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แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
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 ไมซ้ําซอนกับหนวยงานอื่น
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

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
๒๕63 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 256๒

หลักการและเหตุผล
แผนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว (พ.ศ.2561-2565) จึงไดดําเนินการจัดทํา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ขึ้น ซึ่งจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของ
ผูบริหาร โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนามีหนาที่ในการรวบรวม แผนงาน โครงการพัฒนา
ขององคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว ภายใตแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕61–๒๕65) รวมทั้งแผนงาน
โครงการของหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น ๆ ที่ตองดําเนินการในพื้นที่
ขององคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เพื่อใหการจัดการและติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบาง
มะพราว มีความชัดเจนขึ้น
การจั ด ทํ า แผนการดํา เนิ น งาน ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ขององค ก ารบริ ห าร
สวนตําบลบางมะพราวประกอบดวย องคประกอบ ๒ สวน คือ
สวนที่ ๑ บทนํา
สว นที่ ๒ บั ญ ชี โ ครงการ กิ จ กรรม ซึ่ งเป น ส ว นที่ สํา คั ญ เพื่ อ ใหท ราบโครงการ กิ จ กรรม
ที่จ ะเกิดขึ้ นในพื้นที่องคก รปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณ ๒๕63 โดยนํา ไปใชเ ปนเครื่องมือในการ
บริหารงาน ประสานงาน ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตอไป

แบบ ผด.1

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
ลําดับที่
๑

ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม
1.1 แผนงานการศึกษา
1.2 แผนงานสาธารณสุข
1.3 แผนงานความเข็มแข็งชุมชน
1.4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
1.5 แผนงานงบกลาง
รวม

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

11
3
4
6
5

16.60
4.55
6.06
9.09
7.58

29

43.87

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยดําเนินการ

3,247,220.00
340,000.00
30,000.00
700,000.00
8,299,700.00

19.27
2.02
0.18
4.15
49.25

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

12,616,920.00

74.87

จํานวนงบประมาณ

หนา 4

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ลําดับที่
๒

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน
และการรักษาความสงบเรียบรอย
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

๓

4.55

2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมฃน

1

๔

ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา

รวม

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยดําเนินการ

45,000.00

0.27

สํานักงานปลัด

1.52

10,000.00

0.06

สํานักงานปลัด

6.06

55,000.00

0.33

จํานวนงบประมาณ

หนา 5

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ลําดับที่
๓

ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
3.1 แผนงานความเข็มแข็งชุมชน

รวม

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

๑

1.52

๑

๑.๕๒

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยดําเนินการ

10,000.00

0.06

สํานักงานปลัด

10,000.00

๐.๐๖

จํานวนงบประมาณ

หนา 6

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ลําดับที่
๔

ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมืองและชุมชน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
4.2 แผนงานอุตหกรรมและการโยธา

รวม

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

๒
10

3.03
15.15

๑๒

18.18

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยดําเนินการ

206,000.00
2,400,000.00

1.22
15.4

กองชาง
กองชาง

2,606,000.00

๑๖.๖๒

จํานวนงบประมาณ

หนา 7

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ลําดับที่
๕

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

๑๓

19.70

754,200.00

4.48

สํานักงานปลัด
กองคลัง

5.2 แผนงานความเข็มแข็งชุมชน

๑

1.52

10,000.00

0.06

สํานักงานปลัด

5.3 แผนงานเคหะและชุมชน

๑

1.52

30,000.00

0.18

สํานักงานปลัด

๑๕

๒๒.๗๓

794,200.00

4.71

ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและ
การบริหารจัดการ
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

รวม

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

จํานวนงบประมาณ

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยดําเนินการ

หนา 8

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยดําเนินการ

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากร
ธรรมชาติ และการพัฒนาการทองเที่ยว
6.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

1

1.52

500,000.00

2.97

กองชาง

รวม

1

1.52

500,000.00

2.97

-

ลําดับที่

ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา

๖

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

หนา 9

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ลําดับที่
๗

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

๔

6.06

รวม

4

6.06

272,000.00

1.61

รวมยุทธศาสตรที่ ๑ - 7

๖๖

100.00

16,852,120.00

100.00

ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร
จัดการน้ํา
7.1 แผนงานการพาณิชย

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

จํานวนงบประมาณ

272,000.00

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยดําเนินการ

1.61

กองชาง

หนา 10

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม
1.1 แผนงานการศึกษา
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต )
๑ คาอาหารกลางวัน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.
บางมะพราว

คาจางประกอบอาหารกลางวัน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.
บางมะพราว

2 คาจัดการเรียนการสอน (ราย คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

พื้นที่

หนวย
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
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.

294,000

อบต.

สํานักงานปลัด
อบต.

102,000

อบต.

สํานักงานปลัด
อบต.

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

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

แบบ ผด.02

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

หนา 11

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
3 คาใชจายในการจัดการศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
อบต. ฯ จํานวน 1 ศูนย

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

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
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.

56,500

อบต.

สํานักงานปลัด
อบต.

/

/

๔ สนับสนุนคาอาหารเสริมนม
แกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อบต. บางมะพราว

สนับสนุนคาอาหารเสริม (นม)
แกเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อบต. บางมะพราว

114,980

อบต.

สํานักงานปลัด
อบต.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

๕ สนับสนุนคาอาหารเสริมนม
โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ
ตําบลบางมะพราว

สนับสนุนคาอาหารเสริม (นม)
โรงเรียนในพื้นที่ ๕ แหง

737,740

อบต.

สํานักงานปลัด
อบต.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

๖ อุดหนุนคาจางบุคลากรทาง
การศึกษาแกโรงเรียนใน
พื้นที่

อุดหนุนคาจางแกบุคลากร
ทางการศึกษาแกโรงเรียน
จํานวน ๕ แหง ในเขตพื้นที่
ตําบลบางมะพราว

360,000

อบต.

สํานักงานปลัด
อบต.

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

/

/

หนา

12

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต )

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
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.

๗ อุดหนุนคาอาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียนในเขต
พื้นที่

อุดหนุนคาอาหารกลางวัน
นักเรียน โรงเรียน จํานวน
๕ แหง ในเขตพื้นที่ตําบล
บางมะพราว

1,540,000

อบต.

สํานักงานปลัด
อบต.

๘ จัดหาวัสดุสํานักงานแก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อบต. บางมะพราว

จายเปนคาวัสดุการศึกษาแก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

5,000

อบต.

สํานักงานปลัด
อบต.

/

9 จัดหาวัสดุงานบานงานครัว
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อบต. บางมะพราว

จายเปนคาวัสดุสํานักงานแก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

5,000

อบต.

สํานักงานปลัด
อบต.

/

10 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวน ติดผนัง
ขนาด 18,000 บีทียู

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวน ติดผนัง
ขนาด 18,000 บีทียู
(คุณสมบัติตามมาตรฐานครุภัณฑ
ปพ.ศ.2561)

21,000

อบต.

สํานักงานปลัด
อบต.

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

หนา 13

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต )

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
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.

๑๑ คาจัดซื้อโตะเหล็ก 4 ลิ้นชัก
สําหรับนั่งทํางาน

คาจัดซื้อโตะเหลก 4 ลิ้นชัก
ยาวไมนอยกวา 105 ซม.
กวางไมนอยกวา 65 ซม.
สูงไมนอยกวา 75 ซม.
จํานวน 2 ตัว

11,000

อบต.

สํานักงานปลัด
อบต.

/

/

12 การศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษาชีวิต
(กศน.)

จัดทําโครงการสงเสริมสุขภาวะ
สําหรับผูสูงอายุ

2,250

วัดแหลมโตนด

กศน.
ต.บางมะพราว

/

/

13 การศึกษาเพื่อการพัฒนา
สังคมและชุมชน
(กศน.)

จัดทําโครงการชุมชนรวมใจ
ใสใจคัดแยกขยะ

5,400

กศน.
กศน.
ต.บางมะพราว ต.บางมะพราว

14 โครงการเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การดําเนินโครงการเลี้ยงหอยขม
ในบอซีเมนต

2,160

กศน.
กศน.
ต.บางมะพราว ต.บางมะพราว

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563- องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

/

/

/

/

หนา 14

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑๕ ศูนยฝกอาชีพชุมชน
(กลุมสนใจ)

16 ศูนยฝกอาชีพชุมชน
(อาชีพ 31 ชั่วโมงขึ้นไป)

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต )

งบประมาณ

การเพนลวดลายบนกระเปา
กระจูด
การทําฝาชีแฟนซี

6,600

ชางทาสี

11,800

พื้นที่

หนวย
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
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.

กศน.
กศน.
ต.บางมะพราว ต.บางมะพราว

/

/

6,000

/

กศน.
กศน.
ต.บางมะพราว ต.บางมะพราว

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563- องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

/

/

/

หนา 15

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม
1.2 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต )
๑ โครงการสัตวปลอดโรค
จากโรคพิษสุนัขบาฯ

เพื่อจายเปน คาใชจายในการจัดทํา
โครงการการรณรงคฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสันัขบาน
เชน คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหาร อาหารวาง ฯลฯ

2 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน
ตามโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุขฯ

๓ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ

50,000

280,000

พื้นที่
อบต.

อบต.

หนวย
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
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

สํานักงานปลัด

/

/

/

/

/

/

/

/

/

คณะกรรมการหมูบาน
ในการดําเนินโครงการ
พระราชดําริ ดานสาธารณสุขฯ
คาใชจายในการจัด
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ

10,000

ต.บางมะพราว สํานักงานปลัด
อบต.

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

/

หนา 16

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม
1.3 แผนงานสรางความเข็มแข็งชุมชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
หนวย
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
โครงการ/กิจกรรม
พื้นที่
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
4 โครงการสงเสริมจัดตั้งสภาเด็ก จัดโครงการการสงเสริมการ
/
และเยาวชนตําบลบางมะพราว จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตําบล
บางมะพราว
๕ โครงการสงเสริมกิจกรรม
คาใชจายในการจัด
ศูนยพัฒนาครอบครัว
โครงการสงเสริมกิจกรรม
ตําบลบางมะพราว
ศูนยพัฒนาครอบครัว
๖ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการและผูดวยโอกาส
๗ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ

คาใชจายในการจัด
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการและผูดอยโอกาส
คาใชจายในการจัด
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ

อบต.
5,000

ต.บางมะพราว สํานักงานปลัด
อบต.

10,000

ต.บางมะพราว สํานักงานปลัด
อบต.

10,000

ต.บางมะพราว สํานักงานปลัด
อบต.

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

/

/

/

หนา 17

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม
1.4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต )
๑ โครงการสงเสริมการเลนกีฬา

คาใชจายในการสงเสริมการ
เลนกีฬา การแขงขันกีฬาของ
นักเรียน เยาวชน และประชาชน
เพื่อสนับสนุนใหประชาชนออก
กําลังกายและมีความสมานฉันท

หนวย
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
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
/
/
/
/
/
/
พื้นที่

อบต.

เพื่อใชจายจัดงานโครงการ
แขงขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง

250,000

ต.บางมะพราว สํานักงานปลัด
อบต.

๓ โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เพื่อใชจายจัดงานโครงการ

80,000

ต.บางมะพราว สํานักงานปลัด
อบต.

50,000

อําเภอหลังสวน สํานักงานปลัด
อบต.

๒ โครงการแขงขันเรือยาว

วันเด็กแหงชาติ

๔ อุดหนุนอําเภอหลังสวนตาม

เพื่อจายเปนคาใชจายตาม
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ฯลฯ
พระชนมพรรษา ฯลฯ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

/

/

/

/

/

หนา 18

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๕ อุดหนุนโรงเรียนวัดราษฎร
บํารุง

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต )
อุดหนุนโรงเรียนวัดราษฎรบํารุง

งบประมาณ
30,000

พื้นที่

หนวย
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
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

เพื่อจายเปนคาใชจายตาม

/

อบต.

โครงการจัดสงกลองยาว
รวมงานประเพณีแขงเรือยาว
ประจําปของอําเภอหลังสวน
๖ อุดหนุนวัดตางๆ ตามโครงการ
จัดสงขบวนเรือพระบก
เขารวมประเพณีแขงขันเรือยาว
อําเภอหลังสวน

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

90,000

อําเภอ

หลังสวน

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

สํานักงานปลัด
อบต.

/

หนา 19

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม
1.5 แผนงานงบกลาง
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต )

หนวย
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
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.

7,031,700 ต.บางมะพราว สํานักงานปลัด /
อบต.

๑ เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ

เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ ตําบลบางมะพราว

2 เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ

เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูพิการ ตําบลบางมะพราว

960,000

๓ สงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูติดเชื้อเอดส

สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูติด
เชื้อเอดส ตําบลบางมะพราว

๔ สมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพระดับพื้นที่
อบต.บางมะพราว
๕ โครงการคาใชจายในการ
บรรเทาความเดือดรอน
ของราษฎร ต.บางมะพราว

ผูพิการ

พื้นที่

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ต.บางมะพราว สํานักงานปลัด /
อบต.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

18,000

ต.บางมะพราว สํานักงานปลัด /
อบต.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

จายเงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพระดับพื้นที่
อบต.บางมะพราว

90,000

ต.บางมะพราว สํานักงานปลัด
อบต.

คาใชจายในการ
บรรเทาความเดือดรอน
ของราษฎร ต.บางมะพราว

200,000 ต.บางมะพราว สํานักงานปลัด
อบต.
กองชาง

/

/

/

/

/

/

/

/

/

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563- องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

/

/

/

/

หนา 20

2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต )
๑ โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางทองถนน

๒ คาจัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง
อบต. บางมะพราว

๓ คาครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

คาใชจายในการปองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางทองถนนใน
ตําบลบางมะพราว
ชวงเทศกาลสําคัญ
คาใชจายในการ
จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง

จัดซื้อเครื่องดับเพลิง
หัวฉีดชนิดปรับฝอย
จํานวน 1 ชุด
(รายละเอียดเปนไปตามมาตฐาน
ผูผลิตฯ)

10,000

หนวย
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
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 สํานักงานปลัด

/

/

/

/

/

อบต.

5,000

28,000

อบต.

สํานักงานปลัด
อบต.

ต.บางมะพราว สํานักงานปลัด
อบต.

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

/

หนา 21

2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย
2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
หนวย
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
โครงการ/กิจกรรม
พื้นที่
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.
คาใชจายในการดําเนินการ
10,000 ต.บางมะพราว สํานักงานปลัด
๑ โครงการปองกันและแกไข
/
/
ปญหายาเสพติด

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
เชน คาจัดฝกอบรม สัมมนา การ
รณรงคประชาสัมพันธ การบําบัด
ฟนฟูผูเสพ ผูติดยาเสพติด และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

อบต.

หนา 22

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

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
สงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

งบประมาณ
10,000

พื้นที่

หนวย
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
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.

/

สงเสริมการประกอบอาชีพ
การพัฒนาทั้งในระดับครัวเรือน
ระดับชุมชน และระดับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เชน
สงเสริมกิจกรรมลดรายจาย
เพิ่มรายได ฯลฯ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
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4. ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานการพัฒนาเมืองและชุมชน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต )
1 จัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร
คาจัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร

งบประมาณ
6,000

อบต.
ต.บางมะพราว

200,000

อบต.
ต.บางมะพราว

1กําลังไฟฟา 2,000 วัตต
2.ความเร็วรอบขณะเดิน
เครื่องเปลา ไมนอยกวา
3,500 รอบ/นาที่
จํานวน 1 เครื่อง

๒ โครงการกอสรางปรับปรุง
อาคารเก็บพัสดุของ อบต.

คากอสรางปรับปรุงอาคารเก็บ
พัสดุของ อบต.
ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา
42 ตร.ม.

พื้นที่

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

หนวย
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
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
/

กองชาง

/

/
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4. ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานการพัฒนาเมืองและชุมชน
4.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต )
1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต - คากอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ซอยกลาง หมูที่ 11
อบต.บางมะพราว

งบประมาณ
250,000

หมูที่ 11
ต.บางมะพราว

250,000

หมูที่ 2
ต.บางมะพราว

เสริมเหล็ก
กวาง 4 ม.
ยาว 95 ม.
หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ดําเนินการ
ไมนอยกวา 380 ตร.ม.

๒ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต - คากอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
เสริมเหล็ก
ซอยในลุม หมูที่ 2
กวาง 4 ม.
ยาว 95 ม.
หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ดําเนินการ
ไมนอยกวา 380 ตร.ม.

พื้นที่

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563- องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

หนวย
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
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
/
/

กองชาง

/

/

หนา 25

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต )
- คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เสริมเหล็ก
กวาง 4 ม.
ซอยบานนายเปยก หมูที่ 10 ยาว 95 ม.
อบต.บางมะพราว
หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ดําเนินการ
ไมนอยกวา 380 ตร.ม.
4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต - คากอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
เสริมเหล็ก
สายชายเขา-บานน้ําตก
กวาง 5 ม.
หมูที่ 1
ยาว 154 ม.
อบต.บางมะพราว
หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ดําเนินการ
ไมนอยกวา 770 ตร.ม.

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต - คากอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
สายชายเขา-หวยหลอด
หมูที่ 5
อบต.บางมะพราว

เสริมเหล็ก
กวาง 4 ม.
ยาว 95 ม.
หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ดําเนินการ
ไมนอยกวา 380 ตร.ม.

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
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
/
/

250,000

หมูที่ 10
ต.บางมะพราว

500,000

หมูที่ 1
ต.บางมะพราว

กองชาง

250,000

หมูที่ 5
ต.บางมะพราว

กองชาง

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

/

/

/

/
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ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต )
6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต - คากอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
สายเตาปูน
หมูที่ 4
อบต.บางมะพราว

8 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง
ซอย คุมสม
หมูที่ 6
อบต.บางมะพราว

หนวย
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
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
/
/

หมูที่ 4
ต.บางมะพราว

250,000

หมูที่ 7
ต.บางมะพราว

กองชาง

/

/

100,000

หมูที่ 6
ต.บางมะพราว

กองชาง

/

/

เสริมเหล็ก
กวาง 3 ม.
ยาว 120 ม.
หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ดําเนินการ
ไมนอยกวา 360 ตร.ม.
- คาซอมแซมถนนลูกรัง
ซอยคุมสม
กวาง 5 ม.

พื้นที่

250,000

เสริมเหล็ก
กวาง 4 ม.
ยาว 95 ม.
หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ดําเนินการ
ไมนอยกวา 380 ตร.ม.

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต - คากอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
สายอางเก็บน้ํา
หมูที่ 7
อบต.บางมะพราว

งบประมาณ

ยาว 610 ม.
ลงลูกรังไมนอยกวา 366 ลบ.ม.
พรอมเกรดบดอัดแนน

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
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ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
9 โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง
ซอยบานนางกรีด
หมูที่ 8
อบต.บางมะพราว

10 โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง
ซอยบานนายณรงค
หมูที่ 14
อบต.บางมะพราว

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต )

งบประมาณ

พื้นที่

200,000
คาบุกเบิกถนนลูกรัง
ซอยบานนางกรีด
กวาง 4 ม.
ยาว 780 ม.
โดยลงลูกรังไมนอยกวา 624 ลบ.ม.
พรอมเกรดบดอัดแนน

หมูที่ 8
ต.บางมะพราว

100,000
คาบุกเบิกถนนลูกรัง
ซอยบานนายณรงค
กวาง 5 ม.
ยาว 360 ม.
โดยลงลูกรังไมนอยกวา 270 ลบ.ม.
พรอมเกรดบดอัดแนน

หมูที่ 14
ต.บางมะพราว

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

หนวย
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
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
/
/

กองชาง

/

/

หนา 28

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

100,000

๒ คาใชจายในการรับรองและ
พิธีการ

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

๓ คาจัดการเลือกตั้ง และการ
เลือกตั้งซอม นายก และ
ส.อบต.บางมะพราว

จายเปนคาใชจายในการเลือก
ตั้งและเลือกตั้งซอมของนายก
องคการบริหารสวนตําบลและ
สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล

๑

คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ

พื้นที่
อบต.

หนวย
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
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.
กองคลัง

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

150,000

อบต.
สํานักงานปลัด
และภายใน
อบต.
ราชอาณาจักร กองคลัง
ไทย

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

400,000

อบต.
สํานักงานปลัด
บางมะพราว
อบต.

/

/

/

/

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต )

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
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.

๔ จางที่ปรึกษาเพื่อวิจัยและ
ประเมินผลการสํารวจ
ความพึงพอใจในการบริการ
ขององคการบริหารสวน
ตําบลบางมะพราว

จายเปนคาจางสถาบันที่นา
เชื่อถือในการสํารวจความ
พึงพอใจของประชาชนที่มา
ขอรับบริการจาก อบต.บาง
มะพราว

20,000

อบต.
บางมะพราว

สํานักงานปลัด
อบต.

๖ จัดซื้อกลองสีสี่ชองสําหรับ
เก็บเอกสาร แบบปด
จํานวน 1 ตัว

คาจัดซื้อกลองสีสี่ชองสําหรับ
เก็บเอกสาร แบบปด
ขนาด 116 ซม. X 42 ซม.
จํานวน 1 ตัว

12,000

อบต.
บางมะพราว

สํานักงานปลัด

๗ จัดซื้อเกาอี้พนักพิง ปรับระดับ

- คาจัดซื้อเกาอี้พนักพิง
ปรับระดับ จํานวน 2 ตัว
(รายละเอียดตามมาตรฐานผูผลิตฯ)

4,000

อบต.

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

สํานักงานปลัด

/

/

/

หนา 30

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต )

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
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.

2,000

อบต.

สํานักงานปลัด

5,500

อบต.

สํานักงานปลัด
อบต.

/

10 จัดซื้อตูเหล็กสําหรับ
คาจัดซื้อตูเหล็กจัดเก็บเอกสาร
เก็บเอกสาร แบบ 2 บานประตู แบบ 2 บานประตู
จํานวน 2 ตู
จํานวน 2 ตู
(รายละเอียดตามมาตรฐานผูผลิต)

11,000

อบต.

กองคลัง
อบต.

/

10 จัดซื้อพัดลมโรงงาน

3,000

อบต.

สํานักปลัด

/

๘ จัดซื้อโตะคอมพิวเตอร
จํานวน 1 ตัว

๙ จัดซื้อโตะเหล็ก 4 ลิ้นชัก
สําหรับนั่งทํางาน
จํานวน 1 ตัว

คาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร
ชนิดไม
จํานวน 1 ตัว
(กวางไมนอยกวา 60 ซม.
ยาวไมนอยกวา 120 ซม.
สูงไมนอยกวา 75 ซม.
คาจัดซื้อโตะเหล็ก 4 ลิ้นชัก
สําหรับนั่งทํางาน
กวางไมนอยกวา 65 ซม.
ยาวไมนอยกวา 105 ซม.
สูงไมนอยกวา 75 ซม.

คาจัดซื้อพัดลมโรงงาน

ขนาดไมนอยกวา 22 นิ้ว

ขนาดไมนอยกวา 22 นิ้ว

จํานวน 1 ตัว

จํานวน 1 ตัว

/

อบต.

(รายละเอียดตามมาตรฐานผูผลิต)

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563- องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
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รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต )

งบประมาณ

คาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
สําหรับสํานักงาน
ขนาดหนาจอไมนอยกวา 19 นิ้ว
(รายละเอียดคุณลักษณะเปนไปตาม
มาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลฯ)

34,000

๑๒ จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร
แอลอีดี ขาวดํา(18 หนา/นาที) หรือแอลอีดี ขาวดํา (18หนา/นาที)
จํานวน 2 เครื่อง
จํานวน 2 เครื่อง
(รายละเอียดคุณลักษณะเปนไปตาม
มาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลฯ)
13 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา
คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา
ขนาด 800 VA
ขนาด 800 VA
จํานวน 3 เครื่อง
จํานวน 3 เครื่อง

5,200

อบต.

(สํานักปลัด
1 เครื่อง)
(กองคลัง
1 เครื่อง)

7,500

อบต.

(สํานักปลัด
1 เครื่อง)
(กองคลัง
2 เครื่อง)

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑๑ จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 2 เครื่อง

พื้นที่
อบต.

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

หนวย
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
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.
(สํานักปลัด
1 เครื่อง)
(กองคลัง
1 เครื่อง)

/

/

/

หนา 32

5. ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการการเมืองและการบริหารจัดการ
5.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
หนวย
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
โครงการ/กิจกรรม
พื้นที่
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 การจัดทําแผนพัฒนาตําบล จายเปนคาใชจายในการจัดทํา
/
/
/
แผนชุมชน,ประชาคม

แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน
การจัดเวทีประชาคม การ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ เพื่อนําขอมูลมาจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

อบต.

หนา 33

6. ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการพัฒนาการทองเที่ยว
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
หนวย
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
โครงการ/กิจกรรม
พื้นที่
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.
คาใชจายในการดําเนินกิจกรรม
30,000 ต.บางมะพราว สํานักงานปลัด
1 โครงการลดขยะตนทาง
/
/
ประจําป 2563

การใหความรู การรณรงคการคัด
แยกขยะ เชน คาจัดฝกอบรม การ
รณรงคประชาสัมพันธ คาวัสดุ
การศึกษาดูงาน และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

อบต.

6. ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการพัฒนาการทองเที่ยว
6.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
หนวย
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
โครงการ/กิจกรรม
พื้นที่
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.
1 จัดซื้อทุนลอยน้ําอเนกประสงค คาจัดซื้อทุนลอยน้ําอเนกประสงค 500,000
หมูที่ 12
/
ผลิตจากพลาสติก ประเภท
HMWHDPE
ขนาด 500 x 5,000 x 400 มม.
(รายละเอียดเปนไปตามมาตรฐาน
ผูผลิตฯ)

ต.บางมะพราว

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

หนา 34

7. ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาดานการบริหารจัดการน้ํา
7.1 แผนงานการพาณิชย
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต )
1 จัดซื้อเครื่องสูบน้ําบาดาล
(Submerrsible)
ขนาด 1 แรงมา 220 โวลต
จํานวน 1 ตัว

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําบาดาล
(Submerrsible)
ขนาด 1 แรงมา 220 โวลต
จํานวน 1 ตัว
ปริมาณน้ําที่ 20-60 ลิตรตอนาที
สงสูง 50 ม.
2 จัดซื้อเครื่องสูบน้ําบาดาล
คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําบาดาล
(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.
3 จัดซื้อเครื่องสูบน้ําบาดาล
คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําบาดาล
(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
18,000

หนวย
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
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

/

/

พื้นที่

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

หนา 35

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมูบาน หมูที่ 3
ต.บางมะพราว อ.หลังสวน
จ.ชุมพร

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต )
คาปรับปรุงระบบประปาหมูบาน
หมูที่ 3 โดยการติดตั้ง
วางทอเมนจายน้ํา PVC ขนาด 3 นิ้ว
ชั้น 8.5 ชนิดปลายบาน
ระยะทาง 870 ม.

งบประมาณ

หนวย
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
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 กองชาง
/
/
พื้นที่

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

หนา 36

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
1.ประเภทครุภัณฑ
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ
ครุภัณฑ
ที่
-

-

รายละเอียดของ
ครุภัณฑ
-

งบประมาณ สถานที่
หนวยงาน
พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
-

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม
1.2 แผนงานการศึกษา
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต )
๑ คาอาหารกลางวัน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.
บางมะพราว

2 คาจัดการเรียนการสอน

คาจางประกอบอาหารกลางวัน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.
บางมะพราว

คาจัดการเรียนการสอน (ราย
(รายหัว) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หัว) วัสดุการศึกษา วัสดุงานบาน
ในสังกัด อบต. ฯ จํานวน 1 งานครัว จัดสรรใหเด็กเล็กศูนย
ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. ฯ
จํานวน 1 ศูนย

แบบ ผด.02/1

-

-

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

308,700 ต.บางมะพราว สํานักงานปลัด
อบต.

128,600 ต.บางมะพราว สํานักงานปลัด
อบต.

พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
/

/

/

/

/

/

/

/

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ

พื้นที่

/

/

/

/

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2561 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ลําดับ

/

หนา 11
หนวย

พ.ศ. ๒๕60

พ.ศ. ๒๕61

ที่

โครงการ/กิจกรรม

พื้นที่

(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.

๓ สนับสนุนคาอาหารเสริมนม สนับสนุนคาอาหารเสริม (นม)
แกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แกเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อบต. บางมะพราว
อบต. บางมะพราว

120,720 ต.บางมะพราว สํานักงานปลัด
อบต.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

๔ สนับสนุนคาอาหารเสริมนม สนับสนุนคาอาหารเสริม (นม)
โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ โรงเรียนในพื้นที่ ๕ แหง
ตําบลบางมะพราว

779,890 ต.บางมะพราว สํานักงานปลัด
อบต.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

๕ อุดหนุนคาจางบุคลากรทาง อุดหนุนคาจางแกบุคลากร
การศึกษาแกโรงเรียนใน
ทางการศึกษาแกโรงเรียน
พื้นที่
จํานวน ๕ แหง ในเขตพื้นที่
ตําบลบางมะพราว

360,000 ต.บางมะพราว สํานักงานปลัด
อบต.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1,628,000 ต.บางมะพราว สํานักงานปลัด
อบต.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

๖ อุดหนุนคาอาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียนในเขต
พื้นที่

อุดหนุนคาอาหารกลางวัน
นักเรียน โรงเรียน จํานวน
๕ แหง ในเขตพื้นที่ตําบล
บางมะพราว

๗ จัดหาวัสดุสํานักงานแก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อบต. บางมะพราว

จายเปนคาวัสดุการศึกษาแก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

10,000

ต.บางมะพราว สํานักงานปลัด
อบต.

/

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2561 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

8 จัดหาวัสดุงานบานงานครัว

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
(ผลผลิต )
จายเปนคาวัสดุสํานักงานแก

20,000

พื้นที่

หนา 12
หนวย
ดําเนินการ

ต.บางมะพราว สํานักงานปลัด

พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
/

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อบต. บางมะพราว

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

อบต.

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม
1.3 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต )
๑ โครงการรณรงคฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา

เพื่อจายเปน คาใชจายในการ
จัดทําโครงการรณรงคฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา เชน คา
จัดฝกอบรม สัมมนา คาวัสดุ
อุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร
คาจัดทําปายประชาสัมพันธ
คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ

30,000

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

ต.บางมะพราว สํานักงานปลัด
อบต.

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2561 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม
1.4 แผนงานสังคมสงคราะห
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต )
-

-

-

-

พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
/

หนา 13

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

-

-

พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม
1.5 แผนงานความเข็มแข็งชุมชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
หนวย
พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
โครงการ/กิจกรรม
พื้นที่
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.
20,000 ต.บางมะพราว สํานักงานปลัด
1 โครงการสงเสริมจัดตั้งสภาเด็ก จัดโครงการการสงเสริมการ
/
และเยาวชนตําบลบางมะพราว จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตําบล
บางมะพราว
๒ โครงการสงเสริมกิจกรรม
ศูนยพัฒนาครอบครัว

คาใชจายในการจัด
โครงการสงเสริมกิจกรรม
ศูนยพัฒนาครอบครัว

อบต.

20,000

ต.บางมะพราว สํานักงานปลัด
อบต.

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2561 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม
1.6 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต )
๑ โครงการสงเสริมการเลนกีฬา คาใชจายในการสงเสริมการ
เลนกีฬา การแขงขันกีฬาของ
นักเรียน เยาวชน และประชาชน

/

หนา 14

พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
350,000 ต.บางมะพราว สํานักงานปลัด
/
/
พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ
อบต.

เพื่อสนับสนุนใหประชาชนออก
กําลังกายและมีความสมานฉันท
๒ โครงการจัดงานตาง ๆ ซึ่ง คาใชจายในการจัดงานตาง ๆ
เปนวันสําคัญของทางราชการ ซึ่งเปนวันสําคัญของทาง
ราชการ เชน วันเด็ก ฯ

300,000 ต.บางมะพราว สํานักงานปลัด
อบต.

๓ โครงการแขงขันเรือยาว

400,000 ต.บางมะพราว สํานักงานปลัด
อบต.

อําเภอหลังสวน

คาใชจายในการเตรียมความ
พรอมในการแขงขันเรือยาว
ประจําปของอําเภอหลังสวน

๔ อุดหนุนอําเภอหลังสวนตาม เพื่อจายเปนเปนคาใชจายตาม

15,000

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาท
พระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

อําเภอหลังสวน สํานักงานปลัด
อบต.

/

/

/

/

บํารุง

๖ อุดหนุนวัดราษฎรบํารุง

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
(ผลผลิต )
เพื่อจายเปนใชจายตาม
โครงการจัดสงกลองยาว
รวมงานประเพณีแขงเรือยาว
ประจําปของอําเภอหลังสวน

30,000

เพื่อจายเปนคาใชจายตาม
โครงการสอนพระปริยัติธรรม

20,000

พื้นที่

/

/

/

/

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2561 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๕ อุดหนุนโรงเรียนวัดราษฎร

/

หนา 15
หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
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.

วัดราษฎรบํารุง สํานักงานปลัด

อบต.

/

วันอาทิตย
7 อุดหนุนวัดราษฎรบํารุง

โครงการมุทิตาจิรดน้ําดําหัว

100,000

วัดราษฎรบํารุง สํานักงานปลัด

ผูสูงอายุ
๘ อุดหนุนวัดราษฎรบํารุง

อุดหนุนวัดราษฎรบํารุง เพื่อ
ใชจายตามโครงการจัดสงเรือ
พระบก รวมงาน
ประเพณีแขงเรือยาวประจําป
ของอําเภอหลังสวน

อบต.
30,000

วัดราษฎรบํารุง สํานักงานปลัด

๑๐ อุดหนุนวัดคีรีวงค

/

อบต.

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2561 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๙ อุดหนุนวัดนาทิการาม

/

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
(ผลผลิต )
อุดหนุนวัดนาทิการาม เพื่อ
ใชจายตามโครงการจัดสงเรือ
พระบก รวมงาน
ประเพณีแขงเรือยาวประจําป
ของอําเภอหลังสวน

30,000

เพื่อจายเปนคาใชจายตาม
โครงการจัดสงเรือพระบก
รวมงานประเพณีแขงเรือยาว

30,000

พื้นที่

หนา 16
หนวย
ดําเนินการ

วัดนาทิการาม สํานักงานปลัด
อบต.

วัดคีรีวงค

สํานักงานปลัด
อบต.

พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
/

/

ประจําปของอําเภอหลังสวน

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2561 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

หนา 17

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม
1.7 แผนงานงบกลาง
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต )

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
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
ผูสูงอายุ

เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ ตําบลบางมะพราว

6,507,600 ต.บางมะพราว สํานักงานปลัด
อบต.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2 เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ

เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูพิการ ตําบลบางมะพราว

931,200 ต.บางมะพราว สํานักงานปลัด
อบต.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

๓ สงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูติดเชื้อเอดส

สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูติด
เชื้อเอดส ตําบลบางมะพราว

18,000

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

๔ สมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพระดับพื้นที่
อบต.บางมะพราว

จายเงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพระดับพื้นที่
อบต.บางมะพราว

100,000 ต.บางมะพราว สํานักงานปลัด
อบต.

๕ โครงการคาใชจายในการ
บรรเทาความเดือดรอน
ของราษฎร ต.บางมะพราว

อุดหนุนคาใชจายในการ
บรรเทาความเดือดรอน
ของราษฎร ต.บางมะพราว

500,000 ต.บางมะพราว สํานักงานปลัด
อบต.
กองชาง

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ผูพิการ

ต.บางมะพราว สํานักงานปลัด
อบต.

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2561 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

/

/

/

/

หนา 18

2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
หนวย
โครงการ/กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต )
ดําเนินการ
๑ โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางทองถนน

คาใชจายในการปองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางทองถนนใน
ตําบลบางมะพราว

20,000

ต.บางมะพราว

สํานักงานปลัด
อบต.

พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
/

/

/

2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย
2.2 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
หนวย
พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
โครงการ/กิจกรรม
พื้นที่
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.
15,000 ต.บางมะพราว สํานักงานปลัด
๑ โครงการปองกันและแกไข คาใชจายในการดําเนินการ
/
ปญหายาเสพติด

ปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด เชน คาจัดฝกอบรม
สัมมนา การรณรงค
ประชาสัมพันธ การบําบัดฟนฟูผู
เสพ ผูติดยาเสพติด และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2561 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

อบต.

หนา 19

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

20,000

สงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

อบต.

สํานักงานปลัด

บางมะพราว

อบต.

พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
/

สงเสริมการประกอบอาชีพ
การพัฒนาทั้งในระดับครัวเรือน
ระดับชุมชน และระดับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เชน
สงเสริมกิจกรรมลดรายจาย
เพิ่มรายได ฯลฯ
๒ โครงการตามรอบพอ
"คําสอนพอ"

คาใชจายในการจัด
โครงการตามรอบพอ
"คําสอนพอ"

30,000

ต.บางมะพราว สํานักงานปลัด
อบต.

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2561 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
4. ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานการพัฒนาเมืองและชุมชน

/

หนา 20

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต )
469,000
1 โครงการกอสรางโรงจอดรถ - คากอสรางโรงจอดรถ
บริเวณองคการบริหารสวน
ตําบลบางมะพราว อําเภอ
หลังสวน จังหวัดชุมพร

กวาง 6.๐๐ เมตร
- ยาว 25 เมตร
- มีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา
150 ตารางเมตร
- ปายประชาสัมพันธโครงการ
จํานวน ๑ ปาย

๒ โครงการกอสรางถนน คสล. - คากอสรางถนนคอนกรีต
สายลาง หมูที่ 3
เสริมเหล็ก กวาง 4.๐๐ เมตร
- ระยะทาง 150 เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร
- มีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา
600 ตารางเมตร
- ปายประชาสัมพันธโครงการ
จํานวน ๑ ปาย

406,000

พื้นที่
หมูที่ 3
ต.บางมะพราว

หนวย
ดําเนินการ
กองชาง

หมูที่ 3
สํานักงานปลัด
ต.บางมะพราว
อบต.

พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
/

/

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2561 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
(ผลผลิต )

๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต - คากอสรางถนนคอนกรีต

339,000

หนา 21

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

หมูที่ 1

สํานักงานปลัด

พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
/

เสริมเหล็กสายทางซอยชายเขา เสริมเหล็ก กวาง 5.๐๐ เมตร
น้ําตก หมูที่ 1
- ระยะทาง 120 เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร
- มีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา
600 ตารางเมตร
- ปายประชาสัมพันธโครงการ
จํานวน ๑ ปาย

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต - คากอสรางถนนคอนกรีต
ภายในองคการบริหารสวน
ตําบล

เสริมเหล็ก กวาง 6.๐๐ เมตร
- ระยะทาง 120 เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร
- มีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา
720 ตารางเมตร
วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด
0.80 ม.(มอก.ชั้น 3) จํานวน 8 ม.
- ปายประชาสัมพันธโครงการ
จํานวน ๑ ปาย

499,000

ต.บางมะพราว

อบต.

หมูที่ 3
ต.บางมะพราว

กองชาง

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2561 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

/

หนา 22

ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต )
406,000
5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต - คากอสรางถนนคอนกรีต
สายทาง ซอยบางกุง หมูที่ 9 เสริมเหล็ก กวาง ๔.๐๐ เมตร
- ระยะทาง 150 เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร
- มีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา
600 ตารางเมตร
- ปายประชาสัมพันธโครงการ
จํานวน ๑ ปาย

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต - คากอสรางถนนคอนกรีต
สายหลังวัดราษฎรบํารุง
หมูที่ 8 ตอ หมูที่ 10

เสริมเหล็ก ผิวจราจรกวางขางละ

404,000

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

หมูที่ 9
ต.บางมะพราว

กองชาง

หมูที่ 8,10
ต.บางมะพราว

กองชาง

พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
/

/

0.15 เมตร
- ระยะทาง 500 เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร
- มีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา
500 ตารางเมตร
- ปายประชาสัมพันธโครงการ
จํานวน ๑ ปาย

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2561 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

หนา 23

ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต )
309,000
7 โครงการปรับภูมิทัศนบริเวณ โครงการปรับภูมิทัศนบริเวณ
องคการบริหารสวนตําบล
บางมะพราว

องคการบริหารสวนตําบล
บางมะพราว โดยการปปรับพื้นที่
ปลูกตนไม จัดสวน พื้นที่ดําเนิน
การไมนอยกวา 2,000 ตร.ม.
- ปายประชาสัมพันธโครงการ
จํานวน ๑ ปาย

พื้นที่
หมูที่ 3
ต.บางมะพราว

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2561 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

หนวย
ดําเนินการ
สํานักปลัด

พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
/

หนา 24

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

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

160,000

อบต.

๒ จัดซื้อเกาอี้พนักพิง ปรับระดับ - คาจัดซื้อเกาอี้พนักพิง
ปรับระดับ จํานวน 2 ตัว

6,500

อบต.

สํานักงานปลัด
อบต.
กองคลัง

/

๓ จัดซื้อโตะเหล็ก 4 ลิ้นชัก

- คาจัดซื้อโตะเหล็ก 4 ลิ้นชัก
สําหรับนั่งทํางาน จํานวน 1 ตัว

5,500

อบต.

สํานักงานปลัด
อบต.

/

4 จัดซื้อชั้นวางเอกสารไมอัด
ชนิด 3 ชั้นเปลือย

- คาจัดซื้อชั้นวางเอกสารไมอัด
ชนิด 3 ชั้นเปลือย
จํานวน 4 อัน

2,000

อบต.

สํานักงานปลัด
อบต.

/

๕ จัดซื้อเต็นท ขนาดเล็ก

คาจัดซื้อเต็นท ขนาดเล็ก
จํานวน 4 หลัง

16,000

อบต.

สํานักงานปลัด
อบต.

๑

คาใชจายในการเดินทางไป จายเปนคาใชจายในการ
ราชการ
เดินทางไปราชการ เพื่อเขา
รับการอบรมพัฒนาบุคลากร

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2561 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

สํานักงานปลัด
อบต.
กองคลัง

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

หนา 25

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
(ผลผลิต )

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

๖ จัดซื้อตูเหล็กสําหรับใสเอกสาร - คาจัดซื้อตูเหล็กสําหรับใส
ชนิด 2 บานประตู
เอกสารชนิด 2 บานประตู
จํานวน 2 ตู
ราคาตูละ 5,500 บาท

11,000

อบต.

กองคลัง

๗ จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ระบบ คาจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ
VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ
5 วัตต จํานวน 5 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 12,000
บาท เปนจํานวนเงิน
60,000 บาท คุณลักษณะ
พื้นฐาน

๖๐,๐๐๐

อบต.

สํานักงานปลัด
อบต.

พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
/

/

- ระบบ VHF/FM
- ยานความถี่สําหรับ
หนวยงานราชการ VHF
136 – 174 Mhz
- ประกอบดวย: ตัวเครื่อง,
แทนชารท, แบตเตอรี่ 1 กอน,
เสายาง และ เหล็กพับ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2561 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

หนา 26

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
8 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 3 เครื่อง

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
(ผลผลิต )
คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร

48,000

พื้นที่
อบต.

สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาด
ไมนอยกวา 19 นิ้ว)คุณลักษณะ
พื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง
(CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก
(2 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.3 GHz หรือดีกวา
จํานวน 1 หนวย

หนวย
ดําเนินการ
สํานักงานปลัด
กองคลัง

พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
/

- มีหนวยความจําหลัก
(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา
มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard
Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา
ขนาดความจุไมนอยกวา 1
TB หรือชนิด Solid State
Disk ขนาดความจุไมนอย
กวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา
จํานวน 1 หนวย

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2561 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

หนา 27

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
(ผลผลิต )

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย
(Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา
มี Contrast Ratio ไมนอยกวา
600:1 และมีขนาดไมนอยกวา
18.5 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

9 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา
ขนาด 800 VA
จํานวน 10 เครื่อง
(กองคลัง 3 เครื่อง)
(สํานักปลัด 7 เครื่อง )

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา
ขนาด 800 VA
คุณลักษณะพื้นฐาน
–มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอย
กวา 800 VA (480 Watts)
–สามารถสํารองไฟฟาไดไม
นอยกวา 15 นาที

28,000

อบต.

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2561 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

สํานักปลัด
อบต.
กองคลัง

/

หนา 28

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
10 คาจัดซื้อเครื่องพิมพ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
(ผลผลิต )

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อ
Multifunction แบบฉีดหมึก เครื่องพิมพ Multifunction
(Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1
เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน

7,700

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

อบต.

กองคลัง

พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
/

- เปนอุปกรณที่มีความสามารถ
เปน Printer, Copier,
Scanner และ FAX ภายใน
เครื่องเดียวกัน
- ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก
(Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพไม
นอยกวา 4,800x1,200 dpi
หรือ 1200x4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาว
ดําไมนอยกวา 33 หนาตอนาที
(ppm) หรือ 15 ภาพตอนาที
(ipm)
- มีความเร็วในการพิมพรางสีไม
นอยกวา 15 หนาตอนาที
(ppm) หรือ 10 ภาพตอนาที
(ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด
- มีความละเอียดในการสแกน
สูงสุดไมนอยกวา
1,200x2,400 dpi

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2561 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

หนา 29

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
(ผลผลิต )

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ
(Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารได
ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไม
นอยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได 25
ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย
(Network Interface) แบบ
(10/100 Base-T หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชงานผานเครือขาย
ไรสาย (Wi-Fi) ได
- สามารถใชไดกับ A4, Letter,
Legal และ Custom) โดยถาด
ใสกระดาษไดไมนอยกวา 100
แผน

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2561 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

หนา 30

5. ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการ
5.2 แผนงานความเข็มแข็งชุมชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต )

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

๑ การทําแผนพัฒนาตําบล,
แผนชุมชน,ประชาคม

จายเปนคาใชจายในการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน
การจัดเวทีประชาคม การ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ เพื่อนําขอมูลมา
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ฯลฯ

30,000

ต.บางมะพราว สํานักงานปลัด
อบต.

๒ จางที่ปรึกษาเพื่อวิจัยและ
ประเมินผลการสํารวจ
ความพึงพอใจในการบริการ
ขององคการบริหารสวน
ตําบลบางมะพราว

จายเปนคาจางสถาบันที่นา
เชื่อถือในการสํารวจความ
พึงพอใจของประชาชนที่มา
ขอรับบริการจาก อบต.บาง
มะพราว

20,000

อบต.
บางมะพราว

๓ จัดการเลือกตั้ง และการ
เลือกตั้งซอม นายก และ
ส.อบต.บางมะพราว

จายเปนคาใชจายในการเลือก
ตั้งและเลือกตั้งซอมของนายก
องคการบริหารสวนตําบลและ
สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล

30,000

อบต.
บางมะพราว
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สํานักงานปลัด
อบต.

สํานักงานปลัด
อบต.

พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
/

/

/

/

/
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5. ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการ
5.3 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต )
21,000
1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

อบต.

กองชาง

พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
/

โนตบุก สําหรับงาน
โนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน

(CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก
(2 core) จํานวน 1 หนวย โดย
มีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง
หรือดีกวา ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาด
ไมนอยกวา 2 MB ตองมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมนอยกวา 2.1 GHz
และมีหนวยประมวลผลดาน
กราฟก (Graphics
Processing Unit) ไมนอยกวา
8 แกน หรือ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2561 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

หนา 32

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
(ผลผลิต )

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาด
ไมนอยกวา 3 MB ตองมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมนอยกวา 2.5 GHz
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาไดในกรณีที่ตองใช
ความสามารถในการประมวลผล
สูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM)
ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาด
ไมนอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard
Drive) ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB จํานวน 1 หนวย
หรือ ชนิด Solid State Disk
ขนาดความจุไมนอยกวา 120
GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความ
ละเอียดไมนอยกวา 1,366 x
768 Pixel และมีขนาดไมนอย
กวา 12 นิ้ว

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2561 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
(ผลผลิต )

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

อบต.

กองชาง

พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- มี DVD-RW หรือดีกวา
จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย
(Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชงาน Wi-Fi
(802.11b, g, n) และ
Bluetooth ไดเปนอยางนอย

2 คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีด คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีด
หมึก (INKJET Printer)
สําหรับกระดาษ ขนาด A3

7,900

/

หมึก (INKJET Printer) สําหรับ
กระดาษ ขนาด A3 จํานวน 1
เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
มีความละเอียดในการพิมพไม
นอยกวา 1,200 X 1,200 dpi
- ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก
(Inkfet)
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
(ผลผลิต )

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

อบต.

กองชาง

พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- มีความเร็วในการพิมพรางขาว
ดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 30 หนาตอนาที (ppm)
หรือ 10.2 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพรางสี
สําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 17 หนาตอนาที (ppm)
หรือ 8.1 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface)
แบบ Parallel หรือ USB 2.0
หรือดีกวา จํานวนไมนอย กวา
1 ชอง
- สามารถใชไดกับ A3, A4,
Letter, Legal และ Custom
โดยถาดใสกระดาษไดไมนอย
กวา 100 แผน

3 คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําบาดาล
แบบ Submersible

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําบาดาล
แบบ Submersible ขนาด

ขนาด 1.5 แรงมา 220 V

1.5 แรงมา 220 V ปริมาณน้ํา
ที่ 60 L/min สงสูง 30 - 70
เมตร จํานวน 1 เครื่อง

26,000
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/
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ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
4 จัดซื้อเครื่องสูบน้ําบาดาล

แบบ Submersible ขนาด
2 แรงมา 220 V

5 คาจัดซื้อไขควงกระแทกไร
สาย จํานวน 1 เครื่อง

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
(ผลผลิต )

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
/

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําบาดาล
แบบ Submersible ขนาด 2
แรงมา 220 V
ปริมาณน้ําที่ 70 L/min สงสูง
40 - 80 เมตร จํานวน 1
เครื่อง

29,000

อบต.

กองชาง

คาจัดซื้อไขควงกระแทกไรสาย
จํานวน 1 เครื่อง

4,000

อบต.

กองชาง

/

3,500

อบต.

กองชาง

/

คุณสมบัติ
- ความเร็วรอบ 0- 2,400
รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด 90 นิวตันเมตร
- กําลัง 10.8 V

6 คาจัดซื้อเครื่องเจียไฟฟา
จํานวน 1 เครื่อง

คาจัดซื้อเครื่องเจียไฟฟา
จํานวน 1 เครื่อง
คุณสมบัติ
- กําลังไฟ 570 วัตต
- ความเร็วรอบ 12,000 รอบ/
นาที
- ขนาดใบ 4 นิ้ว
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ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
7 คาจัดซื้อสวานกระแทก

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
(ผลผลิต )

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
/

คาจัดซื้อสวานกระแทก
จํานวน 1 เครื่อง
คุณสมบัติ
- กําลังไฟ 550 วัตต
- ความเร็วรอบ 2,800 รอบ/
นาที
- เจาะคอนกรีต 13 มม.
- เจาะไม 25 มม.
- เจาะเหล็กกลา 10 มม.

3,500

อบต.

กองชาง

8 คาจัดซื้อสวานไฟฟา จํานวน คาจัดซื้อสวานไฟฟา จํานวน 1

8,500

อบต.

กองชาง

/

34,000

อบต.

กองชาง

/

จํานวน 1 เครื่อง

1 เครื่อง

เครื่อง
คุณสมบัติ
- กําลังไฟ 800 w
- อัตรากระแทก 0-4000
ครั
้ง/นาทีว 0-900 รอบ/นาที
- ความเร็

9 คาจัดซื้อกลองระดับ ขนาด คาจัดซื้อกลองระดับ ขนาด
กําลังขยาย 30 เทา

กําลังขยาย 30 เทา จํานวน
1 ชุด เปนเงิน 34,000 บาท
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
- เปนกลองชนิดอัตโนมัติพรอม
ขาตั้ง
- กลองเล็งเปนระบบเห็นภาพตั้ง
ตรงตามธรรมชาติ
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
(ผลผลิต )

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

มีกําลังขยายไมนอยกวา 30เทา
- ขนาดเสนผาศูนยกลางของ
เลนสปากกลองไมนอยกวา
35 มิลลิเมตร
- ขนาดความกวางของภาพที่
เห็นในระยะ 100 เมตร
ไมนอยกวา 2.30 เมตร หรือ
1 องศา 20 ลิปดา
- ระยะมองเห็นภาพชัดใกลสุดไม
เกิน 2 เมตร
- คาตัวคูณคงที่ 100
- มีระบบอัตโนมัติโดยใช
Compensator ที่มีชวงการ
ทํางานของระบบอัตโนมัติไม
นอยกวา + / - 12 ลิปดา
- ความละเอียดในการทําระดับ
ในระยะ 1 กิโลเมตร
ไมเกิน + / - 1.5 มิลลิเมตร
- ความไวของระดับน้ําฟองกลม
ไมเกินกวา 10 ลิปดา
ตอ 2 มิลลิเมตร หรือไวกวา
- มีจานองศาอานมุมราบ 360
องศา มีขีดกํากับทุก ๆ
1 องศา
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
(ผลผลิต )

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

อบต.

กองชาง

พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- ขนาดเสนผาศูนยกลางของ
จานองศาไมนอยกวา 80
มิลลิเมตร
- อานคามุมโดยตรงไมเกิน 1
องศา
- อานคามุมโดยประมาณไม
เกิน 6 ลิปดา
- ตองไดรับประกาศนียบัตร
ISO 9001
- อุปกรณประกอบดวย
(1) มีกลองบรรจุกลองกัน
สะเทือนได
(2) มีขาตั้งกลองเลื่อนขึ้นลง
ได พรอมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด
(3) มีฝาครอบเลนส
(4) มีชุดเครื่องมือปรับแก
ประจํากลอง

๑๐ คาใชจายในการเดินทางไป จายเปนคาใชจายในการ
ราชการ
เดินทางไปราชการ เพื่อเขา
รับการอบรมพัฒนาบุคลากร

60,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2561 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
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/
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/
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/

/
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/

/
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6. ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการพัฒนาการทองเที่ยว
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
หนวย
พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
โครงการ/กิจกรรม
พื้นที่
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.
คาใชจายในการดําเนินกิจกรรม
200,000 ต.บางมะพราว สํานักงานปลัด
1 โครงการอบรมใหความรู
/
รณรงคการคัดแยกขยะ ลด
ขยะจากตนทาง

การใหความรู การรณรงคการ
คัดแยกขยะ เชน คาจัด
ฝกอบรม การรณรงค
ประชาสัมพันธ คาวัสดุ
การศึกษาดูงาน และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

อบต.

6. ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการพัฒนาการทองเที่ยว
6.2 แผนงานศาสนา วัฒธนธรรม และนันทนาการ
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
หนวย
โครงการ/กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต )
ดําเนินการ
-

-

-

-
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พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

-
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6. ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการพัฒนาการทองเที่ยว
6.3 แผนงานการเกษตร
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
หนวย
โครงการ/กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต )
ดําเนินการ
-

-

-

7. ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาดานการบริหารจัดการน้ํา
7.1 แผนงานการพาณิชย
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต )
-

-

-

-

-

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

-

-

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2561 - องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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