
 
 
 
 

        
 

 
แผนการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

ของ 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางแค 
อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

 หน้า 
   
 ส่วนที่  ๑   
  ค ำน ำ  
  บทน ำ  ๑ 
 วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน ๑ 
  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน ๒ 
  ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน ๒ 
 
 ส่วนที่  ๒   
  บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรงบประมำณ ๓ 
  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 

 เอกสำรแผนกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงแค ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒
เล่มนี้ เป็นเอกสำรที่จัดท ำขึ้นเพ่ือแสดงถึงรำยละเอียด แผนงำน/โครงกำรพัฒนำ กิจกรรมที่ด ำเนินงำนจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงแค ทั้งที่ด ำเนินกำรเอง หรือร่วมกับหน่วยงำนรำชกำร
ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืนที่ต้องกำรด ำเนินกำรในพ้ืนที่ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบำงแค มีกำรประสำนและบูรณำกำร และกรอบระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร โดยแต่ละโครงกำรจะ
ก ำหนดอยู่ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงแค เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงเป็น
ระบบและต่อเนื่อง โดยยึดหลักในกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ขององค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงแค หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.๒๕๖๒ เล่มนี้ จะเป็นแนวทำงกำรพัฒนำที่มีควำมชัดเจน และด ำเนินกำรเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำบรรลุ ผล 
ตำมวิสัยทัศน์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงแค ที่ก ำหนดไว้ 

 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงแค 

ตุลำคม  ๒๕๖๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



ส่วนที่ ๑ 

๑.๑    บทน า  

 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำนแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำแผนกำร
ด ำเนินงำนขึ้น ซึ่งเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่น เพ่ือควบคุมกำรด ำเนินงำนให้
เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนและประเมินผล 
โดยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือแสดงถึงรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมกำรพัฒนำที่ด ำเนินกำรจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ ำปีงบประมำณนั้น เพ่ือให้แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
ในปีงบประมำณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้น ลดควำมซ้ ำซ้อน  
ของโครงกำร มีกำรประสำนและบูรณำกำรท ำงำนกับหน่วยงำนและกำรจ ำแนกรำยละเอียดต่ำง ๆ ของ
แผนงำน/โครงกำร ในแผนกำรด ำเนินงำน 

 แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงแค  
ได้ก ำหนดรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรพัฒนำ และกิจกรรมที่ด ำเนินงำนจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบำงแค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบำงแค ให้มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติงำนมำกขึ้น สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรและ
แก้ไขปัญหำของประชำชนต ำบลบำงแค และกำรติดตำมประเมินผล มีควำมสะดวกมำกข้ึน 

  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน  
 ๑. เพ่ือใช้เป็นแนวท ำงในกำรปฏิบัติงำนและด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ท่ีวำงไว้  
 ๒. เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
 ๓. เพ่ือให้กำรติดตำมและประเมินผลเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพสำมำรถตรวจสอบได้  

  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน  
 ๑. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำรวบรวมแผนงำน/โครงกำรพัฒนำขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบำงแค หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอ่ืน ๆ  
ที่ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงแค  
 ๒. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงแค 
จัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน โดยพิจำรณำแผน/โครงกำรจำกแผนงำน/โครงกำรขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบำงแค และหน่วยงำนต่ำง ๆ  
 ๓. คณะกรรมกำรกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น น ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนเสนอต่อ
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิน่  
 ๔. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน แล้วเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น
เพ่ือให้ควำมเห็นชอบ  
 ๕. เมื่อผู้บริหำรท้องถิ่นให้ควำมเห็นชอบร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนแล้วให้ประกำศเป็นแผนกำร
ด ำเนินงำน โดยให้ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำนภำยใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ประกำศ เพ่ือให้ประชำชนใน
ท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อย ๓๐ วัน  
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จากขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานข้างต้น  สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 

คณะกรรมกำรสนับสนุน 
กำรจัดท ำแผนฯ 

   
 

คณะกรรมกำรสนับสนุน  
กำรจัดท ำแผนฯ  

 
 

คณะกรรมกำรสนับสนุน  
กำรจัดท ำแผนฯ  

 
  

คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น    
 

 
   

ผู้บริหำรท้องถิ่น     
 
 
 
 
 
 
 

ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน  
 ๑. กำรปฏิบัติงำนและกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ท่ีวำงไว้  
 ๒. กำรติดตำมและกำรประเมินผลเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถตรวจสอบได้  
 ๓. เป็นกำรประสำนและบูรณำกำรกำรท ำงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ 
 ๔. แผนงำน/โครงกำรพัฒนำและกิจกรรม ในปีงบประมำณบรรลุเป้ำหมำย ตำมที่ก ำหนดไว้  

 
 
 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอื่น 

จัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการ
ด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการ
ด าเนินงาน 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 
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ส่วนที่ ๒ 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ผด.01 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการงบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางแค 

ยุทธศาสตร์/แนวท างการพัฒนา จ านวนโครงการ 
ทีด่ าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ  คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินงาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑   แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ ๒ ๖.๐๖ ๕๑๐,๐๐๐ ๔.๒๑ กองช่ำง 
๑.๒  แผนงำนเคหะและชุมชน ๓ ๙.๐๙ ๙๖๕,๐๐๐ ๗.๙๗ กองช่ำง 

รวม ๕ ๑๕.๑๕ ๑,๔๗๕,๐๐๐ ๑๒.๑๘  
๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา  วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.๑  แผนงำนสำธำรณสุข ๔ ๑๒.๑๒ ๔๘๐,๐๐๐ ๓.๙๖ กองสำธำรณสุขฯ 
๒.๒ แผนงำนกำรศึกษำ ๓ ๙.๐๙ ๗๒๖,๘๗๐ ๖.๐๐ กองกำรศึกษำฯ 
๒.๓  แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร ๓ ๙.๐๙ ๒๑๐,๐๐๐ ๑.๗๓ ส ำนักงำนปลัด 
๒.๔  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน ๓ ๙.๐๙ ๑๐๐,๐๐๐ ๐.๘๓ ส ำนักงำนปลัด 
๒.๕  แผนงำนงบกลำง ๑ ๓.๐๓ ๗,๗๔๘,๔๐๐ ๖๓.๙๗ ส ำนักงำนปลัด 

รวม ๑๔ ๔๒.๔๒ ๙,๒๖๕,๒๗๐ ๗๖.๔๙  
๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 
๓.๑ แผนงำนรักษำควำมสงบเรียบร้อยภำยใน ๑ ๓.๐๓ ๒๐,๐๐๐ ๐.๑๗ ส ำนักงำนปลัด 
๓.๒ แผนงำนสำธำรณสุข ๒ ๖.๐๖ ๑๕๐,๐๐๐ ๑.๒๔ กองสำธำรณสุขฯ 

รวม ๓ ๙.๐๙ ๑๗๐,๐๐๐ ๑.๔๑  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริม เกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
๔.๑ แผนงำนกำรเกษตร ๓ ๙.๐๙ ๖๘,๐๐๐ ๐.๕๖ ส ำนักงำนปลัด 
๔.๒ แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน ๑ ๓.๐๓ ๒๐,๐๐๐ ๐.๑๗ ส ำนักงำนปลัด 

รวม ๔ ๑๒.๐๒ ๘๘,๐๐๐ ๐.๗๓  
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ยุทธศาสตร์/แนวท างการพัฒนา จ านวนโครงการ 
ทีด่ าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ  คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินงาน 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๑  แผนงำนกำรเกษตร ๑ ๓.๐๓ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.๖๕ ส ำนักงำนปลัด 
๕.๒ แผนงำนสำธำรณสุข ๑ ๓.๐๓ ๔๒๐,๐๐๐ ๓.๔๗ กองสำธำรณสุขฯ 

รวม ๒ ๖.๐๖ ๖๒๐,๐๐๐ ๕.๑๒  
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
๖.๑ แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน ๓ ๙.๐๙ ๒๔๕,๐๐๐ ๒.๐๓ ส ำนักงำนปลัด 
๖.๒  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป ๒ ๖.๐๖ ๒๕๐,๐๐๐ ๒.๐๖ ส ำนักงำนปลัด/

กองคลัง 
รวม ๕ ๑๕.๑๕ ๔๙๕,๐๐๐ ๔.๐๙  

รวมโครงการทั้งหมด ๓๓ ๑๐๐ ๑๒,๑๑๓,๒๗๐ ๑๐๐  
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ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางแค                                        

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล าดั
บท่ี 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. ปรับปรุงระบบน้ ำประปำผิว
ดิน 

ปรับปรุงระบบผลิตน้ ำจำกอัตรำ
กำรผลิต ๑๐ ลบ.ม/ซม.เป็น ๑๕ 
ลบ.ม/ซม. 

๕๐๐,๐๐๐ หมู่ที ่๔ กองช่ำง             

๒. ติดตั้งลูกระนำดชะลอ
ควำมเร็ว 

ติดตั้งยำงชะลอควำมเร็วขนำด 
๓๐x๕๐x๕ CM จ ำนวน  ๑ ชดุ 

๑๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๖ ถนนหน้ำโรงเรียน
วัดปรกสุธรรมำรำม 

กองช่ำง             

                                    
๑.๒  แผนงำนเคหะและชุมชน 

ล าดั
บท่ี 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. ติดตั้งป้ำยชื่อซอย ติดตั้งป้ำยบอกชื่อซอยเพ่ือเอ้ือต่อผู้
สัญจรใช้เส้นท ำง 

๑๑๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๓ บำงแค ซอย ๕/๑ 
หมู่ที่ ๔ บำงแค ซอย ๗/๑ 
หมู่ที่ ๖ บำงแค ซอย ๒/๑ 
หมู่ที่ ๗ บำงแค ซอย ๑๒/๑ 
หมู่ที่ ๗ บำงแค ซอย ๑๓ 
หมู่ที่ ๗ บำงแค ซอย ๑๓/๑ 
หมู่ที่ ๗ บำงแค ซอย ๑๔ 

กองช่ำง             

๒. ขยำยเขตไฟฟ้ำแสงสว่ำง ขยำยเขตไฟฟ้ำและติดตั้งโคมไฟ
แสงสว่ำง 

๓๕๕,๐๐๐ หมู่ที่ ๗ ซอยบ้ำนนำยชุบ บุญ
มีรอด  

กองช่ำง             

๓. ขยำยเขตไฟฟ้ำแสงสว่ำง ขยำยเขตไฟฟ้ำและติดตั้งโคมไฟ
แสงสว่ำง 

๕๐๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑ เชื่อมหมู่ที่ ๒ ซอย
หน้ำโรงเรียนวัดบำงแคกลำง 

กองช่ำง             



 
 
 

ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางแค 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒.๑  แผนงำนสำธำรณสุข 

ล าดั
บท่ี 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. ป้องกันโรคติดต่อ ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อโดย
กำร  
–จัดซื้อทรำยอะเบท 
-จัดซื้อน้ ำยำพ่นหมอกควัน  ฯลฯ 

๙๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑ - ๗ กอง
สำธำรณสุขฯ 

            

๒. ระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน 
(1669) 

เพ่ือจ่ำยให้กับอำสำสมัคร ฯลฯ ๓๐๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑ - ๗ กอง
สำธำรณสุขฯ 

            

๓. เยำวชนบำงแคมีทักษะคุ้ม
กันเอดส์ 

อบรมให้ควำมรู้เท่ำทันโรคเอดส์
และพำไปสัมผัสกับผู้ป่วยเอดส์ 

๕๐,๐๐๐ ตำมท่ีโครงกำรก ำหนด กอง
สำธำรณสุขฯ 

            

๔. สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ฯ 

จัดซื้อวัคซนีป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้ำตัวละ 30 บำทจ ำนวน
ประชำกรสุนัข/แมว 

๔๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑ - ๗ กอง
สำธำรณสุขฯ 

            

 

 

 

 

 
6 



 

 
ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางแค 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒.๒  แผนงำนกำรศึกษำ 

ล าดั
บท่ี 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. ค่ำอำหำรเสริม(นม) ค่ำอำหำรเสริมนมให้กับเด็กศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก,โรงเรียน 

๕๖๖,๘๗๐ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก/
โรงเรียน 

กอง
กำรศึกษำฯ 

            

๒. จัดกิจกรรมวันเด็ก จัดกิจกรรมนันทนำกำรให้แก่เด็ก ๑๕๐,๐๐๐ อบต.บำงแค กอง
กำรศึกษำฯ 

            

๓. ทัศนศึกษำของเด็กเล็ก น ำเด็กเล็กไปศึกษำวิถีชีวิตในและ
นอกชุมชน  

๑๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัด กอง
กำรศึกษำฯ 

            

๒.๓ แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

ล าดั
บท่ี 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. ส่งเสริมศักยภำพผู้สูงอำยุ จัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอำยุ ๖๐,๐๐๐ อบต.บำงแค ส ำนักงำน
ปลัด 

            

๒. ส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมให้ควำมรู้ ๕๐,๐๐๐ อบต.บำงแค ส ำนักงำน
ปลัด 

            

๓. งำนวันส ำคัญท ำงศำสนำและ
รัฐพิธีต่ำง ๆ 

จัดงำนวันปิยะมหำรำช, วันเฉลมิพระ
ชนมพรรษำ, วนัเข้ำพรรษำ ฯลฯ 

๑๐๐,๐๐๐ อบต.บำงแค ส ำนักงำน
ปลัด 
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ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางแค 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒.๔ แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดั
บท่ี 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. พัฒนำศักยภำพองค์กรสตรี ฝึกอบรมให้ควำมรู้และศึกษำงำน ๕๐,๐๐๐ อบต.บำงแค ส ำนักงำน
ปลัด 

            

๒. ครอบครัวเสริมสร้ำง
คุณธรรมและจริยธรรม 

จัดกิจกรรมให้กับครอบครัวทุกช่วง
วัย 

๓๐,๐๐๐ วัดเกตุกำรำมฯ  ส ำนักงำน
ปลัด 

            

๓. น้อมน ำปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

อบรมให้ควำมรู้หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๒๐,๐๐๐ ตำมท่ีโครงกำรก ำหนด ส ำนักงำน
ปลัด 

            

๒.๕ แผนงำนงบกลำง 

ล าดั
บท่ี 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. จัดสวัสดิกำรให้ผู้สูงอำยุ,
ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกำส 

เพ่ือจ่ำยเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ, ผู้พิกำร,
ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกำส 

๗,๗๔๘,๔๐๐ หมู่ที่ ๑ - ๗ ส ำนักงำน
ปลัด 
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ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางแค 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคม  การรักษาความสงบเรียบร้อย 
๓.๑ แผนงำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยภำยใน 

ล าดั
บท่ี 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. ป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน ตั้งจุดบริกำรประชำชนช่วงเทศกำล
วันหยุดต่อเนื่อง 

๒๐,๐๐๐ ศูนย์กู้ชีพกู้ภัยต ำบลบำงแค ส ำนักงำน
ปลัด 

            

๓.๒ แผนงำนสำธำรณสุข 

ล าดั
บท่ี 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. เยำวชนบำงแครู้เท่ำทันยำ
เสพติด 

อบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับโทษและ
พิษภัยของยำเสพติด 

๕๐,๐๐๐ ตำมท่ีโครงกำรก ำหนด ส ำนักงำน
ปลัด 

            

๒. สงเครำะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ
ต่ำงๆและผู้ทุกข์ยำกในต ำบล
บำงแค 

ให้ควำมช่วยเหลือเงิน /สิ่งของ
เครื่องใช้ /ที่อยู่อำศัยแก่
ผู้ประสบภัย 

๑๐๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑ - ๗ ส ำนักงำน
ปลัด 
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      ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางแค 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม  การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

๔.๑ แผนงำนสำธำรณสุข 

ล าดั
บท่ี 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. ก ำจัดศัตรูพืช อบรมให้ควำมรู้และส่งเสริมในกำร
ป้องกันก ำจัดศัตรูพืช 

๒๐,๐๐๐ อบต.บำงแคหลังเก่ำ ส ำนักงำน
ปลัด 

            

๒. ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร
เกี่ยวกับกำรผลิตพืช 

อบรมให้ควำมรู้ในกำรบริหำร
จัดกำรผลผลิตท ำงกำรเกษตรตำม
ช่วงฤดูกำล เช่น ลิ้นจี่ให้ผล ฯลฯ 

๓๐,๐๐๐ อบต.บำงแคหลังเก่ำ ส ำนักงำน
ปลัด 

            

๓. สนับสนุนกิจกรรมศูนย์
ถ่ำยทอดเทคโนโลยี 

สนับสนุนค่ำเบี้ยประชุมของ
คณะกรรมกำรศูนย์ถ่ำยทอด
เทคโนโลยี 

๑๘,๐๐๐ อบต.บำงแคหลังเก่ำ ส ำนักงำน
ปลัด 

            

๔.๒ แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดั
บท่ี 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. จัดฝึกอำชีพ ให้กำรฝึกอำชีพเพ่ิมทักษะควำมรู้ ๒๐,๐๐๐ อบต.บำงแคหลังเก่ำ ส ำนักงำน
ปลัด 
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ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางแค 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

๕.๑ แผนงำนกำรเกษตร 

ล าดั
บท่ี 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ้ำงปรับปรุงภูมิทัศน์ในต ำบลเก็บ
ผักตบชวำและวัชพืช และตัดหญ้ำ
สองข้ำงท ำง ฯลฯ 

๒๐๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑ - ๗ ส ำนักงำน
ปลัด 

            

๕.๒ แผนงำนสำธำรณสุข 

ล าดั
บท่ี 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. จ้ำงเหมำจัดเก็บขยะพร้อม
ก ำจัด 

จ้ำงเหมำจัดเก็บขยะ พร้อมก ำจัด ๔๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑ - ๗ กอง
สำธำรณสุขฯ 
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ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางแค 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

๖.๑ แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดั
บท่ี 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. ปกป้องสถำบันชำติ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับสถำบันชำติให้
ประชำชนมีส่วนร่วม 

๒๕,๐๐๐ อบต.บำงแค ส ำนักงำน
ปลัด 

            

๒. จัดกำรเลือกตั้ง ด ำเนินกำรจัดกำรเลือกตั้งนำยก
หรือ สมำชิกสภำอบต.กรณีท่ีมีกำร
เปลี่ยนแปลงหรือหมดวำระ 

๒๐๐,๐๐๐ อบต.บำงแค ส ำนักงำน
ปลัด 

            

๓. ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตย
และกำรเลือกตั้ง 

อบรมให้ควำมรู้ประชำชนเกี่ยวกับ
ประชำธิปไตย 

๒๐,๐๐๐ อบต.บำงแค ส ำนักงำน
ปลัด 

            

๖.๒ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ล าดั
บท่ี 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. เพ่ิมศักยภำพบุคลำกร จัดฝึกอบรมให้ควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ 
และ/หรือศึกษำดูงำนฯลฯ 

๑๐๐,๐๐๐ อบต.บำงแค ส ำนักงำน
ปลัด 

            

๒. จัดท ำแผนที่ภำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
บำงแค 

จัดท ำข้อมูลแผนที่ระบบกำรจัดเก็บ
รำยได้ 

๑๕๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑ - ๗ กองคลัง 
กองช่ำง 
ส ำนักงำนปลัด 
กอง
สำธำรณสุข 
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ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางแค 

                                       

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒.๑  แผนงำนสำธำรณสุข 

ล าดั
บท่ี 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. สมทบระบบหลักประกัน
สุขภำพ (สปสช.) 

อุดหนุนงบประมำณให้ระบบ
หลักประกันสุขภำพ 

๗๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑ - ๗ กอง
สำธำรณสุขฯ 

            

๒.๒  แผนงำนกำรศึกษำ 

ล าดั
บท่ี 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. สนับสนุนอำหำรกลำงวัน จ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับ
เด็กนักเรียน ๓ โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. 

๙๗๒,๐๐๐ โรงเรียน ๓ แห่ง ในพ้ืนที่
ต ำบลบำงแค 

กอง
กำรศึกษำฯ 

            

๒. สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำร
บริหำรสถำนศึกษำ 

จัดซื้อสื่อกำรเรียนกำรสอน วัสดุ
กำรศึกษำ และเครื่องเล่น
พัฒนำกำรเด็ก 

๘๘,๔๐๐ ศูนย์พัฒนำเด็กบ้ำนวัด
ปรก, บ้ำนวัดสำธ ุ
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ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงแค 
เรื่อง  ประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 

......................................... 

 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงแคจึงจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒  ตำมระเบียบดังกล่ำว เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 ดังนั้นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงแค จึงขอใช้แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๒  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงแค และควบคุมกำรด ำเนินงำน
ให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม และมีประสิทธิภำพ 

 จึงประกำศเพ่ือทรำบโดยทั่วกัน 

 ประกำศ   ณ   วันที่ ๒๕ ตุลำคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
       
                   นำยสมศักดิ์  แย้มปิ๋ว 
 (นำยสมศักดิ์  แย้มปิ๋ว) 
 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงแค 

 
 
 

 


