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คำนำ 
 แผนการดำเนินงานเป็นการดำเนินการที่เกิดขึ ้นจาก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาอำเภอและ
แผนพัฒนาจังหวัด ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการดำเนินงานจะเป็นการกำหนดกิจกรรม/โครงการ/
แผนงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งนำมาปฏิบัติจริง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาท้องถิ่น 

 แผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่มีความสำคัญที่นำไปกำหนดการดำเนินงานในแผนพัฒนาให้
เกิดความสำเร็จลุล่วง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพ่ือมุ่งเน้นให้ประชาชนในพ้ืนที่ตำบลบางพรมมีความเป็นอยู่
ที่ดีข้ึน  และสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพรมนำมาจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ือที่ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าว 

 การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทำให้องค์การบริหารส่วน
ตำบลบางพรม กำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที ่สามารถดำเนินการได้จริง ตลอดจนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ซึ่งนำไปสู่แผนการดำเนินงานที่มีคุณภาพ เป็นไปตามความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ีตำบลบางพรมอย่างแท้จริง 
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บทนำ 
 แผนการดำเนินงานเป็นแผนที่นำกิจกรรม/โครงการมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบางพรม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว องค์การ
บริหารส่วนตำบลบางพรม จึงได้กำหนดแผนการดำเนินงานประจำปีขึ ้นเพื่อให้นำกิจกรรม โครงการไปสู่             
การปฏบิัติได้จริง เป็นไปตามจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาตำบลบางพรม 

 การวางแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพรมนั ้น เป็นการกำหนด
กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน ที ่จะดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีการวางแผนการ
ดำเนินงานจากการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลในทุกด้าน อย่างมีระบบและแบบแผน ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถิ่น และปัญหาความเป็นอยู่ ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลบางพรม การวางแผนการ
ดำเนินงานมีความสำคัญต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรมเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากแผนการดำเนินงานเป็น
แผนการปฏิบัติที่มุ่งไปสู่การพัฒนา ความเจริญ และวิถีความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ตำบลบางพรมและ
พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการนำทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด มาบริหารเชิง
ปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่การเกิดประสิทธิผลต่อไป 

 การจัดทำแผนการดำเนินงานที่ดีนั้น จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาตาม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่กำหนดไว้ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ จากการวิเคราะห์และ
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม สามารถนำไปสู่การ
แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีตำบลบางพรมได้อย่างแท้จริงและทั่วถึง 

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 

 การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม ซึ่งเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นและ
แผนการดำเนินงาน สำหรับในส่วนของแผนการดำเนินงานนั้น จะมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของ
แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาง
พรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แผนการดำเนินงาน จึงเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ทั้งหมดทีจะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น มีการประสานงานและบูรณาการการ
ทำงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ตลอดจนมีการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการ
ดำเนินการ จะทำให้การติดตามและประเมินผลแผนดังกล่าวเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีความสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำ
แผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 



 ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่
มีการดำเนินการจริงในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้า
มาดำเนินการในพ้ืนที่โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบแผนการ
ดำเนินงานจากแผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาจังหวัด 

 ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนดำเนินงาน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดย
พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นกำหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีดังกล่าว โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน แบ่งได้ 2 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 บทนำ 
 ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดำเนินงาน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือประกาศใช้ การประกาศแผนการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำประกาศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องแผนการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ........ 
เพ่ือปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบ และสามารถตรวจสอบได้ต่อไป 

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การจัดทำแผนการดำเนินงานถือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรมได้พิจารณาอย่าง
รอบคอบอีกข้ันตอนหนึ่ง เพ่ือให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ซึ่งเป็นการวาง
แผนการดำเนินงานจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรมนำมาตัดสินใจ
ในการดำเนินงาน และใช้ทรัพยากรในการบริหารท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อสาธารณะ ทำให้ประชาชนทราบว่าแผนการดำเนินงานนั้นเป็นเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้ปฏิบัติให้
บังเกิดผลได้จริง 
 แผนการดำเนินงานนั้น มีประโยชน์ในการแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรม ที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณท่ีกำหนดในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม แผนการ
ดำเนินงานเป็นเอกสารสำคัญที่ระบุถึงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 
2564 และให้รู้แนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานในปีงบประมาณดังกล่าวด้วย เกิดความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือประกอบการติดตามประเมินผลแผนการดำเนินการให้มีความ
สะดวกยิ่งขึ้น 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2564 หมายเหตุ 

จำนวน 
โครงการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน     
  1.1 แผนงานการศึกษา 1 3.75 36,000.00  
  1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 12 96.25 923,600.00  

รวม 13 100 959,600.00  
2.ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสขุ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา 
  วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    

  2.1 แผนงานการศึกษา 2 6.17 513,885.00  
  2.2 แผนงานสาธารณสุข 4 3.41 284,00000  
  2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 0.60 50,000.00  
  2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.36 30,000.00  
  2.5 แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 4.44 370,000.00  
  2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 9 3.60 300,000.00  
  2.7 แผนงานการเกษตร 1 0.36 30,000.00  
  2.8 แผนงานงบกลาง 1 81.06 6,752,400.00  

รวม 26 100 8,330,285.00  
3.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย     
  3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 100 300,000.00  

รวม 3 100 300,000.00  
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและ 
การท่องเที่ยว 

    

  4.1 แผนงานสาธารณสุข 1 87.30 550,000.00  
  4.2 แผนงานการเกษตร 2 12.70 80,000.00  

รวม 3 100 630,000.00  



 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2562 หมายเหตุ 

จำนวน 
โครงการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

5. ยุทธศาสตร์ก้านการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
  5.1 แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 100 50,000.00  

รวม 1 100 50,000.00  
6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี     
  6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 93.54 1,450,000.00  
  6.2 แผนงานการศึกษา 1 3.23 50,000.00  
  6.3 แผนงานเคหะและชุมชน 1 3.23 50,000.00  

รวม 6 100 1,550,000.00  
กรณีอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน     
2.ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสขุ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา 
  วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    

  2.1 แผนงานการศึกษา 1 90.91 600,000.00  
  2.3 แผนงานสาธารณสุข 1 9.09 60,000.00  

รวม 2 100 660,000.00  
บัญชีครุภัณฑ์     
  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 5 77.42 93,600.00  
  4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 22.58 27,300.00  

รวม 6 100 120,900.00  
รวมทั้งสิ้น 60 100 12,600,785.00  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ พ้ืนที่ 

ดำเนินการ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
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 โครงการต่อเติมหลังคา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4  
บ้านบางพลับ ฯ 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 
หมู่ที่ 4 

36,000.00 กอง
การศึกษา 

            

 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ พ้ืนที่ 
ดำเนินการ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

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 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
ผิวจราจรหินคลุกพร้อมวาง
ท่อระบายน้ำ 
 

ซอยบ้าน
นายสมศักดิ์ 

อยู่ทน  
หมู่ที่ 7 

127,000.00 กองช่าง             

2 โครงการขุดลอกคลอง
ระบายน้ำ บริเวณคลอง  
บางพลับ 

ช่วงสะพาน
เหลืองวัด
แก่นจันทน์
เจริญ ถึง
ปากคลอง

ระกำ 
หมู่ที่ 4 

72,000.00 กองช่าง             
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1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ พ้ืนที่ 

ดำเนินการ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
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. 
3 โครงการขุดลอกลำปะโดง  ที่ทำการ 

อบต. 
บางพรม 
หมู่ที่ 3 

11,500.00 กองช่าง             

4 โครงการขุดลอกลำปะโดง ข้างวัด 
บางพลับ 
หมู่ที่ 4 

21,500.00 กองช่าง             

5 โครงการขุดลอกลำปะโดง 
 

ลำปะโดง 
ตาแนบ 
หมู่ที่ 7 

53,000.00 กองช่าง             

6 โครงการขุดลอกลำปะโดง ลำปะโดง 
บ้านนางจำปี 

น่วมฉ่ำ 
หมู่ที่ 8 

25,500.00 กองช่าง             

7 โครงการขุดลอกลำปะโดง ลำปะโดง 
บ้าน 

นายน้อม 
รัตนโชต ิ
หมู่ที่ 8 

18,500.00 กองช่าง             

8 โครงการขุดลอกลำปะโดง ลำปะโดง 
บ้าน 

นายปรีดา 
สนธ ิ

หมู่ที่ 6 

6,600.00 กองช่าง             
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1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ พ้ืนที่ 

ดำเนินการ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
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 โครงการขุดลอกลำปะโดง ลำปะโดง 

ยายวอน 
หมู่ที่ 8 

7,000.00 กองช่าง             

10 โครงการขุดลอกลำปะโดง ลำปะโดง 
ลัดโพธิ์ 
หมู่ที่ 4 

31,000.00 กองช่าง             

11 โครงการคลองสวย น้ำใส หมู่ที่ 1 -8 50,000.00 กองช่าง             
12 โครงการซ่อมแซม

สาธารณูปโภค 
หมู่ที่ 1 -8 500,000.00 กองช่าง             

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น b 
2.1 แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ พ้ืนที่ 
ดำเนินการ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

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 สนับสนุนส่งเสริมการเรยีนการ
สอนของโรงเรียนและศพด. 

หมู่ที่ 3 178,550.00 กอง
การศึกษา 

            

2 อาหารเสริม (นม) หมู่ที่ 3 335,335.00 กอง
การศึกษา 
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2.2 แผนงาน สาธารณสุข 
ที ่ โครงการ พ้ืนที่ 

ดำเนินการ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
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 โครงการป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคติดต่อและ 
ไม่ติดต่อ 

หมู่ที่ 1-8 100,000.00 กอง
สาธารณสุข 

            

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัยฯ 

หมู่ที่ 1-8 4,000.00 กอง
สาธารณสุข 

            

3 โครงการพระราชดำริ  
ด้านสาธารณสุข 

หมู่ที่ 1-8 160,000.00 กอง
สาธารณสุข 

            

4 โครงการองค์กร “ดูแล 
ห่วงใย ใส่ใจการป้องกัน
เอดส์ในที่ทำงาน” 

หมู่ที่ 3 20,000.00 กอง
สาธารณสุข 

            

2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ พ้ืนที่ 

ดำเนินการ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
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 จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมที่พัก

อาศัย 
หมู่ที่ 1-8 30,000.00 กองช่าง             

2.4  แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 
ที ่ โครงการ พ้ืนที่ 

ดำเนินการ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
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 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการตำบลบางพรม 
หมู่ที่ 1-8 20,000.00 สำนักงาน

ปลัด 
            

2 โครงการจัดตั้งศูนย์คนพิการ
ตำบลบางพรม 

หมู่ที่ 1-8 30,000.00 สำนักงาน
ปลัด 
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2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ พ้ืนที่ 

ดำเนินการ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
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 ส่งเสริมสนับสนุนความรู้ทาง

ปรัชญาเศรษกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดำร ิ

หมู่ที่ 1-8 50,000.00 สำนักปลดั             

2 สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมใน
การสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

หมู่ที่ 1-8 30,000.00 สำนักปลดั             

3 ประชาคมระดับตำบลและ
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 1-8 30,000.00 สำนักปลดั             

4 โครงการเสรมิสร้างความรู้การ
คัดแยกและกำจัดขยะ 

หมู่ที่ 1-8 10,000.00 สำนักปลดั             

5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมผู้สูงอาย ุ

หมู่ที่ 1-8 150,000.00 สำนักปลดั             

6 โครงการสนับสนุนฟ้ืนฟูการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพ้ืนท่ี
ตำบลบางพรม 

หมู่ที่ 1-8 100,000.00 สำนักปลดั             

 

2.6 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
ที ่ โครงการ พ้ืนที่ 

ดำเนินการ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
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 จัดกิจกรรมสงเสริม สนับสนุน

งานวนัสำคัญรัฐพิธี ราชพีธี
ฯลฯ 
 

หมู่ที่ 3 100,000.00 
 
 

กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา หมู่ที่ 4 50,000.00 กอง
การศึกษา 

            

3 โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการ
สร้างคุณธรรม จริยธรรม  

หมู่ที่ 3 30,000.00 กอง
การศึกษา 
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2.6  แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที ่ โครงการ พ้ืนที่ 

ดำเนินการ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
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 โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการ

จัดกิจกรรมเด็กและเยาวชนให้
มีคุณภาพชีวิตทีด่ ี

หมู่ที่ 4 20,000.00 กอง
การศึกษา 

            

5 โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการ
เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

หมู่ที่ 3 20,000.00 กอง
การศึกษา 

            

6 โครงการสนบัสนนุสง่เสริม
กิจกรรมทางศาสนา 

หมู่ที่ 3 20,000.00 กอง
การศึกษา 

            

7 โครงการสืบสานประเพณีรด
น้ำดำหัวผู้สูงอายุใน 
วันสงกรานต ์

หมู่ที่ 3 30,000.00 กอง
การศึกษา 

            

8 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีลอยกระทง 

หมู่ที่ 1-8 30,000.00 กอง
การศึกษา 

            

9 โครงการอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีตักบาตรขนมครก 

หมู่ที่ 4 100,000.00 กอง
การศึกษา 

            

2.7  แผนงาน งบกลาง 
ที ่ โครงการ พ้ืนที่ 

ดำเนินการ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
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 เบี้ยยังชีพเพื่อการสงเคราะห์ 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 

หมู่ที่ 1-8  
5,516,400.00 
1,176,000.00 

60,000.00 

 
สำนัก 
ปลัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสงัคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.1  แผนงาน รักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ พื้นที ่
ดำเนินการ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

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 โครงการป้องกับและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล 

หมู่ที่ ๔ 50,000.00 สำนักปลัด             

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมภารกิจ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน อาสาสมัคร จิต
อาสาภัยพิบัติประจำ อบต. 
จิตอาสา และตามนโยบาย
รัฐบาล 

หมู่ที่ 4 200,000.00 สำนักปลัด             

3 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

หมู่ที่ 3 50,000.00 สำนักปลัด             

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
4.1  แผนงาน สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ พื้นที ่
ดำเนินการ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

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 การบริหารจัดการขยะ หมู่ที่ 1-8 550,000.00 กอง 
สาธารณสุข 
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4.2  แผนงาน การเกษตร 
ที ่ โครงการ พ้ืนที่ 

ดำเนินการ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
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 โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช

ในท้องถิ่น 
หมู่ที่ 1-8 50,000.00 สำนักปลัด             

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ยกระดับผลผลิตทางการ
เกษตร 

หมู่ที่ 1-8 30,000.00 สำนักปลัด             

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพฒันาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 
5.1  แผนงาน เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ พ้ืนที่ 
ดำเนินการ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

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 โครงการสร้างจิตสำนึกให้
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หมู่ที่ 1-8 50,000.00 สำนัก 
ปลัด 

 

            

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
6.1  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ พ้ืนที่ 
ดำเนินการ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

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 ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมู่ที่ 1-8 500,000.00 สำนักปลัด             

2 โครงการจัดทำระบบ 
แผนที่ภาษี 

หมู่ที่ 1-8 300,000.00 กองคลัง             

 

 

๑2 



6.1  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ พ้ืนที่ 

ดำเนินการ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
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. 
3 โครงการส่งเสริมความรู้

เกี่ยวกับประชาธิปไตย 
การเมือง การปกครอง ใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็น 
พระประมุข 

หมู่ที่ 3 50,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

            

4 ส่งเสริมสนบัสนุนการ 
จัดส่งบุคลากร อบต. 
เข้ารับการศึกษาอบรมและ
ศึกษาดูงาน 

หมู่ที่ 3 500,000.00 
100,000.00 

 

สำนักปลดั 
กองคลัง 

 

            

6.2  แผนงาน การศึกษา 
ที ่ โครงการ พ้ืนที่ 

ดำเนินการ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
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 ส่งเสริมสนบัสนุนการ 

จัดส่งบุคลากร อบต. 
เข้ารับการศึกษาอบรมและ
ศึกษาดูงาน 

หมู่ที่ 3 50,000.00 กอง
การศึกษา 

            

6.3  แผนงาน เคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ พ้ืนที่ 

ดำเนินการ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
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 ส่งเสริมสนบัสนุนการ 

จัดส่งบุคลากร อบต. 
เข้ารับการศึกษาอบรมและ
ศึกษาดูงาน 

หมู่ที่ 3 50,000.00 กองช่าง             

 ๑3 



กรณีสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.1  แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ พ้ืนที่ 
ดำเนินการ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

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 อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน โรงเรียนวัดแก่น
จันทน์เจริญ 

หมู่ที่ 4 600,000.00 กอง
การศึกษา 

            

2.2 แผนงาน สาธารณสุข 
ที ่ โครงการ พ้ืนที่ 

ดำเนินการ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
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 เงินสมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพ อบต. 
หมู่ที่ 1-8 60,000.00 กอง

สาธารณสุข 
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บัญชีครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม 

ที่ แผนงาน งาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับสำนักงาน 

22,000.00 สำนักปลัด 

2 บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ 
โน๊ตบุ๊ค  

(งานประมวลผล) 

22,000.00 สำนักปลัด 

3 บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เครื่องพิมพ์แบบ   
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง

ถังหมึกพิมพ์ฯ 

22,000.00 สำนักปลัด 

4 บริหารงานทั่วไป บริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับสำนักงาน 

22,000.00 กองคลัง 

5 บริหารงานทั่วไป บริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จอแสดงภาพ
คอมพิวเตอร์ 

5,600.00 กองคลัง 

6 เคหะและชุมชน บริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เครื่องพิมพ์ 
แบบฉีดหมึกฯ 

6,300.00 กองช่าง 

7 เคหะและชุมชน กำจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เครื่องตบดิน 21,000.00 กองช่าง 
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