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บทนำ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      

พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดใหองคการบริหารสวนตำบลจัดทำแผนพัฒนา

ทองถิ่นและแผนการดำเนินงานประจำป เพื่อเปนการกำหนดทิศทางในการพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลอง ระหวาง

แผนพัฒนาทองถิ่นและงบประมาณรายจายประจำป 

 เพื่อใหการดำเนินการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไดวางไว

แลวและใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นพ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 27  

วัตถุประสงคของแผนการดำเนินงานประจำป พ.ศ.2565 

 สำหรับแผนการดำเนินงาน  มีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และ

กิจกรรมท่ีดำเนินการจริงทั้งหมดขององคการบริหารสวนตำบลบางโกระ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565  

แผนการดำเนินงานเปนเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้ งหมดที่จะดำเนินการ             

ในปงบประมาณ พ.ศ.2565 ทำใหแนวทางการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลบางโกระมีความชัดเจน  

ในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหนวยงานและการจำแนกรายละเอียดตางๆ

ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนการดำเนินงานจะทำใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวก

ยิ่งขึ้น 

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมขอมูล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหาร

สวนตำบลบางโกระ  ไดรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จะมีการดำเนินการจริงใน

พื้นที่ขององคการบริหารสวนตำบลบางโกระ โดยไดจัดประชุมคณะผูบริหาร หัวหนา

สวนราชการ และหัวหนาฝายที่เกี่ยวของเพื่อบูรณาการทำงานระหวางหนวยงานและ

กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายละเอียดแผนงาน/โครงการ  

ขั้นตอนที่ 2  การจัดทำรางแผนการดำเนินงาน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา

องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ  ไดจัดทำรางแผนการดำเนินงานโดยนำขอมูลที่

ไดมาพิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของ

องคการบริหารสวนตำบลบางโกระที่ กำหนดไว ในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา           

เพื่อนำเสนอใหคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบางโกระพิจารณา และ

คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบางโกระ  ไดพิจารณารางแผนการ

ดำเนินงานเพื่อนำเสนอผูบริหาร  
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ขั้นตอนที่ 3  การประกาศใชแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล    

บางโกระ  นำรางแผนการดำเนินงานเสนอผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลบางโกระ 

เพื่อประกาศใช  และปดประกาศโดยเปดเผยใหประชาชนทราบ  สามารถตรวจสอบได 

 

ประโยชนของแผนการดำเนินงาน 

1. แสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ 

2. แสดงถงึความสอดคลองระหวางโครงการ/กิจกรรมกับงบประมาณรายจายประจำป 

3. เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการตางๆ 

4. งายตอการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปนั้น 

 

แผนภูมิแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนาตามรายยุทธศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565                           

(เฉพาะงบพัฒนาฯ) 

การรักษาความสงบเรียบรอย

และการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย

การพัฒนาระบบบริการประชาชน

การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการองคกร

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ความอยูดีมีสุขของประชาชน

ในชุมชน

การพัฒนา

สาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ

การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

การพัฒนาสภาพแวดลอม

การพัฒนาศักยภาพ

และความเขมแข็งของ

ชุมชน
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งบประมาณเพื่อการพัฒนาตามรายยุทธศาสตร ประจำปงบประมาณ 2565 

1. การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 7,891,000 

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดีมีสุขของประชาชนในชุมชน 5,705,556 

3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร               120,000  

4. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสภาพแวดลอม                60,000  

5. การพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน 615,000 

6. การพัฒนาระบบบริการประชาชน 24,000 

7. การรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 55,000 

รวม 14,470,556 

 



ยุทธศาสตร/แผนงาน
จํานวนโครงการ

ที่ดําเนินการ

 คิดเปนรอยละ

ของโครงการ

ทั้งหมด

จํานวน

งบประมาณ

 คิดเปนรอยละของ

งบประมาณท้ังหมด
หนวยงานรับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

   แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.75 1,171,100                8.09

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4 7.01                 6,719,900 46.43

รวม 5 8.76 7,891,000 54.52

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดีมีสุขของประชาชนในชุมชน

   แผนงานการศึกษา 7 12.28 1,501,056                10.37

   แผนงานสาธารณสุข 4 7.01                     75,000 0.51

   แผนงานสังคมสงเคราะห 1 1.75                     50,000 0.34

   แผนงานการเกษตร 2 3.50                     20,000 0.13

   แผนงานงบกลาง 4 7.01                 4,059,500 28.05

รวม 18 31.55 5,705,556 39.40

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 3.50 120,000                   0.82 สํานักปลัด

รวม 2 3.5                  120,000 0.82

กองชาง

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ

แบบผด.01

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 4



ยุทธศาสตร/แผนงาน
จํานวนโครงการ

ที่ดําเนินการ

 คิดเปนรอยละ

ของโครงการ

ทั้งหมด

จํานวน

งบประมาณ

 คิดเปนรอยละของ

งบประมาณท้ังหมด
หนวยงานรับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรที่ 4 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสภาพแวดลอม

แผนงานการเกษตร 2 3.50 60,000                    0.41 สํานักปลัด

รวม 2 3.5                    60,000 0.41

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 1.75 20,000                    0.13

แผนงานการศึกษา 4 7.01                     50,000 0.34

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 11 19.29                    250,000 1.72

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 10 17.54                    295,000 2.03

รวม 26 45.59 615,000 4.22

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 3.50 24,000                    0.16 กองคลัง

รวม 2 3.50 24,000 0.16

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 3.50 55,000                    0.38 สํานักปลัด

รวม 2 3.50 55,000 0.38

รวมทั้งสิ้น 57 100 14,470,556 100

ยุทธศาสตรที่ 7 การรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

สํานักปลัด

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริการประชาชน

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 5



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

1.1 กอสรางระบบประปา ม.5 

บริเวณตาดีกา

กอสรางถังประปาหมูบานชนิดถังเหล็กเก็บ

น้ําขนาดความจุ 20.00 ลบ.ม.  สูง 20.00 

ม. พรอมถังกรอง  สแตนเลส  ขนาด Ø 

1.20 ม.จํานวน 1 ถัง  เจาะบาดาลขนาด Ø

 6 นิ้ว  จํานวน 1 บอ  (รายละเอียดตาม

แบบ อบต.กําหนด)

         1,171,100 ตําบลบางโกระ ม.5 กองฃาง

1.2 กอสรางปรับปรุงถนนแอสฟลติกสาย

บานปลักน้ําขุน (ม.1)

กวาง 4.00 เมตร  ยาว 1,350 เมตร 

 หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร

         2,538,300 ตําบลบางโกระ ม.1 กองชาง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ. 2565

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2564

บัญชีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ

งบประมาณลําดับที่
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานที่ดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

หนวยงาน

ดําเนินการ

แบบ ผด.02

แผนการดําเนนิงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
6 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



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

พ.ศ. 2565

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2564

งบประมาณลําดับที่
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

ดําเนินการ

1.3 ปรับปรุงถนนแอสฟสติกสายบานผูใหญ

เด็ง - บานนายวาริ  ยามา (ม.4)

กวาง 4 ม.  ยาว 306 ม.

 (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด)

           575,300 ตําบลบางโกระ ม.4 กองชาง

1.4 ปรับปรุงถนนแอสฟลติค สายหนา

โรงเรียนบานลอแตก - บานโคกมวง

 กวาง 4 ม.  ยาว 1285 ม. (รายละเอียด

ตามแบบ อบต.กําหนด)

2,564,600         ตําบลบางโกระ กองชาง

1.5 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ

สิ่งกอสราง

 ปรับปรุง บํารุงรักษา หรือ

ซอมแซมถนน ที่ดินและสิ่งกอสรางที่อยูใน

ความรับผิดชอบของอบต.บางโกระ เชน 

อาคารสํานักงานหองประชุม  เสาไฟฟา

ถนน ประปา  เปนตน

100,000           ตําบลบางโกระ กองชาง

1.6 ปรับปรุงที่ทําการองคการบริหารสวน

ตําบลบางโกระ

 ปรับปรุง บํารุงรักษา  อาคารสํานักงาน

หองประชุม

741,700           ตําบลบางโกระ กองชาง

แผนการดําเนนิงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
7 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



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

พ.ศ. 2565

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2564

งบประมาณลําดับที่
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

ดําเนินการ

1.7 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ อบต.  ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ อบต.บางโกระ 200,000           ตําบลบางโกระ กองชาง

2.1 แขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตําบลบางโกระ

เพื่อสงเสริมความมีระเบียบวินัย   ปลูกฝง

การเลนกีฬา  รูแพ รูชนะ รูอภัย สุขภาพ

รางกายแข็งแรงตามวัย 1 คร้ัง/ป

25,000             ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตําบลบางโกระ

สํานักปลัดฯ

2.2 จัดประสบการณการเรียนรูนอก

สถานศึกษา

เพื่อเปดโลกทัศนของเด็กเล็ก

ตําบลบางโกระ

25,000             จังหวัดใกลเคียงกับจังหวัดปตตานี

หรือจังหวัดปตตานี

สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดีมีสุขของประชาชนในชุมชน

แผนงานการศึกษา

แผนการดําเนนิงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



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

พ.ศ. 2565

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2564

งบประมาณลําดับที่
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

ดําเนินการ

2.3 ปจฉิมนิเทศศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล

บางโกระ

เพื่อใหเด็กเล็กที่จบการศึกษามีความ

ภาคภูมิใจในการเรียน และไดรับประสบ

การในการเรียนรูและเปนแรงผลักดันให

เกิดการสนใจเรียนรูในอนาคต

10,000             จังหวัดใกลเคียงกับจังหวัดปตตานี

หรือจังหวัดปตตานี

สํานักปลัดฯ

2.4 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา

 - เพื่อใหเด็กเล็กทุกคนไดรับอาหารกลาง

วันที่มีประโยชน

 - คาใชจายบริหารสถานศึกษา คา

เครื่องแบบนักเรียน สื่อการสอน 

คาหนังสือเรียน คาอุปกรณ คาจัดการเรียน

การสอนการเรียน

373,250           ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตําบลบางโกระ

สํานักปลัดฯ

2.5 จัดซื้ออาหารเสริม นมใหแก นักเรียน

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน

สังกัด สพฐ. ในพื้นที่

เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับอาหารเสริมนม 

ที่มีประโยชน

416,806           ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตําบลบางโกระ

โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่

สํานักปลัดฯ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
9 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



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

พ.ศ. 2565

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2564

งบประมาณลําดับที่
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

ดําเนินการ

2.6 อาหารกลางวันโรงเรียนบานลอแตก  - เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับอาหารกลาง

วันที่มีประโยชน

           285,600  โรงเรียนบานลอแตก สํานักปลัดฯ

2.7 อาหารกลางวันโรงเรียนวัดสุนทรวารี  - เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับอาหารกลาง

วันที่มีประโยชน

           365,400  โรงเรียนวัดสุนทรวารี สํานักปลัดฯ

2.8 สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค

พิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตร

จารย ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟา

จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

เพื่อลดปญหาการเกิดและความเสี่ยงจาก

โรคโรคพิษสุนัขบา

             30,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

2.9 ชวยลดการติดเอดสจากแมสูลูก

สภากาชาดไทยพระเจาวรวงศเธอ

พระองคเจาโสมสวลีพระวรราชา

ทินัดดามาตุ

เพื่อใหความรูประชาชนและลดปญหาการ

ติดเอดสจากแมสูลูก

             10,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

แผนงานสาธารณสุข

แผนการดําเนนิงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
10 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



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

พ.ศ. 2565

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2564

งบประมาณลําดับที่
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

ดําเนินการ

2.10 อบรมเชิงปฏิบัติการเฝาระวังและ

ปองกันโรคติดตอ

 - เพื่อใหความรูแกประชาชนใหสามารถ

ดูแลตนเองและชวยเหลือผูอื่นเมื่อเจ็บปวย

สามารถเตรียมความพรอมกับการรับการ

ระบาดของโรคติดตอ

             20,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

2.11 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

ตางๆ - วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา -

ทรายอเบท และน้ํายากําจัดลูกน้ํา

ยุงลาย

เพื่อปองกันโรคโรงพิษสุนัขบาและโรค

ไขเลือดออก

             15,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

2.12 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุคนพิการและผูดอยโอกาส

เพื่ออํานวยความสะดวกในการออกบริการ

ตรวจสุขภาพใหแกผูสูงอายุคนพิการและ

ผูดอยโอกาส

50,000             ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

2.13 อบรมเชิงปฏิบัติการดานการเกษตร  - สงเสริมอาชีพและองคความรูดาน

การเกษตรใหกับเกษตรกรและประชาชน

             15,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

แผนงานการเกษตร

แผนงานสังคมสงเคราะห

แผนการดําเนนิงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
11 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



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

พ.ศ. 2565

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2564

งบประมาณลําดับที่
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

ดําเนินการ

2.14 จัดซื้อวัสดุทางการเกษตร -สารเคมี

ปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว 

อาหารสัตว พันธุพืช

เพื่อแกไขปญหาการวางงานของประชาชน 

 ในตําบล

              5,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

2.15 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ          3,360,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

2.16 เบี้ยยังชีพผูพิการ เพื่อจายเบี้ยยังชีพผูพิการ            577,500  ตําบลบางโกระ  

2.17 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อจายเบี้ยยังชีพปวยเอดส              42,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

แผนงานงบกลาง

แผนการดําเนนิงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
12 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



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

พ.ศ. 2565

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2564

งบประมาณลําดับที่
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

ดําเนินการ

2.18 เงิบสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อปะชาชนในตําบลบางโกระไดโครงการที่

เปนประโยชนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

             80,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

3.1 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ 

การบริหารงาน การปฏิบัติงาน

ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทํางานของอบต. บางโกระใหกับคณะ

ผูบริหาร สมาชิกฯ หัวหนาสวนราชการใน

สังกัดฯ บุคลากร ฯลฯ

           100,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

3.2 ฝกอบรมใหความรูดานคุณธรรม

จริยธรรมของเจาหนาที่

ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหเจาหนาที่              20,000  อบต.บางโกระ สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนการดําเนนิงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
13 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



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

พ.ศ. 2565

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2564

งบประมาณลําดับที่
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

ดําเนินการ

4.1 อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืช

และทรัพยากร   ใหเกิดประโยชนกับ

มหาชนชาวไทย

10,000              ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

4.2 อบรมเชิงปฏิบัติการดานการเกษตร  - สงเสริมอาชีพและองคความรูดาน

การเกษตรใหกับเกษตรกรและประชาชน

15,000              ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

4.3 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครทองถิ่นรักษ

โลก

เพื่อสรางพลังมวลชนในการบริหารจัดการ

ขยะและอนุรักษทรัพยากร

30,000              ปตตานี/ตางจังหวัด สํานักปลัดฯ

4.4 สรางความรวมมือในการพัฒนาและ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

เพื่อใหประชาชนหันมาใสใจและรวมมือกัน

ดานสิ่งแวดลอม

              5,000  ตําบลบางโกะ สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตรที่ 4 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสภาพแวดลอม

แผนงานการเกษตร

แผนการดําเนนิงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
14 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



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

พ.ศ. 2565

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2564

งบประมาณลําดับที่
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

ดําเนินการ

5.1 ฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับ พ.ร.บ.

ขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540

เพื่อใหความรูความเขาใจแกประชาชน 

เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร ป พ.ศ.2540

             20,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

5.2 อุดหนุนโรงเรียนบานลอแตกตาม

โครงการการเขาคายพักแรมและเดิน

ทางไกลของลูกเสือเนตรนารี

เพื่อใหลูกเสือ-เนตรนารีไดฝกความอดทน

ความมีระเบียบวินัย รูจักชวยตัวเอง รูจัก

อยูและทํางานรวมกับผูอื่น

             15,000  โรงเรียนบานลอแตก สํานักปลัดฯ/

โรงเรียนบานลอ

แตก

5.3 อุดหนุนโรงเรียนวัดสุนทรวารีตาม

โครงการการเขาคายพักแรมและเดิน

ทางไกลของลูกเสือเนตรนารี

เพื่อใหลูกเสือ-เนตรนารีไดฝกความอดทน

ความมีระเบียบวินัย รูจักชวยตัวเอง รูจัก

อยูและทํางานรวมกับผูอื่น

             15,000  โรงเรียนวัดสุนทรวารี สํานักปลัดฯ/

โรงเรียนวัดสุนทร

วารี

5.4 การสงเสริมกีฬา กรีฑา และ

นันทนาการโรงเรียนวัดสุนทรวารี

เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีศักยภาพในการ

เลนกีฬาเกิดความสนุกสนานราเริง  

พลานามัยสมบูรณ  และมีน้ําใจเปนนักกีฬา

             10,000  โรงเรียนวัดสุนทรวารี สํานักปลัดฯ/

โรงเรียนวัดสุนทร

วารี

 แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน

แผนการดําเนนิงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
15 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



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

พ.ศ. 2565

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2564

งบประมาณลําดับที่
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

ดําเนินการ

5.5 การสงเสริมกีฬา กรีฑา และ

นันทนาการโรงเรียนบานลอแตก

เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีศักยภาพในการ

เลนกีฬาเกิดความสนุกสนานราเริง  

พลานามัยสมบูรณ  และมีน้ําใจเปนนักกีฬา

             10,000  โรงเรียนบานลอแตก สํานักปลัดฯ/

โรงเรียนบานลอ

แตก

5.6 จัดทําเวทีประชาคมตางๆ เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

พัฒนาทองถิ่น

              5,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

5.7 จัดทําแผนชุมชนหรือแผนพัฒนาทองถิ่น  เพื่อใหชุมชนไดมีเปาหมายแนวทางที่

ชัดเจนในการพัฒนาใหคนในชุมชนอยูดีมีสุข

ในทุกบาน

             10,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

5.8 สงเสริมภาวะผูนําสตรีในชุมชน เพื่อเพิ่มภาวะผูนําใหกับกลุมสตรีในตําบล              20,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

แผนการดําเนนิงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
16 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



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

พ.ศ. 2565

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2564

งบประมาณลําดับที่
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

ดําเนินการ

5.9 จัดอบรมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ประชาธิปไตย  และการมีสวนรวมของ

ประชาชน

เพื่อใหความรูความเขาใจแกประชาชนใน

การมีสวนรวมตามระบอบประชาธิปไตย

             20,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

5.10 แขงขันกีฬาตอตานยาเสพติด เพื่อใหประชาชนในชุมชนมีสวนรวมใน

กิจกรรมกีฬา

           120,000  อบต.บางโกระ สํานักปลัดฯ

5.11 ปกปองสถาบันสําคัญของชาติ เพื่อเสริมสรางความรักความศรัทธาสถาบัน

ของชาติ

             10,000  อบต.บางโกระ สํานักปลัดฯ

5.12 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน

ชุมชน โดย มีกิจกรรมบําบัดฟนฟู ผูเสพ ผู

ติดยาเสพติด และกิจกรรมสงเสริมการ

ฝกอบรมอาชีพใหแกผูผานการบําบัด

             30,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

5.13 สงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนชวง

วันหยุดปดภาคเรียน

เพื่อใหนักเรียนมีรายไดระหวางเรียนจาก

อาชีพที่เหมาะสม

             10,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
17 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



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

พ.ศ. 2565

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2564

งบประมาณลําดับที่
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

ดําเนินการ

5.14 สงเสริมภาวะผูนําในชุมชน สงเสริมความเปนผูนําใหกับผูนําในชึมชน              10,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

5.15 สานสัมพันธผูนําชุมชน ผูนําศาสนา 

ผูนําทองถิ่น ผูนําเยาวชนกลุมตางๆ 

ภายในตําบล

เพื่อสรางความสงบสุขในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลบางโกระ

             10,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

5.16 องคการบริหารสวนตําบลพบประชาชน

 (อบต.เคลื่อนที่)

เพื่อสรางความสัมพันธอันดีในสวนราชการ

ตางๆ  และสามารถเขาถึง เขาใจ ปญหา

ของประชาชนในพื้นที่

              5,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

5.17 วันเด็กแหงชาติ เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดตระหนักใน

ระเบียบ วินัย สิทธิ หนาที่ มีความ

รับผิดชอบ ตอตนเองและชุมชน 

             10,000  อบต.บางโกระ สํานักปลัดฯ

5.18 งานมหกรรมวัฒนธรรมของดีทองถิ่น เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น              50,000  อบต.บางโกระ สํานักปลัดฯ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
18 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



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

พ.ศ. 2565

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2564

งบประมาณลําดับที่
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

ดําเนินการ

5.19 จัดงานประเพณีวันลอยกระทง เพื่ออนุรักษประเพณีไทยวันลอยกระทง              10,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

5.20 งานประเพณีรดน้ําขอพรผูสูงอายุ เพื่ออนุรักษประเพณีไทยวันผูสูงอายุและ

วันครอบครัว

             50,000  อบต.บางโกระ สํานักปลัดฯ

5.21 ทําบุญวันสารทเดือนสิบ  - เพื่อสงเสริมและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม

 ประเพณีและภูมิปญญาของทองถิ่นใหคง

อยูคูสังคมไทยตลอดไป

              5,000  อบต.บางโกระ สํานักปลัดฯ

5.22 แหเทียนพรรษา  - เพื่อสงเสริมและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม

 ประเพณีและภูมิปญญาของทองถิ่นใหคง

อยูคูสังคมไทยตลอดไป

              5,000  วัดในตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

5.23 ตาดีกาสัมพันธ เพื่อเสริมสรางความรัก ความสามัคคีในหมู

นักเรียนผูปกครองของโรงเรียน

ตาดีกา

             50,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
19 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



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

พ.ศ. 2565

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2564

งบประมาณลําดับที่
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

ดําเนินการ

5.24 งานเมาลิดสัมพันธ เพื่อเสริมสรางความรักความศรัทธาใน

ศาสนา

             50,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

5.25 รอมฎอนสัมพันธ เพื่อสงเสริมกิจกรรมทางศาสนาในการละศิ

ลอด

             50,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

5.26 สนับสนุนการจัดหาอุปกรณกีฬา เพื่อสงเสริมและสนับสนุนป

การออกกําลังกายและการเลนกีฬา

             15,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

6.1 จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ - เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนใน

การชําระภาษี

4,000 ตําบลบางโกระ กองคลัง

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริการประชาชน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนการดําเนนิงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
20 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



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

พ.ศ. 2565

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2564

งบประมาณลําดับที่
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

ดําเนินการ

6.2 พัฒนาประสิทธิภาพ จัดทําปรับปรุง

แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพการ

จัดเก็บรายได

20,000 ตําบลบางโกระ กองคลัง

7.1 ปองกันและลดปญหาอุบัติเหตุทางถนน เพื่อความปลอดภัยในการใชเสนทางจราจร

และความปอดภัยในชีวิตประจําวัน

              5,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

7.2 ฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา

ภัยพิบัติ

 - เพื่อเสริมสรางศักยภาพและความ

เขมแข็งใหแก อบต. ใหมีบุคลากรที่

สามารถปฎิบัติหนาที่ชวยเหลือเจาพนักงาน

ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

             50,000  อ.โคกโพธิ์ สํานักปลัดฯ

หมายเหตุ         X             ยุทธศาสตร

       X.X        โครงการ/กิจกรรม        

แสดงระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของแตละโครงการ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ยุทธศาสตรที่ 7 การรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนการดําเนนิงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
21 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ


