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ส่วนที่ 1
1. บทนา
ตำมระเบี ย บกระทรวงมหำดไทยว่ำด้ว ย กำรจัดทำแผนพัฒ นำขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ.
2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนกำรดำเนินงำน ซึ่งเป็นกำรแสดงกำรใช้จ่ำยเงินตำมจริง
ของงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีทั้งหมด เพื่อแสดงถึงรำยละเอียดของแผนงำน/โครงกำรที่ดำเนินกำรจริงทั้งหมด
ในพื้นที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล อีกทั้งมีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้น เพื่อเป็นกำรลดควำมซ้ำซ้อนของ
โครงกำร ให้เกิดกำรประสำนและบูรณำกำรกำรทำงำนกับหน่วยงำนอื่นๆ รวมทั้งจำแนกรำยละเอียดต่ำงๆ ของ
แผนงำน/ โครงกำรในกำรดำเนินกำรในปีงบประมำณนั้นๆ องค์กำรบริหำรส่วนตำบล จึงได้ตระหนักถึงควำมสำคัญ
ของกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำนเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น จึงได้จัดทำแผนกำรดำเนินงำน เพื่อสะดวกในกำรประสำน
แผนงำน/ โครงกำรกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่อไป
“แผนการดาเนินงาน” หมำยควำมว่ำ แผนกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึง
รำยละเอียดแผนงำน โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมที่ดำเนินกำรจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมำณนั้น
จำกระเบียบกระทรวงมหำดไทยดังกล่ำว จึงกล่ำวได้ว่ำ แผนกำรดำเนินงำนนั้น มิใช่กำรจัด ทำแผนพัฒนำ
แต่เป็นเอกสำรที่รวบรวมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมที่ดำเนินกำรจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในแต่ละปีงบประมำณ เพื่อให้ทรำบถึงกิจกรรมกำรพัฒนำในพื้นที่ดำเนินกำร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบางครก
“ภำยในปี 2564 จะเป็นตำบลที่น่ำอยู่ มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม 1 ใน 5 ของจังหวัดเพชรบุรี”
คำนิยำม
“ตำบลที่น่ำอยู่” หมำยควำมว่ำ กำรพัฒนำตำบลโดยเน้นให้ควำมสำคัญใน 5 ด้ำน ได้แก่
1. ด้ำนกำยภำพ หมำยถึง มีกำรคมนำคมที่สะดวก สำธำรณูปโภคครอบคลุมพื้นที่
2. ด้ำนเศรษฐกิจ หมำยถึง ประชำชนมีรำยได้เกินกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนที่ จปฐ.กำหนด (30,000
บำท/คน/ปี)
3. ด้ำนสังคม หมำยถึง มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนและนักท่องเที่ยว
4. ด้ำนสิ่งแวดล้อม หมำยถึง กำรบริหำรจัดกำรขยะ
5. ด้ำนสำธำรณสุขและกำรศึกษำ หมำยถึง อัตรำกำรเจ็บป่วยของคนในตำบลลดลงและส่งเสริม
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของเด็กปฐมวัย
“แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม” หมำยควำมว่ำ กำรท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม เช่น วัฒนธรรม 5
เผ่ำพันธุ์,ศำสนสถำน
พันธกิจหลักการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลบางครก
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก ได้กำหนดภำรกิจหลักที่จะดำเนินกำรเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้
ดังนี้
1. ปรับปรุงและพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ ยั่งยืนควบคู่กับวิถี
ชีวิตของชุมชน
2. ปรับปรุงและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร ผังเมือง ให้ได้มำตรฐำน
เพียงพอและพร้อมให้บริกำรแก่ประชำชน
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3. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งโดยสร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
4. ปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรศึกษำตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนำศิลปวัฒนธรรมอันดีงำมและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น
5. พัฒนำศักยภำพของประชำชนในชุมชนให้เข้มแข็งและสำมำรถพึ่งตนเองได้
6. สร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี โดยให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในกำรวำงแผนพัฒนำ กำร
ตรวจสอบเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรบริหำรและกำรปกครอง
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐำนในกำรยกระดับกำรท่องเที่ยว
2. ระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำนที่มีควำมพร้อมให้บริกำร
3. ประชำชนมีอำชีพมั่นคงและมีรำยได้เพิ่มขึ้น
4. กำรศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำน และศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่นได้รับกำร
อนุรักษ์
5. ประชำชนในพื้นที่ปลอดจำกยำเสพติดและอบำยมุข ได้รับกำรดูแลที่ดี
6. ประชำชนพึงพอใจในบริกำรและมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร
ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
1. สร้ำงควำมตระหนักให้ควำมรู้ประชำชนในพื้นที่เข้ำมำมีส่วนร่วม
2. ปรับปรุงระบบและพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวทั้งเก่ำและใหม่
3. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
4. ประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. พัฒนำปรับปรุงและซ่อมแซมงำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรคมนำคมพื้นที่ท่องเที่ยวให้ได้มำตรฐำน
2. พัฒนำ ขยำยเขตไฟฟ้ำภำยในชุมชนและไฟฟ้ำสู่พื้นที่ท่องเที่ยว
3. สนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำกำรจัดกำรแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อกำรเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. สร้ำงควำมตระหนักให้ควำมรู้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวของชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. สร้ำงควำมตระหนักให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรศึกษำศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น
2. สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพในเขตพื้นที่
3. ส่งเสริมอนุรักษ์ สืบสำนศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพชุมชนและความสงบเรียบร้อย
1. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรด้ำนสำธำรณสุขกำรป้องกันและควบคุมโรค
2. ส่งเสริม สนับสนุนกำรบรรเทำสำธำรณภัย กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
3. ส่งเสริม สนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดและกำรลดละอบำยมุขของประชำชนในท้องถิ่น
4. ส่งเสริม สนับสนุนกำรกีฬำเพื่อสร้ำงนิสัยรักกำรกีฬำ และกติกำสังคม
5. สงเครำะห์ ช่วยเหลือ และพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็กสตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
1. พัฒนำและส่งเสริมสมรรถนะกำรทำงำนของบุคลำกรท้องถิ่นทุกระดับอย่ำงต่อเนื่อง
2. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน
3. พัฒนำอำคำร สถำนที่ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริกำรประชำชน
2. วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
2.1 แผนกำรดำเนินงำนแสดงถึงรำยละเอียดของแผนงำน/โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมพัฒนำที่ ดำเนิน
กำรจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทำงใน
กำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติ
มำกขึ้นลดควำมซ้ำซ้อนของโครงกำร มีกำรประสำนและบูรณำกำรกับหน่วยงำนและจำแนกรำยละเอียดต่ำงๆ ของ
แผนงำน/โครงกำร ในแผนกำรดำเนินงำน
2.2 แผนกำรดำเนินงำนจะเป็นเครื่องมือสำคัญในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เพื่อควบคุมกำรดำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ
2.3 แผนกำรดำเนินงำนจะกำหนดรำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำ ที่ดำเนินกำรในพื้นที่ของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล โดยโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำที่จะบรรจุในแผนกำรดำเนินงำนจะมีที่มำจำก
2.3.1 งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลบำงครกอุดหนุนให้ส่วนรำชกำรอื่นดำเนินกำร)
2.3.2 โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล ที่เกิดจำกกำรจ่ำยขำดเงินสะสม
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจหรืองบประมำณรำยจ่ำยอื่นๆ ที่ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
2.3.3 โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดำเนินกำรเองโดยไม่ใช้งบประมำณ
(ถ้ำมี)
2.3.4 โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำของหน่วยรำชกำร ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค หรือหน่วยงำนอื่นๆ
ที่ดำเนินกำรในพื้นที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล โดยให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลตรวจสอบจำกแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจำปีของจังหวัดหรืออำจสอบถำมไปยังหน่วยงำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง
2.3.5 โครงกำร/กิ จ กรรมกำรพั ฒ นำอื่น ๆ ที่ องค์ กำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลพิจ ำรณำเห็ น ว่ ำจะเกิ ด
ประโยชน์ในกำรประสำนกำรดำเนินงำนในพื้นที่
3. ขั้นตอนในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
3.1 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 5 ข้อ 36 ว่ำด้วยกำรจั ดทำแผนกำรดำเนินงำนให้ดำเนินกำรตำมระเบียบนี้โ ดยมีขั้นตอนกำร
ดำเนินกำรดังนี้
(1) คณะกรรมกำรสนับสนุน กำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นรวบรวมแผนงำน โครงกำรพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอื่นๆที่ดำเนินกำรใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่ำงแผนกำรดำเนินงำนเสนอต่อคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น
(2) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนกำรดำเนินงำน แล้วเสนอต่อผู้บริหำรท้องถิ่น
ประกำศเป็ นแผนกำรดำเนิน งำน ทั้งนี้ให้ปิ ดประกำศแผนกำรดำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ประกำศ
เพื่อให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน
3.2 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่
2) พ.ศ. 2559 ข้อ 12 ให้ยกเลิกควำมในข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำ
ขององค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และให้ใช้ข้อควำมต่อไปนี้แทน

6
“ข้ อ 27 แผนกำรด ำเนิ น งำนให้ จั ด ท ำให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภำยในสำมสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ป ระกำศใช้
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม งบประมำณจำกเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงำนและ
โครงกำรจำกหน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นๆ ที่ ต้องดำเนินกำรในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้น
กำรขยำยเวลำกำรจัดทำแผนและแก้ไขแผนดำเนินงำนเป็นอำนำจของผู้บริหำรท้องถิ่น”
4. ประโยชน์ของแผนดาเนินงาน
4.1 แสดงถึงควำมชัดเจนในกำรพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
4.2 แสดงควำมสอดคล้องกับงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
4.3 เพื่อควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำรต่ำงๆ
4.4 สะดวกต่อกำรติดตำมผลและประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมในปีนั้นๆ
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แบบ ผด.01
บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลบางครก อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ

จำนวนโครงกำรที่
ดำเนินกำร

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด

จำนวน
งบประมำณ

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและกำรบริหำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์อย่ำงยั่งยืน
1.1 แผนงำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
1.2 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
1.3 แผนงำนกำรเกษตร
รวม
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
2.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

2
3
2
7

2.82
4.23
2.82
9.86

40,000
90,000
20,000
150,000

0.18
0.41
0.09
0.69

12

16.90

3,775,000

17.32

รวม

12

16.90

3,775,000

17.32

3

4.23

75,000

0.34

3

4.23

75,000

0.34

3. ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง
3.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
รวม

คิดเป็นร้อยละของ
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
งบประมำณทั้งหมด

แบบ ผด.01

8
บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลบางครก อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ
4. ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรศึกษำ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญำท้องถิ่น
4.1 แผนงำนกำรศึกษำ
4.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
4.3 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร
รวม
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำศักยภำพชุมชนและควำมสงบเรียบร้อย
5.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
5.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
5.3 แผนงำนกำรศึกษำ
5.4 แผนงำนสำธำรณสุข
5.5 แผนงำนเคหะและชุมชน
5.6 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
5.7 แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร
5.8 แผนงำนงบกลำง
รวม

จำนวนโครงกำรที่
ดำเนินกำร

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด

จำนวน
งบประมำณ

คิดเป็นร้อยละของ
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
งบประมำณทั้งหมด

8
2
3
13

11.27
2.82
4.23
18.32

3,353,100
65,000
92,000
3,510,100

15.38
0.30
0.42
16.10

1
5
1
6
1
9
2
4
29

1.41
7.04
1.41
8.45
1.41
11.68
2.82
5.63
40.85

20,000
101,000
65,000
430,000
320,000
897,000
50,000
11,936,600
13,819,600

0.09
0.46
0.30
1.97
1.47
4.12
0.23
54.76
63.40
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แบบ ผด.01
บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลบางครก อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรตำมหลัก
ธรรมำภิบำล
6.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
รวม
รวมทั้งสิ้น

จำนวนโครงกำรที่
ดำเนินกำร

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด

จำนวน
งบประมำณ

7
7
71

9.86
9.86
100

467,000
467,000
21,796,700

คิดเป็นร้อยละของ
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
งบประมำณทั้งหมด

2.14
2.14
100
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แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก อำเภอบ้ำนแหลม จังหวัดเพชรบุรี
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและกำรบริหำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่ำงยั่งยืน
1.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดโครงกำร/
ที่
กิจกรรม
1 โครงกำรจิตอำสำปลูก จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ใน
ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พืน้ ที่สำธำรณะ(ปรำกฏ
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565)
หน้ำ 37 ลำดับที่ 2)
2

โครงกำรจัดกำรขยะ
ชุมชน

รวม 2 โครงการ

-ให้ ค วำมรู้ แ ก่ ป ระชำชน
ในกำรบริหำรจัดกำรขยะ
-สร้ำงเครือข่ำย(ปรำกฏ
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2561–2565)
หน้ำ 38 ลำดับที่ 3)

งบประมำณ

สถำนที่
หน่วยงำน
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
20,000 ตำบลบำงครก
สำนักปลัด

20,000 ตำบลบำงครก

40,000

สำนักปลัด

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
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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แบบ ผด.02
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและกำรบริหำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่ำงยั่งยืน
1.2 แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
ที่
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
1 จัดงำน”เปิดโลกทะเล อุดหนุนโครงกำร เปิดโลกทะเล
50,000 ตำบลบำงครก
สำนักปลัด
โคลน”
โคลนให้กับที่ทำกำรปกครอง
อำเภอบ้ำนแหลม (ปรำกฏตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 –2565) หน้ำ 41
ลำดับที่ 3)
2 จัดกิจกรรมร่วมงำน
อุดหนุนโครงกำรงำนพระนคร
30,000 ตำบลบำงครก
สำนักปลัด
พระนครคีรีเมืองเพชร คี รี เ มื อ งเพชรให้ กั บ ที่ ท ำกำร
ปกครองอ ำเภอบ้ ำ นแหลม
(ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น
( พ.ศ.2561–2565 )
หน้ำ 41 ลำดับที่ 4 )
3 ประชำสัมพันธ์
ประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยว
10,000 ตำบลบำงครก
สำนักปลัด
กำรท่องเที่ยว
ตำมช่องทำงต่ำงๆ เช่น แผ่นพับ
เว็บไซต์ ฯลฯ (ปรำกฏตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 –2565 ) หน้ำ 42
ลำดับที่ 5 )
รวม 3 โครงการ
90,000

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
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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แบบ ผด.02
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและกำรบริหำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่ำงยั่งยืน
1.3 แผนงำนกำรเกษตร
ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดโครงกำร/
ที่
กิจกรรม
1 จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์
แม่น้ำ คูคลอง
แม่น้ำคูคลอง (ปรำกฏ
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 - 2565)
หน้ำ 43 ลำดับที่ 1 )
2

รวม

ส่งเสริมกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม

2 โครงการ

จัดกิจกรรมส่งเสริมกำร
อนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบล
บำงครก(ปรำกฏตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2561–2565 ) หน้ำ
43 ลำดับที่ 2 )

งบประมำณ

สถำนที่
หน่วยงำน
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
5,000 ตำบลบำงครก
สำนักปลัด

15,000 ตำบลบำงครก

20,000

สำนักปลัด

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
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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แบบ ผด.02
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
2.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม
ที่
1 ติดตั้งข่ำยหอกระจำย
ข่ำวแบบไร้สำย หมู่ที่
1 จำนวน 1 จุด

2

ติดตั้งลูกข่ำยหอ
กระจำยข่ำวแบบไร้
สำย หมู่ที่ 6 จำนวน
1 จุด

รำยละเอียดโครงกำร/
กิจกรรม
ติดตั้งลูกข่ำยหอกระจำย
ข่ำวแบบไร้สำย 1 จุด
พร้อมเสำไฟฟ้ำ (ปรำกฏ
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 –2565)
หน้ำ 57 ลำดับที่ 26 )
ติดตั้งลูกข่ำยหอกระจำย
ข่ำวแบบไร้สำย จำนวน
1 จุด พร้อมเสำไฟฟ้ำ
(ปรำกฏตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565 ) หน้ำ 62 ลำดับ
ที่ 37 )

งบประมำณ

สถำนที่
หน่วยงำน
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
74,000 ตำบลบำงครก
กองช่ำง

74,000 ตำบลบำงครก

กองช่ำง

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
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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แบบ ผด.02
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
2.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดโครงกำร/
ที่
กิจกรรม
3 ติดตั้งลูกข่ำยหอ
ติดตั้งลูกข่ำยหอกระจำย
กระจำยข่ำวแบบไร้สำย ข่ำวแบบไร้สำย จำนวน
หมู่ที่ 8
1 จุด บริเวณแพตำเล็ก
พร้อมเสำไฟฟ้ำ (ปรำกฏ
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 –2565)
หน้ำ 63 ลำดับที่ 39 )
4

ติดตั้งลูกข่ำยหอ
ติดตั้งลูกข่ำยหอกระจำย
กระจำยข่ำวแบบไร้สำย ข่ำวแบบไร้สำย 1 จุด
หมู่ที่ 9
พร้อมเสำไฟฟ้ำ (ปรำกฏ
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 –2565)
หน้ำ65 ลำดับที่ 42)

งบประมำณ

สถำนที่
หน่วยงำน
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
74,000 ตำบลบำงครก
กองช่ำง

74,000 ตำบลบำงครก

กองช่ำง

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
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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แบบ ผด.02
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
2.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม
ที่
5 ติดตั้งลูกข่ำยหอ
กระจำยข่ำวแบบไร้
สำย หมู่ที่ 10

6

ก่อสร้ำงถนน คสล.
หมู่ที่ 2 ซอยบุตรน้ำ
เพชร

รำยละเอียดโครงกำร/
กิจกรรม
ติดตั้งลูกข่ำยหอกระจำย
ข่ำวแบบไร้สำย จำนวน
1 จุด บริเวณบ้ำนนำย
ประจวบ พร้อมเสำไฟฟ้ำ
(ปรำกฏตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) หน้ำ 66 ลำดับ
ที่ 44 )
ก่อสร้ำงถนน คสล.กว้ำง
4.0เมตร ยำว 82.0
เมตร หนำ 0.15 เมตร
(ปรำกฏตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) หน้ำ 57 ลำดับ
ที่ 27 )

งบประมำณ

สถำนที่
หน่วยงำน
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
74,000 ตำบลบำงครก
กองช่ำง

171,000 ตำบลบำงครก

กองช่ำง

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
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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แบบ ผด.02
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
2.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม
ที่
7 ขยำยถนนไหล่ทำง
กุโบร์ (ฝั่งขวำ)
หมู่ที่ 2 พร้อมฝังท่อ
ระบำยน้ำและบ่อพัก

8

ฝังท่อ คสล.พร้อมบ่อ
พักข้ำงมัสยิด หมู่ที่ 2

รำยละเอียดโครงกำร/
กิจกรรม
ขยำยถนนไหล่ทำงกว้ำง
1.50 เมตร ยำว 110
เมตร ฝั่งท่อ คสล.
 0.60x1.00 จำนวน
9 ท่อน พร้อมบ่อพัก
คสล. จำนวน 1 บ่อ
(ปรำกฏตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) หน้ำ 58 ลำดับ
ที่ 28)
ฝังท่อ คสล. 
0.40x1.00 จำนวน 70
ท่อนพร้อมบ่อพัก คสล.
14 บ่อ (ปรำกฏตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 –2565) หน้ำ
58 ลำดับที่ 29 )

งบประมำณ

สถำนที่
หน่วยงำน
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
60,000 ตำบลบำงครก
กองช่ำง

109,500 ตำบลบำงครก

กองช่ำง

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
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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แบบ ผด.02
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
2.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม
ที่
9 ก่อสร้ำงลำนกีฬำ
คสล. หมู่ที่ 3

รำยละเอียดโครงกำร/
กิจกรรม
ก่อสร้ำงลำนกีฬำ คสล.
กว้ำง 24.0 เมตร ยำว
36.0 เมตร (ปรำกฏตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 –2565) หน้ำ
60 ลำดับที่ 32 )

10 ก่อสร้ำงถนน คสล.
ก่อสร้ำงถนน คสล.เริม่ ต้น
หมู่ที่ 11 (แยกไปบ้ำน โครงกำรจำกแยกไปบ้ำน
นำงสวำท โคว้ไล้)
นำงสวำท โคว้ไล้ กว้ำง
3.0 เมตร ยำว 554
เมตร หนำ 0.15เมตร
(ปรำกฏตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) หน้ำ 69 ลำดับ
ที่ 50 )

งบประมำณ

สถำนที่
หน่วยงำน
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
423,000 ตำบลบำงครก
กองช่ำง

899,000 ตำบลบำงครก

กองช่ำง

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
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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แบบ ผด.02
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
2.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม
ที่
11 ขุดลอกคลองตำใช่
หมู่ที่ 4 จำกแม่น้ำ
เพชรบุรี

12 ซ่อมผิวจรำจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
หมู่ที่ 4 ทำงเข้ำวัด
บำงลำภู

รวม

12 โครงการ

รำยละเอียดโครงกำร/
กิจกรรม
ขุดลอกคลอง กว้ำง 5
เมตร ยำว 1,000 เมตร
ลึก 2.0 เมตร ปริมำตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่ำ 1,440 ลบ.
ม. พร้อมรื้อถอนโครงสร้ำง
ประตูน้ำ คสล. ขนำด กว้ำง
12เมตร ยำว 12 เมตร
(ปรำกฏตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) หน้ำ 72 ลำดับที่
56 )
ซ่อมผิวจรำจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตกว้ำง 5.00เมตร
ยำว 593 เมตร หนำ
0.05 เมตร(ปรำกฏตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 –2565) หน้ำ
152 ลำดับที่ 37 )

งบประมำณ

สถำนที่
หน่วยงำน
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
146,500 ตำบลบำงครก
กองช่ำง

1,596,000 ตำบลบำงครก

3,775,000

กองช่ำงและ
หน่วยงำนอื่นที่
เกี่ยวข้อง

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
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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แบบ ผด.02
3. ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
3.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดโครงกำร/
ที่
กิจกรรม
1 ส่งเสริมอำชีพและเพิ่ม จัดฝึกอบรมอำชีพให้แก่
รำยได้ให้แก่ประชำชน ประชำชน (ปรำกฏตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 –2565) หน้ำ 76
ลำดับที่ 2 )

งบประมำณ

สถำนที่
หน่วยงำน
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
20,000 ตำบลบำงครก
สำนักปลัด

2

ส่งเสริมกำรดำเนินงำน จัดฝึกอบรมและศึกษำดู
ตำมหลักเศรษฐกิจ
งำน (ปรำกฏตำม
พอเพียง
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 –2565) หน้ำ 76
ลำดับที่ 3 )

15,000 ตำบลบำงครก

สำนักปลัด

3

พัฒนำคุณภำพชีวิต
ผู้สูงอำยุ

40,000 ตำบลบำงครก

สำนักปลัด

รวม

3 โครงการ

จัดกิจกรรมให้แก่ผสู้ ูงอำยุ
(ปรำกฏตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) หน้ำ 77 ลำดับที่
5)

75,000

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
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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แบบ ผด.02
4. ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรศึกษำ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น
4.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม
ที่
1 โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพเด็กและ
เยำวชน (สปสช.)

รำยละเอียดโครงกำร/
กิจกรรม
จัดอบรม/กิจกรรม เพื่อ
ฟื้นฟูและพัฒนำศักยภำพ
เด็กและเยำวชน(ปรำกฏ
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 –2565)
หน้ำ 80 ลำดับที่ 2 )

งบประมำณ

สถำนที่
หน่วยงำน
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
20,000 ตำบลบำงครก
สำนักปลัด

2

โครงกำรเฝ้ำระวังทุพ
โภชนำกำรในเด็กเล็ก
(สปสช.)

เพื่อให้ควำมรู้แก่บุคลำกร
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและ
ผู้ปกครอง (ปรำกฏตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 –2565) หน้ำ
81 ลำดับที่ 4 )

20,000 ตำบลบำงครก

สำนักปลัด

3

โครงกำรรู้ทันป้องกัน
โรค (สปสช.)

เพื่อให้ควำมรู้แก่บุคลำกร
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและ
ผู้ปกครอง (ปรำกฏตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 –2565) หน้ำ
82 ลำดับที่ 5 )

10,000 ตำบลบำงครก

สำนักปลัด

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
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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แบบ ผด.02
4. ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรศึกษำ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น
4.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม
ที่
4 รณรงค์ป้องกันควบคุม
โรคไข้เลือดออก ก่อน
กำรระบำดและขณะ
เกิดโรค(สปสช.)

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
กิจกรรมป้องกัน
1. ฉีดพ่นหมอกควันกำจัด
ยุงลำยในพื้นที่ตำบลบำงครก
2. รณรงค์ให้ประชำชนมีกำร
ใส่สำรป้องกันยุงไข่ เช่น ทรำย
ที่มีฟอสเกลือฯลฯ ในภำชนะที่
เป็นแหล่งเพรำะพันธ์
3. ทำลำยแหล่งเพำะพันธ์
ยุงลำย
4. ให้ควำมรูป้ ระชำสัมพันธ์
ผ่ำนเสียงตำมสำยและสื่อต่ำงๆ
และกิจกรรมรณรงค์
กิจกรรมควบคุม
1. ฉีดพ่นหมอกควันกรณีเกิด
ผู้ ป่ ว ยในพื้ น ที่ (Case) ตำม
เกณฑ์ที่สำธำรณสุขกำหนด
2. ทำลำยแหล่งเพำะพันธ์
ยุงลำย

งบประมำณ
60,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
ตำบลบำง
ครก

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
สำนักปลัด

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
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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แบบ ผด.02
4. ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรศึกษำ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น
4.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดโครงกำร/
ที่
กิจกรรม
5 สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำร 1.เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำร
บริหำรสถำนศึกษำ
กลำงวันเด็กนักเรียนสำหรับ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.
บำงครก
2.เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดกำรสถำนศึกษำ
ได้แก่ ค่ำหนังสือเรียน
ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน
ค่ำเครื่องแบบนักเรียนและ
ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน3.
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดกำรเรียน
กำรสอน (รำยหัว) (ปรำกฏ
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565) หน้ำ
83 ลำดับที่ 7)

งบประมำณ

สถำนที่
หน่วยงำน
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
443,100 ตำบลบำงครก
สำนักปลัด

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
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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แบบ ผด.02
4. ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรศึกษำ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น
4.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดโครงกำร/
ที่
กิจกรรม
6 ประชุมผู้ปกครองศูนย์ จัดประชุมผู้ปกครอง
พัฒนำเด็กเล็กสังกัด (ปรำกฏตำมแผนพัฒนำ
อบต.บำงครก
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) หน้ำ 82 ลำดับ
ที่ 6)
7

ค่ำอำหำรเสริม (นม)

8

อุดหนุนโครงกำร
อำหำรกลำงวันเด็ก
นักเรียน

รวม

8 โครงการ

สนับสนุนอำหำรเสริม
ให้แก่โรงเรียนและศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กในพื้นที่
(ปรำกฏตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) หน้ำ 85 ลำดับ
ที่ 11)
สนับสนุนอำหำรกลำงวัน
ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ.
(ปรำกฏตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) หน้ำ 86 ลำดับ
ที่ 12)

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร
3,000 ศพด.
อบต.บำงครก

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
สำนักปลัด/
ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กฯ

997,000 ตำบลบำงครก

สำนักปลัด

1,800,000 ตำบลบำงครก

สำนักปลัด

3,353,100

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
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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แบบ ผด.02
4. ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรศึกษำ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น
4.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม
ที่
1 เทิดทูนสถำบันชำติ
ศำสน์ กษัตริย์

2

รวม

รำยละเอียดโครงกำร/
กิจกรรม
-จัดโครงกำรและกิจกรรม
ต่ำงๆ เพื่อส่งเสริมสถำบัน
ชำติ ศำสนำ
พระมหำกษัตริย์ เช่น
จัดทำป้ำยประชุม อบรม
จัดกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ตำ่ งๆ(ปรำกฏ
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 –2565)
หน้ำ 89 ลำดับที่ 1)

งบประมำณ

สถำนที่
หน่วยงำน
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
50,000 ตำบลบำงครก
สำนักปลัด

โครงกำรกิจกรรมด้ำน ดำเนินกิจกรรมกำร
กำรพัฒนำสตรีและ
พัฒนำสตรีและเสริมสร้ำง
ครอบครัวอบอุ่น
ควำมเข้มแข็งของ
ครอบครัว ฯลฯ (ปรำกฏ
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 –2565)
หน้ำ 90 ลำดับที่ 2)

15,000 อบต.บำงครก

2 โครงการ

65,000

สำนักปลัด

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
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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แบบ ผด.02
4. ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรศึกษำ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น
4.3 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร
ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม
ที่
1 จัดงำนประเพณี
สงกรำนต์รดน้ำดำหัว
และวันผูส้ ูงอำยุ

รำยละเอียดโครงกำร/
กิจกรรม
จัดงำนประเพณีวัน
สงกรำนต์ในตำบลบำง
ครก (ปรำกฏตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 –2565) หน้ำ
94 ลำดับที่ 3)

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร
40,000 อบต.บำงครก

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
สำนักปลัด

2

จัดกิจกรรมวัน
เข้ำพรรษำ

จัดกิจกรรมวันเข้ำพรรษำ
ในตำบล(ปรำกฏตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 –2565) หน้ำ
94 ลำดับที่ 4)

2,000 ตำบลบำงครก

สำนักปลัด

3

ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมอิสลำม

กิจกรรมส่งเสริม
กำรศึกษำและจริยธรรม
ให้แก่เด็กและเยำวชนที่
นับถือศำสนำอิสลำมใน
พื้นที(่ ปรำกฏตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 –2565) หน้ำ
94 ลำดับที่ 5)

50,000 ตำบลบำงครก

สำนักปลัด

รวม

3 โครงการ

92,000

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
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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แบบ ผด.02
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำศักยภำพชุมชนและควำมสงบเรียบร้อย
5.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม
ที่
1 ทบทวนแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น

รวม

1 โครงการ

รำยละเอียดโครงกำร/
กิจกรรม
-เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนำท้องถิ่น
-จัดกิจกรรมให้ควำมรู้
ส่งเสริมกระบวนกำรมี
ส่วนร่วม (ปรำกฏตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 –2565)
หน้ำ 97 ลำดับที่ 3)

งบประมำณ

สถำนที่
หน่วยงำน
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
20,000 ตำบลบำงครก
สำนักปลัด

20,000

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
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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แบบ ผด.02
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำศักยภำพชุมชนและควำมสงบเรียบร้อย
5.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม
ที่
1 จัดตั้งจุดบริกำร
ประชำชนในช่วง
เทศกำลวันขึ้นปีใหม่

2

จัดตั้งจุดบริกำร
ประชำชนในช่วง
เทศกำลวันสงกรำนต์

รำยละเอียดโครงกำร/
กิจกรรม
ตั้งจุดบริกำรประชำชน
ช่วงเทศกำลวันขึ้นปีใหม่
1 จุด (ปรำกฏตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 –2565) หน้ำ
98 ลำดับที่ 2)
ตั้งจุดบริกำรประชำชน
ช่วงเทศกำลวันสงกรำนต์
1 จุด (ปรำกฏตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 –2565) หน้ำ
99 ลำดับที่ 3)

งบประมำณ

สถำนที่
หน่วยงำน
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
3,000 ตำบลบำงครก
สำนักปลัด

3,000 ตำบลบำงครก

สำนักปลัด

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
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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แบบ ผด.02
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำศักยภำพชุมชนและควำมสงบเรียบร้อย
5.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม
ที่
3 ส่งเสริมควำมรู้
เกี่ยวกับสำธำรณภัย
และกำรป้องกัน

4

รำยละเอียดโครงกำร/
กิจกรรม
จัดกิจกรรมให้ควำมรู้และ
วิธีป้องกันสำธำรณภัย
ต่ำงๆ เช่น อุทกภัย ฯลฯ
(ปรำกฏตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) หน้ำ 100
ลำดับที่ 5)

ฝึกอบรมเพิ่มศักยภำพ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
อปพร.
กำรฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภำพกำรปฏิบัติงำน
ของ อปพร.(ปรำกฏตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 –2565) หน้ำ
102 ลำดับที่ 8)

งบประมำณ

สถำนที่
หน่วยงำน
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
15,000 ตำบลบำงครก
สำนักปลัด

70,000 อบต.บำงครก

สำนักปลัด

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
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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แบบ ผด.02
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำศักยภำพชุมชนและควำมสงบเรียบร้อย
5.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม
ที่
5 ป้องกันและลด
อุบัติภัยทำงถนน

รวม

5 โครงการ

รำยละเอียดโครงกำร/
กิจกรรม
จัดกิจกรรมรณรงค์
ป้องกันและลดอุบตั ิเหตุ
ทำงถนน ได้แก่
-จัดทำป้ำยรณรงค์
ส่งเสริมกำรป้องกัน
อุบัติเหตุ
-กำรจัดอบรมส่งเสริม
ควำมรู้ระบบจรำจรและ
กำรป้องกันอุบัติเหตุ
-กิจกรรมส่งเสริมกำรสวม
หมวกกันน็อค และอื่นๆ
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุใน
ตำบล (ปรำกฏตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 –2565) หน้ำ
101 ลำดับที่ 7)

งบประมำณ

สถำนที่
หน่วยงำน
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
10,000 ตำบลบำงครก
สำนักปลัด

101,000

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
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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แบบ ผด.02
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำศักยภำพชุมชนและควำมสงบเรียบร้อย
5.3 แผนงำนกำรศึกษำ
ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม
ที่
1 จัดงำนวันเด็ก

รวม

1 โครงการ

รำยละเอียดโครงกำร/
กิจกรรม
จัดกิจกรรมเนื่องในวัน
เด็กแห่งชำติ(ปรำกฏตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 –2565) หน้ำ
103 ลำดับที่ 1)

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร
65,000 อบต.บำงครก

65,000

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
สำนักปลัด

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
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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แบบ ผด.02
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำศักยภำพชุมชนและควำมสงบเรียบร้อย
5.4 แผนงำนสำธำรณสุข
ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม
ที่
1 ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

รำยละเอียดโครงกำร/
กิจกรรม
รณรงค์ฉีดพ่นหมอก-ควัน
แจกทรำยอะเบท และ
สำรกำจัดยุงลำย(ปรำกฏ
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 –2565)
หน้ำ 105 ลำดับที่ 4)

งบประมำณ

สถำนที่
หน่วยงำน
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
20,000 ตำบลบำงครก
สำนักปลัด

2

โครงกำรสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัย จำก
พิษสุนัขบ้ำ

จัดกิจกรรมเพื่อกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำ
โรคพิษสุนัขบ้ำ (ปรำกฏ
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 –2565)
หน้ำ 106 ลำดับที่ 7)

40,000 ตำบลบำงครก

สำนักปลัด

3

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภำพ

สมทบงบประมำณเข้ำ
กองทุนหลักประกัน
สุขภำพตำมเกณฑ์ที่
กำหนด (ปรำกฏตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 –2565) หน้ำ
104 ลำดับที่ 2)

130,000 อบต.บำงครก

สำนักปลัด

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
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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แบบ ผด.02
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำศักยภำพชุมชนและควำมสงบเรียบร้อย
5.4 แผนงำนสำธำรณสุข
ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม
ที่
4 ป้องกันและแก้ไขโรค
ขำดสำรไอโอดีน

5

6

รวม

รำยละเอียดโครงกำร/
กิจกรรม
จัดอบรม/กิจกรรม เพื่อ
กำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำโรคขำดสำร
ไอโอดีน(ปรำกฏตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 –2565) หน้ำ
106 ลำดับที่ 6)
โครงกำรส่งเสริม
จัดอบรมและรณรงค์ กำร
โภชนำกำรและ
ส่งเสริมโภชนำกำร
สุขภำพอนำมัยแม่และ สุขภำพ (ปรำกฏตำม
เด็ก
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 –2565) หน้ำ
107 ลำดับที่ 8)
โครงกำรรณรงค์แก้ไข
ปัญหำยำเสพติด To
be number one
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้ำน)
6 โครงการ

จัดอบรมและรณรงค์
ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้
เกี่ยวกับยำเสพติด
(ปรำกฏตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) หน้ำ 107
ลำดับที่ 9)

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร
80,000 อบต.บำงครก

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
สำนักปลัด

80,000 อบต.บำงครก

สำนักปลัด

80,000 อบต.บำงครก

สำนักปลัด

430,000

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
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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แบบ ผด.02
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำศักยภำพชุมชนและควำมสงบเรียบร้อย
5.5 แผนงำนเคหะและชุมชน
ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม
ที่
1 ค่ำบริกำรกำจัดขยะ

รวม 1 โครงการ

รำยละเอียดโครงกำร/
กิจกรรม
อุดหนุนค่ำใช้จ่ำยให้แก่
หน่วยงำนที่ให้บริกำร
ทำลำยขยะ (ปรำกฏตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 –2565) หน้ำ
109 ลำดับที่ 2)

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร
320,000 อบต.บำงครก

320,000

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
สำนักปลัด

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
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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แบบ ผด.02
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำศักยภำพชุมชนและควำมสงบเรียบร้อย
5.6 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม
ที่
1 ส่งเสริมภูมิปัญญำ
ผู้สูงอำยุในชุมชน

2

3

โครงกำรศูนย์
ปฏิบัติกำรร่วมในกำร
ช่วยเหลือประชำชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

รำยละเอียดโครงกำร/
กิจกรรม
รวบรวม/ส่งเสริมภูมิปญ
ั ญำ
ผู้สูงอำยุในตำบล(ปรำกฏ
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 –2565)
หน้ำ 110 ลำดับที่ 1)

ดำเนินกำร/สนับสนุน
งบประมำณในกำร
ดำเนินงำนศูนย์ปฏิบัติกำร
ร่วมในกำรช่วยเหลือ
ประชำชน(ปรำกฏตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 –2565) หน้ำ
110 ลำดับที่ 2)
ส่งเสริมคุณภำพชีวิตผู้ จัดฝึกอบรมอำชีพให้แก่คน
พิกำร ผู้ด้อยโอกำส
พิกำร ผู้ด้อยโอกำส(ปรำกฏ
(ผู้ยำกไร้ในตำบล)
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 –2565)
หน้ำ 111 ลำดับที่ 4)

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร
20,000 อบต.บำงครก

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
สำนักปลัด

15,000 อบต.บำงครก

สำนักปลัด

15,000 อบต.บำงครก

สำนักปลัด

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
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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แบบ ผด.02
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำศักยภำพชุมชนและควำมสงบเรียบร้อย
5.6 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม
ที่
4 เสริมสร้ำงควำมรู้
เกี่ยวกับประชำธิปไตย
และกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนใน
ท้องถิ่น

5

รำยละเอียดโครงกำร/
กิจกรรม
จัดกิจกรรมเสริมสร้ำง
ควำมรู้เกี่ยวกับ
ประชำธิปไตยและกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชนใน
ท้องถิ่นได้แก่ อบรม
ส่งเสริมควำมรู้ รณรงค์
หรือจัดนิทรรศกำรและ
สื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่
ประชำสัมพันธ์(ปรำกฏ
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 –2565)
หน้ำ 112 ลำดับที่ 5)
อบรมให้ควำมรู้
จัดอบรมให้ควำมรู้
เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูล เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่ำวสำรของทำง
ข่ำวสำรประชำชนใน
รำชกำร พ.ศ.2540 ตำบล (ปรำกฏตำม
แก่ประชำชน
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 –2565) หน้ำ
113 ลำดับที่ 6)

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร
10,000 อบต.บำงครก

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
สำนักปลัด

10,000 อบต.บำงครก

สำนักปลัด

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

36
แบบ ผด.02
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำศักยภำพชุมชนและควำมสงบเรียบร้อย
5.6 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม
ที่
6 กิจกรรมวันต่อต้ำนยำ
เสพติด

7

8

รวม

รำยละเอียดโครงกำร/
กิจกรรม
สนับสนุนงบประมำณให้
ที่ทำกำรปกครองอำเภอ
บ้ำนแหลม (ปรำกฏตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 –2565) หน้ำ
114 ลำดับที่ 8)
โครงกำรจัดระเบียบ สนับสนุนงบประมำณให้
สังคมแบบบูรณำกำร ที่ทำกำรปกครองอำเภอ
บ้ำนแหลม (ปรำกฏตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 –2565) หน้ำ
114 ลำดับที่ 9)
อบรมเสริมสร้ำงควำม สนับสนุนงบประมำณให้
เข้มแข็งระดับหมู่บ้ำน ที่ทำกำรปกครองอำเภอ
ตำบลเพื่อป้องกันและ บ้ำนแหลม(ปรำกฏตำม
แก้ไขปัญหำยำเสพติด แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 –2565) หน้ำ
115 ลำดับที่ 10)
8 โครงการ

งบประมำณ

สถำนที่
หน่วยงำน
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
8,000 ตำบลบำงครก
สำนักปลัด

6,000 ตำบลบำงครก

สำนักปลัด

13,000 ตำบลบำงครก

สำนักปลัด

97,000

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
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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แบบ ผด.02
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำศักยภำพชุมชนและควำมสงบเรียบร้อย
5.6 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม
ที่
9 ติดตั้งกล้องวงจรปิด
CCTV

รวม

9 โครงการ

รำยละเอียดโครงกำร/
กิจกรรม
ติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภำยในพื้นที่ตำบลบำง
ครก (ปรำกฏตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 –2565) หน้ำ
168 ลำดับที่ 1)

งบประมำณ

สถำนที่
หน่วยงำน
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
800,000 ตำบลบำงครก กองช่ำงและ
หน่วยงำนอื่นที่
เกี่ยวข้อง

897,000

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
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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แบบ ผด.02
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำศักยภำพชุมชนและควำมสงบเรียบร้อย
5.7 แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร
ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดโครงกำร/
ที่
กิจกรรม
1 โครงกำรจัดส่งนักกีฬำ สนับสนุนจัดส่งนักกีฬำ
เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำ
(ปรำกฏตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) หน้ำ 116
ลำดับที่ 1)
2

รวม

โครงกำรแข่งขันกีฬำ
ต้ำนยำเสพติด

2 โครงการ

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬำ
ต้ำนยำเสพติด (ปรำกฏ
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 –2565)
หน้ำ 116 ลำดับที่ 2)

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร
20,000 อบต.บำงครก

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
สำนักปลัด

30,000 อบต.บำงครก

สำนักปลัด

50,000

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
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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แบบ ผด.02
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำศักยภำพชุมชนและควำมสงบเรียบร้อย
5.8 แผนงำนงบกลำง
ลำดั โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
บ
ที่
1 สนับสนุนกองทุน สนับสนุนงบประมำณให้แก่
สวัสดิกำรชุมชน กองทุนสวัสดิกำรชุมชน(ปรำกฏ
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 –2565) หน้ำ 118
ลำดับที่ 1)

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

50,000 อบต.บำงครก

สำนักปลัด

2

เบี้ยยังชีพควำม
พิกำร

จัดสรรเบีย้ ยังชีพให้แก่ผู้พิกำร
(ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 –2565) หน้ำ
118 ลำดับที่ 2)

2,121,600 อบต.บำงครก

สำนักปลัด

3

เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ

จัดสรรเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอำยุ
(ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 –2565) หน้ำ
118 ลำดับที่ 3)

9,600,000 อบต.บำงครก

สำนักปลัด

4

เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์

จัดสรรเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วย
เอดส์ (ปรำกฏตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –2565)
หน้ำ 118 ลำดับที่ 4)

165,000 อบต.บำงครก

สำนักปลัด

รวม

4 โครงการ

11,936,600

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
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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แบบ ผด.02
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
6.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม
ที่
1 อบรมกำรพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรปฏิบัติงำน

2

3

รำยละเอียดโครงกำร/
กิจกรรม
จัดอบรมให้ควำมรู้
เกี่ยวกับกำรบริหำรงำน
และกฎหมำยที่เกีย่ วข้อง
(ปรำกฏตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) หน้ำ 119
ลำดับที่ 1)
ฝึกอบรมและศึกษำดู ฝึกอบรมและศึกษำดูงำน
งำนนอกสถำนที่
นอกพื้นที่ (ปรำกฏตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 –2565) หน้ำ
126 ลำดับที่ 15)
โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำ จ่ำยค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ วิจยั
วิจัย ประเมินผล หรือ ประเมินผล หรือพัฒนำ
พัฒนำระบบต่ำงๆ
ระบบต่ำงๆ ของ อบต.
(ปรำกฏตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) หน้ำ 126
ลำดับที่ 16)

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร
90,000 อบต.บำงครก

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
สำนักปลัด

220,000 อบต.บำงครก

สำนักปลัด

25,000 อบต.บำงครก

สำนักปลัด

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
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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แบบ ผด.02
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
6.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม
ที่
4 โครงกำรจัดเก็บภำษี
เคลื่อนที่

5

รำยละเอียดโครงกำร/
กิจกรรม
ให้บริกำรจัดเก็บภำษี
เคลื่อนที่ตำมหมู่บ้ำน/
จัดทำป้ำยประชำสัมพันธ์
แผ่นพับ (ปรำกฏตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2565) หน้ำ
127 ลำดับที่ 18)

โครงกำรปรับปรุงแผน ปรับปรุงข้อมูลในกำร
ที่ภำษีและทะเบียน
จัดทำแผนที่ภำษีและ
ทรัพย์สิน
ทะเบียนทรัพย์สิน/เพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรจัดเก็บ
รำยได้ (ปรำกฏตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 –2565) หน้ำ
127 ลำดับที่ 17)

งบประมำณ

สถำนที่
หน่วยงำน
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
2,000 ตำบลบำงครก
กองคลัง

100,000 อบต.บำงครก

กองคลัง

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
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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แบบ ผด.02
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
6.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม
ที่
6 โครงกำรเสริมสร้ำง
กำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
ในกำรปฏิบัติงำน

7

รวม

โครงกำรอบรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
และกำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน

7 โครงการ

รำยละเอียดโครงกำร/
กิจกรรม
จัดฝึกอบรมหรือ
สนับสนุนโครงกำรอบรม
บุคลำกรของ อบต.บำง
ครก (ปรำกฏตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 –2565) หน้ำ
128 ลำดับที่ 20)
จัดอบรมให้ควำมรู้และ
สนับสนุนกิจกรรม
(ปรำกฏตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) หน้ำ 129
ลำดับที่ 21)

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร
15,000 อบต.บำงครก

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
กองคลัง

15,000 อบต.บำงครก

กองคลัง

467,000

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

43
แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก อำเภอบ้ำนแหลม จังหวัดเพชรบุรี
1. ประเภทครุภัณฑ์
1.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม
ที่
1 เครื่องคอมพิวเตอร์

2

เครื่องปรับอำกำศ

รำยละเอียดโครงกำร/
กิจกรรม
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ส ำหรั บ งำนประมวลผล
แบบที่ 1
จำนวน 1 เครื่อง
( ปรำกฏตำมแผนพัฒนำ
ท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561 –
2565) หน้ำ 172 ลำดับ
ที่ 10)
จัด ซื้อ เครื่ อ งปรับ อำกำศ
แ บ บ แ ย ก ส่ ว น ข นำ ด
24,000 บี ที ยู ส ำหรั บ
งำน สำนักงำน จำนวน 2
เ ค รื่ อ ง (ป ร ำ ก ฏ ต ำ ม
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 –2565) ห น้ ำ
175 ลำดับที่ 17)

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร
22,000 อบต.บำงครก

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
สำนักปลัด

56,000 อบต.บำงครก

สำนักปลัด

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02/1
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก อำเภอบ้ำนแหลม จังหวัดเพชรบุรี
1. ประเภทครุภัณฑ์
1.2 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม
ที่
3 เครื่องสำรองไฟฟ้ำ

รวม

3 โครงการ

รำยละเอียดโครงกำร/
กิจกรรม
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้ำ
ขนำด 800 วัตต์ จำนวน
1 เครื่อง
(ปรำกฏตำมแผนพัฒนำ
ท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561 –
2565) หน้ำ 171 ลำดับ
ที่ 6)

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร
2,500 อบต.บำงครก

80,500

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
สำนักปลัด

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
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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แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก อำเภอบ้ำนแหลม จังหวัดเพชรบุรี
1. ประเภทครุภัณฑ์
1.2 แผนงำนเคหะและชุมชน
ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม
ที่
1 เครื่องคอมพิวเตอร์

2

รวม

เครื่องสำรองไฟฟ้ำ

2 โครงการ

รำยละเอียดโครงกำร/
กิจกรรม
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
งำนประมวลผล แบบที่ 1
จำนวน 1 เครื่อง
(ปรำกฏตำมแผนพั ฒ นำ
ท้ อ ง ถิ่ น ( พ . ศ . 2561 –
2565) หน้ำ 173 ลำดับที่
12)
เครื่ อ งส ำรองไฟฟ้ ำ ขนำด
800 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง
(ปรำกฏตำมแผนพั ฒ นำ
ท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561 –
2565) หน้ำ 172 ลำดับที่
8)

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร
22,000 อบต.บำงครก

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
กองช่ำง

2,500 อบต.บำงครก

กองช่ำง

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

24,500

แบบ ผด.02/1
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงครก อำเภอบ้ำนแหลม จังหวัดเพชรบุรี
1. ประเภทครุภัณฑ์
1.3 แผนงำนบริหำรงำนคลัง
ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม
ที่
1 เครื่องคอมพิวเตอร์

2

รวม

เครื่องสำรองไฟฟ้ำ

2 โครงการ

รำยละเอียดโครงกำร/
กิจกรรม
เ ค รื่ อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์
ส ำหรั บ งำนประมวลผล
แบบที่ 1
(ปรำกฏตำมแผนพัฒนำ
ท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561 –
2565) หน้ำ 173 ลำดับ
ที่ 11)
เครื่องสำรองไฟฟ้ำขนำด
800 วัตต์
จำนวน 1 เครื่อง
(ปรำกฏตำมแผนพัฒนำ
ท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561 –
2565) หน้ำ 171 ลำดับ
ที่ 7)

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร
22,000 อบต.บำงครก

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
กองคลัง

2,500 อบต.บำงครก

กองคลัง

24,500

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

