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ส#วนที่ 1
1. บทนํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด2วย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท2องถิ่น พ.ศ.
2548 กําหนดให2องคกรปกครองสวนท2องถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงาน ซึ่งเปHนการแสดงการใช2จายเงินตามจริง
ของงบประมาณรายจายประจําปIทั้งหมด เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการที่ดําเนินการจริงทั้งหมด
ในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบล อีกทั้งมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น เพื่อเปHนการลดความซ้ําซ2อนของ
โครงการ ให2เกิดการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานอื่นๆ รวมทั้งจําแนกรายละเอียดตางๆ ของ
แผนงาน/ โครงการในการดําเนินการในปIงบประมาณนั้นๆ องคการบริหารสวนตําบล จึงได2ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการจัดทําแผนการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาท2องถิ่น จึงได2จัดทําแผนการดําเนินงาน เพื่อสะดวกในการ
ประสานแผนงาน/ โครงการกับหนวยงานที่เกี่ยวข2องตอไป
“แผนการดําเนินงาน” หมายความวา แผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนท2องถิ่นที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคปกครองสวนท2องถิ่น
ประจําปIงบประมาณนั้น
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว จึงกลาวได2วา แผนการดําเนินงานนั้น มิใชการจัดทําแผนพัฒนา
แตเปHนเอกสารที่รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวน
ท2องถิ่น ในแตละปIงบประมาณ เพื่อให2ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ดําเนินการ
วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุ#งหมายเพื่อการพัฒนา
วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารส#วนตําบลบางครก
“ภายในปI 2564 จะเปHนตําบลที่นาอยู มีแหลงทองเที่ยวยอดนิยม 1 ใน 5 ของจังหวัดเพชรบุรี”
คํานิยาม
“ตําบลที่นาอยู” หมายความวา การพัฒนาตําบลโดยเน2นให2ความสําคัญใน 5 ด2าน ได2แก
1. ด2านกายภาพ หมายถึง มีการคมนาคมที่สะดวก สาธารณูปโภคครอบคลุมพื้นที่
2. ด2านเศรษฐกิจ หมายถึง ประชาชนมีรายได2เกินกวาเกณฑมาตรฐานที่ จปฐ.กําหนด (30,000
บาท/คน/ปI)
3. ด2านสังคม หมายถึง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและนักทองเที่ยว
4. ด2านสิ่งแวดล2อม หมายถึง การบริหารจัดการขยะ
5. ด2านสาธารณสุขและการศึกษา หมายถึง อัตราการเจ็บปOวยของคนในตําบลลดลงและสงเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาของเด็กปฐมวัย
“แหล#งท#องเที่ยวยอดนิยม” หมายความวา การทองเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม เชน วัฒนธรรม 5
เผาพันธุ,ศาสนสถาน
พันธกิจหลักการพัฒนาขององคการบริหารส#วนตําบลบางครก
องคการบริหารสวนตําบลบางครก ได2กําหนดภารกิจหลักที่จะดําเนินการเพื่อให2บรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไว2
ดังนี้
1. ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยว จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อมให2 ยั่งยืนควบคูกับวิถี
ชีวิตของชุมชน
2. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร2างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผังเมือง ให2ได2มาตรฐาน
เพียงพอและพร2อมให2บริการแกประชาชน
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3. สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนให2มีความเข2มแข็งโดยสร2างรายได2จากการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาตลอดจนอนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปAญญา
ท2องถิ่น
5. พัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชนให2เข2มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได2
6. สร2างระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให2ประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจในการวางแผนพัฒนา การ
ตรวจสอบเพื่อให2เกิดความโปรงใสในการบริหารและการปกครอง
จุดมุ#งหมายเพื่อการพัฒนา
1. ใช2ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อมเปHนฐานในการยกระดับการทองเที่ยว
2. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีความพร2อมให2บริการ
3. ประชาชนมีอาชีพมั่นคงและมีรายได2เพิ่มขึ้น
4. การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน และศิลปวั ฒนธรรม ประเพณี และภูมิปAญญาท2องถิ่นได2รับการ
อนุรักษ
5. ประชาชนในพื้นที่ปลอดจากยาเสพติดและอบายมุข ได2รับการดูแลที่ดี
6. ประชาชนพึงพอใจในบริการและมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและบริหารจัดการท#องเที่ยวเชิงอนุรักษอย#างยั่งยืน
1. สร2างความตระหนักให2ความรู2ประชาชนในพื้นที่เข2ามามีสวนรวม
2. ปรับปรุงระบบและพัฒนาแหลงทองเที่ยวทั้งเกาและใหม
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืน
4. ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสร(างพื้นฐาน
1. พัฒนาปรับปรุงและซอมแซมงานโครงสร2างพื้นฐานและการคมนาคมพื้นที่ทองเที่ยวให2ได2มาตรฐาน
2. พัฒนา ขยายเขตไฟฟQาภายในชุมชนและไฟฟQาสูพื้นที่ทองเที่ยว
3. สนับสนุนการแก2ไขปAญหาการจัดการแหลงน้ําสําหรับอุปโภค บริโภค และแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
ยุทธศาสตรที่ 3 การส#งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. สร2างความตระหนักให2ความรู2หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. สงเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนให2เข2มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. สงเสริมสนับสนุนการสร2างรายได2จากการทองเที่ยวของชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 4 การส#งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปVญญาท(องถิ่น
1. สร2างความตระหนักให2ความรู2เกี่ยวกับการศึกษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปAญญาท2องถิ่น
2. สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในเขตพื้นที่
3. สงเสริมอนุรักษ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปAญญาท2องถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาศักยภาพชุมชนและความสงบเรียบร(อย
1. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการด2านสาธารณสุขการปQองกันและควบคุมโรค
2. สงเสริม สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร2อย
3. สงเสริม สนับสนุนการแก2ไขปAญหายาเสพติดและการลดละอบายมุขของประชาชนในท2องถิ่น
4. สงเสริม สนับสนุนการกีฬาเพื่อสร2างนิสัยรักการกีฬา และกติกาสังคม
5. สงเคราะห ชวยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรี คนชรา และผู2ด2อยโอกาส
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
1. พัฒนาและสงเสริมสมรรถนะการทํางานของบุคลากรท2องถิ่นทุกระดับอยางตอเนื่อง
2. เสริมสร2างความเข2มแข็งและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
3. พัฒนาอาคาร สถานที่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการประชาชน
2. วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
2.1 แผนการดําเนินงานแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมพัฒนาที่ดําเนิน
การจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนท2องถิ่น ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใช2เปHนแนวทางใน
การดําเนินงานในปIงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคการบริหารสวนตําบลบางครก มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้นลดความซ้ําซ2อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการกับหนวยงานและจําแนกรายละเอียดตางๆ ของ
แผนงาน/โครงการ ในแผนการดําเนินงาน
2.2 แผนการดําเนินงานจะเปHนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู2บริหารองคการบริหารสวนตําบล
เพื่อควบคุมการดําเนินงานให2เปHนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2.3 แผนการดําเนินงานจะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่ดําเนินการในพื้นที่ของ
องคการบริหารสวนตําบล โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดําเนินงานจะมีที่มาจาก
2.3.1 งบประมาณรายจายประจําปI ขององคการบริหารสวนตําบล(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องคการ
บริหารสวนตําบลบางครกอุดหนุนให2สวนราชการอื่นดําเนินการ)
2.3.2 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล ที่เกิดจากการจายขาดเงินสะสม
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจายอื่นๆ ที่ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท2องถิ่น
2.3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการเองโดยไมใช2งบประมาณ
(ถ2ามี)
2.3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอื่นๆ
ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบล โดยให2องคการบริหารสวนตําบลตรวจสอบจากแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปIของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหนวยงานตางๆที่เกี่ยวข2อง
2.3.5 โครงการ/กิ จ กรรมการพั ฒ นาอื่ น ๆ ที่ องคการบริ ห ารสวนตํ า บลพิ จ ารณาเห็ น วาจะเกิ ด
ประโยชนในการประสานการดําเนินงานในพื้นที่
3. ขั้นตอนในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
3.1 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด2วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท2องถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 5 ข2 อ 36 วาด2 วยการจั ดทํ าแผนการดํ าเนิน งานให2ดํ าเนิน การตามระเบี ยบนี้โ ดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินการดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุน การจัด ทําแผนพัฒนาท2 องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพั ฒนาของ
องคกรปกครองสวนท2องถิ่น หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆที่ดําเนินการใน
พื้นที่ขององคกรปกครองสวนท2องถิ่น แล2วจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาท2องถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒนาท2องถิ่ นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แล2วเสนอตอผู2บริหารท2องถิ่ น
ประกาศเปH นแผนการดํ าเนิน งาน ทั้งนี้ให2ปT ดประกาศแผนการดํ าเนิน งานภายในสิบ ห2า วัน นับ แตวัน ที่ป ระกาศ
เพื่อให2ประชาชนในท2องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต2องปTดประกาศไว2อยางน2อยสามสิบวัน
3.2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด2วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนท2องถิ่น(ฉบับที่
2) พ.ศ. 2559 ข2อ 12 ให2ยกเลิกความในข2อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด2วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคการปกครองสวนท2องถิ่น พ.ศ.2548 และให2ใช2ข2อความตอไปนี้แทน
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“ข2 อ 27 แผนการดํ า เนิ น งานให2 จั ด ทํ า ให2 แ ล2 ว เสร็ จ ภายในสามสิ บ วั น นั บ แตวั น ที่ ป ระกาศใช2
งบประมาณรายจายประจําปI งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได2รับแจ2งแผนงานและ
โครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ต2องดําเนินการในพื้นที่องคกร
ปกครองสวนท2องถิ่นในปIงบประมาณนั้น
การขยายเวลาการจัดทําแผนและแก2ไขแผนดําเนินงานเปHนอํานาจของผู2บริหารท2องถิ่น”
4. ประโยชนของแผนดําเนินงาน
4.1 แสดงถึงความชัดเจนในการพัฒนาท2องถิ่นสี่ปI(พ.ศ.2561-2564)
4.2 แสดงความสอดคล2องกับงบประมาณรายจายประจําปI
4.3 เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการตางๆ
4.4 สะดวกตอการติดตามผลและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปIนั้นๆ

ส#วนที่ 2
- บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)
- บัญชีจํานวนครุภัณฑฯ(แบบ ผด.02/1)

แบบ ผด.01
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
องคการบริหารส#วนตําบลบางครก อําเภอบ(านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและการบริหารจัดการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษอยางยั่งยืน
1.1 แผนงานการสร2างความเข2มแข็งของชุมชน
1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1.3 แผนงานการเกษตร
รวม
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาด2านโครงสร2างพื้นฐาน
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2.2 แผนงานการเกษตร
รวม
3. ยุทธศาสตรการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
3.1 แผนงานสร2างความเข2มแข็งของชุมชน
3.2 แผนงานการเกษตร
รวม

จํานวนโครงการ

คิดเปYนร(อยละของ

จํานวน
งบประมาณ

คิดเปYนร(อยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด

ที่ดําเนินการ

โครงการทั้งหมด

2
3
2
7

3.17
4.76
3.17
11.11

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

0.18
0.42
0.09
0.69

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

7

3,583,000
3,583,000

16.56
16.56

กองชาง
-

7

11.11
11.11

2

3.17

50,000

0.23

สํานักปลัด
-

-

2

3.17

50,000

-

หน#วยงาน
รับผิดชอบหลัก

0.23
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แบบ ผด.01
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
องคการบริหารส#วนตําบลบางครก อําเภอบ(านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

จํานวนโครงการ

คิดเปYนร(อยละของ

ที่ดําเนินการ

โครงการทั้งหมด

คิดเปYนร(อยละของ
หน#วยงาน
งบประมาณ
รับผิดชอบหลัก
ทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

4. ยุทธศาสตรการสงเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี
และภูมิปAญญาท2องถิ่น
4.1 แผนงานการศึกษา
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน
4.3 แผนงานสร2างความเข2มแข็งของชุมชน
4.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพชุมชนและความสงบ
เรียบร2อย
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
5.3 แผนงานการศึกษา
5.4 แผนงานสาธารณสุข

6

9.52
-

2
3
11

3.17
4.76
17.46

6
1
7

3,344,400
75,000
92,000
3,511,400

9.52
1.59
11.11

15.46
0.35
0.43
16.23

381,000
65,000
488,000

1.76
0.30
2.26

สํานักปลัด/กอง
คลัง
สํานักปลัด
สํานักปลัด

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
5

แบบ ผด.01
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
องคการบริหารส#วนตําบลบางครก อําเภอบ(านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
5.5 แผนงานสังคมสงเคราะหและชุมชน
5.6 แผนงานเคหะและชุมชน
5.7 แผนงานสร2างความเข2มแข็งของชุมชน
5.8 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
5.9 แผนงานงบกลาง
รวม
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
6.2 แผนงานงบกลาง
รวม
รวมทั้งสิ้น

จํานวนโครงการ

คิดเปYนร(อยละของ

ที่ดําเนินการ
1
7
2
4
28

โครงการทั้งหมด
1.59
11.11
3.17
6.35
44.44

255,000
80,000
50,000
12,339,800
13,658,800

8

12.70

677,000

8
63

12.70
100.00

จํานวน
งบประมาณ
-

คิดเปYนร(อยละของ
หน#วยดําเนินการ
งบประมาณ
ทั้งหมด
สํานักปลัด
1.18
สํานักปลัด
0.37
สํานักปลัด
0.23
57.05
สํานักปลัด
63.15

3.13
-

677,000
21,630,200

-

สํานักปลัด
-

3.13
100.00
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แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
องคการบริหารส#วนตําบลบางครก อําเภอบ(านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและการบริหารจัดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษอยางยั่งยืน
1.1 แผนงานการสร2างความเข2มแข็งของชุมชน
พ.ศ.2561
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงานรับ
ผิดชอบหลัก

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธสงเสริมให2ประชาชน
มีสวนรวมในการคัดแยกขยะ การจัดการขยะ
ครัวเรือน แหลงทองเที่ยว เพื่อลดปAญหาขยะ
มูลฝอยในพื้นที่ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท2องถิ่น
สี่ปI พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 3) หน2า 31 ลําดับที่ 1)

20,000

พื้นที่
ตําบลบางครก

สํานักปลัด

2 โครงการจิตอาสาปลูกต2นไม2เฉลิม จัดกิจกรรมรวมกับเด็ก เยาวชน และประชาชน
พระเกียรติ
โดยรวมกันปลูกต2นไม2ในพื้นที่สาธารณะ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท2องถิ่นสี่ปI พ.ศ. 2561
- 2564 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)
หน2า 4 ลําดับที่ 1)

20,000

พื้นที่
ตําบลบางครก

สํานักปลัด

1 โครงการจัดการขยะชุมชน

รวม

2

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

40,000

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

ลําดับ
ที่

พ.ศ.2562

แบบ ผด.02
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและการบริหารจัดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษอยางยั่งยืน
1.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
พ.ศ.2561
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงานรับ
ผิดชอบหลัก

1 โครงการประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยว

ประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยวในเขตพื้นที่
ตําบลบางครก (ปรากฏตามแผนพัฒนาท2องถิ่น
สี่ปI พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) หน2า 20 ลําดับที่ 1)

10,000

พื้นที่
ตําบลบางครก

สํานักปลัด

2 โครงการจัดกิจกรรมรวมงาน
พระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 33
ประจําปI 2562

เพื่อสนับสนุนคาใช2จายในการสงเสริมการ
ทองเที่ยว (ปรากฏตามแผนพัฒนาท2องถิ่นสี่ปI
พ.ศ.2561 - 2564 หน2า 96 ลําดับที่ 2)

30,000

จังหวัด
เพชรบุรี

ที่ทําการปกครอง
อําเภอบ2านแหลม

3 โครงการจัดงานเปTดโลกทะเลโคลน เพื่อสนับสนุนคาใช2จายในการสงเสริมการ
ครั้งที่ 10 ประจําปI 2562
ทองเที่ยว (ปรากฏตามแผนพัฒนาท2องถิ่นสี่ปI
พ.ศ.2561 - 2564 หน2า 96 ลําดับที่ 1)

50,000

รวม

3

90,000

อําเภอ ที่ทําการปกครอง
บ2านแหลม อําเภอบ2านแหลม

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

ลําดับ
ที่

พ.ศ.2562

แบบ ผด.02
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและการบริหารจัดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษอยางยั่งยืน
1.3 แผนงานการเกษตร
พ.ศ.2561
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงานรับ
ผิดชอบหลัก

1 โครงการจัดกิจกรรมวันอนุรักษ
แมน้ํา คู คลอง

จัดกิจกรรมรวมกับประชาชนให2ตระหนักถึง
ความสําคัญของแมน้ํา ฯลฯ (ปรากฏตามแผน
พัฒนาท2องถิ่นสี่ปI พ.ศ.2561 - 2564
หน2า 50 ลําดับที่ 2 )

5,000

พื้นที่
ตําบลบางครก

สํานักปลัด

2 โครงการสงเสริมการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล2อม

จัดกิจกรรมสงเสริมให2ประชาชนอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อมพร2อม
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศนให2
ยั่งยืน(ปรากฏตามแผนพัฒนาท2องถิ่นสี่ปI
พ.ศ. 2561 - 2564 หน2า 50 ลําดับที่ 1)

15,000

พื้นที่
ตําบลบางครก

สํานักปลัด

รวม

2

20,000

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

ลําดับ
ที่

พ.ศ.2562

แบบ ผด.02
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาด2านโครงสร2างพื้นฐาน
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
พ.ศ.2561
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงานรับ
ผิดชอบหลัก

1 กอสร2างถนน คสล.หมูที่ 1

กอสร2างถนน คสล.สายทางเข2าบ2านนายสมนึก
ทองอินทร กว2าง 5.00 เมตร ยาว 200.00
เมตร หนา 0.15 เมตร (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท2องถิ่นสี่ปI พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน2า 24 ลําดับที่ 1)

479,000

หมูที่ 1
กองชาง
ตําบลบางครก และหนวยงาน
อื่นที่เกี่ยวข2อง

2 กอสร2างถนน คสล. หมูที่ 10

กอสร2าง ถนน คสล.เริ่มต2นโครงการบริเวณคอ
สะพานคลองหน2าวัด สิ้นสุดบริเวณซอยเข2าบ2าน
นายเชาว เฉียวเฉง กว2าง 3.00 เมตร ยาว
850.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท2องถิ่นสี่ปI พ.ศ. 2561-2564
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน2า 8
ลําดับที่ 7)

1,290,000

หมูที่ 10
ตําบลบางครก

กองชาง

3 กอสร2างถนน คสล. หมูที่ 12

กอสร2างถนน คสล. ซอยสมบัติพ2นล2านเริ่มต2น
โครงการจากบริเวณถนนสายคลองตาภูสิ้นสุด
บริเวณบ2านนายสมบัติ จันทรวงศ ก2วาง 3.00
เมตร ยาว 340.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท2องถิ่นสี่ปI พ.ศ. 25612564 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)
หน2า 11 ลําดับที่ 12)

490,000

หมูที่ 12
ตําบลบางครก

กองชาง

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

ลําดับ
ที่

พ.ศ.2562

แบบ ผด.02
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาด2านโครงสร2างพื้นฐาน
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
พ.ศ.2561
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงานรับ
ผิดชอบหลัก

4 กอสร2างถนน คสล.หมู 6

กอสร2างถนน คสล. เริ่มต2นบริเวณบ2านนาย
สมบูรณ อุบลน2อย สิ้นสุดบริเวณบ2านนาง
สํารวย เขียงเรือง ก2วาง 3.00 เมตร
ยาว 260.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท2องถิ่นสี่ปI พ.ศ. 2561
- 2464 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)
หน2า 7 ลําดับที่ 6)

394,000

หมูที่ 6
ตําบลบางครก

กองชาง

5 กอสร2างถนน คสล.หมูที่ 6
(บริเวณถนนบุญมีรวมใจ)

กอสร2างถนน คสล. เริ่มต2นบริเวณ คสล.
สาย 6-7 สิ้นสุดบริเวณแพรกสาธารณะ
กว2าง 3.00 เมตร ยาว 152.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร (ปรากฏตามแผนพัฒนาท2อง
ถิ่นสี่ปI พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 3) หน2า 35 ลําดับที่ 5)

302,000

หมูที่ 6
ตําบลบางครก

กองชาง

6 กอสร2างถนน คสล.หมูที่ 9
(ตอจากถนน คสล.เดิม)

กอสร2างถนน คสล.เริ่มต2นจากถนน คสล.เดิม
สิ้นสุดบริเวณบ2านนายสิน คงจุติ กว2าง 4.00
เมตร ยาว 166.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท2องถิ่นสี่ปI พ.ศ. 2561
- 2464 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)
หน2า 11 ลําดับที่ 13)

345,000

หมูที่ 9
ตําบลบางครก

กองชาง

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

ลําดับ
ที่

พ.ศ.2562

แบบ ผด.02
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาด2านโครงสร2างพื้นฐาน
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
พ.ศ.2561
โครงการ/กิจกรรม

7 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟAลทติก
คอนกรีต หมูที่ 5

รวม

7

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟAลทติก คอนกรีต
กว2าง 3.90 เมตร กว2าง 234.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท2องถิ่นสี่ปI พ.ศ. 2651-2564 เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน2า 7 ลําดับที่ 5)

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงานรับ
ผิดชอบหลัก

283,000

หมูที่ 5
ตําบลบางครก

กองชาง

3,583,000

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

ลําดับ
ที่

พ.ศ.2562

แบบ ผด.02
3. ยุทธศาสตรการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.1 แผนงานสร2างความเข2มแข็งของชุมชน
พ.ศ.2561
งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงานรับ
ผิดชอบหลัก

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี/ จัดกิจกรรมสงเสริมความรู2 ทักษะ เพื่อพัฒนา
ผู2สูงอายุ
คุณภาพชีวิตสตรี/ผู2สูงอายุ (ปรากฏตามแผน
พัฒนาท2องถิ่นสี่ปI พ.ศ.2561 - 2564
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน2า 37
ลําดับที่ 3)

30,000

อบต.
บางครก

สํานักปลัด

2 โครงการสงเสริมอาชีพและเพิ่ม
รายได2ให2แกประชาชน

20,000

พื้นที่
ตําบลบางครก

สํานักปลัด

รวม

โครงการ/กิจกรรม

2

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

จัดกิจกรรมอบรมให2ความรู2 เสริมทักษะ
อาชีพให2แกประชาชน (ปรากฏตามแผน
พัฒนาท2องถิ่นสี่ปI พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปล (ฉบับที่ 3) หน2า 36
ลําดับที่1)

50,000

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

ลําดับ
ที่

พ.ศ.2562

แบบ ผด.02
4. ยุทธศาสตรการสงเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปAญญาท2องถิ่น
4.1 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2561
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงานรับ
ผิดชอบหลัก

1 โครงการประชุมผู2ปกครองศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางครก

จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก และรับฟAงความคิดเห็นของ
ผู2ปกครอง (ปรากฎตามแผนพัฒนาท2องถิ่นสี่ปI
พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 1) หน2า 26 ลําดับที่ 1)

3,000

อบต.บางครก

สํานักปลัด/
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กฯ

2 โครงการเรียนรู2ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (ปลูกผักสวนครัว)

จัดกิจกรรมสงเสริมให2เด็กได2รู2จักการปลูกผัก
สวนครัวไว2เปHนอาหาร (ปรากฎตามแผนพัฒนา
ท2องถิ่นสี่ปI พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน2า 12 ลําดับที่ 2)

3,400

อบต.บางครก

สํานักปลัด/
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กฯ

3 โครงการสนับสนุนคาใช2จายการ
บริหารสถานศึกษา

-จัดซื้ออาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อบต.บางครก จํานวน 299,000 บาท
-จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา
และเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 104,000 บาท
-คาใช2จายในการจัดการศึกษา จํานวน 23,000
บาท (ปรากฏตามแผนพัฒนาท2องถิ่นสี่ปI พ.ศ.
2561- 2564 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 3) หน2า 12 ลําดับที่ 1)

426,000

ศพด.อบต.
บางครก

สํานักปลัด/
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กฯ

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

ลําดับ
ที่

พ.ศ.2562

แบบ ผด.02
4. ยุทธศาสตรการสงเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปAญญาท2องถิ่น
4.1 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2561
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงานรับ
ผิดชอบหลัก

4 อาหารเสริม (นม)

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให2แกเด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางครก และเด็ก
นักเรียนในโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.จํานวน
5 แหง (ปรากฏตามแผนพัฒนาท2องถิ่นสี่ปI
พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 3) หน2า 39 ลําดับที่ 3)

1,016,000

ศพด.อบต.
บางครก และ
โรงเรียนในเขต
พื้นที่ตําบล
บางครก

สํานักปลัด

5 โครงการอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน

เพื่อจายเปHนเงินอุดหนุนตามโครงการอาหาร
กลางวัน ให2แกโรงเรียนในพื้นที่ อบต. จํานวน
5 แหง
พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 3) หน2า 39 ลําดับที่ 4)

1,876,000

โรงเรียน
ในพื้นที่
ตําบลบางครก

สํานักปลัด

20,000

พื้นที่
ตําบลบางครก

สํานักปลัด

6 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ จัดกิจกรรมเพื่อฟXYนฟูและพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน(สปสช.)
เยาวชน (ปรากฏตามแผนพัฒนาท2องถิ่นสี่ปI
พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
หน2า 63 ลําดับที่ 2)
รวม

6

3,344,400

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

ลําดับ
ที่

พ.ศ.2562

แบบ ผด.02
4. ยุทธศาสตรการสงเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปAญญาท2องถิ่น
4.3 แผนงานสร2างความเข2มแข็งของชุมชน
พ.ศ.2561
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงานรับ
ผิดชอบหลัก

1 โครงการกิจกรรมด2านการพัฒนา
สตรีและครอบครัวอบอุน

เพื่อจัดกิจกรรมให2ความรู2 สงเสริม พัฒนา
ศักยภาพสตรีและครอบครัว เพื่อสร2างความ
เข2มแข็งของสถาบันครอบครัว (ปรากฎตาม
แผนพัฒนาท2องถิ่นสี่ปI พ.ศ.2561 - 2564
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน2า 13
ลําดับที่ 1)

15,000

อบต.บางครก

สํานักปลัด

2 โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสน กษัตริย

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรัก
ภักดี เทิดทูนตอสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท2องถิ่นสี่ปI พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน2า 28 ลําดับที่ 2)

60,000

พื้นที่
ตําบลบางครก

สํานักปลัด

รวม

2

75,000

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

ลําดับ
ที่

พ.ศ.2562

แบบ ผด.02
4. ยุทธศาสตรการสงเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปAญญาท2องถิ่น
4.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
พ.ศ.2561
งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงานรับ
ผิดชอบหลัก

1 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต จัดกิจกรรมสืบทอด อนุรักษประเพณีสงกรานต
รดน้ําดําหัวและวันผู2สูงอายุ
และวันผู2สูงอายุ (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท2องถิ่นสี่ปI พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน2า 29 ลําดับที่ 1)

40,000

พื้นที่
ตําบลบางครก

สํานักปลัด

2 โครงการจัดกิจกรรมวันเข2าพรรษา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา อนุรักษ และ
สืบทอดกิจกรรมทางศาสนา (ปรากฏตามแผน
พัฒนาท2องถิ่นสี่ปI พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน2า 41
ลําดับที่ 2)

2,000

พื้นที่
ตําบลบางครก

สํานักปลัด

3 โครงการสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมอิสลาม

50,000

พื้นที่
ตําบลบางครก

สํานักปลัด

รวม

โครงการ/กิจกรรม

3

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

จัดกิจกรรมสงเสริมการศึกษาและจริยธรรมให2
แกเด็กและเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลามใน
พื้นที่ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท2องถิ่นสี่ปI พ.ศ.
2561-2564 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 3) หน2า 56 ลําดับที่ 2)

92,000

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

ลําดับ
ที่

พ.ศ.2562

แบบ ผด.02
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพชุมชนและความสงบเรียบร2อย
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
พ.ศ.2561
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงานรับ
ผิดชอบหลัก

1 โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชน จัดตั้งจุดบริการประชาชนในชวงเทศกาลวันขึ้น
ในชวงเทศกาลวันขึ้นปIใหม
ปIใหม 1 จุด เพื่อปQองกันและลดอุบัติเหตุใน
ชวงเทศกาลวันขึ้นปIใหม(ปรากฏตามแผน
พัฒนาท2องถิ่นสี่ปI พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน2า 7 ลําดับที่ 1)

3,000

พื้นที่ตําบล
บางครก

สํานักปลัด

2 โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชน จัดตั้งจุดบริการประชาชนในชวงเทศกาลวันขึ้น
ในชวงเทศกาลวันสงกรานต
ปIใหม 1 จุด เพื่อปQองกันและลดอุบัติเหตุใน
ชวงเทศกาลวันสงกรานต (ปรากฏตามแผน
พัฒนาท2องถิ่นสี่ปI พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน2า 7 ลําดับที่ 2)

3,000

พื้นที่ตําบล
บางครก

สํานักปลัด

200,000

พื้นที่ตําบล
บางครก

สํานักปลัด

3 โครงการจัดฝZกอบรมอาสาสมัคร
ปQองกันภัยฝOายพลเรือน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

จัดฝZกอบรมอาสาสมัครปQองกันภัยฝOายพลเรือน
(หลักสูตรจัดตั้งใหม)จํานวน 1 รุน เพื่อประชาชน
มีความรู2และสามารถปQองกันภัยตางๆที่อาจเกิด
ขึ้นได2(ปรากฏตามแผนพัฒนาท2องถิ่น พ.ศ.
พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 3) หน2า 42 ลําดับที่ 2)

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

ลําดับ
ที่

พ.ศ.2562

แบบ ผด.02
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพชุมชนและความสงบเรียบร2อย
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
พ.ศ.2561
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงานรับ
ผิดชอบหลัก

4 โครงการปQองกันและแก2ไขปAญหา
น้ําทวม

ดําเนินการโครงการปQองกันและแก2ไขปAญหาน้ํา
ทวมในพื้นที่ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท2องถิ่น
พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 3) หน2า 14 ลําดับที่ 1)

150,000

พื้นที่ตําบล
บางครก

สํานักปลัด

5 โครงการปQองกันและลดอุบัติภัย
ทางถนน

จัดกิจกรรมรณรงคให2ความรู2การปQองกันอุบัติภัย
ทางถนน จัดทําปQายรณรงคสงเสริมปQองกันอุบัติ
เหตุ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท2องถิ่นสี่ปI พ.ศ.
พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 3) หน2า 43 ลําดับที่ 3)

10,000

พื้นที่
ตําบลบางครก

สํานักปลัด

6 โครงการสงเสริมความรู2เกี่ยวกับ
สาธารณภัยและการปQองกัน

จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพด2านการปQองกันภัยตาง ๆ (ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท2องถิ่นสี่ปI พ.ศ.2561 -2564
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน2า 42
ลําดับที่ 1)

15,000

พื้นที่
ตําบลบางครก

สํานักปลัด

รวม

6

381,000

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

ลําดับ
ที่

พ.ศ.2562

แบบ ผด.02
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพชุมชนและความสงบเรียบร2อย
5.3 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2561
โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการจัดงานวันเด็ก

รวม

1

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแหงชาติ เชน
การประกวด การแขงขันทักษะตาง ๆ เปHนต2น
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท2องถิ่นสี่ปI พ.ศ.2561
- 2564 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉับบที่ 3)
หน2า 45 ลําดับที่ 1)

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงานรับ
ผิดชอบหลัก

65,000

ศพด.อบต.
บางครกและ
โรงเรียนใน
พื้นที่ตําบล
บางครก

สํานักปลัด/
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

65,000

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

ลําดับ
ที่

พ.ศ.2562

แบบ ผด.02
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพชุมชนและความสงบเรียบร2อย
5.4 แผนงานสาธารณสุข
พ.ศ.2561
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงานรับ
ผิดชอบหลัก

1 โครงการปQองกันและแก2ไขโรคขาด จัดกิจกรรมเพื่อปQองกันและแก2ไขปAญหาโรคขาด
สารไอโอดีน
สารไอโอดีน(ปรากฏตามแผนพัฒนาท2องถิ่นสี่ปI
พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 3) หน2า 15 ลําดับที่ 1)

80,000

พื้นที่
ตําบลบางครก

สํานักปลัด

2 โครงการปQองกันและควบคุมโรค
ไข2เลือดออก

20,000

พื้นที่
ตําบลบางครก

สํานักปลัด

80,000

พื้นที่
ตําบลบางครก

สํานักปลัด

60,000

พื้นที่
ตําบลบางครก

สํานักปลัด

จัดกิจกรรมรณรงคเพื่อปQองกันและควบคุม
โรคไข2เลือดออก (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท2องถิ่นสี่ปI พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน2า 33 ลําดับที่ 2)

3 โครงการรณรงคแก2ไขปAญหายาเสพ จัดกิจกรรมรณรงคให2ความรู2เกี่ยวกับยาเสพติด
ติด To be number one (ศูนย เพือ่ ปQองกันปAญหาการประบาดของยาเสพติด
เพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบ2าน) ในชุมชน (ปรากฏตามแผนพัฒนาท2องถิ่นสี่ปI
พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 3) หน2า 16 ลําดับที่ 4)
4 รณรงคปQองกันควบคุมโรคไข2เลือด จัดกิจกรรมรณรงค ปQองกัน ทําลายแหลงเพาะพันธ
ออก กอนการระบาดและขณะ
ฉีดพนควันกัดจัดยุง(โครงการ สปสช.)
เกิดโรค(สปสช.)

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

ลําดับ
ที่

พ.ศ.2562

แบบ ผด.02
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพชุมชนและความสงบเรียบร2อย
5.4 แผนงานสาธารณสุข
พ.ศ.2561
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงานรับ
ผิดชอบหลัก

5 โครงการสงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมและเด็ก

จัดกิจกรรมรณรงค เพื่อให2ประชาชนรวมดูแล
สุขภาพอนามัยแมและเด็ก (ปรากฏตามแผน
พัฒนาท2องถิ่นสี่ปI พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน2า 16
ลําดับที่ 3)

80,000

พื้นที่
ตําบลบางครก

สํานักปลัด

6 โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอด
ภัยจากพิษสุนัขบ2า

จัดกิจกรรมให2ความรู2และฉีดวัคซีนปQองกัน
โรคพิษสุนัขบ2าในพื้นที่ (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท2องถิ่นสี่ปI พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน2า 15 ลําดับที่ 2)

40,000

พื้นที่
ตําบลบางครก

สํานักปลัด

7 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ สนับสนุนงบประมาณให2กองทุนหลักประกัน
สุขภาพองคการบริหารสวนตําบลบางครก
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท2องถิ่นสี่ปI พ.ศ.25612564 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
หน2า 10 ลําดับ 1)

128,000

พื้นที่
อบต.บางครก

สํานักปลัด

รวม

7

488,000

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

ลําดับ
ที่

พ.ศ.2562

แบบ ผด.02
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพชุมชนและความสงบเรียบร2อย
5.6 แผนงานเคหะและชุมชน
พ.ศ.2561
โครงการ/กิจกรรม

1 คาบริการกําจัดขยะ

รวม

1

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

จายคาบริการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ณ สถานที่บอขยะของหนวยงานราชการ/เอกชน
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท2องถิ่นสี่ปI พ.ศ.2561
- 2564 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)
หน2า 46 ลําดับที่ 1)

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงานรับ
ผิดชอบหลัก

255,000

พื้นที่
อบต.บางครก

สํานักปลัด

255,000

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

ลําดับ
ที่

พ.ศ.2562

แบบ ผด.02
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพชุมชนและความสงบเรียบร2อย
5.7 แผนงานสร2างความเข2มแข็งของชุมชน
พ.ศ.2561
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงานรับ
ผิดชอบหลัก

1 โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการ สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการศูนยปฏิบัติ
ชวยเหลือประชาชนขององคกร การรวมในการชวยเหลือประชาชน
ปกครองสวนท2องถิ่น
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท2องถิ่นสี่ปI พ.ศ.2561
- 2564 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)
หน2า 17 ลําดับที่ 1)

18,000

พื้นที่
อบต.บางครก

สํานักปลัด

2 โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิต
ผู2พิการผู2ด2อยโอกาส (ผู2ยากไร2
ในตําบล)

15,000

พื้นที่
อบต.บางครก

สํานักปลัด

10,000

พื้นที่
อบต.บางครก

สํานักปลัด

จัดกิจกรรมให2ความรู2 เสริมทักษะสําหรับ
คนพิการ ผู2ด2อยโอกาส ผู2ยากไร2 สงเสริมให2มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท2องถิ่นสี่ปI พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน2า 47 ลําดับที่ 1)

3 โครงการเสริมสร2างความรู2เกี่ยวกับ จัดกิจกรรมให2ความรู2เกี่ยวกับประชาธิปไตยและ
ประชาธิปไตยและการมีสวนรวม การมีสวนรวมของประชาชนในท2องถิ่น
ของประชาชนในท2องถิ่น
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท2องถิ่นสี่ปI พ.ศ.2561
- 2564 เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน2า 47 ลําดับที่ 2)

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

ลําดับ
ที่

พ.ศ.2562

แบบ ผด.02
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพชุมชนและความสงบเรียบร2อย
5.7 แผนงานสร2างความเข2มแข็งของชุมชน
พ.ศ.2561
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงานรับ
ผิดชอบหลัก

4 โครงการอบรมให2ความรู2เกี่ยวกับ จัดอบรมให2ความรู2 เผยแพรความรู2ความเข2าใจ
พรบ.ข2อมูลขาวสารของทางราชการ เกี่ยวกับสิทธิและการใช2สิทธิตามกฎหมาย
พ.ศ.2540 แกประชาชน
ข2อมูลขาวสาร (ปรากฏตามแผนพัฒนาท2องถิ่น
สี่ปI พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 3) หน2า 48 ลําดับที่ 3)

10,000

อบต.บางครก

สํานักปลัด

5 โครงการกิจกรรมวันตอต2านยา
เสพติด ประจําปI 2562

เพื่อเปHนคาใช2จายสําหรับสงเสริมการบําบัด
ฟXYนฟู การฝZกอาชีพแกผู2เสพ ผู2ติดยาเสพติด
ในพื้นที่ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด2วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท2องถิ่น
พ.ศ. 2559 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท2องถิ่นสี่ปI
พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 1) หน2า 9 ลําดับที่ 1)

8,000

พื้นที่
ตําบลบางครก

สํานักปลัด

6 โครงการจัดระเบียบสังคมแบบ
บูรณาการ

เพื่อเปHนคาใช2จายสําหรับสงเสริมการบําบัด
ฟXYนฟู การฝZกอาชีพแกผู2เสพ ผู2ติดยาเสพติด
ในพื้นที่ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด2วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท2องถิ่น
พ.ศ. 2559 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท2องถิ่นสี่ปI
พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 1) หน2า 9 ลําดับที่ 3)

6,000

พื้นที่
ตําบลบางครก

สํานักปลัด

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

ลําดับ
ที่

พ.ศ.2562

แบบ ผด.02
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพชุมชนและความสงบเรียบร2อย
5.7 แผนงานสร2างความเข2มแข็งของชุมชน
พ.ศ.2561
โครงการ/กิจกรรม

7 โครงการอบรมเสริมสร2างความ
ความเข2มแข็งระดับหมูบ2านตําบล
เพื่อปQองกันและแก2ไขปAญหายา
เสพติด

รวม

7

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อเปHนคาใช2จายสําหรับสงเสริมการบําบัด
ฟXYนฟู การฝZกอาชีพแกผู2เสพ ผู2ติดยาเสพติด
ในพื้นที่ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด2วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท2องถิ่น
พ.ศ. 2559 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท2องถิ่นสี่ปI
พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 3) หน2า 21 ลําดับที่ 1)

งบประมาณ
13,000

80,000

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงานรับ
ผิดชอบหลัก

พื้นที่
สํานักปลัด/
ตําบลบางครก ที่ทําการปกครอง
อําเภอบ2านแหลม

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

ลําดับ
ที่

พ.ศ.2562

แบบ ผด.02
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพชุมชนและความสงบเรียบร2อย
5.8 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
พ.ศ.2561
งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงานรับ
ผิดชอบหลัก

1 โครงการแขงขันกีฬาต2านยาเสพติด จัดกิจกรรมแขงขันกีฬาต2านยาเสพติด เพื่อให2
ประชาชนมีรางการแข็งแรงหางไกลจากยา
เสพติด(ปรากฏตามแผนพัฒนาท2องถิ่นสี่ปI
พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 3) หน2า 18 ลําดับที่ 1)

30,000

พื้นที่
อบต.บางครก

สํานักปลัด

2 โครงการจัดสงนักกีฬาเข2ารวมการ จัดสงนักกีฬาเข2ารวมการแขงขันในโครงการ
แขงขันกีฬา
ตาง ๆ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท2องถิ่นสี่ปI
พ.ศ.2561 - 2564 หน2า 82)

20,000

พื้นที่
อบต.บางครก

สํานักปลัด

รวม

โครงการ/กิจกรรม

2

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

50,000

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

ลําดับ
ที่

พ.ศ.2562

แบบ ผด.02
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพชุมชนและความสงบเรียบร2อย
5.9 แผนงานงบกลาง
พ.ศ.2561
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงานรับ
ผิดชอบหลัก

1 สงเคราะหเบี้ยยังชีพผู2สูงอายุ

เพื่อจัดสวัสดิการให2ผู2สูงอายุ (ปรากฏตามแผน
พัฒนาท2องถิ่นสี่ปI พ.ศ. 2561 - 2564
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน2า 50
ลําดับที่ 2)

10,523,000

พื้นที่
อบต.บางครก

สํานักปลัด

2 สงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ

เพื่อจัดสวัสดิการให2ผู2พิการ (ปราฏตามแผน
พัฒนาท2องถิ่นสี่ปI พ.ศ.2561 - 2564
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน2า 50
ลําดับที่ 1)

1,616,800

พื้นที่
อบต.บางครก

สํานักปลัด

3 สงเคราะหเบี้ยยังชีพผู2ปOวยเอดส

เพื่อจัดสวัสดิการให2ผู2ปOวยเอดส (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท2องถิ่นสี่ปI พ.ศ.2561 - 2564
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน2า 50
ลําดับที่ 3)

150,000

พื้นที่
อบต.บางครก

สํานักปลัด

4 สนับกองทุนสวัสดิการชุมชน

สนับสนุนงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท2องถิ่นสี่ปI พ.ศ.25612564 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)
หน2า 22 ลําดับ 1)

50,000

พื้นที่
อบต.บางครก

สํานักปลัด

รวม

4

12,339,800

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

ลําดับ
ที่

พ.ศ.2562

แบบ ผด.02
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
พ.ศ.2561
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงานรับ
ผิดชอบหลัก

1 ฝZกอบรมและศึกษาดูงานนอก
สถานที่

จัดอบรมให2ความรู2 ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรของ อบต. สมาชิกสภา
ผู2นําชุมชน ให2มีประสิทธิภาพในการบริหารงาน
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท2องถิ่นสี่ปI
พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) หน2า 37 ลําดับที่ 1)

220,000

อบต.บางครก

สํานักปลัด

2 โครงการฝZกอบรมการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทฺธิภาพในการปฏิบัติงาน

จัดกิจกรรมให2ความรู2เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรของ อบต.ให2มีประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน (ปรากฏตามแผนพัฒนาท2องถิ่นสี่ปI
พ.ศ.2561 - 2564 หน2า 84 ลําดับที่ 1)

90,000

อบต.บางครก

สํานักปลัด

3 โครงการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผน จัดกิจกรรมสงเสริมให2ชุมชนได2มีสวนรวมในการ
พัฒนาท2องถิ่นสี่ปI
บริหารงานของ อบต. (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท2องถิ่นสี่ปI พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน2า 19 ลําดับที่ 1)

20,000

พื้นที่
สํานักปลัด
ตําบลบางครก กองคลัง กองชาง
และหนวยงาน
ที่เกี่ยวข2อง

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

ลําดับ
ที่

พ.ศ.2562

แบบ ผด.02
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
พ.ศ.2561
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงานรับ
ผิดชอบหลัก

4 โครงการจ2างที่ปรึกษา วิจัย
เพื่อจ2างองคกรหรือสถาบันที่เปHนกลางสํารวจ
ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆ วิจยั ประเมินผลประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการและการบริการสาธารณของ อบต.
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท2องถิ่นสี่ปI
พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 1) หน2า 37 ลําดับที่ 2)
5 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
จัดกิจกรรมการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ตาม
หมูบ2าน(ปรากฏตามแผนพัฒนาท2องถิ่นสี่ปI
พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 1) หน2า 39 ลําดับที่ 7)

25,000

พื้นที่
อบต.บางครก

สํานักปลัด

2,000

พื่นที่
อบต.บางครก

กองคลัง

6 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ จัดกิจกรรมสํารวจ การดําเนินการจัดทําระบบ
ทะเบียนทรัพยสิน
สารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บรายได2 (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท2องถิ่นสี่ปI พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน2า 39 ลําดับที่ 6)

290,000

พื่นที่
อบต.บางครก

กองคลัง

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

ลําดับ
ที่

พ.ศ.2562

แบบ ผด.02
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
พ.ศ.2561
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงานรับ
ผิดชอบหลัก

7 โครงการเสริมสร2างการปQองกัน
และปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน

จัดฝZกอบรมหรือสนับสนุนโครงการอบรมของ
บุคลากร (ปรากฏตามแผนพัฒนาท2องถิ่นสี่ปI
พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 3) หน2า 53 ลําดับที่ 3)

15,000

อบต.บางครก

กองคลัง

8 โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และการปQองกันผล
ประโยชนทับซ2อน

เพื่ออบรมและสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมด2าน
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อให2ความรู2เกี่ยวกับการ
ปQองกันผลประโยชนทับซ2อน (ปรากฎตามแผน
พัฒนาท2องถิ่นสี่ปI พ.ศ.2561 - 2564
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน2าที่
53 ลําดับที่ 4)

15,000

อบต.บางครก

กองคลัง

รวม

8

677,000

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

ลําดับ
ที่

พ.ศ.2562

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไม#ได(ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท(องถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
องคการบริหารส#วนตําบลบางครก อําเภอบ(านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

แบบ ผด.02/1

1.ประเภทครุภัณฑ
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
พ.ศ.2561
ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงานรับ
ผิดชอบหลัก

1 เก2าอี้สํานักงาน

จัดซื้อเก2าอี้สํานักงาน พนักพิงปรับระดับได2
ขาอลูมิเนียม จํานวน 4 ตัว
จํานวน 1 ชุด (ปรากฏตามแผนพัฒนาท2องถิ่น
สี่ปI พ.ศ.2561 - 2564 หน2า 120 ลําดับที่1
และแผนเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่3)
หน2าที่ 28 ลําดับที่12)

7,200

อบต.บางครก

สํานักปลัด

2 เครื่องปรับอากาศ

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ขนาด
24,000 บีทียู สําหรับสํานักงาน จํานวน 2
เครื่อง (ปรากฏตามแผนพัฒนาท2องถิ่นสี่ปI
พ.ศ.2561 - 2564 แผนเพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
แปลง(ฉบับที่ 3) หน2า 27 ลําดับที่ 1)

64,800

อบต.บางครก

สํานักปลัด

3 เคาเตอรประชุม

จัดซื้อเคาเตอรประชุม ขนาดความยาว 4.00
เมตร ความสูง 0.95 เซนติเมตร จํานวน 1 ชุด
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท2องถิ่นสี่ปI
พ.ศ.2561 -2564 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 3) หน2า 28 ลําดับที่ 10)

64,000

อบต.บางครก

สํานักปลัด

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

ลําดับ
ที่

พ.ศ.2562

แบบ ผด.02/1
1.ประเภทครุภัณฑ
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
พ.ศ.2561
ครุภัณฑ

4 โตdะทํางาน

รายละเอียดของครุภัณฑ

จัดซื้อโตdะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน
4 ตัว (ปรากฎตามแผนพัฒนาท2องถิ่นสี่ปI

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงานรับ
ผิดชอบหลัก

18,000

อบต.บางครก

สํานักปลัด

พ.ศ.2561 -2564 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 3) หน2า 27 ลําดับที่ 2)
5 เครื่องคอมพิวเตอรโนdตบุdก

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน2ตบุdก สําหรับงาน
ประมวล แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง (ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท2องถิ่นสี่ปI พ.ศ.2561 2564 หน2า 122 ลําดับที่ 10)

21,000

อบต.บางครก

สํานักปลัด

6 เครื่องคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง (ปรากฎตาม
แผนพัฒนาท2องถิ่นสี่ปI พ.ศ.2561 - 2564
หน2า 122 ลําดับที่ 11)

22,000

อบต.บางครก

สํานักปลัด

7 เครื่องสํารองไฟฟQา

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟQา ขนาด 800 วัตต
จํานวน 1 เครื่อง (ปรากฎตามแผนพัฒนา
ท2องถิ่นสี่ปI พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน2า 65 ลําดับที่ 2)

2,500

อบต.บางครก

สํานักปลัด

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

ลําดับ
ที่

พ.ศ.2562

แบบ ผด.02/1
1.ประเภทครุภัณฑ
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
พ.ศ.2561
ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงานรับ
ผิดชอบหลัก

8 เก2าอี้สํานักงาน

จัดซื้อเก2าอี้สํานักงาน
1) เก2าอี้พนักพิงสูง ปรับระดับได2 กว2าง 63
ซม. สูง 115-125 ซม.ขาอลูมิเนียม 1 ตัว
2) เก2าอี้พนักพิงกลาง ปรับระดับได2
ขาอลูมิเนียม 1 ตัว (ปรากฎตามแผนพัฒนา
ท2องถิ่นสี่ปI พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)หน2า 28 ลําดับที่13)

9,000

อบต.บางครก

กองคลัง

9 ตู2เหล็กเก็บแฟQม 40 ชอง

จัดซื้อตู2เหล็กเก็บแฟQม ขนาด 40 ชอง จํานวน
2 ตู2 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท2องถิ่นสี่ปI
พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
แปลง(ฉบับที่ 3) หน2า 28 ลําดับที่ 14)

9,400

อบต.บางครก

กองคลัง

10 เครื่องคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวล
แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง (ปรากฎตามแผน
พัฒนาท2องถิ่นสี่ปI พ.ศ.2561 - 2564
หน2า 122 ลําดับที่ 12)

22,000

อบต.บางครก

กองคลัง

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

ลําดับ
ที่

พ.ศ.2562

แบบ ผด.02/1
1.ประเภทครุภัณฑ
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
พ.ศ.2561
ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงานรับ
ผิดชอบหลัก

11 เครื่องพิมพ Multifunction

จัดซื้อเครื่องพิมพ เครื่องพิมพ Multifunction
ชนิดเลเซอร จํานวน 1 เครื่อง (ปรากฎตาม
แผนพัฒนาท2องถิ่นสี่ปI พ.ศ. 2561-2564
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 3) หน2า 65
ลําดับที่ 1)

17,000

อบต.บางครก

กองคลัง

12 เครื่องสํารองไฟฟQา

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟQา ขนาด 800 วัตต
จํานวน 1 เครื่อง (ปรากฎตามแผนพัฒนา
ท2องถิ่นสี่ปI พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน2า 66 ลําดับที่ 3)

2,500

อบต.บางครก

กองคลัง

13 เครื่องสูบน้ํา

จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา เครื่องยนตดีเซล สูบน้ําได2
1,750 ลิตรตอนาที จํานวน 1 เครื่อง
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท2องถิ่นสี่ปI พ.ศ.2561
- 2564 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 3)
หน2า 28 ลําดับที่ 11)

45,000

อบต.บางครก

สํานักปลัด

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

ลําดับ
ที่

พ.ศ.2562

แบบ ผด.02/1
1.ประเภทครุภัณฑ
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
พ.ศ.2561
ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงานรับ
ผิดชอบหลัก

14 เครื่องคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง (ปรากฎตาม
แผนพัฒนาท2องถิ่นสี่ปI พ.ศ.2561 - 2564
หน2า 123 ลําดับที่ 13)

22,000

อบต.บางครก

สํานักปลัด

15 เครื่องสํารองไฟฟQา

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟQา ขนาด 800 วัตต
จํานวน 1 เครื่อง (ปรากฎตามแผนพัฒนา
ท2องถิ่นสี่ปI พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน2า 66 ลําดับที่ 4)

2,500

อบต.บางครก

กองชาง

รวม

15

328,900

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

ลําดับ
ที่

พ.ศ.2562

