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ส่วนที่  1  บทนำ 
1.1  บทนำ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นการกำหนดแผนงาน/โครงการพัฒนาที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อดำเนินการ
แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การนำแผนพัฒนาท้องถิ ่นมาปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ต้องมี
การจัดทำแผนดำเนินงาน เพ่ือแสดงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการจริงในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น และเป็นเครื่องมือ
สำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น แผนการดำเนินงานจึงเป็นเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการโครงการให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าสอดคล้อง
และบรรจุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ รวมทั้งเพื่อนประโยขน์ในการทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วให้สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีให้ดียิ่งขึ้น 
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
 1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว 
 2. เพื่อให้ทราบจำนวนงบประมาณที่จะดำเนินการจริงกับงบประมาณที่กำหนดไว้ในแต่ละแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 
 3. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 4. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วมีทิศทางการทำงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเป็นการ
ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ 
 5. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการนำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลบางแก้ว มาใช้ให้มีความชัดเจนและสะดวกมากยิ่งข้ึน 
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1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 26 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผน
ดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 3. แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจา่ย
ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจาก
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น 
 การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม 
 ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วหากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน  30 
วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 
1,2,3,4,......) 
 ร่างแผนการดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ที ่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิน่ โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน   
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แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน 
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1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
1. ทำให้ทราบรายลเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมด

ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว  
2. ทำให้ทราบจำนวนงบประมาณที่จะดำเนินการจริงกับงบประมาณที่กำหนดไว้ในแต่ละ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
3. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ในการควบคุมการปฏิบัติงานให้

เป็นไปอย่างเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
4.  ทำให้เกิดการประสานงานที่ดี ปฏิบัติงานมีความสะดวก และเป็นระบบมากข้ึน 

 5.   ทำให้การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วไปใช้มี
ความชัดเจนและสะดวกมากยิ่งขึ้น 
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ส่วนที่ 2 บัญชี
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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. 2565 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. 2565 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 



 

6 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
********************** 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงการทั้งหมด 
จำนวน 

งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 5.55 1,050,000 6.47 กองช่าง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคณุภาพชีวิต 

➢ แผนงานสรา้งความเข็มแข็งของชุมชน 8 14.81 122,000 0.75 สำนักงานปลัด 

➢ แผนงานงบกลาง 4 7.40 9,851,200 60.75 สำนักงานปลัด 

➢ แผนงานการศึกษา 11 20.37 2,468,850 15.22 สำนักงานปลัด 

➢ แผนงานสาธารณสุข 5 9.26 400,000 2.47 สำนักงานปลัด 

➢ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 1.86 40,000 0.25 สำนักงานปลัด 

➢ แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 1 1.86 50,000 0.31  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

➢ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 5.55 140,000 0.86 สำนักงานปลัด 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

➢ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 5.55 580,000 3.58 สำนักงานปลัด 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

➢ แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.86 150,000 0.92 กองช่าง 

➢ แผนงานการเกษตร 5 9.26 542,000 3.34 สำนักงานปลัด 

แบบ ผด. 01 



 

7 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงการทั้งหมด 
จำนวน 

งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

➢ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 1.86 50,000 0.31 สำนักงานปลัด 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

➢ แผนงานบริหารทั่วไป 8 14.81 773,000 4.77 สำนักงานปลัด/
กองคลัง 

รวม 54 100 16,217,050 100  

  



 

8 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

                                            แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว  อำเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 ค่าจ้างออกแบบ จ่ายเป็นค่าจา้งออกแบบ
แปลน ค่าควบคุมงาน 
แก่เอกชน นิติบุคคล 
หรือบุคคลภายนอก 

200,000 อบต.บางแก้ว กองช่าง     

        

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

800,000 
 

ภายใน 
อบต.บางแก้ว 

กองช่าง     
 

    

    

3 เงินชดเชยสัญญาแบบปรบั
ราคาได้ (ค่า K) 

จ่ายเป็นเงินชดเชย
สัญญาแบบปรับราคาได้ 
(ค่า K) 

50,000 อบต.บางแก้ว กองช่าง  
 

           

รวม 3 โครงการ 1,050,000 บาท 

 
 
 
                                   



 

9 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

     แบบ ผด.02 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคณุภาพชีวิต 
    2.1 แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ 

ดำเนินโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้แก่
ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีตำบล
บางแก้ว 

20,000 อบต.บางแก้ว สำนักงาน
ปลัด 

            

4 โครงการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของสตรีแม่บ้าน 

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของสตรี
แม่บ้านในเขตพื้นท่ี
ตำบลบางแก้ว 

12,000 อบต.บางแก้ว สำนักงาน
ปลัด 

       
 
 

     

 
 
 
 
 
 



 

10 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แบบ ผด.02 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการอบรมส่งเสรมิ
อาชีพ 

ฝึกอบรมส่งเสริมดา้น
อาชีพท่ีประชาชน
สนใจ 

30,000 อบต.บางแก้ว สำนักงาน
ปลัด             

6 อุดหนุนโครงการกิจกรรม
วันต่อต้านยาเสพติด 

อุดหนุนโครงการ
กิจกรรมวันต่อต้านยา
เสพติดให้กับท่ีทำการ
ปกครองอำเภอบ้าน
แหลม 

8,000 ทำการปกครอง
อำเภอบ้านแหลม 

สำนักงาน
ปลัด 

            

7 อุดหนุนโครงการจัด
ระเบียบสังคมแบบบรูณา
การ 

อุดหนุนโครงการจัด
ระเบียบสังคมแบบ
บูรณาการให้กับท่ีทำ
การปกครองอำเภอ
บ้านแหลม 

6,000 ทำการปกครอง
อำเภอบ้านแหลม 

สำนักงาน
ปลัด 

            

8 อุดหนุนโครงการอบรม
เสรมิสร้างความเขม้แข็ง
ระดับหมู่บ้าน ตำบล เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

อุดหนุนโครงการ
อบรมเสริมสร้างความ
เข้มแข็งระดับหมู่บ้าน 
ตำบล เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
ให้กับท่ีทำการ
ปกครองอำเภอบ้าน
แหลม 

13,000 ทำการปกครอง
อำเภอบ้านแหลม 

สำนักงาน
ปลัด 

     
 
 

       

รวม 8 โครงการ 122,000 บาท 
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แบบ ผด.02 

 
2.2 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 

8,440,800 อบต.บางแก้ว สำนักงาน
ปลัด 

            

2 เบี้ยยังชีพความพิการ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้พิการที่มสีิทธิ
ตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนด 

1,118,400 อบต.บางแก้ว สำนักงาน
ปลัด 

            

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ จ่ายเงินสงเคราะหเ์บี้ย
ยังชีพให้กับผู้ป่วย
เอดส ์

192,000 อบต.บางแก้ว สำนักงาน
ปลัด 

            

4 สมทบเงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น 

สมทบเงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น 

100,000 อบต.บางแก้ว สำนักงาน
ปลัด 

    
 
 

        

รวม 4 โครงการ  9,851,200  บาท 
 

 
 
 
 
 
 



 

12 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แบบ ผด.02 
 

 
   2.3 แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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  

408,050 ศพด.วัดโคมนา
รามและ ศพด.วัด
ราษฎร์ศรัทธา 

สำนักงาน
ปลัด 

 

           

5 โครงการจดัซื้ออาหาร
เสรมิ (นม) 

จัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) สำหรับ ศพด./
อนุบาล/ประถมศึกษา 

553,800 ศพด. 
อบต.บางแก้ว 

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

สำนักงาน
ปลัด 

            

 



 

13 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แบบ ผด.02 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 อุดหนุนโครงการเพิ่ม
คุณภาพการเรยีนการสอน
กลุ่มสาระสุขศึกษา-พล
ศึกษา 

อุดหนุนโครงการสร้าง
เสรมิทักษะ
คอมพิวเตอร์ ให้แก่
โรงเรียน 
บ้านบางแก้วฯ 

90,000 โรงเรียน 
บ้านบางแก้วฯ 

สำนักงาน
ปลัด 

            

7 

อุดหนุนโครงการครสูอน
นักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 

อุดหนุนโครงการครู
สอนนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาให้แก่
โรงเรียนวดัราษฎร์
ศรัทธา 

180,000 โรงเรียน 
วัดราษฎร์ศรัทธา 

 

สำนักงาน
ปลัด 

            

8 อุดหนุนโครงการเพิ่ม
คุณภาพการเรยีนการสอน
ระดับปฐมวัย 

อุดหนุนโครงการเพิ่ม
คุณภาพการเรยีนการ
สอนระดับปฐมวัย 
ให้แก่โรงเรียนบา้นบาง
แก้ว 

90,000 โรงเรียน 
บ้านบางแก้วฯ 

สำนักงาน
ปลัด 

            

9 อุดหนุนโครงการ
เสรมิสร้างทักษะนาฎศลิป์
และดนตรีพื้นบ้าน 

อุดหนุนโครงการ
เสรมิสร้างทักษะ
นาฎศิลป์และดนตรี
พื้นบ้านให้แก่โรงเรียน
วัดราษฎร์ศรัทธา 

20,000 โรงเรียน 
วัดราษฎร์ศรัทธา 

 

สำนักงาน
ปลัด 

            

 
 
 



 

14 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แบบ ผด.02 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 

718,200 โรงเรียน 
บ้านบางแก้ว 

สำนักงาน
ปลัด 

            

11 อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน ร.ร.วัดราษฎร์
ศรัทธา 

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันสำหรับ
เด็กอนุบาลและ
ประถมศึกษา โรงเรียน
วัดราษฎร์ศรัทธา 

268,800 โรงเรียน 
วัดราษฎร์ศรัทธา 

สำนักงาน
ปลัด 

  
 

      
 

 

    

รวม 11 โครงการ  2,468,850 บาท 

 
 2.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 
โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการป้องกัน
และควบคมุโรคติดต่อ 

ช่วยเหลือประชาชน
ด้านการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 

100,000 ตำบลบางแก้ว สำนักงาน
ปลัด             

2 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

ดำเนินโครงการป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลอืดออก 

90,000 ตำบลบางแก้ว สำนักงาน
ปลัด 

            

 



 

15 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แบบ ผด.02 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

ดำเนินโครงการป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

20,000 ตำบลบางแก้ว สำนักงาน
ปลัด 

            

4 โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

ดำเนินโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข หมู่บ้านละ 
20,000 บาท  

160,000 ตำบลบางแก้ว สำนักงาน
ปลัด 

         
 
 

   

5 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 

30,000 ตำบลบางแก้ว สำนักงาน
ปลัด 

     
 

 
 
 

      

รวม 5  โครงการ 400,000 บาท 
 
 
 

  
 



 

16 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

     แบบ ผด.02 

2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 

 
2.6  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการส่งเสริม
และพัฒนาคณุภาพชีวิต 

ช่วยเหลือประชาชน
ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

50,000 อบต.บางแก้ว สำนักงาน
ปลัด 

            

รวม 1 โครงการ 50,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

     แบบ ผด.02 

 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติราชการจิตอาสาภยั
พิบัติประจำองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

จัดกิจกรรมโครงการ
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
ราชการจิตอาสาภัย
พิบัต ิ

100,000 อบต.บางแก้ว สำนักงาน
ปลัด 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

   

2 โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ตลอดทั้งป ี

จัดกิจกรรมโครงการ
รณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน เช่น 
วันขึ้นปีใหม่ และวัน
สงกรานต ์

20,000 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. 2565 

แบบ ผด.02 
 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
 4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยว 

ดำเนินกิจกรรม
โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
ประจำปีงบประมาณ 
2564 

500,000 ตำบลบางแก้ว สำนักงาน
ปลัด 

            

2 อุดหนุนโครงการจัด
กิจกรรมงานพระนครครี ี

สนับสนุนงบประมาณ
ให้ท่ีทำการปกครอง
อำเภอบ้านแหลม 

30,000 อำเภอบ้านแหลม ที่ทำการ
ปกครอง
อำเภอ 
บ้านแหลม 

            

3 อุดหนุนโครงการเปิดโลก
ทะเลโคลน  

สนับสนุนงบประมาณ
ให้ท่ีทำการปกครอง
อำเภอบ้านแหลม 

50,000 อำเภอบ้านแหลม ที่ทำการ
ปกครอง
อำเภอ 
บ้านแหลม 

            

รวม 3 โครงการ 580,000  บาท 
 

 
 
 
 
 
 



 

19 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แบบ ผด.02 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
 5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 ิ

150,000 ตำบลบางแก้ว กองช่าง             

รวม 2 โครงการ 150,000 บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

20 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แบบ ผด.02 
 
5.2 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการให้
ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้
มีรายได้น้อย 

ช่วยเหลือประชาชน
ด้านการให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มี
รายได้น้อย 

30,000 ตำบลบางแก้ว สำนักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการลดความเสีย่ง
เกษตรกรจากการระบาด
ศัตรูพืช 

ดำเนินโครงการลด
ความเสีย่งเกษตรกร
จากการระบาด
ศัตรูพืช  

12,000 อบต.บางแก้ว สำนักงาน
ปลัด 

            

3 ขุดลอกและกำจัดวัชพืช
และสิ่งกีดขวางทางน้ำ  

ดำเนินการขดุลอก
และกำจดัสิ่งกีด
ขวางทางน้ำในคูคลอง 
หมู่ 1-8 

400,000 ตำบลบางแก้ว กองช่าง             

4 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

ดำเนินโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

50,000 อบต.บางแก้ว สำนักงาน
ปลัด 

            

5 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
และปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรตเินื่องในโอกาสวัน
สำคัญของชาต ิ

ดำเนินโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรตเินื่องในโอกาส
วันสำคัญของชาต ิ

50,000 ตำบลบางแก้ว สำนักงาน
ปลัด 

            

รวม 5 โครงการ 542,000 บาท 

 
 



 

21 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 1 โครงการ 50,000 บาท 
 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 ค่าใช้จ่ายสำหรับการ
เลือกตั้ง 

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. 2565 

แบบ ผด.02 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการทบทวนและ
บูรณาการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ดำเนินโครงการ
ทบทวนและบูรณาการ
จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

20,000 อบต. บางแก้ว สำนักงาน
ปลัด 

            

7 โครงการสำรวจจัดเก็บ
ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ภาษีป้าย ในตำบล
บางแก้ว 

ดำเนินโครงการสำรวจ
จัดเก็บข้อมูลที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย 
ในตำบลบางแกว้ 

108,000 อบต.บางแก้ว กองคลัง             

 
 
 
 



 

23 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แบบ ผด.02 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

8 อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

อุดหนุนให้กับ อบต.
บางครก เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลอื
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

15,000 อำเภอบ้าน
แหลม 

อบต. 
บางครก 

            

รวม 8 โครงการ   773,000  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

24 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

บัญชีสรุปครุภัณฑ์/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
********************** 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงการทั้งหมด 
จำนวน 

งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ประเภทครุภัณฑ์สำนกังาน 

➢ แผนงานบริหารทั่วไป 2 40 12,600 15.31 สำนักงานปลัด 
/กองคลัง 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 20 18,200 22.11 กองช่าง 

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

➢ แผนงานบริหารทั่วไป 
1 20 47,500 57.72 

สำนักงานปลัด 
 

ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 20 4,000 4.86 กองช่าง 

รวมทั้งสิ้น 5 100 82,300 100  
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02/1 



 

25 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

                                             แบบ ผด.02/1 
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น   

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว  อำเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี 

 

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 ตู้เก็บเอกสารชนิดไม้ เปิด-
ปิด 

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
ชนิดไม้ เปิด-ปดิ 
จำนวน 4 ตู ้

8,000 อบต.บางแก้ว สำนักงานปลัด             

2 โต๊ะทำงาน จัดซื้อโตะ๊ทำงาน 
จำนวน 2 ชุด 

4,600 อบต.บางแก้ว กองคลัง             

3 ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส จัดซื้อถังน้ำแบบไฟ
เบอร์กลาส จำนวน 2 
ถัง 

18,200 อบต.บางแก้ว กองช่าง             

รวม 8 โครงการ    30,800  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

26 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

                                             แบบ ผด.02/1 
2. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อ
แข็ง  

จัดซื้อเครื่องตดัหญา้ 
แบบข้อแข็ง จำนวน 5 
เครื่อง 

47,500 อบต.บางแก้ว กองช่าง      

       

รวม 1 โครงการ   47,500 บาท 

 
3. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 เทปวัดระยะ จัดซื้อเทปวัดระยะ 
จำนวน 2 อัน 

4,000 อบต.บางแก้ว กองช่าง      
       

รวม 1 โครงการ   4,000  บาท 
              
 


