

                
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/  

งบประมาณ  

 สถานที ่ หนวย พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ที่ กิจกรรม  ดําเนินการ  ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน

กวาง 
  499,500  

 หมู 5  กองชาง     

 

                   

  เสริมเหล็กเลียบคลองสาน หมู 5 

4.00เมตร ยาว 225 เมตร หนา

0.15     ต.พระยา                            

  (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565  หนา 36 

เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม

เหล็ก    บันลือ                            

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564 หนา 092) ไมนอยกวา 900 ตารางเมตร                               

  

 

                                

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน

กวาง 
  494,700  

 หมู 7  กองชาง     

 

                   

  เสริมเหล็กสายเลียบคลอง 

3.50เมตร ยาว 250 เมตร หนา

0.15     ต.พระยา                            

  คางหมู หมู 7 

เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม

เหล็ก    บันลือ                            

  (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565  หนา 36 ไมนอยกวา 875 ตารางเมตร                               

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564 หนา 092) 

 

                              

    

 

                              

    

 

                              

    

 

                              

หมายเหต ุ ระยะเวลาดําเนินการสามารถปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม   

  

 

                           



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

                                                                                                                                                                                

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

               
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  

             
ค.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ที่ 1 ยุทธศาตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

               
  Øแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

                
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/  

งบประมาณ  

 สถานที ่ หนวย พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ที่ กิจกรรม  ดําเนินการ  ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน

กวาง 
  231,000  

 หมู 3  กองชาง     

 

                   

  เสริมเหล็กบริเวณบานนายเสนห 

3.00เมตร ยาว 130 เมตร หนา

0.15     ต.พระยา                            

  ศรีทอง หมูที่ 3 

เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม

เหล็ก    บันลือ                            

  (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565  หนา 37 ไมนอยกวา 390 ตารางเมตร                               

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564 หนา 092)                                 

  

 

                                

        

 

                          

                                    

    

 

                              

                                    

    

 

                              

    

 

                              

    

 

                              

หมายเหต ุ ระยะเวลาดําเนินการสามารถปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม                               

 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมอืงและชมุชนใหนาอยู 

               
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  

            
ค.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ที่ 1 ยุทธศาตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

               
  แผนงานเคหะและชุมชน 

                
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

 งบประมาณ  
 สถานท่ี  หนวย พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ท่ี กิจกรรม  ดําเนินการ  ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการกอสรางลานกีฬาตานยา สนามกีฬากวาง 10.00 เมตร 
  367,000  

 อบต.  กองชาง     
 
 

  
                

  เสพติด (บริเวณองคการบริหารสวน ยาว 29.00 เมตร หนา 0.15 เมตร    พระยา                            

  ตําบลพระยาบันลือ หมู 1 พรอม หรือมีพ้ืนที่คอนกรตีเสรมิเหล็กไมนอย    บันลือ                            

  ติดตั้งสถานอีอกกําลังกาย) กวา 290 ตารางเมตร พรอมติดตั้ง                               

  

(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 ) หนา 

50 เครื่องออกกําลังกาย 9 รายงาน                               

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564 หนา 080)                                 

  

 

                                

        

 

                          

2 โครงการวางทอระบายน้ํา วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
  214,000  

 อบต.  กองชาง     
 
 

  
                

  บริเวณองคการบริหารสวนตําบล Ø 0.60 เมตร ความยาว 140 เมตร    ต.พระยา                            

  พระยาบันลือ หมู 1 พรอมบอพัก    บันลือ                            

  

(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 ) หนา 

56                                 

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564 หนา 081)                                 

  

 

                                

หมายเหตุ  ระยะเวลาดาํเนินการสามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม       

             

 



 

 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมอืงและชมุชนใหนาอยู 

               
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  

            
ค.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ที่ 1 ยุทธศาตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

               
  แผนงานเคหะและชุมชน 

                
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

 งบประมาณ  
 สถานท่ี  หนวย พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ท่ี กิจกรรม  ดําเนินการ  ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนกวาง 3.00 เมตร ยาว 2,200 
  474,300  

 ต.พระยา  กองชาง     
 
                   

  โดยการลงหินคลุก หมู 4 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอย    บันลือ                            

  (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 )  กวา 858 ลูกบาศกเมตร   

 

                          

  เพ่ิมเตมิ ฉบับ 1 หนา 17                                 

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564 หนา 080)                                 

  

 

                                

4 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนกวาง 3.00 เมตร ยาว 2,300 
  481,000  

 ต.พระยา  กองชาง       
   

               

  แปลงเกษตร สปก.หมู 6 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอย    บันลือ                            

  (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 )  กวา 897 ลูกบาศกเมตร   

 

                          

  เพ่ิมเตมิ ฉบับ 1 หนา 17                                 

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564 หนา 080)                                 

  

 

                                

  

 

                                

หมายเหตุ  ระยะเวลาดาํเนินการสามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม       

            



 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาภาคการผลิต ภาคการคาและบริการเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

              
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตรที ่2 ดานการสงเสรมิและพัฒนาคุณภาพชวีิต 

             
ค.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงสเริมพัฒนาคุณภาพชวีิต 

             
  แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน 

                
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

 งบประมาณ  
 สถานท่ี  หนวย พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ท่ี กิจกรรม  ดําเนินการ  ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ จัดกิจกรรมสงเสรมิศักยภาพของ    100,000   ต.พระยา  สํานักปลัด     
 
                   

  

(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 

หนา 66 ผูสูงอายุตําบลพระยาบันลือ    บันลือ                            

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564 หนา 082)                                 

                                    

                                    

                                    

2 โครงการคายครอบครัวลอมรกั จัดกิจกรรมคายครอบครวัลอมรกั 
     30,000  

 ต.พระยา  สํานักปลัด     
 
                   

  

(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 

หนา 66      บันลือ          

  

                

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564 หนา 082)                                 

                                    

                                    

                                    

          

 

                        

หมายเหตุ  ระยะเวลาดาํเนินการสามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม 

  

 

    

    
                                               

 

 



 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาภาคการผลิต ภาคการคาและบริการเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

              
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตรที ่2 ดานการสงเสรมิและพัฒนาคุณภาพชวีิต 

             
ค.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงสเริมพัฒนาคุณภาพชวีิต 

             
  แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน 

                
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

 งบประมาณ  
 สถานท่ี  หนวย พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ท่ี กิจกรรม  ดําเนินการ  ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 อุดหนนุกลุมสตรี หมูที่ 1 - หมูที่ 7 อุดหนนุงบประมาณกลุมสตร ี      60,000   ต.พระยา  สํานักปลัด     
 
 

  
                

  

(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 

หนา 68 หมูที่ 1 - หมูที่ 7 ตําบลพระยาบันลือ    บันลือ                            

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564 หนา 084)                                 

  

 

                                

                                    

                                    

                                    

          

 

                        

หมายเหตุ  ระยะเวลาดาํเนินการสามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม 

  

 

    

    
                                               

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาภาคการผลิต ภาคการคาและบริการเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

              
ข.ยุทธศาสตรการของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียงไปสูความย่ังยืน 

            
ค.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงสเริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 

              
  แผนงานการเกษตร 

                ลําดั

บ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/  งบประมาณ   สถานท่ี  หนวย พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ท่ี กิจกรรม  ดําเนินการ  ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการฝกอบรมใหความรูดาน จัดฝกอบรมใหความรูดานอาชพีเสรมิ     30,000   ต.พระยา  สํานักปลัด       
 
                 

  อาชีพเสริมเพ่ิมรายไดหลักสูตร เพ่ิมรายไดหลักสูตรโรงเรียนเกษตรกร    บันลือ                            

  โรงเรียนเกษตรกร                                 

  

(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 หนา 

70)                                 

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564) หนา 093)                                 

2 โครงการจัดฝกอบรมใหความรู จัดฝกอบรมใหความรู 
    30,000  

 ต.พระยา  สํานักปลัด       
   

               

  ดานการเกษตร (ดานการเพาะปลูก ดานการเกษตร (ดานการเพาะปลูก    บันลือ                            

  /เล้ียงสัตว) /เล้ียงสัตว) เศรษฐกิจพอเพียง                               

  

(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 หนา 

69)                                 

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564) หนา 093)                                 

หมายเหตุ  ระยะเวลาดาํเนินการสามารถปรับเปลีย่นได้ตาม

ความเหมาะสม         

            



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาภาคการผลิต ภาคการคาและบริการเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

              
ข.ยุทธศาสตรการของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียงไปสูความย่ังยืน 

            
ค.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงสเริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 

              
  แผนงานการเกษตร 

                ลําดั

บ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/  งบประมาณ   สถานท่ี  หนวย พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ท่ี กิจกรรม  ดําเนินการ  ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการอบรมและสงเสริมการปลูก อบรมและสงเสริมการปลูก     30,000   ต.พระยา  สํานักปลัด     
 
                   

  พืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว พืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว    บันลือ                            

  

(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 หนา 

69)                                 

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564) หนา 093)                                 

                                    

4 โครงการสงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ สงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑจาก     30,000   ต.พระยา  สํานักปลัด     
 
                   

  จากเกษตร ดวยระบบอบแหง เกษตร ดวยระบบอบแหง    บันลือ                            

  พลังงานแสงอาทติย พลังงานแสงอาทติย                               

  

(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 หนา 

70)                                 

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564) หนา 094                                 

หมายเหตุ  ระยะเวลาดาํเนินการสามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม 

                

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาภาคการผลิต ภาคการคาและบริการเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

              
ข.ยุทธศาสตรการของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียงไปสูความย่ังยืน 

            
ค.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงสเริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 

              
  แผนงานการเกษตร 

                ลําดั

บ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/  งบประมาณ   สถานท่ี  หนวย พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ท่ี กิจกรรม  ดําเนินการ  ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการอบรมใหความรูการผลิตขาว อบรมใหความรูการผลิตขาว     20,000   ต.พระยา  สํานักปลัด     
 
 

  
                

  เพ่ือบริโภคแบบครบวงจร เพ่ือบริโภคแบบครบวงจร    บันลือ                            

  

(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 หนา 

70)                                 

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564) หนา 094                                 

6 โครงการธนาคารน้ําใตดินในพ้ืนที ่ ดําเนนิการธนาคารน้ําใตดิน      30,000   ต.พระยา  สํานักปลัด     
 
 

  
                

  ตําบลพระยาบันลือ การบริหารจัดการ การบริหารจัดการน้ําตามปรัชญา    บันลือ                            

  น้ําตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง                               

  

(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 หนา 

64)                                 

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564) หนา 094                                 

หมายเหตุ  ระยะเวลาดาํเนินการสามารถปรับเปลีย่นได้ตาม

ความเหมาะสม 

                 

 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาภาคการผลิต ภาคการคาและบริการเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

              
ข.ยุทธศาสตรการของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียงไปสูความย่ังยืน 

            
ค.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงสเริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 

              
  แผนงานการเกษตร 

                ลําดั

บ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/  งบประมาณ   สถานท่ี  หนวย พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ท่ี กิจกรรม  ดําเนินการ  ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการจัดทําแปลงสาธิต จัดทําแปลงสาธิต     20,000   ต.พระยา  สํานักปลัด     
 
 

  
                

  ตามแนวทฤษฎีใหม ตามแนวทฤษฎีใหม    บันลือ                            

  

(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 หนา 

69)                                 

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564) หนา 093                                 

                                    

                                    

                                    

หมายเหตุ  ระยะเวลาดาํเนินการสามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม 

                 
  

  

  
  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 



แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาเมอืงและชุมชนใหนาอยู 

              
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตรที ่2 การพัฒนาดานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

            
ค.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวติ 

            
  แผนงานการศึกษา 

                
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

 งบประมาณ  
 สถานท่ี  หนวย พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ท่ี กิจกรรม  ดําเนินการ  ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 คาอาหารเสริม(นม) สําหรับ จายคาอาหารเสริม(นม) สําหรับ 
   203,320  

 ศพด.  

 

สํานักปลัด 

  

                      

  เด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   

 พระยา

บันลือ                            

  องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ 

องคการบริหารสวนตําบลพระยา

บันลือ                               

  (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 หนา 75)                                 

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564) หนา 074                                 

2 คาอาหารเสริม(นม) สําหรับ จายคาอาหารเสริม(นม) สําหรับ 
   949,505  

 โรงเรียน

สังกัด  

 

สํานักปลัด 

  

                      

  นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน เด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    สพฐ                            

  คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืน องคการบริหารสวนตําบลพระยา                               

  ฐาน (สพฐ) บันลือ                               

  (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 หนา 75)                                 

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564) หนา 074                                 

หมายเหตุ  ระยะเวลาดาํเนินการสามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม                

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 



แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาเมอืงและชุมชนใหนาอยู 

              
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตรที ่2 การพัฒนาดานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

            
ค.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวติ 

            
  แผนงานการศึกษา 

                
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

 งบประมาณ  
 สถานท่ี  หนวย พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ท่ี กิจกรรม  ดําเนินการ  ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 คาอาหารกลางวันนกัเรียน จายเปนคาอาหารกลางวันนักเรียน  1,868,000   ร.ร. สังกดั  

 

สํานักปลัด 
 

                        

  ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน    สพฐ                            

  คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน (สพฐ) 

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
(สพฐ)                               

  (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 หนา 75)                                 

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564) หนา 075                                 

4 คาอาหารกลางวันศูนย จายเปนคาอาหารกลางวันนักเรียน    490,000   ศพด.  

 

สํานักปลัด 
 

                        

  พัฒนาเดก็เล็กองคการบริหาร ศูนยพัฒนาเดก็เล็กองคการบริหาร    องคการ    
  

                      

  สวนตําบลพระยาบันลือ สวนตําบลพระยาบันลือ    บริหารสวน                            

  (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 หนา 71)      ตําบล                            

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564) หนา 073     

 พระยา

บันลือ                            

หมายเหตุ  ระยะเวลาดาํเนินการสามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม  
  

        

        
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 



แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาเมอืงและชุมชนใหนาอยู 

              
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตรที ่2 การพัฒนาดานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

            
ค.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวติ 

            
  แผนงานการศึกษา 

                
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

 งบประมาณ  
 สถานท่ี  หนวย พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ท่ี กิจกรรม  ดําเนินการ  ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการปฐมนิเทศและประชมุ จัดปฐมนิเทศและประชุมผูปกครอง      30,000   ศพด,  

 

สํานักปลัด 
 

                        

  ผูปกครองของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศพด. องคการบริหารสวน    อบต.พระยา    
  

                      

  องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ ตําบลพระยาบันลือ    บันลือ                            

  (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 หนา 72)                                 

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564) หนา 073                                 

6 โครงการจัดทําส่ือประชาสัมพันธ จัดทําส่ือประชาสัมพันธ      30,000   ศพด,  

 

สํานักปลัด 
 

                        

  การเรียนรูพัฒนาการของเดก็เล็ก การเรียนรูพัฒนาการของเดก็เล็ก    อบต.พระยา    
  

                      

  ชอง ศพด.อบต.พระยาบันลือ ชอง ศพด.อบต.พระยาบันลือ    บันลือ                            

  (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 หนา 72)                                 

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564) หนา 073                                 

หมายเหตุ  ระยะเวลาดาํเนินการสามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม   

 

  

            
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 



องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาเมอืงและชุมชนใหนาอยู 

              
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตรที ่2 การพัฒนาดานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

            
ค.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวติ 

            
  แผนงานการศึกษา 

                
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

 งบประมาณ  
 สถานท่ี  หนวย พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ท่ี กิจกรรม  ดําเนินการ  ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการทัศนศึกษานอกสถานที ่ จัดทัศนศึกษานอกสถานที ่      30,000   ศพด,  สํานักปลัด     
 
                   

  ของ ศพด.อบต.พระยาบันลือ ของ ศพด.อบต.พระยาบันลือ    อบต.พระยา          
  

                

  (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 หนา 72)      บันลือ                            

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564) หนา 073                                 

  

 

              

  

              

8 โครงการวนัเดก็แหงชาต ิ เพ่ือจัดกิจกรรมในวันเดก็แหงชาต ิ    100,000   ต.พระยา  สํานักปลัด     

 

                  

  (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 หนา 71)      บันลือ                            

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564) 073                                 

                                    

หมายเหตุ  ระยะเวลาดาํเนินการสามารถปรับเปลีย่นได้ตามความ

เหมาะสม 

 

  

 

  

             

 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรอียุธยา 



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาเมอืงและชุมชนใหนาอยู 

              
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตรที ่2 การพัฒนาดานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

            
ค.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวติ 

            
  แผนงานการศึกษา 

                
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

 งบประมาณ  
 สถานท่ี  หนวย พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ท่ี กิจกรรม  ดําเนินการ  ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 การจดัการเรียนการสอน เปนคาใชจาย การจัดการเรียน    170,000   ศพด,  

 

สํานักปลัด 
 

                        

  ให ศพด.อบต.พระยาบันลือ 

การสอนให ศพด.อบต.พระยา

บันลือ    อบต.พระยา    

  

                      

  (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 หนา 75)      บันลือ                            

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564) หนา 073                                 

10 การสนับสนนุคาใชจายจัดการศึกษา สนับสนุนคาใชจายจัดการศึกษา      79,100   ศพด,  

 

สํานักปลัด 
 

  

                      

  ให ศพด.อบต.พระยาบันลือ ให ศพด.อบต.พระยาบันลือ    อบต.พระยา                            

  (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 หนา 75) 

- คาเครือ่งแบบนกัเรียน 21,000 

บาท    บันลือ                            

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564) หนา 074 

- คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 30,100 

บาท                               

    - คาหนังสือเรียน 14,000 บาท                               

    - คาอุปกรณการเรียน 14,000 บาท                               

หมายเหตุ  ระยะเวลาดาํเนินการสามารถปรับเปลีย่นได้ตามความ

เหมาะสม 

 

  

 

  

             

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 



  

  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาเมอืงและชุมชนใหนาอยู 

              
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตรที ่2 การพัฒนาดานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

            
ค.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวติ 

            
  แผนงานการศึกษา 

                
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

 งบประมาณ  
 สถานท่ี  หนวย พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ท่ี กิจกรรม  ดําเนินการ  ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 โครงการกอสรางอางแปรงฟนพรอม กอสรางอางแปรงฟนพรอมอาง    100,000   ศพด,  สํานักปลัด     
 
                   

  อางลางหนา บริเวณศูนยพัฒนา ลางหนา ศพด.อบต.พระยาบันลือ    อบต.พระยา          
  

                

  เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล (แบบแปลน กองชาง)    บันลือ                            

  พระยาบันลือ                                 

  (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 หนา 72)                                 

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564) หนา 075                                 

12 โครงการติดตั้งมาน บริเวณศูนย ติดตั้งมาน บริเวณ ศพด.อบต.    100,000   ศพด,  สํานักปลัด     
 
 

  
                

  พัฒนาเดก็เล็กองคการบริหาร พระยาบันลือ    อบต.พระยา                            

  สวนตําบลพระยาบันลือ      บันลือ                            

  (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 หนา 72)                                 

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564) หนา 075                                 

หมายเหตุ  ระยะเวลาดาํเนินการสามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม 

    

             



แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาเมอืงและชุมชนใหนาอยู 

              
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตรที ่2 ดานการสงเสรมิและพัฒนาคุณภาพชวีิต 

             
ค.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงสเริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 

             
  แผนงานสังคมสงเคราะห 

                ลําดั

บ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/  งบประมาณ   สถานท่ี  หนวย พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ท่ี กิจกรรม  ดําเนินการ  ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจางเหมารถ รับ-สง สงเคราะหเด็กยากจนและดอยโอกาส    312,000   ต.พระยา  

 

สํานักปลัด 
 

                        

  เด็กนักเรียนยากจนและดอยโอกาส ในดานสงเสริมคุณภาพชีวิต โดยการ    บันลือ                            

  ของศูนยพัฒนาเดก็เล็ก จางเหมารถ รับ-สง ในการเดินทาง                               

  

(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 หนา 

76) ไปเรียนที่ ศพด. อบต พระยาบันลือ                               

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564) หนา 078                                 

2 โครงการ Home health care จัดกิจกรรมเย่ียมบานพัฒนาคุณภาพ     20,000   ต.พระยา  

 

สํานักปลัด 
 

                        

  (เย่ียมบานพัฒนาคุณภาพชีวติ) ชีวิต    บันลือ    
  

                      

  

(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 หนา 

76)                                 

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564) หนา 078                                 

                                    

หมายเหตุ  ระยะเวลาดาํเนินการสามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม 

        

              

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 



แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาเมอืงและชุมชนใหนาอยู 

               
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตรที ่2 ดานการสงเสรมิและพัฒนาคุณภาพชวีิต 

             
ค.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงสเริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 

             
  แผนงานสาธารณสุข 

                
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/  

งบประมาณ  

 สถานท่ี  หนวย พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ท่ี กิจกรรม  ดําเนินการ  ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการอบรมใหความรูและรณรงค 

จัดอบรมใหความรูและ

รณรงคโรค      30,000   ต.พระยา  สํานักปลัด   

 

          

  โรคไขเลือดออก ไขเลือดออก    บันลือ                            

  (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 หนา 78)                                 

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564) หนา 076     

 

                          

2 โครงการ Big Cleaning Day 

จัดกิจกรรม Big Cleaning 

Day 
     30,000  

 ต.พระยา  สํานักปลัด     
 
 

  

                

  (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 หนา 79) 

กิจกรรม 5 ส. สงเสริมการ

รักษา    บันลือ                            

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564) หนา 077 ความสะอาด                               

3 โครงการสงเสริมใหความรูดาน 

จัดกิจกรรมสงเสรมิให

ความรูดาน 
     30,000  

 ต.พระยา  สํานักปลัด     
 
 

  

                

  สุขภาพแกประชาชน 

สุขภาพและการออกกําลัง

กายแก    บันลือ                            

  (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 หนา 78) ประชาชน                               

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564) หนา 076                                 

หมายเหตุ  ระยะเวลาดาํเนินการสามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม 

    

              



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาเมอืงและชุมชนใหนาอยู 

               
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตรที ่2 ดานการสงเสรมิและพัฒนาคุณภาพชวีิต 

             
ค.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงสเริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 

             
  แผนงานสาธารณสุข 

                
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/  

งบประมาณ  

 สถานท่ี  หนวย พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ท่ี กิจกรรม  ดําเนินการ  ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการอบรมใหความรูและรณรงค 

จัดกิจกรรมอบรมใหความรู

และ 
     30,000  

 ต.พระยา  สํานักปลัด     

 

  
 

                  

  การปองกนัโรคเอดส รณรงคการปองกนัโรคเอดส    บันลือ                            

  (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 หนา 79)                                 

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564) หนา 077                                 

5 โครงการสงเสริมใหความรูเรื่องยา 

จัดกิจกรรมอบรมใหความรู

เรื่อง      30,000   ต.พระยา  สํานักปลัด     

 

  
 

                  

  สามัญประจําบานใหหมูบาน/ 

ยาสามัญประจําบานใหแก

ประชาชน    บันลือ                            

  ชุมชน/อสม ในหมูบาน กลุม อสม.                               

  (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 หนา 78)                                 

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564) หนา 076                                 

หมายเหตุ  ระยะเวลาดาํเนินการสามารถปรับเปลีย่นได้ตามความ

เหมาะสม 

   
      

           

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาเมอืงและชุมชนใหนาอยู 

               
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตรที ่2 ดานการสงเสรมิและพัฒนาคุณภาพชวีิต 

             
ค.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงสเริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 

             
  แผนงานสาธารณสุข 

                
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/  

งบประมาณ  

 สถานท่ี  หนวย พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ท่ี กิจกรรม  ดําเนินการ  ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 

เพ่ือเปนคาใชจายโครงการ

สัตวปลอดโรค  
     30,000  

 ต.พระยา  สํานักปลัด     
 
                   

  จากโรคพิษสุนขับาตามพระปณิธานของ 

คนปลอดภัยจากโรคพิษ

สุนัขบา ตาม    บันลือ          

  

                

  ศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอก พระปณิธาน ของ                               

  พลอากาศเอกหญิง สมเดจ็พระเจา 

พลอากาศเอกหญิง สมเดจ็

พระเจา                               

  นองนางเธอ เจาฟาจฬุาภรณ 

นองนางเธอ เจาฟาจฬุา

ภรณ                               

  ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมาร ี

ภรณวลัยลักษณ อัครราช

กุมาร ี                               

  กรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัติย 

กรมพระศรีสวางควฒัน 

วรขัตติย 
  

                            

  ราชนาร ี ราชนาร ี                               

  (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 หนา 79)                                 

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564) หนา 077                                 

หมายเหตุ  ระยะเวลาดาํเนินการสามารถปรับเปลีย่นได้ตามความ

เหมาะสม 

 

    

             



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาเมอืงและชุมชนใหนาอยู 

               
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตรที ่2 ดานการสงเสรมิและพัฒนาคุณภาพชวีิต 

             
ค.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงสเริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 

             
  แผนงานสาธารณสุข 

                
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/  

งบประมาณ  

 สถานท่ี  หนวย พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ท่ี กิจกรรม  ดําเนินการ  ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 อุดหนนุโครงการ พระราชดําร ิ

เพ่ืออดุหนุนโครงการ 

พระราชดําร ิ
    140,000  

 ต.พระยา  

 
สาํนกัปลดั                         

  การบรกิารดานสาธารณสุข ทั้ง 7 

การบรกิารดานสาธารณสุข 

ทั้ง 7    บันลือ                            

  หมูบาน 

หมูบาน ในพ้ืนที่ตําบลพระ

ยาบันลือ                               

  (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 หนา 80) หมูบานละ 20,000 บาท                               

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564) หนา 077                                 

                                    

8 โครงการอบรมใหความรูและควบคุม 

เพ่ืออบรมใหความรูและ

ควบคุม 
     20,000  

 ต.พระยา  

 
สาํนกัปลดั                         

  โรคติดตอ โรคติดตอ    บันลือ                            

  (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 หนา 78)                                 

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564) หนา 076                                 

หมายเหตุ  ระยะเวลาดาํเนินการสามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม     

               
  



 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

       

 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

       

 
องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

       

 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่2 พัฒนาเมอืงและชมุชนใหนาอยู 

                      

 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตรที ่6 การพัฒนาสงเสริมคุณธรรมดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิน่ 

             

 
ค.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการสงเสรมิศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิน่ 

                 

 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

                      

 
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/  

งบประมาณ  

 สถานท่ี  หนวย พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

       

 
ท่ี กิจกรรม  ดําเนินการ  ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

       

 
1 โครงการกิจกรรมวนัคลายวันสวรรคต จัดกิจกรรมนอมรําลึกถึงในหลวง      20,000   ต.พระยา  

 
สาํนกัปลดั                         

       

 
  ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร ร.9 แสดงถึงความจงรกัภักด ี    บันลือ                            

       

 
  มหาภูมิพล อดุลเดช บรมนาถบพิตร  (ตักบาตร)                               

       

 
  (รัชการที่ 9)                                 

       

 
  (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 ) หนา 81                                 

       

 
  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564) หนา 085                                 

       

 
2 โครงการวนัเฉลิมพระชนมพรรษา จัดกิจกรรม 12 สิงหามหาราชนิ ี     20,000   ต.พระยา  สํานักปลัด                   

 

  

       

 
  สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง แสดงความจงรกัภักด ี    บันลือ                            

       

 
  (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 หนา 82)                                 

       

 
  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564 ) หนา 086                                 

       

 
หมายเหตุ  ระยะเวลาดาํเนินการสามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม   
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

       

 
องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

       

 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่2 พัฒนาเมอืงและชมุชนใหนาอยู 

                      

 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตรที ่6 การพัฒนาสงเสริมคุณธรรมดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิน่ 

             

 
ค.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการสงเสรมิศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิน่ 

                 

 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

                      

 
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/  

งบประมาณ  

 สถานท่ี  หนวย พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

       

 
ท่ี กิจกรรม  ดําเนินการ  ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

       

 
3 อุดหนนุการจัดงานรฐัและพิธีตางๆ อุดหนนุกจิกรรมเกี่ยวกับงานรัฐพิธ ี

      5,000  
 ต.พระยา  

 
สํานักปลัด 

  
                      

       

 
  (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 หนา 86 ตางๆ    บันลือ                            

       

 
  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564 ) หนา 087                                 

       

 
4 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ จัดกิจกรรมอบรมใหความรูเกี่ยวกับ     30,000   ต.พระยา  

 
                         

       

 
  พระราชกรณียกิจที่สําคัญในดาน พระราชกรณียกิจที่สําคัญในดาน    บันลือ  สํานักปลัด  

  
                      

       

 
  ตางๆ ตางๆ                               

       

 
  (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 หนา 86)                                 

       

 
  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564 ) หนา 086                                 

       

 
                                    

       
 

      

 

                              

      

 

หมายเหตุ  ระยะเวลาดาํเนินการสามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม 

      

             

34 

      

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

       

 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

       



 
องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

       

 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่2 พัฒนาเมอืงและชมุชนใหนาอยู 

                      

 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตรที ่6 การพัฒนาสงเสริมคุณธรรมดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิน่ 

             

 
ค.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการสงเสรมิศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิน่ 

                 

 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

                      

 
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/  

งบประมาณ  

 สถานท่ี  หนวย พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

       

 
ท่ี กิจกรรม  ดําเนินการ  ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

       

 
5 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา     50,000   ต.พระยา  สํานักปลัด                 

 

    

       

 
  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว    บันลือ                            

       

 
  มหาวชิรายลงกรณบดนิทรเทพย มหาวชิรายลงกรณบดนิทรเทพย                               

       

 
  วรางกรู (รัชกาลที่ 10) วรางกรู (รัชกาลที่ 10)                               

       

 
  (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 หนา 82                                 

      
                                                                            

 

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564 ) หนา 085                                 

       

 
6 โครงการรฐัพิธ ี อุดหนนุการจัดงานรฐัพิธีตางๆ     30,000   ต.พระยา  

 
สกันกัปลดั 

  

                      

       

 
  (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 หนา 82      บันลือ                            

       

 
  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564 ) หนา 086                                 

       

 
หมายเหตุ  ระยะเวลาดาํเนินการสามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม 

    
  

           

35 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

       

 
องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

       

 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่2 พัฒนาเมอืงและชมุชนใหนาอยู 

                      

 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตรที ่6 การพัฒนาสงเสริมคุณธรรมดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิน่ 

             

 
ค.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการสงเสรมิศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิน่ 

                 

 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

                      

 
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/  

งบประมาณ  

 สถานท่ี  หนวย พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

       

 
ท่ี กิจกรรม  ดําเนินการ  ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

       

 
7 อุดหนนุกิ่งกาชาดอําเภอลาด อุดหนนุกิ่งกาชาดอําเภอลาด     20,000   ต.พระยา  สํานักปลัด         

 

        

       

 
  หลวง หลวง    บันลือ                            

       

 
  (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 หนา 82                                 

       

 
  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564 ) หนา 086                                 

       

 

8 อุดหนนุงานยอยศย่ิงฟา อยุธยา อุดหนนุใหแกที่ทําการปกครอง     40,000   ต.พระยา  สํานักปลัด 

 

               

       

 
  มรดกโลกประจําปงบประมาณ 2564 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    บันลือ                            

       

 
  (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 หนา 82                                 

       

 
  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564 ) หนา 086                                 

       
 

            

 

                        

      

 
หมายเหตุ  ระยะเวลาดาํเนินการสามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม 

   
  

           

36 

      

 

 

 

 

 

 

       



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

       

 
องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

       

 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่2 พัฒนาเมอืงและชมุชนใหนาอยู 

                      

 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตรที ่6 การพัฒนาสงเสริมคุณธรรมดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิน่ 

             

 
ค.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการสงเสรมิศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิน่ 

                 

 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

                      

 
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/  

งบประมาณ  

 สถานท่ี  หนวย พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

       

 
ท่ี กิจกรรม  ดําเนินการ  ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

       

 
9 อุดหนนุโครงการเรียนรูตามอัธยาศัย อุดหนนุงบประมาณใหมสิัยิด   300,000   ต.พระยา  สํานักปลัด     

 

 
         

       

 
  ในตําบลพระยาบันลือ ดําเนนิกจิกรรม จํานวน 6 มัสยิด    บันลือ                            

       

 
  (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 )                                 

       

 
  เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1 หนา 25                                 

       

 
  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564 ) หนา 087                                 

      
                                                                            

 
10 อุดหนนุโครงการเรียนรูตามอัธยาศัย อุดหนนุงบประมาณใหวดั   150,000   ต.พระยา  สํานักปลัด     

 

 
         

       

 
  ในตําบลพระยาบันลือ ดําเนนิกจิกรรม จํานวน 3 แหง    บันลือ                            

       

 
  (ประธีปธรรมนําชวีิต)                                 

       

 
  (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 )                                 

       

 
  เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1 หนา 25                                 

      
                                                                            

 

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564 ) หนา 087                                 

       
หมายเหตุ  ระยะเวลาดาํเนินการสามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม 

   
  

           

 

      

 
 

       



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

       

 
องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

       

 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่2 พัฒนาเมอืงและชมุชนใหนาอยู 

                      

 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตรที ่6 การพัฒนาสงเสริมคุณธรรมดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิน่ 

             

 
ค.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการสงเสรมิศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิน่ 

                 

 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

                      

 
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/  

งบประมาณ  

 สถานท่ี  หนวย พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

       

 
ท่ี กิจกรรม  ดําเนินการ  ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

       

 
11 โครงการสงเสริมสุขภาพกาย จัดกิจกรรมสงเสรมิดาน สุขภาพกาย     30,000   ต.พระยา  สํานักปลัด   

 

                 

       

 
  สุขภาพจิตดี ตามวถิีพุทธ สุขภาพจิตใจ ตามวถิีพุทธ ใหกับประ-    บันลือ                            

       

 
  (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 หนา 83) ชาชนในพ้ืนที่ตําบลพระยาบันลือ                               

       

 
  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564 ) หนา 086                                 

       

 

12 โครงการสานใจไทยสูใจใต จัดกิจกรรมสงเสรมิสรางโอกาสใน     30,000   ต.พระยา  สํานักปลัด   

 

          

       

 
  (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 หนา 84) การแลกเปล่ียนเรียนรูวถิีชีวิตของ    บันลือ                            

       

 
  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564 ) หนา 086 ครอบครัวมุสลิมในพ้ืนที่ตําบลพระยา                               

       

 
    บันลือและพ้ืนที่ไกลเคียง                               

       
 

            

 

                        

      

 
หมายเหตุ  ระยะเวลาดาํเนินการสามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม 

    
  

           

38 

      

 

 

 

 

 

 

       



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

       

 
องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

       

 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่2 พัฒนาเมอืงและชมุชนใหนาอยู 

                      

 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตรที ่6 การพัฒนาสงเสริมคุณธรรมดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิน่ 

             

 
ค.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการสงเสรมิศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิน่ 

                 

 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

                      

 
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/  

งบประมาณ  

 สถานท่ี  หนวย พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

       

 
ท่ี กิจกรรม  ดําเนินการ  ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

       

 
13 โครงการสืบสานและอนรุักษประเพณ ี จัดกิจกรรมวันประเพณีสงกรานต   100,000   ต.พระยา  สํานักปลัด           

 

          

       

 
  สงกรานตและวันผูสูงอายุ และกจิกรรมสงเสริมดานสุขภาพ    บันลือ                            

       

 
  (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 หนา 85) ของผูสูงอายุ                               

       

 
  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2563 ) หนา 086                                 

       

 

14 โครงการอบรมสงเสริมใหความรู จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม มารยาท 
    30,000  

 ต.พระยา  สํานักปลัด     
 
                   

       

 
  ปลูกจิตสํานึก ดานคุณธรรม ทางดานศาสนา    บันลือ                            

       

 
  (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 หนา 95)                                 

       

 
  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564 ) หนา 065                                 

       

 
หมายเหตุ  ระยะเวลาดาํเนินการสามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม 

 
  

 

      

      
  

 

  

39 

      

 

 

 

 

 

 

 

       



 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

       

 
องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

       

 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่2 พัฒนาเมอืงและชมุชนใหนาอยู 

                      

 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตรที ่6 การพัฒนาสงเสริมคุณธรรมดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิน่ 

             

 
ค.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการสงเสรมิศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิน่ 

                 

 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

                      

 
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/  

งบประมาณ  

 สถานท่ี  หนวย พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

       

 
ท่ี กิจกรรม  ดําเนินการ  ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

       

 
15 โครงการวนัคลายวันเฉลิมพระชนม จัดกิจกรรมวันคลายวนัเฉลิมพระ     50,000   ต.พระยา  สํานักปลัด   

 

                  

       

 
  พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร ชนมพรรษาฯ    บันลือ                            

       

 
  มาหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม                                 

       

 
  นาถบพิตร วันชาติและวันพอแหงชาต ิ                                 

       

 
  (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 หนา 81)                                 

       

 
  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564 ) หนา 085                                 

       

 
16 โครงการวนัเฉลิมพระชนม จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา     50,000   ต.พระยา  สํานักปลัด               

 

      

       

 
  พรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจา สมเด็จพระนางเจาสุทิดาฯ    บันลือ                            

       

 
  สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชนิ ี                                 

       

 
  (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 หนา 82)                                 

       

 
  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564 ) หนา 085                                 

       

 
หมายเหตุ  ระยะเวลาดาํเนินการสามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม 

  
  

            
  

40 

        
  



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาเมอืงและชุมชนใหนาอยู 

               
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตรที ่3 การพัฒนาดานการจดัระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบรอย 

           
ค.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบรอย 

            
  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

                
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

 งบประมาณ  
 สถานท่ี  หนวย พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ท่ี กิจกรรม  ดําเนินการ  ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดตั้งจุดตรวจ/สายตรวจ จัดตั้งจุดตรวจ/สายตรวจ      20,000   ต.พระยา  สํานักปลัด   

 

  ชุมชน (อปพร) ชุมชน (อปพร)     บันลือ                            

  

(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565) หนา 

87                                 

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564) หนา 071     

 

                          

2 โครงการตั้งจดุตรวจใหบริการ ตั้งจุดตรวจใหบรกิาร 
     30,000  

 ต.พระยา  

 

สํานักปลัด 
 

                        

  ประชาชน ชุมชน ในเทศกาลตางๆ ประชาชน ชุมชน ในเทศกาลตางๆ    บันลือ  
  

                        

  

(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565) หนา 

87                                 

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564) หนา 071                                 

3 โครงการขับขี่ปลอดภัย จัดอบรมใหความรูในการขับขีร่ถ 
     30,000  

 ต.พระยา  สํานักปลัด     
 
                   

  

(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565) หนา 

87 ใหปลอดภัย พรอมการปฏิบัติตาม    บันลือ                            

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564) หนา 071 ระเบียบ และกฏจราจรตางๆ                               

หมายเหตุ  ระยะเวลาดาํเนินการสามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม 

        

            
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

ก.ยุทธศาสตรการของ อปท. ในเขตจังหวัดพระนครศรอียุธยา ยุทธศาสตรที่ 8 ดานการปองกนับรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบรียบรอย 

          
ข.ยุทธศาสตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาเมอืงและชุมชนใหนาอยู 

               
ค.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรกัษาความสงบเรียบรอย 

       
  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

                
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

 งบประมาณ  
 สถานท่ี  หนวย พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ท่ี กิจกรรม  ดําเนินการ  ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปอง 

ฝกอบรมอาสามัครปองกนัภัยฝาย

พล     100,000   ต.พระยา  สํานักปลัด     
 
                   

  กันภัยฝายพลเรอืน (อปพร) เรือน (อปพร)     บันลือ          
  

                

  

(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565) หนา 

88                                 

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564) หนา 071     

 

                          

        

 

                          

5 โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสา 

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการ

จัดตั้งชุด     100,000   ต.พระยา  สํานักปลัด     
 
                   

  ภัยพิบัติ ประจําตําบลพระยาบันลือ 

ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัต ิ

ประจําตําบล 
  

 บันลือ          

  

                

  (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565) พระยาบันลือ                               

  เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1 หนา 20                                 

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564) หนา 071                               

หมายเหตุ  ระยะเวลาดาํเนินการสามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม 

  

    

  
  

          
  



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมอืงและชมุชนใหนาอยู 

               
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตรที ่3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและความสงบเรียบรอย 

        
ค.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระบียบชุมชน/สังคมและความสงบเรียบรอย 

           
  แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน 

                
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

 งบประมาณ  
 สถานท่ี  หนวย พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ท่ี กิจกรรม  ดําเนินการ  ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการเยาวชนรุนใหมรวมใจตานยาเสพตดิ จัดกิจกรรมลอมรั้วลูกรกั ตานภัยยาเสพ    100,000   ต.พระยา  สํานักปลัด     
 
 

  
                

  กิจกรรมลอมรัว้ลูกรักตานภัยบาเสพติด ติดกับเยาวชนในพ้ืนที่ตําบลพระยบันลือา    บันลือ                            

  (แผนพัฒนาทองถิ่นsหาป พ.ศ.2561-2565 ) หนา 91 

 

                              

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564) หนา 083                                 

2 โครงการปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมสงเสรมิและใหความรู    100,000   ต.พระยา  สํานักปลัด   

 

          

  ยาเสพติด(พิทักษชมุชนแขมแข็ง.) ในการปองกนัและการแกไขปญหายาเสพตดิ    บันลือ                            

  (แผนพัฒนาทองถิ่นsหาป พ.ศ.2561-2565 ) หนา 90 

 

                              

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564) หนา 082                                 

3 โครงการกีฬาตานภัยยาเสพติด จัดกิจกรรมกีฬาตานภัยยาเสพติด    100,000   ต.พระยา  สํานักปลัด   

 

          

  (แผนพัฒนาทองถิ่นsหาป พ.ศ.2561-2565 ) หนา 90 ใหกับเด็ก เยาวชน และประชาชน    บันลือ                            

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564) หนา 082 ในพ้ืนทีต่ําบลพระยาบันลือ                               

หมายเหตุ  ระยะเวลาดาํเนินการสามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม 

              
  

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมอืงและชมุชนใหนาอยู 

               
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตรที ่3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและความสงบเรียบรอย 

        
ค.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระบียบชุมชน/สังคมและความสงบเรียบรอย 

           
  แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน 

                
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

 งบประมาณ  
 สถานท่ี  หนวย พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ท่ี กิจกรรม  ดําเนินการ  ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการสงเสริมประชาชนใหมีสวน กิจกรรมการเลือกตั้ง ทุกระดับ       50,000   ต.พระยา  สํานักปลัด     
 
 

  
                

  รวมตามระบบประชาธิปไตย สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมใน    บันลือ                            

  (การเลือกตัง้ทกุระดับ) ระบบประชาธิปไตย                               

  (แผนพัฒนาทองถิ่นsหาป พ.ศ.2561-2565 ) หนา 91                                 

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564) หนา 083                                 

5 โครงการคายเยาวชนไทยหางไกล จัดกิจกรรมสงเสรมิและใหความรู      50,000   ต.พระยา  สํานักปลัด   

 

          

  ยาเสพติด ในการปองกนัและการแกไขปญหา    บันลือ                            

  (แผนพัฒนาทองถิ่นsหาป พ.ศ.2561-2565 ) หนา 90 ยาเสพติด                               

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564) หนา 082                                 

    

 

                              

หมายเหตุ  ระยะเวลาดาํเนินการสามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม 

  

                

 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมอืงและชมุชนใหนาอยู 

               
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตรที ่3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและความสงบเรียบรอย 

        
ค.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระบียบชุมชน/สังคมและความสงบเรียบรอย 

           
  แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน 

                
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

 งบประมาณ  
 สถานท่ี  หนวย พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ท่ี กิจกรรม  ดําเนินการ  ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 อุดหนนุโครงการปองกนัและแกไข อุดหนนุงบประมาณการดําเนินงานตาม      30,000   ต.พระยา  สํานักปลัด     
 
 

  
                

  ปญหายาเสพติด โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด    บันลือ                            

  (แผนพัฒนาทองถิ่นsหาป พ.ศ.2561-2565 )  

 

                              

  เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1 หนา 27                                 

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564) หนา 084                                 

    

 

                              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

               
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาการบริหารจดัการบานเมืองที่ด ี

           
ค.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการวางแผน สงเสริมการลงทนุ พานิชยกรรมและการทองเที่ยวตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง 

       
  แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน 

                ลําดั

บ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/  งบประมาณ   สถานท่ี  หนวย พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ท่ี กิจกรรม  ดําเนินการ  ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดทําประชาคมหมูบาน จัดทําประชาคมหมูบานและตําบล 
     50,000  

 ต.พระยา  สํานักปลัด     
 
                   

  และตําบล      บันลือ                            

  (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 หนา 92)                                 

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564 ) หนา 083                                 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพเพ่ิมพูนทักษะ จัดทําประชาคมหมูบานและตําบล 
     30,000  

 ต.พระยา  สํานักปลัด     
 
                   

  ในการจัดทําแผน      บันลือ                            

  (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 หนา 92)                                 

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564 ) หนา 083                                 

    

 

                              

หมายเหตุ  ระยะเวลาดาํเนินการสามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม 

  

               

  
  
  
  
  
  



  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

               
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาการบริหารจดัการบานเมืองที่ด ี

            
ค.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการวางแผน สงเสริมการลงทนุ พานิชยกรรมและการทองเที่ยวตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง 

        
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

                
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/  

งบประมาณ  

 สถานท่ี  หนวย พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ท่ี กิจกรรม  ดําเนินการ  ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดทําแผนที่ภาษี ออกสํารวจและจัดทําแผนที่ภาษี   200,000   ต.พระยา  
 
  กองคลงั 

  

                      

  และทะเบียนทรัพยสิน และทะเบียนทรัพยสิน ในพ้ืนที่ตําบล    บันลือ     กองชาง                         

  

(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-

2565 หนา 93) พระยาบันลือ                               

  

(ขอบัญญัติงบประมาณป 2564 ) หนา 

070     

 

                          

                                    

หมายเหตุ  ระยะเวลาดาํเนินการสามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

        

              
  
  
  
  
  
  
  



  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมอืงและชมุชนใหนาอยู 

               
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตรที ่5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

       
ค.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

          
  แผนงานเคหะและชุมชน 

                
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

 งบประมาณ  
 สถานท่ี  หนวย พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ท่ี กิจกรรม  ดําเนินการ  ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการอบรมใหความรูในการ จัดอบรมใหความรูในการคัดแยกขยะ      50,000   ต.พระยา  สํานักปลัด     
 
                   

  คัดแยกขยะ ใหกับประชาชนในพ้ืนที่ตําบล    บันลือ          
  

                

  (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 หนา 99) พระยาบันลือ                               

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564 ) หนา 081                                 

2 โครงการสงเสริมการผลิตกาซชวีภาพ สงเสริมการผลิตกาซชวีภาพเศษอาหาร      30,000   ต.พระยา  สํานักปลัด     

 

  
                

  เศษอาหารและวัสดเุหลือใชในครัว และวัสดเุหลือใชภายในครัวเรือน    บันลือ                          

  เรือน                                 

  

(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 หนา 

100)                                 

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564 ) หนา 081                                 

หมายเหตุ  ระยะเวลาดาํเนินการสามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม 

  

                 

 

 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมอืงและชมุชนใหนาอยู 

               
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตรที ่5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

       
ค.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

          
  แผนงานเคหะและชุมชน 

                
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

 งบประมาณ  
 สถานท่ี  หนวย พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ท่ี กิจกรรม  ดําเนินการ  ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการสงเสริมใหความรูดานการ อบรมใหความรูดานการอนุรกัษพลังงาน      30,000   ต.พระยา  สํานักปลัด     
 
 

  
                

  อนรุักษพลังงานแกนกัเรียน/นักศึกษา แกนักเรียน/นกัศึกษา ดานการประหยัด    บันลือ                            

  และประชาชนทั่วไป ดานการประหยัด พลังงาน                               

  พลังงาน                                 

  

(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 หนา 

100)                                 

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564 ) หนา 081                                 

                                    

หมายเหตุ  ระยะเวลาดาํเนินการสามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม 

  

                 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมอืงและชมุชนใหนาอยู 

               
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตรที ่5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

       
ค.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

          
  แผนงานเคหะและชุมชน 

                
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

 งบประมาณ  
 สถานท่ี  หนวย พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ท่ี กิจกรรม  ดําเนินการ  ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการสงเสริมการปลูกหญาแฝก กิจกรรมการปลูกหญาแฝก ปองกนัดิน      30,000   ต.พระยา  สํานักปลัด     
 
 

  
                

  (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 หนา 98) ทลาย    บันลือ                            

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564 ) 079                                                 

  

 

                                

5 โครงการอนุรกัษพันธพืชอนัเนื่องจาก กิจกรรมอนุรกัษพันธพืชตางๆ      30,000   ต.พระยา  สํานักปลัด     

 

  
                

  พระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธริาช      บันลือ                          

  เจากรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ                                 

  (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 หนา 98)                                 

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564 ) 079                             0                   

                                    

หมายเหตุ  ระยะเวลาดาํเนินการสามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม 

  

                 

  
  
  



  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมอืงและชมุชนใหนาอยู 

               
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตรที ่5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

       
ค.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

          
  แผนงานการเกษตร 

                
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

 งบประมาณ  
 สถานท่ี  หนวย พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ท่ี กิจกรรม  ดําเนินการ  ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการทองถิน่ไทยรวมใจภักดิ ์ จัดกิจกรรมทองถิ่นไทยรวมใจภักดิ ์
     30,000  

 ต.พระยา  สํานักปลัด     
 
                   

  รักษพ้ืนที่สีเขียว รักษพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที ่ต.พระยา    บันลือ                            

  

(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 

หนา 101) บันลือ 
  

                            

  

(ขอบัญญัติงบประมาณป 2564 ) หนา 

094   
  

                            
                                    

หมายเหตุ  ระยะเวลาดาํเนินการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



            

 

 
 

 

 

   
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ วัสดุ-ครุภัณฑ 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

               
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตรที ่9 การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมอืงที่ด ี

          
                                                                                                                                                                                                                                                                    

  
ค.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมอืงที่ด ี

              
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

                
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

 งบประมาณ  
 สถานท่ี  หนวย พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ท่ี กิจกรรม  ดําเนินการ  ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดซ้ือโตะทํางาน พรอมเกาอี ้ โตะทํางาน พรอมเกาอี ้
       8,000  

 อบต.  สํานักปลัด     
 
 

  
                

  (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน) (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน)    พระยาบันลือ                            

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564 หนา 067) จํานวน 2 ชุด                               

2 จัดซ้ือตูเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน ตูเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 
      25,000  

 อบต.  สํานักปลัด     
 
 

  
                

  แบบเหล็ก  แบบเหล็ก     พระยาบันลือ                            

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564 หนา 067) จํานวน 5 ตู 

  

                             

3 จัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED เครื่องพิมพเลเซอร หรอื LED 
      40,000  

 อบต.  สํานักปลัด     
 
 

  
                

  สีชนิด Network  สีชนิด Network แบบที่ 1    พระยาบันลือ                            

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564 หนา 067) (18 หนา / นาที)จํานวน 4 เครื่อง                               

หมายเหตุ  ระยะเวลาดาํเนินการสามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม                   
 
           

                   

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ วัสดุ-ครุภัณฑ 



  
  
  

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

               
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตรที ่9 การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมอืงที่ด ี

             
ค.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมอืงที่ด ี

              
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

                
ลําดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

 งบประมาณ  
 สถานท่ี  หนวย พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ท่ี กิจกรรม  ดําเนินการ  ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 จัดซ้ือเครื่องปมน้ําแบบจม จัดซ้ือเครื่องปมน้ําแบบจม       80,000   อบต.  

กองช่าง 

                        

  (ปมซัมเมอรส) (ปมซัมเมอรส) ขนาด 3 แรงมา     พระยาบันลือ  
  

                      

  (ขอบัญญัติงบประมาณป 2564 หนา 104) พรอมอุปกรณจํานวน 2 เครื่อง                               

                                    

                                    

หมายเหตุ  ระยะเวลาดาํเนินการสามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม                               


