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ส่วนที่  1  บทนำ 
1.1  บทนำ 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2560  ซึ ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้
ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการ
กำหนดนโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอำนาจหนา้ที่
ของตนเองโดยเฉพาะ  นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่าง
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น  ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการ
สาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วมาก 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นซึ ่งเป็นแผนที ่กำหนด
ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 5 ปี (2561 – 2565)  และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณ
ประจำปี   เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณ
แต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3   พ.ศ. 2561 ประกอบหนังสือกระ
ทวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว0600 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วและคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563 ตามรูปแบบที่กำหนดตาม
หนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 
2559 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด
ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 และเพื่อกำหนดแนวทางใน
การดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีความชัดเจน
ในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่น ๆ  รวมทั้งการจำแนก
รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพ่ือให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมี
ความสะดวกมากขึ้น 
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คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วมุ่งหวังว่า
แผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนา
ไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างด ี
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
 1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพ่ือให้
แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของ
แผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน 
 2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม
การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 3. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมี
ที่มาจาก 
  3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ) 
  3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาด
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวม
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะ
การดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มี
ความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจาก
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพ้ืนที ่
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1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ข้อ 4 ได้กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อ 26 และ ข้อ 27 ว่า การจัดทำแผนการดำเนินงาน
ให้ดำเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่
ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 3. แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจา่ย
ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจาก
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น 
 การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม 
 ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วหากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน  30 
วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 
1,2,3,4,......) 
 ร่างแผนการดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ที ่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสี่ปี โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ 
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



 

 

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
1. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ

มากขึ้น 
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัต ิ มีความสะดวกและมี

ประสิทธิภาพ 
3.  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5.  สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล 

บางแก้ว 
6.  สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตาม 

งบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ได้อย่างถูกต้อง 
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 บัญชี
โครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้ 

 2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 
  แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการ

ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

  การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ 
แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิด เป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ
และเม่ือลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย  

  การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 

 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 
   แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

********************** 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงการทั้งหมด 
จำนวน 

งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6 10.71 1,994,620 11.69 กองช่าง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคณุภาพชีวิต 

➢ แผนงานสรา้งความเข็มแข็งของชุมชน 9 16.07 149,000 0.88 สำนักงานปลัด 

➢ แผนงานงบกลาง 4 7.14 9,594,400 56.22 สำนักงานปลัด 

➢ แผนงานการศึกษา 11 19.64 2,500,490 14.65 สำนักงานปลัด 

➢ แผนงานสาธารณสุข 4 7.14 280,000 1.64 สำนักงานปลัด 

➢ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 1.79 40,000 0.23 สำนักงานปลัด 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

➢ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 5.36 140,000 0.82 สำนักงานปลัด 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

➢ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 5.36 680,000 3.99 สำนักงานปลัด 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

➢ แผนงานเคหะและชุมชน 2 3.57 650,000 3.81 กองช่าง 

➢ แผนงานการเกษตร 2 3.57 162,000 0.95 สำนักงานปลัด 

แบบ ผด. 01 



 

7 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงการทั้งหมด 
จำนวน 

งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

➢ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 1.79 50,000 0.29 สำนักงานปลัด 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

➢ แผนงานบริหารทั่วไป 10 17.86 825,000 4.83 สำนักงานปลัด/
กองคลัง 

รวม 56 100 17,065,510 100  
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

                                            แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว  อำเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 บำรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมแซมถนน คสล.,ถนน
ลูกรัง,ถนนหินคลุก,ไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ, หอ
กระจายข่าว/เสียงตาม
สาย, กล้องวงจรปิดและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ 

700,000 
 

ภายใน 
อบต.บางแก้ว 

กองช่าง     
 

        

2 โครงการต่อเติมอาคาร
และตดิตั้งระบบไฟฟ้า
พร้อมอุปกรณ์อาคาร
อเนกประสงค ์

ต่อเติมอาคารพร้อม
อุปกรณ์ของอาคาร
อเนกประสงค์ 

903,000 ภายใน 
อบต.บางแก้ว 

กองช่าง             

3 เงินชดเชยสัญญาแบบปรบั
ราคาได้ (ค่า K) 

จ่ายเป็นเงินชดเชย
สัญญาแบบปรับราคาได้ 
(ค่า K) 

30,000 อบต.บางแก้ว กองช่าง  
 

           

4 ค่าจ้างออกแบบ จ่ายเป็นค่าจา้งออกแบบ
แปลน ค่าควบคุมงาน 
แก่เอกชน นิติบุคคล 
หรือบุคคลภายนอก 

200,000 อบต.บางแก้ว กองช่าง             
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

                              แบบ ผด.02 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

5 รังวัดแนวเขตที่ดิน
สาธารณประโยชน์ 

จ่ายเป็นค่าจา้งเหมา
บริการในการสำรวจ 
ตรวจสอบ และรังวัด
ที่ดินสาธารณะ 

20,000 อบต.บางแก้ว สำนักงาน
ปลัด 

            

6 ขยายเขตท่อ pe จ่าย
น้ำประปา (หมู่ 6) 

อุดหนุนเงินให้กับประปา
ส่วนภูมภิาคจังหวัด
เพชรบุรี เพื่อวางท่อ
ขยายเขตจ่ายน้ำประปา 
บริเวณบา้นนายอำพล 
ต้องใจเพื่อน 

141,620 หมู่ 6 ตำบล
บางแก้ว 

กองช่าง             

รวม 6 โครงการ 1,994,620  บาท 
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

     แบบ ผด.02 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคณุภาพชีวิต 
    2.1 แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 

โครงการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในชุมชน 

ดำเนินโครงการ
ขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชน 

20,000 อบต.บางแก้ว สำนักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการจดักิจกรรมศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชน 

ดำเนินโครงการจดั
กิจกรรมศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 

13,000 อบต.บางแก้ว สำนักงาน
ปลัด 

            

3 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

ดำเนินโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

27,000 อบต.บางแก้ว สำนักงาน
ปลัด 

     
 

       

4 โครงการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ 

ดำเนินโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้แก่
ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีตำบล
บางแก้ว 

20,000 อบต.บางแก้ว สำนักงาน
ปลัด 

            

5 โครงการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของสตรีแม่บ้าน 

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของสตรี
แม่บ้านในเขตพื้นท่ี
ตำบลบางแก้ว 

12,000 อบต.บางแก้ว สำนักงาน
ปลัด 

       
 
 

     

 
 
 



 

11 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แบบ ผด.02 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการอบรมส่งเสรมิ
อาชีพ 

ฝึกอบรมส่งเสริมดา้น
อาชีพท่ีประชาชน
สนใจ 

30,000 อบต.บางแก้ว สำนักงาน
ปลัด             

7 อุดหนุนโครงการกิจกรรม
วันต่อต้านยาเสพติด 

อุดหนุนโครงการ
กิจกรรมวันต่อต้านยา
เสพติดให้กับท่ีทำการ
ปกครองอำเภอบ้าน
แหลม 

8,000 ทำการปกครอง
อำเภอบ้านแหลม 

สำนักงาน
ปลัด 

            

8 อุดหนุนโครงการจัด
ระเบียบสังคมแบบบรูณา
การ 

อุดหนุนโครงการจัด
ระเบียบสังคมแบบ
บูรณาการให้กับท่ีทำ
การปกครองอำเภอ
บ้านแหลม 

6,000 ทำการปกครอง
อำเภอบ้านแหลม 

สำนักงาน
ปลัด 

            

9 อุดหนุนโครงการอบรม
เสรมิสร้างความเขม้แข็ง
ระดับหมู่บ้าน ตำบล เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

อุดหนุนโครงการ
อบรมเสริมสร้างความ
เข้มแข็งระดับหมู่บ้าน 
ตำบล เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
ให้กับท่ีทำการ
ปกครองอำเภอบ้าน
แหลม 

13,000 ทำการปกครอง
อำเภอบ้านแหลม 

สำนักงาน
ปลัด 

     
 
 

       

รวม 9 โครงการ 149,000  บาท 

 



 

12 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แบบ ผด.02 

 
2.2 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้สูงอายุท่ีมสีิทธิ
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

8,240,400 อบต.บางแก้ว สำนักงาน
ปลัด 

            

2 เบี้ยยังชีพความพิการ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้พิการที่มสีิทธิ
ตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนด 

1,068,000 อบต.บางแก้ว สำนักงาน
ปลัด 

            

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ จ่ายเงินสงเคราะหเ์บี้ย
ยังชีพให้กับผู้ป่วย
เอดส ์

186,000 อบต.บางแก้ว สำนักงาน
ปลัด 

            

4 สมทบเงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น 

สมทบเงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น 

100,000 อบต.บางแก้ว สำนักงาน
ปลัด 

    
 
 

        

รวม 4 โครงการ   9,594,400       บาท 
 

 
 
 
 
 
 



 

13 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แบบ ผด.02 
 

 
   2.4 แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 
โครงการค่ายเยาวชนวิถี
พุทธ 

ดำเนินโครงการค่าย
เยาวชนวิถีพุทธ 

20,000 อบต.บางแก้ว สำนักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ 

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจำปี 2564 

70,000 อบต.บางแก้ว สำนักงาน
ปลัด 

            

3 โครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน 

ดำเนินโครงการพัฒนา
เด็กและเยาวชน 
ประจำปีงบประมาณ 
2564 

50,000 อบต.บางแก้ว สำนักงาน
ปลัด 

         
 

   

4 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาเบิก
หักผลักส่งสำหรับ 
ศพด. ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบาง
แก้ว จำนวน 2 แห่ง  

409,690 ศพด.วัดโคมนา
รามและ ศพด.วัด
ราษฎร์ศรัทธา 

สำนักงาน
ปลัด 

 

           

5 

โครงการจดัซื้ออาหาร
เสรมิ (นม) 

จัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) สำหรับ ศพด./
อนุบาล/ประถมศึกษา 

578,800 ศพด. 
อบต.บางแก้ว 

ร.ร.สังกัด สพฐ.ใน
เขตพื้นท่ี  
ต.บางแก้ว 

สำนักงาน
ปลัด 

            

 



 

14 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แบบ ผด.02 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 

อุดหนุนโครงการครสูอน
นักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 

อุดหนุนโครงการครู
สอนนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาให้แก่
โรงเรียนวดัราษฎร์
ศรัทธา 

180,000 โรงเรียน 
วัดราษฎร์ศรัทธา 

 

สำนักงาน
ปลัด 

            

7 อุดหนุนโครงการเพิ่ม
คุณภาพการเรยีนการสอน
ระดับปฐมวัย 

อุดหนุนโครงการเพิ่ม
คุณภาพการเรยีนการ
สอนระดับปฐมวัย 
ให้แก่โรงเรียนบา้นบาง
แก้ว 

90,000 โรงเรียน 
บ้านบางแก้วฯ 

สำนักงาน
ปลัด 

            

8 อุดหนุนโครงการเพิ่ม
คุณภาพการเรยีนการสอน
กลุ่มสาระสุขศึกษา-พล
ศึกษา 

อุดหนุนโครงการสร้าง
เสรมิทักษะ
คอมพิวเตอร์ ให้แก่
โรงเรียน 
บ้านบางแก้วฯ 

90,000 โรงเรียน 
บ้านบางแก้วฯ 

สำนักงาน
ปลัด 

            

9 อุดหนุนโครงการ
เสรมิสร้างทักษะนาฎศลิป์
และดนตรีพื้นบ้าน 

อุดหนุนโครงการ
เสรมิสร้างทักษะ
นาฎศิลป์และดนตรี
พื้นบ้านให้แก่โรงเรียน
วัดราษฎร์ศรัทธา 

20,000 โรงเรียน 
วัดราษฎร์ศรัทธา 

 

สำนักงาน
ปลัด 

            

 
 
 



 

15 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แบบ ผด.02 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน ร.ร.บ้านบางแก้ว  

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันสำหรับ
เด็กอนุบาลและ
ประถมศึกษา โรงเรียน
บ้านบางแก้ว ฯ 

728,000 โรงเรียน 
บ้านบางแก้ว 

สำนักงาน
ปลัด 

            

11 อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน ร.ร.วัดราษฎร์
ศรัทธา 

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันสำหรับ
เด็กอนุบาลและ
ประถมศึกษา โรงเรียน
วัดราษฎร์ศรัทธา 

264,000 โรงเรียน 
วัดราษฎร์ศรัทธา 

สำนักงาน
ปลัด 

  
 

      
 

 

    

รวม 11 โครงการ   2,500,490  บาท 

 
 2.5 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

ดำเนินโครงการป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลอืดออก 

80,000 ตำบลบางแก้ว สำนักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 



 

16 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

แบบ ผด.02 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

ดำเนินโครงการป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

20,000 ตำบลบางแก้ว สำนักงาน
ปลัด 

            

3 โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

ดำเนินโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข หมู่บ้านละ 
20,000 บาท  

160,000 ตำบลบางแก้ว สำนักงาน
ปลัด 

         
 
 

   

4 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตรา
จราย์พลเอกหญิง พลเรือ
หญิง พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารีกรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราช
นารี 

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตาม 
พระปณิธานศาสตรา
จราย์พลเอกหญิง พล
เรือหญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์อัครราช
กุมารีกรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี 

20,000 ตำบลบางแก้ว สำนักงาน
ปลัด 

     
 

 
 
 

      

รวม 4  โครงการ 280,000 บาท 
 
 
 
 



 

17 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

     แบบ ผด.02 

2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการจดัการแข่งขัน
กีฬาตำบลบางแก้ว 

จัดการแข่งขันกีฬา
ตำบลบางแก้ว 

40,000 อบต.บางแก้ว สำนักงาน
ปลัด 

            

รวม 1 โครงการ 40,000 บาท 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ตลอดทั้งป ี

จัดกิจกรรมโครงการ
รณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน เช่น 
วันขึ้นปีใหม่ และวัน
สงกรานต ์

20,000 อบต.บางแก้ว สำนักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติราชการจิตอาสาภยั
พิบัติประจำองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

จัดกิจกรรมโครงการ
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
ราชการจิตอาสาภัย
พิบัต ิ

100,000 อบต.บางแก้ว สำนักงาน
ปลัด 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3 โครงการเสรมิสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

จัดกิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน  

20,000 อบต.บางแก้ว สำนักงาน
ปลัด 

            

รวม 3 โครงการ 140,000 บาท 

 



 

18 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แบบ ผด.02 
 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
 4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 อุดหนุนโครงการเปิดโลก
ทะเลโคลน  

สนับสนุนงบประมาณ
ให้ท่ีทำการปกครอง
อำเภอบ้านแหลม 

50,000 อำเภอบ้านแหลม ที่ทำการ
ปกครอง
อำเภอ 
บ้านแหลม 

            

2 อุดหนุนโครงการจัด
กิจกรรมงานพระนครครี ี

สนับสนุนงบประมาณ
ให้ท่ีทำการปกครอง
อำเภอบ้านแหลม 

30,000 อำเภอบ้านแหลม ที่ทำการ
ปกครอง
อำเภอ 
บ้านแหลม 

            

3 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยว 

ดำเนินกิจกรรม
โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
ประจำปีงบประมาณ 
2564 

600,000 ตำบลบางแก้ว สำนักงาน
ปลัด 

            

รวม 3 โครงการ 680,000  บาท 
 

 
 
 
 
 
 



 

19 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แบบ ผด.02 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
 5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 ค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

ซ่อมแซมบำรุงรักษา
ทรัพย์สินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้
ตามปกต ิ

300,000 ตำบลบางแก้ว กองช่าง             

2 ขุดลอกและกำจัดสิ่งกีด
ขวางทางน้ำในคูคลอง  

ดำเนินการขดุลอก
และกำจดัสิ่งกีด
ขวางทางน้ำในคูคลอง 
หมู่ 1-8 

350,000 ตำบลบางแก้ว กองช่าง             

รวม 2 โครงการ 650,000 บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

20 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แบบ ผด.02 
 
5.2 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการลดความเสีย่ง
เกษตรกรจากการระบาด
ศัตรูพืช 

ดำเนินโครงการลด
ความเสีย่งเกษตรกร
จากการระบาด
ศัตรูพืช ประจำปี
งบประมาณ 2564 

12,000 อบต.บางแก้ว สำนักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
และปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรตเินื่องในโอกาสวัน
สำคัญของชาต ิ

ดำเนินโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรตเินื่องในโอกาส
วันสำคัญของชาต ิ

150,000 ตำบลบางแก้ว สำนักงาน
ปลัด 

            

รวม 2 โครงการ 162,000 บาท 

 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 สืบสานประเพณ ี
วันสงกรานต ์

จัดงานสืบสาน
ประเพณ ี
วันสงกรานต ์

50,000 อบต.บางแก้ว สำนักงาน
ปลัด 

            

รวม 1โครงการ 50,000 บาท 
 

 



 

21 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แบบ ผด.02 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 การจัดการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเลือกตั้งของ 
อบต. 

500,000 อบต.บางแก้ว สำนักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการพัฒนาคณุธรรม
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณให้แก่
บุคลากรของ อบต. 
บางแก้ว 

ดำเนินโครงการพัฒนา
คุณธรรม จรยิธรรม
และจรรยาบรรณ
ให้แก่บุคลากรของ 
อบต.บางแก้ว 

10,000 อบต.บางแก้ว สำนักงาน
ปลัด 

            

3 โครงการพัฒนาคณุภาพ
ของงานและการจัด
สภาพแวดล้อมให้มีความ
ปลอดภัย กิจกรรม 5 ส. 

ดำเนินโครงการพัฒนา
คุณภาพของงานและ
การจัดสภาพแวดล้อม
ให้มีความปลอดภัย 
กิจกรรม 5 ส.  

10,000 อบต.บางแก้ว สำนักงาน
ปลัด 

            

 

 
 
 
 
 
 
 



 

22 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แบบ ผด.02 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการพัฒนาองค์
ความรู้ของบุคลากร 

ดำเนินโครงการพัฒนา
องค์ความรู้ของ
บุคลากร  

10,000 อบต.บางแก้ว สำนักงาน
ปลัด 

            

5 ส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ทีส่ร้างความผูกพัน
ในองค์กรและสร้าง
แรงจูงใจในการทำงาน 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
กระบวนการเรียนรู้ที่
สร้างความผูกพันใน
องค์กรและสร้าง
แรงจูงใจในการทำงาน
ให้แก่บุคลากรของ 
อบต.บางแก้ว  

100,000 อบต. บางแก้ว สำนักงาน
ปลัด 

            

6 โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

ดำเนินโครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

20,000 อบต. บางแก้ว สำนักงาน
ปลัด 

            

7 โครงการพัฒนา
ความสามารถในการ
จัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียม 

ดำเนินโครงการพฒันา
ความสามารถในการ
จับเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียม  

30,000 อบต.บางแก้ว กองคลัง             

8 โครงการสำรวจจัดเก็บ
ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ภาษีป้าย ในตำบล
บางแก้ว 

ดำเนินโครงการสำรวจ
จัดเก็บข้อมูลที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย 
ในตำบลบางแกว้ 

120,000 อบต.บางแก้ว กองคลัง             

 
 



 

23 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แบบ ผด.02 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

9 อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

อุดหนุนให้กับ อบต.
บางตะบูน เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลอื
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

15,000 อำเภอบ้าน
แหลม 

อบต. 
บางตะบูน 

            

10 โครงการแกไ้ขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน ประจำปี
งบประมาณ 2564 

10,000 อบต.บางแก้ว สำนักงาน
ปลัด 

       

     

รวม 9 โครงการ 825,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

24 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แบบ ผด.02 

ประเภทวัสดุ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 วัสดุสำนักงาน จัดซ้ือวัสดุสำนักงาน 80,000 
50,000 
25,000 

อบต.บางแก้ว สำนักงานปลัด
กองคลัง 
กองช่าง 

            

2 
วัสดุไฟฟ้าวิทย ุ จัดซื้อวัสดไุฟฟ้าและ

วิทยุ 
5,000 
50,000 

อบต.บางแก้ว สำนักงานปลัด 
กองช่าง 

            

3 วัสดุงานบ้านงานครัว จัดซื้อวัสดุงานบ้าน
งานครัว 

40,000 อบต.บางแก้ว สำนักงานปลัด             

4 วัสดุก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 5,000 
80,000 

อบต.บางแก้ว สำนักงานปลัด 
กองช่าง 

            

5 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

จัดซื้อวัสดยุานพาหนะ
และขนส่ง 

50,000 
15,000 

อบต.บางแก้ว สำนักงานปลัด 
กองช่าง 

            

6 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

300,000 
15,000 

อบต.บางแก้ว สำนักงานปลัด 
กองช่าง 

            

7 วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร ่

จัดซื้อวัสดโุฆษณาและ
เผยแพร ่

5,000 
5,000 
15,000 

อบต.บางแก้ว สำนักงานปลัด
กองคลัง 
กองช่าง 

            

8 วัสดุคอมพิวเตอร ์ จัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร ์

30,000 
50,000 
25,000 

อบต.บางแก้ว 
 

สำนักงานปลัด
กองคลัง 
กองช่าง 

            

9 วัสดุเครื่องดับเพลิง จัดซื้อวัสดเุครื่อง
ดับเพลิง 

30,000 อบต.บางแก้ว สำนักงานปลัด             

 



 

25 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แบบ ผด.02 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หน่วยดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 วัสดวุิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

จัดซ้ือวัสดวุิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ 

5,000 อบต.บางแก้ว สำนักงานปลัด  
 

            

11 วัสดกุีฬา จัดซ้ือวัสดกุีฬา 32,230 อบต.บางแก้ว สำนักงานปลัด              

12 วัสดกุารเกษตร จัดซ้ือวัสดกุารเกษตร 30,000 อบต.บางแก้ว สำนักงานปลัด             

รวม 12 กิจกรรม 942,230 บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

26 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
บัญชีสรุปครุภัณฑ์/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

********************** 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงการทั้งหมด 
จำนวน 

งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ประเภทครุภัณฑ์สำนกังาน 

➢ แผนงานบริหารทั่วไป 5 45.46 92,500 60.38 สำนักงานปลัด 
/กองคลัง 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 18.18 22,500 14.68 กองช่าง 

รวม 7 63.64 115,000 75.06  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

➢ แผนงานบริหารทั่วไป 3 27.27 28,200 18.41 
สำนักงานปลัด 

/กองคลัง 

รวม 3 27.27 28,200 18.41  
ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 9.09 10,000 6.53  

 1 9.09 10,000 6.53  

รวมทั้งสิ้น 11 100.00 153,200 100.00  
 
 
 

แบบ ผด. 02/1 



 

27 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

                                             แบบ ผด.02/1 
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น   

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว  อำเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี 

 

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โต๊ะทำงานผู้บริหาร/รอง
นายก 

จัดซื้อโตะ๊ทำงาน
ผู้บริหาร/รองนายก 
จำนวน 3 ตัว 

30,000 อบต.บางแก้ว สำนักงานปลัด             

2 เก้าอี้ผู้บริหาร/รองนายก จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร/
รองนายก จำนวน 3 
ตัว 

11,100 อบต.บางแก้ว สำนักงานปลัด             

3 เครื่องโทรสารแบบใช้
กระดาษธรรมดา 

จัดซื้อเครื่องโทรสาร
แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา จำนวน 1 
เครื่อง 

6,000 อบต.บางแก้ว สำนักงานปลัด             

4 เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วนชนิดแขวน 

จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วนชนิดแขวน 
จำนวน 1 เครื่อง 

32,400 อบต.บางแก้ว สำนักงานปลัด             
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
                                             แบบ ผด.02/1 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

5 ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 
บาน 

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารชนิด 2 บาน 
จำนวน 1 ตู ้

5,000 อบต.บางแก้ว สำนักงานปลัด             

6 ตู้เก็บเอกสารชนิดไม้ เปิด-
ปิด 

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
ชนิดไม้ เปิด-ปดิ 
จำนวน 4 ตู ้

8,000 อบต.บางแก้ว กองคลัง             

7 เก้าอี้พนักงาน จัดซื้อเก้าอ้ีพนักงาน 
จำนวน 1 ตัว  

2,500 อบต.บางแก้ว กองช่าง             

8 พัดลมตดิผนัง ขนาด 18” จัดซื้อพัดลมติดผนัง 
ขนาด 18”  
จำนวน 10 ตัว 

20,000 อบต.บางแก้ว กองช่าง             

รวม 8 โครงการ   115,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
    



 

29 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

                                            แบบ ผด.02/1 
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 

เครื่องคอมพิวเตอร ์ จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรส์ำหรับ
ประมวลผลแบบท่ี 1 
จำนวน 1 เครื่อง 

22,000 อบต.บางแก้ว กองคลัง 

            

2 เครื่องสำรองไฟ จัดซื้อเครื่องสำรอง 
ไฟฟ้า ขนาด 800VA  
จำนวน 1 เครื่อง 

2,500 อบต.บางแก้ว กองคลัง             

3 จอภาพ LCD หรือ LED จัดซื้อจอภาพ LCD 
หรือ LED  
จำนวน 1 จอ 

3,700 อบต.บางแก้ว สำนักงานปลัด             

รวม 3 โครงการ   28,200 บาท 

              
3. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 
 
 

แท่นตัดไฟเบอร ์ จัดซื้อแท่นตัดไฟเบอร ์
จำนวน 1 เครื่อง 

10,000 อบต.บางแก้ว กองช่าง 
            

รวม 1  โครงการ 10,000 บาท 
 
 



 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

-------------------------------------------------- 
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563  

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มาให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่  21  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2563 

                    

      (นายเอกชัย  เตียเจริญ) 
      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว 


