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บทนํา 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      
พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป และแผนการดําเนินงานประจําป เพื่อเปนการกําหนดทิศทางในการพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลอง 
ระหวางแผนและงบประมาณรายจายประจําป 

 เพื่อใหการดําเนินการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไดวางไว
แลวและใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นพ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ขอ 27  

วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ.2562 

 สําหรับแผนการดําเนินงาน  มีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และ
กิจกรรมท่ีดําเนินการจริงทั้งหมดขององคการบริหารสวนตําบลบางโกระ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  

แผนการดําเนินงานเปนเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 ทําใหแนวทางการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด  มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตางๆของ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวก
ยิ่งขึ้น 

ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมขอมูล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร

สวนตําบลบางโกระ  ไดรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จะมีการดําเนินการจริงใน
พื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลบางโกระ โดยไดจัดประชุมคณะผูบริหาร หัวหนา
สวนราชการ และหัวหนาฝายที่เกี่ยวของเพื่อบูรณาการทํางานระหวางหนวยงานและ
กําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายละเอียดแผนงาน/โครงการเมื่อวันที่               
2 พฤศจิกายน 2559  

ขั้นตอนที่ 2  การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ  ไดจัดทํารางแผนการดําเนินงานโดยนําขอมูลที่
ไดมาพิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบลบางโกระที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เพื่อ
นําเสนอใหคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางโกระพิจารณา เมื่อวันที่ 
16 ตุลาคม 2561 และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางโกระ         
ไดพิจารณารางแผนการดําเนินงานเพื่อนําเสนอผูบริหาร เมื่อวันที่   18  ตุลาคม  2561 

ขั้นตอนที่ 3  การประกาศใชแผนการดําเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบาง
โกระ  นํารางแผนการดําเนินงานเสนอผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบางโกระ เพื่อ
ประกาศใช  และปดประกาศโดยเปดเผยใหประชาชนทราบ  สามารถตรวจสอบได 

 



2 

 

ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 

1. แสดงถึงความชัดเจนในการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ 
2. แสดงถึงความสอดคลองระหวางโครงการ/กิจกรรมกับงบประมาณรายจายประจําป 
3. เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการตางๆ 
4. งายตอการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปนั้น 

การจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระไดประมาณการรายรับโดยรวมเงินอุดหนุนทั่วไปไวจํานวน  
23,700,000 บาท ซึ่งจําแนกใหเห็นดังนี้ 

1. งบประมาณเพื่อการพัฒนาตามรายยุทธศาสตร    10,363,369 บาท 
2. งบประมาณเพื่อการบริหารบุคลากร รายจายประจํา     9,077,220 บาท 
3. งบกลาง         4,259,411     บาท 
  รวม                23,700,000   บาท 
 

แผนภูมิแสดงการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบประมาณเพื่อการบริหาร

บุคลากร รายจายประจํา 53%

งบกลาง 18%

งบประมาณเพื่อการพัฒนา

ตามรายยุทธศาสตร  42%
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แผนภูมิแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนาตามรายยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562                            
(เฉพาะงบพัฒนาฯ) 

การรักษาความสงบเรียบรอยและ

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยการพัฒนาระบบบริการประชาชน

การพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดี

มีสุขของประชาชนในชุมชน

การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และการพัฒนาสภาพแวดลอม

การพัฒนาศักยภาพและความ

เขมแข็งของชุมชน

 
งบประมาณเพื่อการพัฒนาตามรายยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 2562 

1. การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 2,353,000  
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดีมีสุขของประชาชนในชุมชน 1,075,000  
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร 482,000  
4. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสภาพแวดลอม 1,000  
5. การพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน 814,900 
6. การพัฒนาระบบบริการประชาชน 75,000  
7. การรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 20,000  
8. ครุภัณฑ 607,190 

รวม 5,428,090  
 



ยุทธศาสตร/แผนงาน
จํานวนโครงการ

ที่ดําเนินการ

 คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด
จํานวน

งบประมาณ
 คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

   แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.80 350,000                  7.26

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4 7.27                 1,973,000 40.92

   แผนงานการเกษตร 1 1.80                     30,000 0.62

รวม 6 10.87               2,353,000 48.80

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดีมีสุขของประชาชนในชุมชน

   แผนงานการศึกษา 2 3.63 800,000                  16.59

   แผนงานสาธารณสุข 6 10.90                   275,000 5.70

รวม 8 14.53               1,075,000 22.29

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร

แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 3.63 340,000                  7.05

แผนงานการศึกษา 4 7.27                   142,000 2.94

รวม 6 10.90                  482,000 9.99

ยุทธศาสตรที่ 4 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสภาพแวดลอม

แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 1.80 1,000                     0.02 สํานักปลัด

รวม 1 1.80                     1,000

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ

กองชาง

สํานักปลัด

สํานักปลัด

แบบผด.01

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 4



ยุทธศาสตร/แผนงาน
จํานวนโครงการ

ที่ดําเนินการ

 คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด
จํานวน

งบประมาณ
 คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

แผนงานบริหารงานทั่วไป 8 14.53 171,000                  3.54

แผนงานการศึกษา 4 7.27                     50,000 1.03

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 4 7.27                   170,000 3.52

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 11 20.00                   423,900 8.79

รวม 27 49.07 814,900 16.88

แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 3.63 15,000                    0.31

แผนงานการศึกษา 1 1.80                     60,000 1.24

รวม 3 5.43 75,000 1.55

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 1.80 20,000                    0.41 สํานักปลัด

รวม 1 1.80 20,000 0.41

รวมทั้งสิ้น 52 100.00               4,820,900 100.00

สํานักปลัด/กองคลัง

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริการประชาชน

ยุทธศาสตรที่ 7 การรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

สํานักปลัด

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 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 ขยายเขตไฟฟาสาย
บานเจะดา หมูที่ 4

 - เพื่อใหมีไฟฟาใช  และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจรยามค่ําคืน

           350,000 ตําบลบางโกระ การไฟฟาฯ/
กองฃาง

1.2 กอสรางหองน้ํา ณ ที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลบางโกระ

 - เพื่อใหมีหองน้ําที่สะอาดและเพียงพอ
สําหรับการบริการประชาชน

           200,000 อบต.บางโกระ กองชาง

1.3 กอสรางอาคารอเนกประสงค  - เพื่อใหมีอาคารอเนกประสงคใชสําหรับ
การจัดกิจกรรมตางๆ ของ อบต. และ
ประชาชนในพื้นที่

         1,550,000 อบต.บางโกระ กองชาง

1.4 กอสรางถนน คสล.สายบาน
นางปทุม-บานนางเดี้ยม บุญสง (ม.2)

 - เพื่อใหมีเสนทางในการคมนาคมอยาง
สะดวก

173,000           ตําบลบางโกระ กองชาง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หนวยงาน
ดําเนินการ

แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2561
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานที่ดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

บัญชีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ

งบประมาณลําดับที่

แบบ ผด.02

แผนการดําเนนิงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 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.

หนวยงาน
ดําเนินการ

พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2561
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานที่ดําเนินการงบประมาณลําดับที่

1.5 กอสรางทอลอดระบายน้ํา คสล. 
หนาอาคารเฉลิมพระเกียรติ (หมู 1 )

 - เพื่อใหมีระบบระบายและสงน้ําที่ได
มาตรฐาน

50,000             ตําบลบางโกระ กองชาง

1.6 ขุดลอกคูระบายน้ํา สายมัสยิด
บานลอแตก - ชลประทาน

 - เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการระบายน้ําไดดี 30,000             ตําบลบางโกระ กองชาง

2.1 อาหารกลางวันโรงเรียนบานลอแตก  - เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับอาหารกลาง
วันที่มีประโยชน

           376,000  โรงเรียนบานลอแตก สํานักปลัดฯ

2.2 อาหารกลางวันโรงเรียนวัดสุนทรวารี  - เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับอาหารกลาง
วันที่มีประโยชน

           424,000  โรงเรียนวัดสุนทรวารี สํานักปลัดฯ

แผนงานการศึกษา

แผนงานการเกษตร

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดีมีสุขของประชาชนในชุมชน

แผนการดําเนนิงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 7 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ
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หนวยงาน
ดําเนินการ

พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2561
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานที่ดําเนินการงบประมาณลําดับที่

2.3 สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุคนพิการและ
ผูดอยโอกาส

 - เพื่ออํานวยความสะดวกในการออก
บริการตรวจสุขภาพใหแกผูสูงอายุคนพิการ
และผูดอยโอกาส

             60,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

2.4 ชวยลดการติดเอดสจากแมสูลูก
สภากาชาดไทยพระเจาวรวงศเธอ
พระองคเจาโสมสวลีพระวรราชา
ทินัดดามาตุ

 - เพื่อใหความรูประชาชนและลดปญหา
การติดเอดสจากแมสูลูก

             50,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

2.5 สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ตานภัยมะเร็งเตานม

 - เพื่อใหความรูแกประชาชนในการ
ปองกันและลดปญหาการเกิดมะเร็งเตานม

             25,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

2.6 รณรงคปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด To Be Numberone

 - เพื่อใหความรูประชาชนและลดปญหายา
เสพติด

             25,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

2.7 สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตร
จารย ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

 - เพื่อลดปญหาการเกิดและความเสี่ยงจาก
โรคโรคพิษสุนัขบา

             40,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

แผนงานสาธารณสุข

แผนการดําเนนิงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 8 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ
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หนวยงาน
ดําเนินการ

พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2561
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานที่ดําเนินการงบประมาณลําดับที่

2.8 สงเสริมหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ  - เพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพเสริมของ
กลุมอาชีพใหเปนที่รูจัก

           100,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

3.1 ฝกอบรมใหความรูดานคุณธรรม
จริยธรรมของเจาหนาที่

  -บุคลากรของ อบต. เขารับการฝกอบรม 
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
1  คร้ัง/ป

             20,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

3.2 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ 
การบริหารงานการปฏิบัติงาน

 - เพื่อเพิ่มความรูและเปดวิสัยทัศนในการ
บริหารจัดการ และการปฏิบัติงาน

           320,000  ตําบลบางโกระ/ตางจังหวัด สํานักปลัดฯ

3.3 คาใชจายในการพัฒนาครู ครูผูชวย 
ผูดูแลเด็ก

 - เพื่อเพิ่มความรูและศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของครู ครูผูชวย ผูดูแลเด็ก

70,000              ศูนยพํฒนาเด็กเล็กฯ สํานักปลัดฯ

แผนงานการศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนการดําเนนิงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 9 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ
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หนวยงาน
ดําเนินการ

พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2561
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานที่ดําเนินการงบประมาณลําดับที่

3.4 แขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลบางโกระ

 - เพื่อสงเสริมความมีระเบียบวินัย  
ปลูกฝงการเลนกีฬา  รูแพ
 รูชนะ รูอภัย 

25,000              ศูนยพํฒนาเด็กเล็กฯ สํานักปลัดฯ

3.5 จัดประสบการณการเรียนรูนอก
สถานศึกษา

 -เพื่อเปดโลกทัศนของผูเรียน              25,000  ศูนยพํฒนาเด็กเล็กฯ /สถานที่ที่ไป
ศึกษา

สํานักปลัดฯ

3.6 ปจฉิมนิเทศศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
บางโกระ

 - เพื่อใหเด็กเล็กที่จบการศึกษามีความ
ภาคภูมิใจในการเรียน และ สถาบันที่จบมา

             22,000  ศูนยพํฒนาเด็กเล็กฯ สํานักปลัดฯ

4.1 สรางความรวมมือในการพัฒนาและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

 - เพื่อใหประชาชนหันมาใสใจและรวมมือ
กันดานสิ่งแวดลอม

              1,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตรที่ 4 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสภาพแวดลอม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนการดําเนนิงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 10 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ
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หนวยงาน
ดําเนินการ

พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2561
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานที่ดําเนินการงบประมาณลําดับที่

5.1 จัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น

 -  เพื่อใหชุมชนไดมีเปาหมายแนวทางที่
ชัดเจนในการพัฒนาใหคนในชุมชนอยูดีมีสุข
ในทุกบาน อยางนอย 1  คร้ัง/ป

              1,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

5.2 จัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น

 -  เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การพัฒนาทองถิ่น อยางนอย 1  คร้ัง/ป

              2,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

5.3 จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับ พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540

  - เพื่อใหความรูความเขาใจแกประชาชน 
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร ป พ.ศ.2540
 จํานวน 1 คร้ัง/ป

             20,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

5.4 สงเสริมภาวะผูนําสตรีในชุมชน  - เพื่อเพิ่มภาวะผูนําใหกับกลุมสตรีใน
ตําบลบางโกระ

           100,000  ตําบลบางโกระ/ตางจังหวัด สํานักปลัดฯ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน

แผนการดําเนนิงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 11 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ
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หนวยงาน
ดําเนินการ

พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2561
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานที่ดําเนินการงบประมาณลําดับที่

5.5 จัดอบรมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย  และการมีสวนรวมของ
ประชาชน

 - เพื่อใหความรูความเขาใจแกประชาชน
ในการมีสวนรวมตามระบอบประชาธิปไตย
 จํานวน 1 คร้ัง/ป

             20,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

5.6 สงเสริมภาวะผูนําในชุมชน  - สงเสริมความเปนผูนําใหกับผูนําในชุมชน              10,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

5.7 สานสัมพันธผูนําชุมชน ผูนําศาสนา 
ผูนําทองถิ่น ผูนําเยาวชนกลุมตางๆ 
ภายในตําบล

 - เพื่อสรางความสงบสุขในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลบางโกระ
 - สงเสริมความเปนผูนําใหกับผูนําในชุมชน

             10,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

5.8 องคการบริหารสวนตําบลพบประชาชน
 (อบต.เคลื่อนที่)

 - เพื่อสรางความสัมพันธอันดีในสวน
ราชการตางๆ  และสามารถเขาถึง เขาใจ 
ปญหาของประชาชนในพื้นที่

              8,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 12 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ
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หนวยงาน
ดําเนินการ

พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2561
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานที่ดําเนินการงบประมาณลําดับที่

5.9 อุดหนุนโรงเรียนบานลอแตกตาม
โครงการการเขาขายพักแรมและเดิน
ทางไกลของลูกเสือเนตรนารี

 - เพื่อใหลูกเสือ-เนตรนารีไดฝกความ
อดทนความมีระเบียบวินัย รูจักชวยตัวเอง 
รูจักอยูและทํางานรวมกับผูอื่น

             15,000  โรงเรียนบานลอแตก สํานักปลัดฯ

5.10 อุดหนุนโรงเรียนวัดสุนทรวารีตาม
โครงการการเขาขายพักแรมและเดิน
ทางไกลของลูกเสือเนตรนารี

 - เพื่อใหลูกเสือ-เนตรนารีไดฝกความ
อดทนความมีระเบียบวินัย รูจักชวยตัวเอง 
รูจักอยูและทํางานรวมกับผูอื่น

             15,000  โรงเรียนวัดสุนทรวารี สํานักปลัดฯ

5.11 อุดหนุนโรงเรียนบานลอแตกตาม
โครงการการสงเสริมกีฬา กรีฑา และ
นันทนาการ

 - เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีศักยภาพในการ
เลนกีฬาเกิดความสนุกสนานราเริง  
พลานามัยสมบูรณ  และมีน้ําใจเปนนักกีฬา

             10,000  โรงเรียนบานลอแตก สํานักปลัดฯ

5.12 อุดหนุนโรงเรียนวัดสุนทรวารีตาม
โครงการการสงเสริมกีฬา กรีฑา และ
นันทนาการ

 - เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีศักยภาพในการ
เลนกีฬาเกิดความสนุกสนานราเริง  
พลานามัยสมบูรณ  และมีน้ําใจเปนนักกีฬา

             10,000  โรงเรียนวัดสุนทรวารี สํานักปลัดฯ

แผนงานการศึกษา

แผนการดําเนนิงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 13 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ
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หนวยงาน
ดําเนินการ

พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2561
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานที่ดําเนินการงบประมาณลําดับที่

5.13 แขงขันกีฬาตานยาเสพติด  - เพื่อใหประชาชนในชุมชนมีสวนรวมใน
กิจกรรมกีฬา

             80,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

5.14 ปกปองสถาบันสําคัญของชาติ  - เพื่อเสริมสรางความรักความศรัทธา
สถาบันของชาติ

             10,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

5.15 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  - เพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
ชุมชน โดย มีกิจกรรมบําบัดฟนฟู ผูเสพ ผู
ติดยาเสพติด และกิจกรรมสงเสริมการ
ฝกอบรมอาชีพใหแกผูผานการบําบัด

             70,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

5.16 โครงการสงเสริมกิจกรรมเด็กและ
เยาวชนชวงวันหยุดปดภาคเรียน

 - เพื่อใหนักเรียนมีรายไดระหวางเรียนจาก
อาชีพที่เหมาะสม

             10,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

แผนการดําเนนิงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 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.

หนวยงาน
ดําเนินการ

พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2561
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานที่ดําเนินการงบประมาณลําดับที่

5.17 จัดโครงการวันเด็ก  - เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดตระหนักใน
ระเบียบ วินัย สิทธิ หนาที่ มีความ
รับผิดชอบ ตอตนเองและชุมชน 

             80,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

5.18 คาใชจายในการแขงขันกีฬา  - เพื่อเปนคาใชจายในการแขงขันกีฬาและ
เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนสนใจเลนกีฬาและออกกําลัง

             10,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

5.19 จัดกิจกรรมงานประเพณีและ
วัฒนธรรมทองถิ่น

 - เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
 - จัดซื้อวัสดุอุปกรณจัดสรางเรือพระ

             40,000  อําเภอโคกโพธิ์ สํานักปลัดฯ

5.20 จัดงานประเพณีวันลอยกระทง  - เพื่ออนุรักษประเพณีไทยวันลอยกระทง              80,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

5.21 จัดงานประเพณีรดน้ําขอพรผูสูงอายุ  - เพื่ออนุรักษประเพณีไทยวันผูสูงอายุและ
วันครอบครัว

             80,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 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.

หนวยงาน
ดําเนินการ

พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2561
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานที่ดําเนินการงบประมาณลําดับที่

5.22 ตาดีกาสัมพันธ  - เพื่อเสริมสรางความรัก ความสามัคคีใน
หมูนักเรียนผูปกครองของโรงเรียน
ตาดีกา

             40,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

5.23 ทําบุญวันสารทเดือนสิบ  - เพื่อสงเสริมและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม
 ประเพณีและภูมิปญญาของทองถิ่นใหคง
อยูคูสังคมไทยตลอดไป

              5,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

5.24 เมาลิดสัมพันธ  - เพื่อเสริมสรางความรักความศรัทธาใน
ศาสนา

             40,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

5.25 จัดกิจกรรมรับเทวดาประจําทองถิ่น  - เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น              13,400  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

5.26 แหเทียนพรรษา  -  เพื่อสงเสริมและอนุรักษศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาของ
ทองถิ่นใหคงอยูคูสังคมไทยตลอดไป

             15,500  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

5.27 อุดหนุนโครงการการจัดงานประเพณี
ชักพระอําเภอโคกโพธิ์

 - เพื่อรวมกับหนวยงานอื่นในการอนุรักษ
ประเพณีทองถิ่น

             20,000 อําเภอโคกโพธิ์ สํานักปลัดฯ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 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.

หนวยงาน
ดําเนินการ

พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2561
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานที่ดําเนินการงบประมาณลําดับที่

6.1 สนับสนุนการดําเนินงานศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอําเภอโคกโพธิ์

 - เพื่อใหการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอําเภอโคกโพธิ์ เปนไป
ดวยความสะดวก รวดเร็ว ทันทวงที 1 
คร้ัง/ป

12,000 อําเภอโคกโพธิ์ สํานักปลัดฯ

6.2 จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ - เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนใน
การชําระภาษี

3,000 ตําบลบางโกระ กองคลัง

6.3 ติดตั้งมุงลวด ศพด. ตําบลบางโกระ  - เพื่อใหมีมุงลวด สําหรับการปองกันยุง 
เพื่อสุขอนามัยของเด็กนักเรียน

             60,000  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบางโกระ กองชาง

7.1 ปองกันและลดปญหาอุบัติเหตุทางถนน  - เพื่อความปลอดภัยในการใชเสนทาง
จราจรและความปอดภัยในชีวิตประจําวัน

             20,000 ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริการประชาชน

ยุทธศาสตรที่ 7 การรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนการดําเนนิงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 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.

หนวยงาน
ดําเนินการ

พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2561
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานที่ดําเนินการงบประมาณลําดับที่

หมายเหตุ         X             ยุทธศาสตร

       X.X        โครงการ/กิจกรรม        

แสดงระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของแตละโครงการ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 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.

หนวยงาน
ดําเนินการ

พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2561
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานที่ดําเนินการงบประมาณลําดับที่

แผนการดําเนนิงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 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.

หนวยงาน
ดําเนินการ

พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2561
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานที่ดําเนินการงบประมาณลําดับที่

แผนการดําเนนิงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 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.

หนวยงาน
ดําเนินการ

พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2561
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานที่ดําเนินการงบประมาณลําดับที่

แผนการดําเนนิงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 21 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.

หนวยงาน
ดําเนินการ

พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2561
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานที่ดําเนินการงบประมาณลําดับที่

แผนการดําเนนิงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 22 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



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

1 เครื่องโทรสาร 
แบบใชกระดาษธรรมดา 1 เครื่อง

ครุภัณฑสํานักงาน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของสํานักปลัดฯและองคกร

          18,000 อบต.บางโกระ

2 เครื่องมัลติมีเดียรโปรเจคเตอร ระดับ 
XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens 
จํานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของสํานักปลัดฯและองคกร

          28,200 อบต.บางโกระ

3 จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาด
เสนทแยงมุม 120 นิ้ว
 จํานวน 1 จอ

ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของสํานักปลัดฯและองคกร

          13,100 อบต.บางโกระ

4  เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑคอมพิวเตอร  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของสํานักปลัดฯและองคกร

16,000          อบต.บางโกระ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ

งบประมาณลําดับที่

                                                             บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น                                         แบบ ผด 02/1

ประเภทครุภัณฑ วัตถุประสงค สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ. 2562

รายการครุภัณฑ

พ.ศ. 2561

สํานักปลัดฯ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 18 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
งบประมาณลําดับที่ ประเภทครุภัณฑ วัตถุประสงค สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ. 2562

รายการครุภัณฑ

พ.ศ. 2561

5  เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
สํานักงาน พรอมจอ
จํานวน 2 เครื่อง 
(เครื่องละ 16,000 บาท)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของสํานักปลัดฯและองคกร

          32,000 อบต.บางโกระ

6 เครื่องสํารองไฟฟา 
ขนาด 800VA 
จํานวน 3 เครื่อง
(เครื่องละ 2,500 บาท)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของสํานักปลัดฯและองคกร

            7,500 อบต.บางโกระ

7 โตะทํางาน 1 ลิ้นชักพรอมเกาอี้พนัก
พิงสูง จํานวน 4 ชุด
(โตะตัวละ 3,250 บาท)
(เกาอี้ตัวละ 2,250 บาท)

ครุภัณฑสํานักงาน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ  และองคกร

          22,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
 อบต.บางโกระ

8 กลองถายภาพระบบ
ดิจิตอล  ความละเอียด 
16 ลานพิกเซล

ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของสํานักปลัดฯและองคกร

          13,600 อบต.บางโกระ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 19 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
งบประมาณลําดับที่ ประเภทครุภัณฑ วัตถุประสงค สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ. 2562

รายการครุภัณฑ

พ.ศ. 2561

9   - เครื่องสูบน้ําชนิดจมน้ํา (ซัมเมอรส)
 ขนาด 1.5 แรงมา
จํานวน 1 เครื่อง (26,000 บาท)
  - เครื่องสูบน้ําชนิดจมน้ํา (ซัมเมอรส)
 ขนาด 2 แรงมา
จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 36,000 
บาท (72,000บาท)

ครุภัณฑการเกษตร  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของสํานักปลัดฯและองคกร

          98,000 อบต.บางโกระ

10 จัดซื้อถังกรองน้ําสแตนเลส
ขนาด1.20 x 1.50 เมตร ทอน้ําเขา
ออก 3 นิ้ว ความจุสารกรอง 1300 
ลิตร ความหนาตัวถังกรอง4.5 
มิลลิเมตร พรอมติดตั้ง

ครุภัณฑการเกษตร  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของสํานักปลัดฯและองคกร

        300,000 อบต.บางโกระ

1 กลองถายภาพระบบ
ดิจิตอล  ความละเอียด 
16 ลานพิกเซล

ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของกองคลังฯและองคกร

          13,600 อบต.บางโกระ

2 ชั้นวางเอกสาร (16ชอง)
  - ผลิตจากเหล็ก
 - มีลอ
 - มี 2ชั้น

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของกองคลังฯและองคกร

            3,190 อบต.บางโกระ

กองคลัง

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 20 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ
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3  เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของกองคลังฯและองคกร

          21,000 อบต.บางโกระ

1  เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของกองชางและองคกร

          21,000 อบต.บางโกระ

รวม      607,190

กองชาง

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 21 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ


