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แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
อ าเภอท่าเรอื  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ส่วนท่ี 1 
 
1.1 บทน า 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจส าคัญในการปฏิบัติบัติงาน เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่น และการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้เจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย  พุทธศักราช  2540  ท่ีสร้างกระบวนการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ีในการบริหารท้องถิ่นเอง   เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
  ภายใต้การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงหลาย
ประการโดยเฉพาะการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อท่ีจะให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                 
ได้บริหารจัดการท้องถิ่นตนเองอย่างเต็มรูปแบบ   ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อมได้ด าเนินการจัดท าแผน
เพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น 
 
ลักษณะของแผนปฏิบัติการ 

  1. แผนฉบับนี้เป็นแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2558 ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม
ได้จัดท าขึ้น  ภายหลังจากท่ีได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี  และข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ   2558  ซึ่งแผนปฏิบัติการจะแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการ
พัฒนา   และกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  ประจ าปีงบประมาณ 
2558    
  2.  เป็นแผนท่ีแยกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ  
  3.  จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 2558 
  4.  เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานท่ีเข้ามาด าเนินการ ในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านร่อม 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 

1. แผนด าเนินงานเป็นแผนท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนา   
และกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมด   ในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

2. แผนด าเนินงานเป็นเอกสารท่ีระบุแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมท้ังหมดท่ีด าเนินการใน
ปีงบประมาณนั้นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม   ท าให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  
   3. แผนด าเนินงานเป็นแผนท่ีมีการประสาน และบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนก
รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อส้ินปี มีความสะดวกมากขึ้น 
 
แนวทาง ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

แผนด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการด าเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน  และการ
ประเมินผล  
  ดังนั้นแผนด าเนินงานจึงมีแนวทางดังนี้ 

1. การเก็บรวมรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   เก็บรวบรวมข้อมูล
โครงการ / กิจกรรม  ท่ีจะมีการด าเนินการจริงในพื้นท่ี ซึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
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 รวบรวมโครงการ/
กิจกรรม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ถิ่น 
           หน่วยงานอื่น 

จัดท าร่างแผนปฏิบัติ
การ 

  เสนอร่างแผนปฏิบัติ

ร่อมเอง  และโครงการ/กิจกรรมท่ีหน่วยงานอื่นจะเข้ามาด าเนินการในพื้นท่ี    โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถตรวจสอบ
ได้จากหน่วยงานในพื้นท่ี  และอาจตรวจสอบได้จากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอแบบบูรณาการ 

2. การจัดท าร่างแผนปฏิบัติการ 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าร่างแผนปฏิบัติการ
โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ีก าหนด
ไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีเค้าโครงแผนด าเนินงานอยู่ 2 ส่วนคือ 
  ส่วนท่ี 1 บทน า 
  ส่วนท่ี 2 บัญชี โครงการ / กิจกรรม 

3. การประกาศแผนด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   น าร่างแผนปฏิบัติการ
เสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้  
 
1.3 ขั้นตอนในการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2546 (หมวด 5 ข้อ 36) ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนด าเนินงานโดยมีขั้นตอน
ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลรวบรวมแผนงาน /
โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   หน่วยราชการส่วนกลาง   ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
อืน่ๆ  ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าร่างแผน
ด าเนินการ  โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการ   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่าง ๆ  

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล น าร่างแผนด าเนินงาน
เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

4. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาร่างแผนด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ความเห็นชอบ 

5. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบแผนด าเนินงานแล้ว ให้ประกาศใช้เป็นแผนด าเนินงาน    
โดยใหป้ิดประกาศภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ   เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน และต้องปิด
ประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
  จากขั้นตอนการท าแผนปฏิบัติการสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 

แผนภูมิการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาอบต. 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาอบต. 
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คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาอบต. 
 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาอบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 
 
ระยะเวลาในการท าแผนปฏิบัติการ 

  แผนด าเนินงานต้องจัดท าให้เสร็จภายใน    เดือนธันวาคมของ  ปีงบประมาณนั้น ๆ หรือภายใน
สามสิบวันนับแต่วันท่ีอนุมัติให้เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ด าเนินโครงการในปีงบประมาณนั้น 
  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล  นายอ าเภอมีอ านาจขยายเวลาการ   จัดท าแผนด าเนินงานการ
แก้ไขเปล่ียนแปลงแผนปฏิบัติการให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 
1.4  ประโยชน์ของแผนปฏิบัติการ 

การวางแผนท่ีดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ดังนี้ 
1. บรรลุจุดมุ่งหมาย       การวางแผนปฏิบัติการจะมีจุดมุ่งหมายปลายทางเพื่อให้องค์กรบรรลุ

จุดมุ่งหมายท่ีก าหนด  การก าหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นงานขั้นแรกของการวางแผน     ถ้าจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดมีความ
ชัดเจน   จะช่วยให้การบริหารงานมีทิศทางตรงไปยังจุดมุ่งหมาย ท่ีก าหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี 
  2.   ประหยัด    การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญา เพื่อคิดวิธีการให้องค์กรบรรลุถึง
ประสิทธิภาพ    เป็นการให้งานในฝ่ายต่าง ๆ    มีการประสานกันดี  กิจกรรมด าเนินการมีความต่อเนื่องกัน  
ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่าง ๆ ท่ีท า ซึ่งส่ิงเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า  
นับว่าเป็นการลดต้นทุนท่ีดี ก่อให้เกิดการประหยัดแก่องค์กร 
  3. ลดความไม่แน่นอน    การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคตลงเพราะการวางแผนเป็น
งานท่ีเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต   การวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพเป็นผลมาจากการวิเคราะห์
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พื้นฐานของข้อเท็จจริงท่ีปรากฏขึ้นแล้ว    ท าการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตและได้หาแนวทางพิจารณาป้องกัน
เหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นไว้แล้ว 
  4. เป็นเกณฑ์ในการควบคุม  การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารได้ก าหนดหน้าท่ี และการควบท้ังนี้
เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นส่ิงท่ีแยกกันไม่ออก เป็นกิจกรรมท่ีด าเนินการคู่กันอาศัยซึ่งกันและกัน                
กล่าวคือถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม  
  5. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม และ การสร้างสรรค์    การวางแผนเป็นพื้นฐานด้านการตัดสินใจและ
เป็นส่ิงท่ีช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ ท้ังนี้เนื่องจากขณะท่ีฝ่ายจัดการมีการวางแผน   ระดม
ปัญญาและแนวคิด ท าให้เกิดความคิดใหม่ ๆ   และความคิดสร้างสรรค์น ามาใช้ประโยชน์ต่อองค์กร และยังเป็นการ
สร้างทัศนคติการมองอนาคตของคณะผู้บริหาร 
  6. พัฒนาแรงจูงใจ   ระบบการวางแผนท่ีดี  จะเป็นการบ่งช้ีให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจ ในการ
ท างานของคณะผู้บริหารและยังเป็นการสร้างแรงจูงใจ  ให้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้ปฏิบัติด้วยเพราะเขารู้อย่างชัดเจนว่า
องค์กรคาดหวังอะไรบ้าง  นอกจากนั้นการวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึก และพัฒนาแรงจูงใจท่ีดีส าหรับผู้บริหารใน
อนาคต 
  7. พัฒนาการแข่งขัน   การวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพท าให้มีการแข่งขันมากกว่าองค์กรท่ีไม่มีการ
วางแผนหรือมีการวางแผนท่ีขาดประสิทธิภาพ ท้ังนี้เพราะการวางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยายขอบข่ายการท างาน   
เปล่ียนแปลงวิธีการท างาน  ปรับปรุงส่ิงต่างๆ  ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
  8. ท าให้เกิดการประสานงานที่ดี    การวางแผนได้สร้างความมั่นใจในเรื่องเอกภาพท่ีจะบรรลุ
จุดมุ่งหมายขององค์กร ท าให้กิจกรรมต่างๆท่ีจัดวางไว้ไปท่ีจุดมุ่งหมายเดียวกันมีการจัดประสานงานในฝ่ายต่างๆ         
ขององค์กรเพื่อหลีกเล่ียงความซ้ าซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์กร 
  9. ความชัดเจน  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น 
  10. ท าให้การติดตามประเมินผลมีความสะดวกมากขึ้น 
 
1.4  ประโยชน์ของแผนปฏิบัติการ 

การวางแผนท่ีดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ดังนี้ 
1. บรรลุจุดมุ่งหมาย       การวางแผนปฏิบัติการจะมีจุดมุ่งหมายปลายทางเพื่อให้องค์กรบรรลุ

จุดมุ่งหมายท่ีก าหนด  การก าหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นงานขั้นแรกของการวางแผน     ถ้า
จุดมุ่งหมายท่ีก าหนดมีความชัดเจน   จะช่วยให้การบริหารงานมีทิศทางตรงไปยังจุดมุ่งหมาย 
ท่ีก าหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี 

  2.   ประหยัด    การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญา เพื่อคิดวิธีการให้องค์กรบรรลุถึง
ประสิทธิภาพ    เป็นการให้งานในฝ่ายต่าง ๆ    มีการประสานกันดี  กิจกรรมด าเนินการมีความต่อเนื่องกัน  
ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่าง ๆ ท่ีท า ซึ่งส่ิงเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้ มค่า  
นับว่าเป็นการลดต้นทุนท่ีดี ก่อให้เกิดการประหยัดแก่องค์กร 
  3. ลดความไม่แน่นอน    การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคตลงเพราะการวางแผนเป็น
งานท่ีเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต   การวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพเป็นผลมาจากการวิเคราะห์
พื้นฐานของข้อเท็จจริงท่ีปรากฏขึ้นแล้ว    ท าการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตและได้หาแนวทางพิจารณาป้องกัน
เหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นไว้แล้ว 
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  4. เป็นเกณฑ์ในการควบคุม  การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารได้ก าหนดหน้าท่ี และการควบท้ังนี้
เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นส่ิงท่ีแยกกันไม่ออก เป็นกิจกรรม ท่ีด าเนินการคู่กันอาศัยซึ่งกันและกัน                
กล่าวคือถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม  
  5. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม และ การสร้างสรรค์    การวางแผนเป็นพื้นฐานด้านการตัดสินใจและ
เป็นส่ิงท่ีช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ ท้ังนี้เนื่องจากขณะท่ีฝ่ายจัดการมีการวางแผน   ระดม
ปัญญาและแนวคิด ท าให้เกิดความคิดใหม่ ๆ   และความคิดสร้างสรรค์น ามาใช้ประโยชน์ต่อองค์กร และยังเป็นการ
สร้างทัศนคติการมองอนาคตของคณะผู้บริหาร 
  6. พัฒนาแรงจูงใจ   ระบบการวางแผนท่ีดี  จะเป็นการบ่งช้ีให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจ ในการ
ท างานของคณะผู้บริหารและยังเป็นการสร้างแรงจูงใจ  ให้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้ปฏิบัติด้วยเพราะเขารู้อย่างชัดเจนว่า
องค์กรคาดหวังอะไรบ้าง  นอกจากนั้นการวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึก และพัฒนาแรงจูงใจท่ีดีส าหรับผู้บริหารใน
อนาคต 
  7. พัฒนาการแข่งขัน   การวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพท าให้มีการแข่งขันมากกว่าองค์กรท่ีไม่มีการ
วางแผนหรือมีการวางแผนท่ีขาดประสิทธิภาพ ท้ังนี้เพราะการวางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยายขอบข่ายการท างาน   
เปล่ียนแปลงวิธีการท างาน  ปรับปรุงส่ิงต่างๆ  ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
  8. ท าให้เกิดการประสานงานที่ดี    การวางแผนได้สร้างความมั่นใจในเรื่องเอกภาพท่ีจะบรรลุ
จุดมุ่งหมายขององค์กร ท าให้กิจกรรมต่างๆท่ีจัดวางไว้ไปท่ีจุดมุ่งหมายเดียวกันมีการจัดประสานงานในฝ่ายต่างๆ         
ขององค์กรเพื่อหลีกเล่ียงความซ้ าซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์กร 
  9. ความชัดเจน  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น 
  10. ท าให้การติดตามประเมินผลมีความสะดวกมากขึ้น
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ส่วนที่ 2 
แผนการด าเนินงานงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 2558 

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นร่อม  อ าเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
1.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1  แนวทางท่ี  1  จัดหาบริการพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตและความเป็นอยูข่องประชาชน 

ล าดั
บที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 หมู่ที่  1                 

1 โครงการวางท่อส่งน้ า 
PVC จากบ้านนายขจร  
ถึงบ้านนายชิต                 
ทองโชติ 

ขนาดท่อ 2 น้ิว ความยาว 
400 เมตร  

48,000 
อบต. 

หมู่ท่ี 1 ส่วนโยธา             

2 โครงการลาน
เอนกประสงค์ คสล.                
หมู่ท่ี 1  
 

กว้าง 11 เมตร ยาว 16 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
(หรือไม่น้อยกว่า 26.4 
ลบ.ม.) 

120,000 
อบต. 

หมู่ท่ี 1 ส่วนโยธา             

 หมู่ที่  2                 

3 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.จาก
บ้านนางจ ารัส  เลิศใต้
หล้า ถึงบ้านนางส าออย 
พุ่มวันเพ็ญ 

กว้าง 0.30 เมตร 
(ภายใน)ยาว 210 เมตร 
หนา 0.10 เมตร  ลึก
เฉล่ีย 0.50 เมตร พร้อม
ฝาปิด คสล. 

160,000 
อบต. 

หมู่ท่ี 2 ส่วนโยธา             

ล าดั
บที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
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 หมู่ที่  3                 

4 โครงการวางท่อระบาย
น้ า  คสล. พร้อมคืนผิว
จราจร จากบ้านนาง
สัมฤทธิ์  ถึงบ้านนาง
เท้ียม 

ท่อระบายน้ า คสล.ขนาด
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 
55 ท่อน  พร้อมวางบ่อพัก 
5 บ่อ รวมท่อและบ่อพัก
ยาว 60 เมตร ถนน คสล. 
กว้าง 1.20 เมตร ยาว 60
เมตร หนา 0.15 เมตร 

107,000 
อบต. 

หมู่ท่ี 2 ส่วนโยธา             

 หมู่ที่  4                 

5 โครงการวางท่อระบาย
น้ าจากบ้านนายพา  
เอ่ียมโมฬี ลงคลอง
ชลประทาน 24 ขวา 
พร้อมคืนผิวจราจร 

ขนาดท่อ PVC ขนาด 12 
น้ิว  ยาว 20 เมตร พร้อม
คืนผิวจราจร คสล. 

34,000 
อบต. 

หมู่ท่ี 4 ส่วนโยธา             

6 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. และวาง
ท่อ  คสล. หน้าบ้านนาย
ช้อย  ย่ีโสดสารี ถึงบ้าน
นางเนียน  อยู่พร้อม 

รางระบายน้ า คสล.  กว้าง 
0.30 เมตร (ภายใน)  ยาว 
95 เมตร หนา 0.10 เมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ า 
คสล. ขนาด 0.60 เมตร 
จ านวน 127 ท่อน บ่อพัก
จ านวน 13 บ่อ   

267,000 
อบต. 

หมู่ท่ี 4 ส่วนโยธา             

 
ล าดั
บที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรม 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 
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 ซ่อมแซมถนนลูกรัง                    
สายหนองมะเกลือ  

ตามแบบแปลน  
อบต.บ้านร่อม 

132,000 
อบต. 

หมู่ท่ี 4 ส่วนโยธา             
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8 ซ่อมแซมถนนลูกรัง                   
สายหนองจันทร์ 

ตามแบบแปลน  
อบต.บ้านร่อม 

180,000 
อบต. 

หมู่ท่ี 4 ส่วนโยธา             

9 ซ่อมแซมถนนลูกรัง                        
สายนาตาหยง 

ตามแบบแปลน  
อบต.บ้านร่อม 

168,000 
อบต. 

หมู่ท่ี 4 ส่วนโยธา             

10 ซ่อมแซมถนนลูกรัง             
สาย หนองขี้เหล็ก 
 

ตามแบบแปลน  
อบต.บ้านร่อม 

145,000 
อบต. 

หมู่ท่ี 4 ส่วนโยธา             

 หมู่ที่  5                 

11 สะพานเหล็กข้ามคลอง ร7ซ  
พร้อมราวกั้นข้ามคลอง  
 

กว้าง 1.20 เมตร ยาว 
17 เมตร  

80,000 
อบต. 

หมู่ท่ี 5 ส่วนโยธา             

12 โครงการวางท่อระบายน้ า 
คสล.และบ่อพัก  พร้อมขยาย
ผิวจราจร จากบ้านนายจ าลอง 
แสงดาว ถึงสวนนายประทีป   
แก้วบุปผา 

ท่อระบายน้ า คสล.  
ขนาด 0.60 เมตร จ านวน 
71 ท่อน พร้อมบ่อพัก
จ านวน 9 บ่อ พร้อมขยาย
ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 
3.50 เมตร ยาว 270 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร  

640,000 
อบต. 

หมู่ท่ี 5 ส่วนโยธา             

ล าดั
บที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 
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 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
หน้าบ้านนางร าแพน ถึง
หน้าบ้านนายเด่น 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง
เฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 45 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังหน้าทางเข้า 
3.00 ลบ.ม. 

84,000 
อบต. 

หมู่ท่ี 5 ส่วนโยธา             
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 หมู่ท่ี  6                 
14 ก่อสร้างรางระบายน้ า 

คสล.จาก  บ้านนาง
สัมฤทธิ์ ถึงบ้านนาง
สายหยุด 

กว้าง 0.30 เมตร  (ภายใน) 
หนา 0.10 เมตร ยาว 178  
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร 

190,000 
อบต. 

หมู่ท่ี 6 ส่วนโยธา             

15 โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์  พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า  และบ่อ
พัก หมู่ท่ี 6                 

กว้าง 4 เมตร ยาว 35 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
(หรือไม่น้อยกว่า 21 ลบ.ม.) 
พร้อมวางท่อระบายน้ า 
คสล.ขนาด 1 เมตร จ านวน 
33 ท่อน บ่อพัก จ านวน 2 
บ่อ 

180,000 
อบต. 

หมู่ท่ี 6 ส่วนโยธา             

 
 
 
 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนนิการ 

หน่วย
ด าเนนิการ 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

ต.ค. พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ
. 

มี.ค. เม.ย. พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 หมู่ที่  7                 

16 โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล.ภายในหมู่ท่ี 7 ท่ี
ช ารุด 

กว้าง 3 เมตร ยาว 32 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
(หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 96 
ตารางเมตร) 

63,000 
อบต. 

หมู่ท่ี 7 ส่วนโยธา             

17 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.  จากบ้านนาย
สมเกียรติ  ถึงบ้าน      

ตามแบบแปลน                  
อบต.บ้านร่อม 

150,000 
อบต. 

หมู่ท่ี 7 ส่วนโยธา             
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นางวันนา 

 หมู่ท่ี  8                 

18 ก่อสร้างถนนลูกรังริมสระ
น้ าหน้าบ้านอาจารย์
เจริญ   

กว้าง 4 เมตร ยาว 50 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 
พร้อมวางท่อระบายน้ า
ศูนย์กลาง 0.30 เมตร 

52,000 
อบต. 

หมู่ท่ี 8 ส่วนโยธา             

19 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังจากหน้าบ้านก านัน
สยามถึงหลังบ้านนาย
ฉลอง  โมราวงษ์   

กว้างเฉลี่ย 4  เมตร ยาว 
140 เมตร หนาเฉลี่ย       

0.18  เมตร 

50,000 
อบต. 

หมู่ท่ี 8 ส่วนโยธา             

 
 
 
 

ล าดั
บที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

20 วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
ใช้ในการพัฒนาต าบล 

100,000 
อบต. 

หมู่ท่ี 1-9 ส่วนโยธา             

21 วัสดุอื่นๆ   เพื่อจัดซื้อวัสดุอื่นๆ 30,000 
อบต. 

หมู่ท่ี 1-9 ส่วนโยธา             

22 วัสดุประปา เช่น ท่อ
ประปา  ข้อต่อท่อประปา 

จัดหาวัสดุประปา 50,000 
อบต. 

หมู่ท่ี 1-9 ส่วนโยธา             

23 วัสดุก่อสร้าง (งานไฟฟ้า
และถนน) 

จัดหาวัสดุก่อสร้าง 50,000 
อบต. 

หมู่ท่ี 1-9 ส่วนโยธา             

24 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมกิจการประปา  
เช่น  ซ่อมแซม                

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมกิจการประปา 

150,000 
อบต. 

หมู่ท่ี 1-9 ส่วนโยธา             
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เครื่องสูบน้ า 

25 ค่าไฟฟ้าในกิจการประปา เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าใน
กิจการประปา 

895,060 
อบต. 

หมู่ท่ี 1-9 ส่วนโยธา             

26 โครงการซ่อมแซม
ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินท่ี
อยู่ในความดูแลของ 
อบต. เช่น ซ่อมแซมถนน 
คสล.ซ่อมแซมระบบ
ระบายน้ า ฯลฯ 

ซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือ
ทรัพย์สินท่ีอยู่ในความ
ดูแลของ เช่น ซ่อมแซม
ถนน คสล.ซ่อมแซมระบบ
ระบายน้ า ฯลฯ 

263,980 
อบต. 

หมู่ท่ี 1-9 ส่วนโยธา             

 
 

ล าดั
บที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ยุทธศาสตร์ท่ี  2  ด้านการพัฒนาสังคม 
แนวทางท่ี  1  ด้านสาธารณะสุขและสุขภาพ 

27 โครงการอุดหนุน
อาสาสมัครสาธารณสุข
มูลฐานของ                          
ต าบลบ้านร่อม 

พัฒนางานสาธารณะสุข
มูลฐานหมู่บ้าน 

135,000 
อบต. 

หมู่ท่ี 1-9 ส านักปลัด             

28 โครงการควบคุมโรคพิษ
สุนัขและคุมก าเนิดใน
สุนัขและแมว 

ด าเนินการควบคุมโรคพิษ
สุนัขและคุมก าเนินใน
สุนัขและแมว 

20,000 
อบต. 

หมู่ท่ี 1-9 ส านักปลัด             

29 โครงการจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์  

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ เพื่อจ่าย
เป็นค่าวัสดุเคมี เช่น

20,000 
อบต. 

หมู่ท่ี 1-9 ส านักปลัด             
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ทรายอะเบท น้ ายาเคมี
พ่นยุง ยาปราบศัตรูพืช 
และวัสดุเคมีอื่นๆ 

30 โครงการอุดหนุน 
สปสช. ต าบลบ้านร่อม 

พัฒนางานสาธารณะสุข
มูลฐานหมู่บ้าน 

54,000 
อบต. 

หมู่ท่ี 1-9 ส านักปลัด             

31 อุดหนุนกิ่งกาชาด
อ าเภอท่าเรือ 

อุดหนุนอ าเภอท่าเรือเพื่อ
ช่วยเหลือสังคม 

15,000 
อบต. 

หมู่ท่ี 1-9 ส านักปลัด             

ล าดั
บที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ยุทธศาสตร์ที่  2    ด้านการพัฒนาสังคม  
แนวทางที่  2   ด้านการศึกษาเร่งการพัฒนาระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

32 โครงการก่อสร้าง                  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด้กเล็ก
ขนาดใหญ่ 

1,500,000 
ขอสนับสนุน 

หมู่ท่ี 2 ส่วนโยธา             

33 โครงการจัดซื้อวัสดุ
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบล       
บ้านร่อม 

สนับสนุนกิจกรรมของ
โรงเรียนในโครงการต่างๆ 

20,000 
อบต. 

หมู่ท่ี 1-9 ส านักปลัด             

34 โครงการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญโรงเรียน
ชุมชนวัดบ้านร่อม 

สนับสนุนกิจกรรมของ
โรงเรียนในโครงการต่างๆ 

25,000 
อบต. 

หมู่ท่ี 1-9 ส านักปลัด             

35 โครงการทักษะการสื่อสาร  
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม 

นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัด
บ้านร่อม 

11,000 
อบต. 

หมู่ท่ี 1-9 ส านักปลัด             

36 โครงการอนุรักษ์ดนตรีไทย 
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม 

นักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 - 6 

30,000 
อบต. 

หมู่ท่ี 1-9 ส่วนการคลัง             

37 โครงการจัดหาวิทยากร
ท้องถ่ินที่สอนในวิชาชีพที่
ขาดภาษาต่างประเทศ                          
ร.ร.วัดดอนประดู่ 

นักเรียนโรงเรียนวัดดอน
ประดู่ 

50,000 
อบต. 

หมู่ท่ี 1-9              
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38 โครงการจัดหาวิทยากร
ท้องถ่ินที่สอนในวิชาชีพที่4
ขาดแคลน  (ดนตรีไทย)  
โรงเรียนวัดดอนประดู่ 

นักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  3 - 6 

16,000 
อบต. 

หมู่ท่ี 1-9 ส่วนการคลัง             

ล าดั
บที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

39 โครงการกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

เด็กในต าบลบ้านร่อม            
ทุกคน 

200,000 
อบต. 

หมู่ท่ี 1-9 ส านักปลัด             

40 โครงการอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวันให้แก่
โรงเรียนในพื้นท่ีต าบล               

จ้างเหมาจัดท าอาหาร
กลางวันนักเรียน 
 

486,200 
อบต. 

หมู่ท่ี 1-9 ส่วนการ
คลัง 

            

41 โครงการจ้างเหมา
ท าอาหารกลางวันให้
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กชุมชน  วัดบ้านร่อม  
และนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดอนประดู่  
ในความดูแล ของ อบต. 

จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
ให้เด็กนักเรียน  โรงเรียน
ชุมชนวัดบ้านร่อม  และ
โรงเรียนวัดดอนประดู่ 
 

156,520 
อบต. 

หมู่ท่ี 1-9 ส่วนการ
คลัง 

            

42 โครงการจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) ส าหรับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดบ้านร่อม และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบ้านดอนประดู่  
และโรงเรียนในเขตพื้นท่ี  
ได้แก่  โรงเรียนชุมชนวัด
บ้านร่อม  โรงเรียนบ้าน
ดอนประดู่ 

จ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ดอนประดู่โรงเรียนชุมชน
วัดบ้านร่อม  และโรงเรียน
บ้านดอนประดู่ 

394,940 
อบต. 

หมู่ท่ี 1-9 ส่วนการ
คลัง 
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ล าดั
บที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

แนวทางท่ี  3   ด้านการกีฬาและศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

43 โครงการวัสดุกีฬา เด็กในต าบลบ้านร่อม            
ทุกคน 

200,000 
อบต. 

หมู่ท่ี 1-9 ส านักปลัด             

44 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติดประจ า
ต าบลบ้านร่อม 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ประจ าต าบล 

30,000 
อบต. 

หมู่ท่ี 1-9 ส านักปลัด             

45 โครงการติดต้ังเครื่องออก
ก าลังกายกลางแจ้ง  ม.6 

จัดหาเครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้ง 

40,000 
อบต. 

หมู่ท่ี 1-9 ส่วนโยธา             

46 โครงการวันสงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุต าบลบ้านร่อม 

ผู้สูงอายุและประชาชน ใน
ต าบลบ้านร่อมทุกคน 

150,000 
อบต. 

หมู่ท่ี 1-9 ส านักปลัด             

47 โครงการกิจกรรมวันข้า
พรรษาอบรมใหค้วามรู้การ
แกะสลักต้นเทียนพรรษา 

ประชาชนในต าบล               
บ้านร่อม 

10,000 
อบต. 

หมู่ท่ี 1-9 ส านักปลัด             

48 อุดหนุนการจัดงานยอยศ
ยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก
และงานกาชาด ประจ าปี  
2558 

อุดหนุนการจัดงานยอยศยิ่ง
ฟ้าอยุธยา มกรดกโลกและ
งานกาชาด ปี 2558 

30,000 
อบต. 

 ส านักปลัด             

 
 
 
 
 

ล าดั
บที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  2    ด้านการพัฒนาสังคม  
แนวทางท่ี  4  ด้านการป้องกันยาเสพติด  การรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน  ลดอาชญากรรม  และการบรรเทาสาธารณะภัย 

49 โครงการจ่ายค่าตอบแทน
แก่ผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่ อปท. 
ในการช่วยเหลือ หรือ 
อบต.มีค าสั่ง ให้ปฏิบัติ
หน้าท่ี 

สนับสนุนงบประมาณใน
การต้ังจุดตรวจตาม
เทศกาลต่างๆ  

30,000 
อบต. 

หมู่ท่ี 1-9 ส านักปลัด             

50 โครงการติดต้ังกระจกโค้ง
พร้อมเสาต้ังบริเวณทาง
แยกอันตรายใน                 
ต าบลบ้านร่อม 

ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนใน
ต าบลบ้านร่อม 

80,000 
อบต. 

หมู่ท่ี 1-9 ส่วนโยธา             

 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดั
บที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

51 โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย
ต่างๆ เช่น ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย 

สนับสนุนงบประมาณใน
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัยในพื้นท่ี
ต าบลบ้านร่อม 

179,426 
อบต. 

หมู่ท่ี  1- 9 ส่วนโยธา             
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แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง 
ภัยหนาว อัคคีภัย 

52 โครงการด าเนิน
กิจกรรมป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนใน
เทศกาลต่างๆ ภายใน
เขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านร่อม 

สนับสนุนงบประมาณใน
การตั้งจุดตรวจตาม
เทศกาลต่างๆ  

50,000 
อบต. 

หมู่ท่ี  1- 9 ส่วนโยธา             

 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดั
บที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ยุทธศาสตร์ท่ี  2    ด้านการพัฒนาสังคม  
แนวทางท่ี  5  ด้านครอบครัว  เด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาส 
53 โครงการสงเคราะห์เบี้ย

ยังชีพผู้สูงอายุ 
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใน
ต าบล     บ้านร่อม 

150,000 
 

หมู่ท่ี  1- 9 ส านักปลัด             

54 โครงการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้พิการ 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการใน
ต าบล         บ้านร่อม 

150,000 
 

หมู่ท่ี  1- 9 ส านักปลัด             

55 โครงการรณรงค์ป้องกัน ประชาชนและผู้ป่วยโรค 100,000 หมู่ท่ี  1- 9 ส านักปลัด             
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โรคเอดส์และช่วยเหลือ
ผู้ป่วยเอดส์ 

เอดส์ในต าบลบ้านร่อม อบต. 

56 โครงการพัฒนา
ผู้สูงอายุและผู้พิการ
ต าบลบ้านร่อม 

จัดโครงการฝึกอบรม
อาชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้
พิการ 

100,000 
อบต. 

หมู่ท่ี  1- 9 ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดั
บที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ยุทธศาสตร์ท่ี  3    ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
แนวทางท่ี  1  การพัฒนาอาชีพ 
57 โครงการพัฒนา

ศักยภาพการท างาน
ของกลุ่มสตรีในต าบล
บ้านร่อม 

สนับสนุนงบประมาณใน
การส่งเสริมการ
ด าเนินงานกลุ่มสตรีใน
การพัฒนาศักยภาพต าบล
บ้านร่อม 

100,000 
อบต. 

หมู่ท่ี  1- 9 ส านักปลัด             
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ล าดั
บที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ยุทธศาสตร์ท่ี  4    ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
แนวทางท่ี 1  ส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ า ปลูกจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า  และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง  ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ  น้ าเสีย  
มลภาวะ  และสภาพแวดล้อมต่างๆ  รณรงค์ให้ประชาชนปลูกต้นไม้  และดูแลให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม 
58 ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน

กิจการขยะ 
จ่ายเป็นค่าบริหารกิจการ
ขยะของ อบต.บ้านร่อม 

204,000 
อบต. 

หมู่ท่ี  1- 9 ส่วนการ
คลัง 

            

59 โครงการอนุรักษ์
ธรรมชาติและดูแล
ส่ิงแวดล้อมเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ต าบล
บ้านร่อม 

30,000 
อบต. 

หมู่ท่ี  1- 9 ส านักปลัด             
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ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

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

ยุทธศาสตร์  5  ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 
แนวทางที ่ 1  การพัฒนางานบริการประชาชน 

60 โครงการส ารวจความพึง
พอใจของประชาชน 

ส ารวจความต้องการและ
ความพึงพอใจในการ
ให้บริการของประชาชน 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

หมู่ที่  1- 9 ส านักปลัด             

แนวทางที ่ 2  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 

61 อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การซื้อหรือการจ้างของ
หน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถ่ินระดับอ าเภอ  

เพ่ืออุดหนุนศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง
ของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถ่ินระดับอ าเภอ 
ประจ าปีงบประมาณ 2554 

30,000 
อบต. 

 ส านักปลัด             

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

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

แนวทางที ่ 3  เสริมสร้างองค์ความรู้  และปลูกจิตส านึกการมีส่วนร่วมของประชาชน 

62 โครงการจัดกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว (5 ธันวาคม)  

เพ่ือประชาชนต าบล         
บ้านร่อมได้แสดงความ
จงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

40,000 
อบต. 

หมู่ที่  1- 9 ส านักปลัด             
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63 โครงการจัดกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ   (12 
สิงหาคม)  

เพ่ือประชาชนต าบล         
บ้านร่อมได้แสดงความ
จงรักภักดีต่อสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ 

40,000 
อบต. 

หมู่ที่  1- 9 ส านักปลัด             

64 โครงการองค์การ
บริหารส่วนต าบลสัญจร 

ประชุมเวทีรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนท้ัง  
9  หมู่บ้าน 

18,000 
อบต. 

หมู่ท่ี  1- 9 ส านักปลัด             

 
ล าดั
บที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

แนวทางท่ี  4  การพัฒนาด้านการบริหารงาน   
65 ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ

ข้อมูล จปฐ. 
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดเก็บข้อมูล จปฐ. 

12,000 
อบต. 

หมู่ท่ี  1- 9 ส านักปลัด             

66 จัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชน 
เก้าอี้ส านักงาน 
เครื่องปริ๊น 
ตู้เหล็ก 2 บาน 
ช้ันเหล็กใส่เอกสาร 
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 
เครื่องพิมพ์ดีด 
ตู้เย็น 

ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

20,000 
อบต. 

 ส านักปลัด             
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ล าดั
บที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

67 ครุภัณฑ์ส่วนโยธา 
กล้องถ่ายภาพน่ิงดิจิตอล  
7,000 
เครื่องตบดิน  19,000 
เครื่องสูบน้ า   23,000 
กล้องระดับ  34,000 
หินเจียลมไพเบอร์ 
กล้องดิจิตอล 
สว่าน 3 ระบบ 
รอก  3  ตัน 
ประแจคอม้าตัวใหญ่ 
รถสามล้อเครื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดซื้อครุภัณฑ์ส่วนโยธา 60,000 
อบต. 

 ส านักปลัด             

ล าดั
บที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
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ยุทธศาสตร์ที่  6   ด้านการพัฒนาด้านการเกษตร 
แนวทางที่  1  ส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงไร่นาสวนผสม  ส่งเสริมให้ประชาชนท าการเกษตรอินทรีย์                              
                  การเกษตรชีวิภาพ  การแปรรูปผลิตภัณฑ์  ลดการใช้สารเคมี  เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากสารพิษ   
68 รณรงค์ไม่เผาตอซัง 

กิจกรรม 
1.รณรงค์ไม่เผาตอซังใน
เขตพ้ืนที่ต าบลบ้านร่อม 
2.อบรมการผลิตน้ าหมัก
ชีวภาพ และน้ าหมักที่ย่อย
สลายตอซังข้าวในนา 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดเก็บข้อมูล จปฐ. 

12,000 
อบต. 

หมู่ที่  1- 9 ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
บัญชีสรุปโครงการ 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2558 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  อ าเภอทา่เรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง 
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของงบ 
ประมาณ 

หน่วย 
ด าเนินการ 
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ที่ด าเนินการ ทั้งหมด 
1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ                 
โครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1 แนวทางที่ 1  จัดหาบริการพื้นฐานท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต และความ
เป็นอยู่ของประชนชน เช่น  ปรับปรุงด้านการคมนาคมขนส่ง  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  
ซ่อมแซมถนน  สะพาน  คลอง  ท่อระบายน้ าขยายการบริหารด้านสาธารณูปโภค 
ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ใช้ท่ัวถึง  โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมท่ีก าหนดไว ้

 
 

40 
 
 
 

 
 

39.60 % 
 
 
 
 

 
 

34,373,840 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนโยธา 
 
 
 
 

รวม 40 39.6 % 34,373,840   
2.  ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการพัฒนาสังคม 
 2.1 แนวทางที่ 1  ด้านสาธารณะสุขและสุขภาพ 
 2.2 แนวทางที่ 2  ด้านการศึกษาเร่งการพัฒนาระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

  2.3 แนวทางที่ 3   ด้านการกีฬาและศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 
2.4 แนวทางที่ 4   ด้านการป้องกันยาเสพติด  การรักษาความสงบเรียบร้อยใน 
                       ชุมชน  ลดอาชญากรรม  และการบรรเทาสาธารณะภัย 
2.5 แนวทางที่ 5  ด้านครอบครัว  เด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาส 

 
5 
11 
8 
7 
 
6 

 
36.63 % 

 

 
244,000 

2,889,660 
505,000 
379,426 

 
720,000 

  
ส านักปลัด 

รวม 37 36.63 % 4,738,086   

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

3.  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
3.1  แนวทางที่ 1   การพัฒนาอาชีพ 
 

1 0.99 % 

 
100,000  ส านักปลัด 

รวม 1 0.99 % 100,000   
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    4.1 แนวทางที่  1   ส่งเสริมอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ า ปลุกจิตส านึกให้
ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไข
ปัญหาขยะ น้ าเสีย มลภาวะ  และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  รณรงค์ให้

 

3 

 
2.97 % 

 

 

234,000 

  

ส านักปลัด 
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ประชาชนปลูกต้นไม้  และดูแลให้มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้เหมาะสม     
 

รวม 3 2.97 % 234,000   
5. ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 
 5.1 แนวทางที่  1   การพัฒนางานบริการประชาชน 
 5.2 แนวทางที่  2   การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 
 5.3 แนวทางที่  3   เสริมสร้างองค์ความรู้  และปลูกจิตส านึกการมีส่วน 
                          ร่วมของประชาชน 
5.4 แนวทางที่  4   การพัฒนาด้านการบริหารงาน 

 

4 

2 

4 

7 

 
16.83 % 

 

- 

30,000 

148,000 

 

342,000 

 

  

ส านักปลัด 

รวม 17 16.83 % 520,000   
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ยุทธศาสตร์ / แนวทาง 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการพัฒนาด้านการเกษตร 
   6.1 แนวทางที่  1 ส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียงไร่นาสวนผสม  ส่งเสริมให้ประชาชนท าการเกษตรอินทรีย์  
การเกษตรชีวภาพ  การแปรรูปผลิตภัณฑ์  ลดการใช้สารเคมี   เพื่อให้
ประชาชนปลอดภัยจากสารพิษ 
 

 
1 

 
0.99 % 

 

 
12,000 

  
ส านักปลัด 

รวม 1 0.99 % 12,000   
รวมทั้งหมด 99 100 % 39,977,926   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


