ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
เรื่อง ประกาศใชแผนการดําเนินงาน องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
---------------------------------------------------ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว ไดดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 นั้น
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบ จึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔8 (หมวด ๕ ขอ ๒๖)และที่แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 (ขอ 27) จึงประกาศใชแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕63

(นายสันต ฉิมหาด)
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

/คํานํา
-----------------------------------------------------------------------------------------การจัดทําแผนการดําเนินงาน ไดจัดทําขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพั ฒ นาขององคก รปกครองส ว นทอ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไ ขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 3 พ.ศ. 2561
โดยแผนการดําเนินงานจะเปนเอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนา และกิจกรรม
ตาง ๆ ที่จะดําเนินการจริงในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว ภายในปงบประมาณ
๒๕64 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว รวมถึงหนวยงานอื่นไดใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานทั้งทางดานการจัดการ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี
ทองถิ่น ดานเศรษฐกิจชุมชน การพัฒ นาดานการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ การ
คมนาคม ตลอดจนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาของอําเภอหลังสวน และจังหวัดชุมพร รวมทั้งเปนเอกสารที่จะใชเปน
เครื่องมือในการติดตาม และการประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ตอไป

งานนโยบายและแผน
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ตุลาคม 2563
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แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราวอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
สวนที่ ๑
๑.๑ บทนํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ ที่ 3 พ.ศ. 2561 กําหนดให องคกรปกครองสว นทองถิ่น จัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น และแผนการดําเนินงาน สําหรับแผนการดําเนินงานนั้น มีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึง
รายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น แผนการดําเนินงานเปนเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ กิจกรรม
ทั้งหมดที่จะดําเนินการในปงบประมาณนั้น ทําใหแผนงานในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความชัดเจน ในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทํางาน
กับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดําเนินงาน จะทําให
การติดตามและประเมินผล มีความสะดวกมากขึ้นอีกดวย

๑.๒ วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
๑. เพื่อแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ กิจกรรมทั้งหมด ที่จะดําเนินการจริงใน
ปงบประมาณ นั้น ในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบล
๒. เพื่อใชเปนเอกสารสําคัญในการติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่น ใหมีความสะดวกและ
ชัดเจนในการดําเนินการตาง ๆ
๓. เพื่อเปน การแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น ไปสูแผนการดําเนิน งานใหมีความสอดคลองกั บ
ยุทธศาสตรการพัฒนา

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ระเบียบการจัดทําแผนการดําเนินงาน
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ (หมวด ๕ ขอ ๒๖) แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 (ขอ 12) ไดกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จัดทําแผนการดําเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้
๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาสว นทองถิ่น รวบรวมแผนงาน/โครงการ
พั ฒ นาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น หน ว ยงานราชการ ส ว นกลาง ส ว นภู มิ ภ าค
รัฐวิสาหกิจ และหนว ยงานอื่น ๆ ที่ตองการดําเนินการในพื้นที่ข ององคกรปกครองสว น
ทองถิ่น
๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางแผนการดําเนินงาน โดย
พิจารณาแผนงาน / โครงการ จากแผนงาน / โครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และหนวยงานตาง ๆ
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๓. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น นํารางแผน
ดําเนินงานเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหความเห็นชอบ
๔. เมื่อผูบริหารทองถิ่น ใหความเห็นชอบรางแผนการดําเนินงานแลว ใหประกาศเปนแผนการ
ดําเนินงาน โดยใหปดประกาศแผนการดําเนินงาน ภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ประกาศ
เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน และตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน

ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
แผนงานดําเนินงานตองจัดทําใหเสร็จ ภายในสามสิบวัน นั บแตวันที่ป ระกาศใชงบประมาณ
รายจา ยประจํ าป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับ แจงแผนงาน/
โครงการจากหน ว ยงานราชการ ส วนกลาง สว นภูมิ ภ าค รัฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน ว ยงานอื่น ๆ ที่ต อ ง
ดํ า เนิ น การในพื้ น ที่ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลในป ง บประมาณนั้ น เพื่ อ ให ดํ า เนิ น โครงการได ใ น
ปงบประมาณนั้น
การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงาน เปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น

แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงาน เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพื่อควบคุมการ
ดําเนินงาน ใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเปนเครื่องมือในการติดตามการ
ดําเนินงานและประสิทธิผล ดังนั้น แผนการดําเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทํา ดังนี้
๑. เปนแผนที่แยกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเปนแผนดําเนินการ (Action Plan)
๒. จัดทําหลังจากที่ไดมีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว
๓. แสดงถึงเปาหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการ
ดําเนินงานจริง
๔. เปนการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงาน ที่จะเขามาดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

รายละเอียดขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เก็บรวบรวมขอมูล โครงการ/กิจกรรม
ที่จะมีการดําเนินการจริงในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ / กิจกรรม ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแหงนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรม ที่หนวยงานอื่นจะตองเขามาดําเนินการในพื้นที่
โดยขอมูลดังกลาว อาจตรวจสอบไดจากหนวยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนการดําเนินงานการ
พัฒนาจังหวัด/อําเภอ หรือกิ่งอําเภอแบบบูรณาการ
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ขั้นตอนที่ ๒การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนั บสนุนการจั ดทํา แผนพัฒ นาทอ งถิ่น จั ดทํา รา งแผนการดํา เนินงาน โดย
พิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาของทองถิ่น กําหนดไวในแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเคาโครงแผนการดําเนินงาน แบงเปน ๒ สวน
คือ
สวนที่ ๑ บทนํา
สวนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม เพื่อประกาศใช
ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใชแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น นํารางแผนการดําเนินงานเสนอผูบริหาร
ทองถิ่นเพื่อประกาศใช การประกาศแผนการดําเนินงาน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําประกาศ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อ ง แผนการดํา เนินงานของ (อบจ./เมืองพัทยา/เทศบาล/อบต.)
ประจําป .............เพื่อปดประกาศโดยเปดเผยใหสาธารณชนไดทราบและสามารถตรวจสอบได)

๑.๔ ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
๑. ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน โดยใชแผนการดําเนินงาน
เปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถิ่น
๒. องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี แ ผนงานโครงการพั ฒ นา ตรงตามความต อ งการและ
ตอบสนองปญหาของทองถิ่น
๓. ทําใหการพัฒนาในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมซํา้ ซอนกับหนวยงานอื่น
๔. ประชาชนทราบลว งหนา วา องค กรปกครองสว นทองถิ่ น จะดําเนินการกิจ กรรมหรือ มี
โครงการพั ฒ นาอะไรในพื้ น ที่ บ า ง เพื่ อ ใช เ ปน ข อ มู ล ในการติ ด ตามและตรวจสอบการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปดวยความถูกตอง โปรงใส

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม
1.1 แผนงานการศึกษา
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต )
264,600
๑ คาอาหารกลางวัน
คาจางประกอบอาหารกลางวัน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.
บางมะพราว

พื้นที่

หนวย
พ.ศ. ๒๕63
พ.ศ. ๒๕64
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

อบต.

สํานักงานปลัด
อบต.

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.
บางมะพราว

2 คาจัดการเรียนการสอน (ราย คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

91,800

อบต.

สํานักงานปลัด
อบต.

3 คาใชจายในการจัดการศึกษา

39,550

อบต.

สํานักงานปลัด
อบต.

หัว) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
วัสดุการศึกษา วัสดุงานบานงาน
สังกัด อบต. ฯ จํานวน 1 ศูนย ครัว จัดสรรใหเด็กเล็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด อบต. ฯ จํานวน
1 ศูนย

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
อบต. ฯ จํานวน 1 ศูนย

คาหนังสือเรียน,คาอุปกรณการ
เรียน,คาเครื่องแบบนักเรียน,คา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน จัดสรร
สําหรับเด็ก(3-5ป)จัดสรรใหศพด.
ในสังกัด อบต. ฯ จํานวน 1 ศูนย

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

แบบ ผด.02
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/
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/

/

/

/

/

/

/

/

หนา 10

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่
๔ สนับสนุนคาอาหารเสริมนม
แกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อบต. บางมะพราว และ
โรงเรียน สังกัดสพฐ.ในพื้นที่
ตําบลบางมะพราว

๕ อุดหนุนคาจางบุคลากรทาง
การศึกษาแกโรงเรียนใน
พื้นที่

๖ อุดหนุนคาอาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.
ในพื้นที่ตําบลบางมะพราว

7 การศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษาชีวิต(กศน.)

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย
พ.ศ. ๒๕63
พ.ศ. ๒๕64
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สนับสนุนคาอาหารเสริม (นม)
แกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อบต. บางมะพราว
และคาอาหารเสริม (นม)
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่

854,625

อบต.

สํานักงานปลัด
อบต.

อุดหนุนคาจางแกบุคลากร
ทางการศึกษาแกโรงเรียน
จํานวน ๕ แหง ในเขตพื้นที่
ตําบลบางมะพราว

360,000

อบต.

สํานักงานปลัด
อบต.

1,568,000

อบต.

สํานักงานปลัด
อบต.

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต )

อุดหนุนคาอาหารกลางวัน
นักเรียน โรงเรียน จํานวน
๕ แหง ในเขตพื้นที่ตําบล
บางมะพราว
จัดทําโครงการเพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิต

1,900

กศน.
กศน.
ต.บางมะพราว ต.บางมะพราว

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564- องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
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หนา 11

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
8 การศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษาชีวิต(กศน.)

9 การศึกษาเพื่อการพัฒนา
สังคมและชุมชน
(กศน.)

10 โครงการเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑๑ โครงการปกลวดลายบน
กระเปากระจุด

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต )

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย
พ.ศ. ๒๕63
พ.ศ. ๒๕64
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จัดทําโครงการเพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิต

1,900

กศน.
กศน.
ต.บางมะพราว ต.บางมะพราว

จัดทําโครงการ
ใสใจคัดแยกขยะ

3,575

กศน.
กศน.
ต.บางมะพราว ต.บางมะพราว

การดําเนินโครงการ ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1,880

กศน.
กศน.
ต.บางมะพราว ต.บางมะพราว

การเพนลวดลายบนกระเปา
กระจูด

11,000

กศน.
กศน.
ต.บางมะพราว ต.บางมะพราว

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564- องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

/
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/

/

/

/
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/

หนา 12

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม
1.2 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต )
50,000
๑ โครงการสัตวปลอดโรค
เพื่อจายเปน คาใชจายในการจัดทํา
จากโรคพิษสุนัขบาฯ

โครงการการรณรงคฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา
เชน คาวัคซีน ฯลฯ

2 โครงการคาจางเหมาบริการ

เพื่อจายเปน คาใชจายตาม
โครงการคาจางเหมาบริการ
สํารวจสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว
ทั้งที่มีเจาของและไมมีเจาของ

สํารวจขอมูลจํานวนสัตว
ขึ้นทะเบียนสัตว

3 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน
ตามโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุขฯ

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน

พื้นที่
อบต.

หนวย
พ.ศ. ๒๕63
พ.ศ. ๒๕64
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักงานปลัด
/

6,000 อบต.

280,000

อบต.

/

/

/

/

สํานักปลัด
/

/

/

/

/

/

สํานักงานปลัด
/

คณะกรรมการหมูบาน
ในการดําเนินโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุขฯ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564- องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

หนา 13

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม
1.3 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
หนวย
พ.ศ. ๒๕63
พ.ศ. ๒๕64
ที่
(ผลผลิต )
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5,000 ต.บางมะพราว สํานักงานปลัด
1 โครงการสงเสริมจัดตั้งสภาเด็ก จัดโครงการการสงเสริมการ
/
และเยาวชนตําบลบางมะพราว จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตําบล
บางมะพราว
๒ โครงการสงเสริมกิจกรรม
คาใชจายในการจัด
ศูนยพัฒนาครอบครัว
โครงการสงเสริมกิจกรรม
ตําบลบางมะพราว
ศูนยพัฒนาครอบครัว

5,000

ต.บางมะพราว สํานักงานปลัด
อบต.

๓ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

10,000

ต.บางมะพราว สํานักงานปลัด
อบต.

10,000

ต.บางมะพราว สํานักงานปลัด
อบต.

คนพิการและผูดวยโอกาส

๔ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ

5 โครงการปองกันละแกไข
ปญหายาเสพติด

คาใชจายในการจัด
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการและผูดอยโอกาส
คาใชจายในการจัด
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ
เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการ
ดําเนินปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด

อบต.

10,000

ต.บางมะพราว

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

สํานักงานปลัด
อบต.

/

/

/

/

หนา 14

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม
1.4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
ที่
(ผลผลิต )
๑ โครงการสงเสริมการเลนกีฬา คาใชจายในการสงเสริมการ
เลนกีฬา การแขงขันกีฬาของ
นักเรียน เยาวชน และประชาชน

พื้นที่

หนวย
พ.ศ. ๒๕63
พ.ศ. ๒๕64
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
200,000 ต.บางมะพราว สํานักงานปลัด
/
/
/
/
/
/
อบต.

2 โครงการกอสรางลานกีฬา
อเนกประสงคประจําตําบล
บางมะพราว หมูที่ 3

คากอสรางสนามฟุตบอลหญาเทียม 1,990,000 ต.บางมะพราว สํานักงานปลัด
(7คน) ขนาด 40.00 ม.
อบต.
ยาว60.00ม.หรือพื้นที่ดําเนินการ
ไมนอยกวา2400 เมตร

๓ โครงการแขงขันเรือยาว

เพื่อใชจายจัดงานโครงการ
แขงขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง

300,000

ต.บางมะพราว สํานักงานปลัด
อบต.

๔ โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เพื่อใชจายจัดงานโครงการ

80,000

ต.บางมะพราว สํานักงานปลัด
อบต.

20,000

อําเภอหลังสวน สํานักงานปลัด
อบต.

วันเด็กแหงชาติ

๕ อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอหลังสวน

เพื่อจายเปนคาใชจายตาม
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
และงานรัฐพิธี ตางๆ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
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/

หนา 15

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่
๖ อุดหนุนโรงเรียนวัดราษฎร

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต )

งบประมาณ

อุดหนุนโรงเรียนวัดราษฎรบํารุง
เพื่อจายเปนคาใชจายตาม
โครงการจัดสงกลองยาว
รวมงานประเพณีแขงเรือยาว
ประจําปของอําเภอหลังสวน

30,000

อุดหนุนวัดตางๆ ตามโครงการ
จัดสงขบวนเรือพระบก
เขารวมประเพณีแขงขันเรือยาว
อําเภอหลังสวน
1.วัดราษฎรบํารุง
2.วัดนาทิการาม
3.วัดคีรีวงก

90,000

เงินอุดหนุนมุทิตาจิตรดน้ําดําหัว
โครงการมุทิตาจิตรดน้ํา ดําหัว ผูสูงอายุประจําป
ผูสูงอายุ

100,000

บํารุง

๗ อุดหนุนวัดตางๆ ตามโครงการ
จัดสงขบวนเรือพระบก
เขารวมประเพณีแขงขันเรือยาว
อําเภอหลังสวน

8 อุดหนุนวัดราษฎรบํารุง

พื้นที่

หนวย
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

วัดราษฎรบํารุง สํานักงานปลัด

/

อบต.

อําเภอ

หลังสวน

สํานักงานปลัด
อบต.

/

วัดราษฎรบํารุง สํานักงานปลัด

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

อบต.

/

หนา 16

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม
1.5 แผนงานงบกลาง
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
หนวย
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64
ที่
(ผลผลิต )
ดําเนินการ 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 เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
7,156,800 ต.บางมะพราว สํานักงานปลัด /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
ผูสูงอายุ

2 เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูพิการ

๓ เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูปวยเอดส

๔ เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพระดับพื้นที่
อบต.บางมะพราว

๕ โครงการคาใชจายในการ
บรรเทาความเดือดรอน
ของราษฎร ต.บางมะพราว

ผูสูงอายุ ตําบลบางมะพราว
เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูพิการ ตําบลบางมะพราว

เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ

อบต.
1,032,000 ต.บางมะพราว สํานักงานปลัด /
อบต.
18,000

ต.บางมะพราว สํานักงานปลัด /

ผูปวยเอดส ตําบลบางมะพราว
เงินสมทบระบบหลัก

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

อบต.
90,000

ต.บางมะพราว สํานักงานปลัด

ประกันสุขภาพระดับพื้นที่
อบต.บางมะพราว
คาใชจายในการ
บรรเทาความเดือดรอน
ของราษฎร ต.บางมะพราว

/

/

อบต.

200,000 ต.บางมะพราว สํานักงานปลัด
อบต.
กองชาง

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564- องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

/

/

/

หนา 17

2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
หนวย
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64
ที่
(ผลผลิต )
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10,000 ต.บางมะพราว สํานักงานปลัด
๑ โครงการปองกันและลด
คาใชจายในการปองกันและ
/
/
/
อุบัติเหตุทางทองถนน

๒ คาจัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง
อบต. บางมะพราว

๓ คาครุภัณฑเครื่องเลื่อยยนต

ลดอุบัติเหตุทางทองถนนใน
ตําบลบางมะพราว
ชวงเทศกาลสําคัญ
คาใชจายในการ
จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง

จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต
จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
ปริมาตรกระบอกสูบ ไมนอยกวา
ประสิทธิภาพเครื่องยนต ขนาด 3
แรงมาเครื่องยนตเบนซิล2จังหวะ
ลูกสูบเดี่ยว ขนาดโซ3/8 นิ้ว
ระบบสตารท เชือกดึงสตารท

อบต.

5,000

20,000

อบต.

สํานักงานปลัด
อบต.

ต.บางมะพราว สํานักงานปลัด
อบต.

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

/

/

/

/

หนา 18

3. ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน
3.1 แผนงานความเข็มแข็งชุมชน
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
(ผลผลิต )
๑ การสงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
สงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
สงเสริมการประกอบอาชีพ
การพัฒนาทั้งในระดับครัวเรือน
ระดับชุมชน และระดับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เชน
สงเสริมกิจกรรมลดรายจาย
เพิ่มรายได ฯลฯ

งบประมาณ
10,000

พื้นที่

หนวย
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

อบต.
สํานักงานปลัด
บางมะพราว
อบต.

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

/

/

หนา 19

4. ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานการพัฒนาเมืองและชุมชน
4.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
(ผลผลิต )
1 โครงการกอสรางรั้วคอนกรีต กอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก

งบประมาณ

3 โครงการวางทอระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
องคการบริหารสวนตําบล
บางมะพราว อ.หลังสวน
จ.ชุมพร

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณองคการ
บริหารสวนตําบลบางมะพราว
หมูที่ 3 อ.หลังสวน จ.ชุมพร
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา
300 ตารางเมตร รายละเอียดอื่น
ตามแบบรูปรายการที่องคการ
บริหารสวนตําบลบางมะพราว
วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก (มอก. ชั้น3)
องคการบริหารสวนตําบล
บางมะพราว ขนาดเสนผาศูนย
กลาง 1.00 เมตร จํานวน 118
ทอน พรอมบอพัก

หนวย

หมูที่ 3
ต.บางมะพราว

300,000

หมูที่ 3
ต.บางมะพราว

กองชาง

498,000

หมูที่ 3
ต.บางมะพราว

กองชาง

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

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

500,000

เสริมเหล็กสําเร็จรูป
สําเร็จรูป (รั้วคาวบอย) สูง 1.20
(รั้วคาวบอย) บริเวณ องคการ เมตร ยาว 414 เมตร
บริหารสวนตําบลบางมะพราว
๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณองคการบริหารสวน
ตําบลบางมะพราว หมูที่ 3
อ.หลังสวน จ.ชุมพร

พื้นที่

/

/

/

/

/

หนา 20

5. ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการการเมืองและการบริหารจัดการ
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
ที่
(ผลผลิต )

พื้นที่

หนวย
พ.ศ. ๒๕63
พ.ศ. ๒๕64
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

อบต.

สํานักงานปลัด
อบต.
กองคลัง

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ เพื่อเขา
รับการอบรมพัฒนาบุคลากร

100,000

๒ คาใชจายในการรับรองและ
พิธีการ

คาเลี้ยงรับรองของ อปท.
คาใชจายในการจัดงาน
การจัดนิทรรศการ ประกวดตางๆ
พิธีเปดอาคารตางๆ พิธีทางศาสนา
งานรัฐพิธี อบรมสัมนา
ทัศนศึกาดูงาน ของคณะผูบริหาร
ส.อบต. พนักงานสวนตําบล ฯลฯ

100,000

อบต.
สํานักงานปลัด
และภายใน
อบต.
ราชอาณาจักร กองคลัง
ไทย

๓ จัดการเลือกตั้ง และการ
เลือกตั้งซอม สมาชิก และ
ผูบริหาร อบต.บางมะพราว

คาใชจายในการเลือก
ตั้งและเลือกตั้งซอมผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลและ
สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล

400,000

อบต.
สํานักงานปลัด
บางมะพราว
อบต.

๑

คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

หนา 21

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๔ จางที่ปรึกษาเพื่อวิจัยและ
ประเมินผลการสํารวจ
ความพึงพอใจในการบริการ
ขององคการบริหารสวน
ตําบลบางมะพราว

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต )
จายเปนคาจางสถาบันที่นา
เชื่อถือในการสํารวจความ
พึงพอใจของประชาชนที่มา
ขอรับบริการจาก อบต.บาง
มะพราว

งบประมาณ

พื้นที่

20,000

อบต.
บางมะพราว

หนวย
พ.ศ. ๒๕63
พ.ศ. ๒๕64
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักงานปลัด
อบต.

70,000

อบต.

กองคลัง
อบต.

๖ จัดซื้อเกาอี้พนักพิง ปรับระดับ - คาจัดซื้อเกาอี้พนักพิง
ปรับระดับ จํานวน 2 ตัว
(รายละเอียดตามมาตรฐานผูผลิตฯ)

4,000

อบต.

สํานักงานปลัด
อบต.

๗ จัดซื้อโตะเหล็ก 4 ลิ้นชัก
สําหรับนั่งทํางาน
จํานวน 1 ตัว

6,000

อบต.

สํานักงานปลัด
อบต.

5 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ คาใชจายตามโครงการพัฒนา
การจัดเก็บรายไดและ
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได
ปรับปรุงขอมูล
และปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษี

/

/

/

/

/

/

/

/

/

และทะเบียนทรัพยสินของ อบต.

คาจัดซื้อโตะเหล็ก 4 ลิ้นชัก
สําหรับนั่งทํางาน
กวางไมนอยกวา 65 ซม.
ยาวไมนอยกวา 120 ซม.
สูงไมนอยกวา 75 ซม.

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

/

/

หนา 22

ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต )
8 จัดซื้อกลองสีสามชองสําหรับ คาจัดซื้อกลองสีสามชองสําหรับ
เก็บเอกสารแบบปด จํานวน 2
ตัว ขนาดกวางไมนอยกวา
42ซม. สูงไมนอยกวา87 ซม.
9 จัดซื้อกลองสีสามชองสําหรับ คาจัดซื้อกลองสีสามชอง สําหรับ
เก็บเอกสาร แบบโลง
เก็บเอกสารแบบโลง ขนาดกวาง
จํานวน 3 ตัว
ไมนอยกวา 42 ซม. สูงไมนอย
กวา87 ซม.
10 จัดซื้อเกาอี้ พนักพิง
คาจัดซื้อเกาอี้พนักพิง ปรับระดับ
ปรับระดับ จํานวน 2 ตัว
สามารถปรับระดับได แบบชนิดลอ
เลื่อน มีที่วางแขน 2ขาง ดานลาง
สามรถปรับระดับสูงต่ําได

งบประมาณ

พื้นที่

1600

อบต.

กองคลัง
อบต.

/

1200

อบต.

กองคลัง
อบต.

/

เก็บเอกสารแบบปดจํานวน
2 ตัว

11 จัดซื้อตูเหล็กสําหรับเก็บ
เอกสาร แบบ 2 บานประตู
จํานวน 2 ตู

คาจัดซื้อตูเหล็กสําหรับเก็บ
เอกสาร แบบ 2 บานประตู
คุณลักษณะพอสังเขป
มีมือจับชนิดบิด มีแผนชั้นปรับ
ระดับ คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)

หนวย
พ.ศ. ๒๕63
พ.ศ. ๒๕64
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4000 อบต.

11000

อบต.

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

กองคลัง
อบต.

กองคลัง
อบต.

/

/

หนา 23

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
12 จัดซื้อโตะเหล็ก 4 ลิ้นชัก
สําหรับนั่งทํางาน
จํานวน 1 ตัว
13 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ
ขนาด 800 VA
จํานวน 2เครื่อง

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต )
คาจัดซื้อโตะเหล็ก สําหรับนั่งทํางาน
ความยาวไมนอยกวา 105 ซม
ความกวางไมนอยกวา 65 ซม.
ความสูงงไมนอยกวา 75 ซม.
ขนาด 800 VA
จํานวน 2 เครื่อง

งบประมาณ

พื้นที่

5500 อบต.

หนวย
พ.ศ. ๒๕63
พ.ศ. ๒๕64
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองคลัง

/

อบต.

5,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

กองคลัง
อบต.

/

หนา 24

5. ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการการเมืองและการบริหารจัดการ
5.2 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
ที่
(ผลผลิต )
๑ โครงการจัดทําแผน
พัฒนาตําบล,แผนชุมชน
การประชาคมตางๆ

คาใชจายในการจัดทําแผนพัฒนา
ตําบล,แผนชุมชน การจัดเวที

10,000

พื้นที่

หนวย
พ.ศ. ๒๕63
พ.ศ. ๒๕64
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

อบต.

สํานักงานปลัด
อบต.

ประชาคม การขับเคลื่อนแผนชุมชน
แบบบูรณาการ เพื่อนําขอมูล
มาจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
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/

/

กองคลัง
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6. ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการพัฒนาการทองเที่ยว
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
หนวย
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64
ที่
(ผลผลิต )
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมการ 10,000 ต.บางมะพราว สํานักงานปลัด
1 โครงการลดขยะตนทาง
/
/
ประจําป 2564

ใหความรู การรณรงคการคัดแยก
ขยะ เชน คาจัดฝกอบรม การ
รณรงคประชาสัมพันธ คาวัสดุ
การศึกษาดูงาน และคาใชจายอื่น
ๆ ที่เกี่ยวของ

2 จัดซื้อรถจักรยานยนต
จํานวน 1 คัน

คาจัดซื้อจักรยานยนต ขนาด
110 ซีซี แบบเกียร ธรรดา

3 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

คาจัดซื้อเครื่องปรับแรงดันไฟฟา
อัตโนมัติ จํานวน 1เครื่อง
ขนานกําลัง 10000 AV
1เฟส 2 สายความถี่50/60
แรงดันขาเขา 100-260
แรงดันขาออก 220-240 V
4 จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก คาจัดซื้อเครื่องงพิมพแบบฉีดหมึก
จํานวน 1 เครื่อง
สําหรับกระดาษ A3
คุณลักษณะพื้นฐาน ใชเทคโนโลยี
แบบพนหมึก มีความละเอียดใน
การพิมพไมนอยกวา1200x1200

อบต.

44,800

อบต.

16000

อบต.

กองชาง
อบต.

6300

อบต.

กองชาง
อบต.
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/

กองชาง
อบต.

/

/
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7. ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาดานการบริหารจัดการน้ํา
7.1 แผนงานการพาณิชย
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
(ผลผลิต )
คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําบาดาล
1 จัดซื้อเครื่องสูบน้ําบาดาล
(Submerrsible)
ขนาด 1 แรงมา 220 โวลต
จํานวน 1 ตัว
ปริมาณน้ําที่ 20-60 ลิตรตอนาที
สงสูง 50 ม.
คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําบาดาล
2 จัดซื้อเครื่องสูบน้ําบาดาล
(Submerrsible)
(Submerrsible)
ขนาด 1.5 แรงมา 220 โวลต ขนาด 1.5 แรงมา 220 โวลต
จํานวน 1 ตัว
จํานวน 1 ตัว
ปริมาณน้ําที่ 60 ลิตรตอนาที
สงสูง 30-70 ม.
คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําบาดาล
3 จัดซื้อเครื่องสูบน้ําบาดาล
(Submerrsible)
(Submerrsible)
ขนาด 2 แรงมา 220 โวลต ขนาด 2 แรงมา 220 โวลต
จํานวน 1 ตัว
จํานวน 1 ตัว
ปริมาณน้ําที่ 70 ลิตรตอนาที
สงสูง 40-80 ม.

งบประมาณ

พื้นที่

18,000

หนวย
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ต.บางมะพราว กองชาง
/
/

25,500

ต.บางมะพราว

กองชาง

/

/

28,500

ต.บางมะพราว

กองชาง

/

/

(Submerrsible)
ขนาด 1 แรงมา 220 โวลต
จํานวน 1 ตัว
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