










ยุทธศาสตร/แผนงาน
จํานวนโครงการ

ท่ีดําเนินการ

 คิดเปนรอยละ

ของโครงการ

ท้ังหมด

จํานวน

งบประมาณ

 คิดเปนรอยละของ

งบประมาณท้ังหมด
หนวยงานรับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณปูการ

   แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.7 467,400                   1.08

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4 6.9                 2,251,000 25.59

รวม 5 8.6 2,718,400 26.67

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดีมีสุขของประชาชนในชุมชน

   แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 3.4 180,000                   2.19

   แผนงานการศกึษา 8 13.8 1,599,904                16.31

   แผนงานสาธารณสุข 3 5.2                     55,000 0.31

   แผนงานการเกษตร 2 3.4                    155,000 0.31

   แผนงานงบกลาง 4 6.9                 3,852,000 40.31

รวม 19 32.7 5,841,904 59.43

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร

แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 3.4 340,000                   3.55 สํานักปลัด

รวม 2 3.4                  340,000 3.55

กองชาง

สํานักปลัด

บัญชสีรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ

แบบผด.01

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 4



ยุทธศาสตร/แผนงาน
จํานวนโครงการ

ท่ีดําเนินการ

 คิดเปนรอยละ

ของโครงการ

ท้ังหมด

จํานวน

งบประมาณ

 คิดเปนรอยละของ

งบประมาณท้ังหมด
หนวยงานรับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรที่ 4 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสภาพแวดลอม

แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 3.4 124,000                   1.40 สํานักปลัด

รวม 2 3.4                  124,000 1.40

แผนงานบริหารงานทั่วไป 5 8.6 185,000                   1.88

แผนงานการศึกษา 4 7.0                     50,000 0.52

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 7 12.1                    155,000 1.62

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 10 17.3                    393,500 4.00

รวม 26 44.9 783,500 8.02

แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 3.4 54,000                    1.07 กองคลัง

รวม 2 3.5 54,000 1.07

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 3.4 60,000                    0.10 สํานักปลัด

รวม 2 3.4 60,000 0.10

รวมทั้งสิ้น 58 100 9,921,804 100

ยุทธศาสตรที่ 7 การรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

สํานักปลัด

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริการประชาชน

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 5



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

1.1 กอสรางถังประปา ม.1 

บริเวณบานปลักน้ําขุน

กอสรางถังประปาหมูบานชนิดถังเหล็กเก็บ

น้ําขนาดความจุ 20.00 ลบ.ม. สูง 20.00 ม.

           467,400 ม.1 ตําบลบางโกระ กองฃาง

1.2 กอสรางถนน คสล.สาย

ปอมชรบ. - เขต ม.5 ต.มะกรูด (ม.4)

ถนนคสล.  กวาง 3 ม.  

ยาว 185 ม. หนา 0.15 ม.

(ไมมีไหลทาง) พรอมฝงทอระบายน้ําขนาด 

เสนผาศูนยกลาง 0.40 ม. 

จํานวน 9 ทอน

           372,000 ตําบลบางโกระ ม.4 กองชาง

1.3 ปรับปรุงถนนสายบานหลวงยิ่ง - 

ถนนเสถียรถาวรลงแอสฟลท (ม.3)

ขนาดกวาง4.00 ม. 

ยาว 435 ม. หนา 0.05ม.

           679,000 ตําบลบางโกระ ม.3 กองชาง

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ. 2564

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2563

บัญชรีายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ

งบประมาณลําดับท่ี
หนวยงาน

ดําเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานท่ีดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณปูการ

แบบ ผด.02

แผนการดําเนนิงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 6 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



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. 2564

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2563

งบประมาณลําดับท่ี
หนวยงาน

ดําเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานท่ีดําเนินการ

1.4  ยกระดับถนนสายสี่แยก คสล.

สายวัดสุนทรวารี - 

หนาวัดสุนทรวารี (ม.2)

 พรอมปรับปรุงรางระบายน้ํา

ถนน กวาง 6.00 ม.

ยาว  125.00 ม.  

รางระบายน้ํากวาง 0. 50 ม.

ลึก 0.65 - 1.00 ม.

ยาวขางละ 200 ม.

1,100,000         ตําบลบางโกระ  ม.2 กองชาง

1.5 ปรับปรุง บํารุงรักษา หรือ

ซอมแซมถนน ที่ดิน

และสิ่งกอสรางที่อยูใน

ความรับผิดชอบของอบต.บางโกระ

 ปรับปรุง บํารุงรักษา หรือ

ซอมแซมถนน ที่ดินและสิ่งกอสรางที่อยูใน

ความรับผิดชอบของอบต.บางโกระ เชน 

อาคารสํานักงานหองประชุม  เสาไฟฟา

ถนน ประปา  เปนตน

100,000           ตําบลบางโกระ กองชาง

2.1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุคนพิการและผูดอยโอกาส

เพ่ืออํานวยความสะดวกในการออกบริการ

ตรวจสุขภาพใหแกผูสูงอายุคนพิการและ

ผูดอยโอกาส

100,000           ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

2.2 สงเสริมหนึ่งตําบล 

หนึ่งผลิตภณัฑ

เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพเสริมของ

กลุมอาชีพใหเปนที่รูจัก

             80,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดีมีสุขของประชาชนในชุมชน

แผนการดําเนนิงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 7 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



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. 2564

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2563

งบประมาณลําดับท่ี
หนวยงาน

ดําเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานท่ีดําเนินการ

2.3 แขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตําบลบางโกระ

เพ่ือสงเสริมความมีระเบียบวินัย   ปลูกฝง

การเลนกีฬา  รูแพ รูชนะ รูอภัย สุขภาพ

รางกายแข็งแรงตามวัย 1 ครั้ง/ป

25,000             ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตําบลบางโกระ

สํานักปลัดฯ

2.4 จัดประสบการณการเรียนรูนอก

สถานศึกษา

เพ่ือเปดโลกทัศนของเด็กเล็ก

ตําบลบางโกระ

25,000             จังหวัดใกลเคียงกับจังหวัดปตตานี

หรือจังหวัดปตตานี

สํานักปลัดฯ

2.5 ปจฉิมนิเทศศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล

บางโกระ

เพ่ือใหเด็กเล็กที่จบการศึกษามีความ

ภาคภูมิใจในการเรียน และไดรับประสบ

การในการเรียนรูและเปนแรงผลักดันให

เกิดการสนใจเรียนรูในอนาคต

10,000             จังหวัดใกลเคียงกับจังหวัดปตตานี

หรือจังหวัดปตตานี

สํานักปลัดฯ

2.6 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา

 - เพ่ือใหเด็กเล็กทุกคนไดรับอาหารกลาง

วันที่มีประโยชน

 - คาใชจายบริหารสถานศึกษา คา

เครื่องแบบนักเรียน สื่อการสอน 

คาหนังสือเรียน คาอุปกรณ คาจัดการเรียน

การสอนการเรียน

359,600           ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตําบลบางโกระ

สํานักปลัดฯ

แผนงานการศึกษา

แผนการดําเนนิงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 8 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



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. 2564

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2563

งบประมาณลําดับท่ี
หนวยงาน

ดําเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานท่ีดําเนินการ

2.7 จัดซื้ออาหารเสริม นมใหแก นักเรียน

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน

สังกัด สพฐ. ในพื้นที่

เพ่ือใหนักเรียนทุกคนไดรับอาหารเสริมนม 

ที่มีประโยชน

447,304           ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตําบลบางโกระ

โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่

สํานักปลัดฯ

2.8 อาหารกลางวันโรงเรียนบานลอแตก  - เพ่ือใหนักเรียนทุกคนไดรับอาหารกลาง

วันที่มีประโยชน

           296,000  โรงเรียนบานลอแตก สํานักปลัดฯ

2.9 อาหารกลางวันโรงเรียนวัดสุนทรวารี  - เพ่ือใหนักเรียนทุกคนไดรับอาหารกลาง

วันที่มีประโยชน

           412,000  โรงเรียนวัดสุนทรวารี สํานักปลัดฯ

2.10 ลานคอนกรีตดานหนาศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กองคการบริหารสวนตําบล

บางโกระ

 - เพ่ือใหเด็กนักเรียนศุนยพัฒนาเด็กเล็กมี

พ้ืนที่ในการทํากิจกรรมตางๆ

 - เพื่อปรับปรุงพ้ืนที่ปองกันสัตวมีพิษเพ่ือ

ความปลอดภัยของเด็กนักเรียนูนยพัฒนา

เด็กเล็ก

             25,000  อบต.บางโกระ สํานักปลัดฯ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 9 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



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. 2564

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2563

งบประมาณลําดับท่ี
หนวยงาน

ดําเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานท่ีดําเนินการ

2.11 สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค

พิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตร

จารย ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟา

จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

เพ่ือลดปญหาการเกิดและความเสี่ยงจาก

โรคโรคพิษสุนัขบา

             30,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

2.12 ชวยลดการติดเอดสจากแมสูลูก

สภากาชาดไทยพระเจาวรวงศเธอ

พระองคเจาโสมสวลีพระวรราชา

ทินัดดามาตุ

เพ่ือใหความรูประชาชนและลดปญหาการ

ติดเอดสจากแมสูลูก

             10,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

2.13 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

ตางๆ - วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา -

ทรายอเบท และน้ํายากําจัดลูกน้ํา

ยงุลาย

เพ่ือปองกันโรคโรงพิษสุนัขบาและโรค

ไขเลือดออก

             15,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

2.14 อบรมเชิงปฏิบัติการดานการเกษตร  - สงเสริมอาชีพและองคความรูดาน

การเกษตรใหกับเกษตรกรและประชาชน

           150,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

แผนงานการเกษตร

แผนงานสาธารณสุข

แผนการดําเนนิงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 10 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



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. 2564

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2563

งบประมาณลําดับท่ี
หนวยงาน

ดําเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานท่ีดําเนินการ

2.15 จัดซื้อวัสดุทางการเกษตร -สารเคมี

ปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว 

อาหารสัตว พันธุพืช

เพ่ือแกไขปญหาการวางงานของประชาชน 

 ในตําบล

              5,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

2.16 เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ เพ่ือจายเบ้ียยงัชีพผูสูงอายุ          3,200,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

2.17 เบ้ียยังชีพผูพิการ เพ่ือจายเบ้ียยงัชีพผูพิการ            530,000  ตําบลบางโกระ  

2.18 เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส เพ่ือจายเบ้ียยงัชีพปวยเอดส              42,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

แผนงานงบกลาง

แผนการดําเนนิงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 11 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



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. 2564

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2563

งบประมาณลําดับท่ี
หนวยงาน

ดําเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานท่ีดําเนินการ

2.19 เงิบสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพ่ือปะชาชนในตําบลบางโกระไดโครงการที่

เปนประโยชนและมีคณุภาพชีวิตที่ดี

             80,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ 

การบริหารงาน การปฏิบัติงาน

ทัศนศึกษาดูงาน เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทํางานของอบต. บางโกระใหกับคณะ

ผูบริหาร สมาชิกฯ หัวหนาสวนราชการใน

สังกัดฯ บุคลากร ฯลฯ

           320,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

3.2 ฝกอบรมใหความรูดานคุณธรรม

จริยธรรมของเจาหนาที่

ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหเจาหนาที่              20,000  อบต.บางโกระ สํานักปลัดฯ

4.1 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครทองถิ่นรักษ

โลก

เพ่ือสรางพลังมวลชนในการบริหารจัดการ

ขยะและอนุรักษทรัพยากร

120,000            ปตตานี/ตางจังหวัด สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตรที่ 4 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสภาพแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

แผนการดําเนนิงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 12 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



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. 2564

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2563

งบประมาณลําดับท่ี
หนวยงาน

ดําเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานท่ีดําเนินการ

4.2 สรางความรวมมือในการพัฒนาและ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

เพ่ือใหประชาชนหันมาใสใจและรวมมือกัน

ดานสิ่งแวดลอม

              4,000  ตําบลบางโกะ สํานักปลัดฯ

5.1 จัดทําเวทีประชาคมตางๆ เพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

พัฒนาทองถิ่น

              5,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

5.2 จัดทําแผนชุมชนหรือแผนพัฒนาทองถ่ิน  เพ่ือใหชุมชนไดมีเปาหมายแนวทางที่

ชัดเจนในการพัฒนาใหคนในชุมชนอยูดีมี

สุขในทุกบาน

             10,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

5.3 ฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับ พ.ร.บ.

ขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540

เพ่ือใหความรูความเขาใจแกประชาชน 

เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร ป พ.ศ.2540

             20,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน

แผนการดําเนนิงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 13 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



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. 2564

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2563

งบประมาณลําดับท่ี
หนวยงาน

ดําเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานท่ีดําเนินการ

5.4 สงเสริมภาวะผูนําสตรีในชุมชน เพ่ือเพิ่มภาวะผูนําใหกับกลุมสตรีในตําบล            130,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

5.5 จัดอบรมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ประชาธิปไตย  และการมีสวนรวมของ

ประชาชน

เพ่ือใหความรูความเขาใจแกประชาชนใน

การมีสวนรวมตามระบอบประชาธิปไตย

             20,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

5.6 อุดหนุนโรงเรียนบานลอแตกตาม

โครงการการเขาคายพักแรมและเดิน

ทางไกลของลูกเสือเนตรนารี

เพ่ือใหลูกเสือ-เนตรนารีไดฝกความอดทน

ความมีระเบียบวินัย รูจักชวยตัวเอง รูจัก

อยูและทํางานรวมกับผูอื่น

             15,000  โรงเรียนบานลอแตก สํานักปลัดฯ/

โรงเรียนบานลอ

แตก

5.7 อุดหนุนโรงเรียนวัดสุนทรวารีตาม

โครงการการเขาคายพักแรมและเดิน

ทางไกลของลูกเสือเนตรนารี

เพ่ือใหลูกเสือ-เนตรนารีไดฝกความอดทน

ความมีระเบียบวินัย รูจักชวยตัวเอง รูจัก

อยูและทํางานรวมกับผูอื่น

             15,000  โรงเรียนวัดสุนทรวารี สํานักปลัดฯ/

โรงเรียนวัดสุนทร

วารี

 แผนงานการศึกษา

แผนการดําเนนิงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 14 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



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. 2564

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2563

งบประมาณลําดับท่ี
หนวยงาน

ดําเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานท่ีดําเนินการ

5.8 การสงเสริมกีฬา กรีฑา และ

นันทนาการโรงเรียนวัดสุนทรวารี

เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีศักยภาพในการ

เลนกีฬาเกิดความสนุกสนานราเริง  

พลานามัยสมบูรณ  และมีน้ําใจเปนนักกีฬา

             10,000  โรงเรียนวัดสุนทรวารี สํานักปลัดฯ/

โรงเรียนวัดสุนทร

วารี

5.9 การสงเสริมกีฬา กรีฑา และ

นันทนาการโรงเรียนบานลอแตก

เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีศักยภาพในการ

เลนกีฬาเกิดความสนุกสนานราเริง  

พลานามัยสมบูรณ  และมีน้ําใจเปนนักกีฬา

             10,000  โรงเรียนบานลอแตก สํานักปลัดฯ/

โรงเรียนบานลอ

แตก

5.10 แขงขันกีฬาตอตานยาเสพติด เพ่ือใหประชาชนในชุมชนมีสวนรวมใน

กิจกรรมกีฬา

             80,000  อบต.บางโกระ สํานักปลัดฯ

5.11 ปกปองสถาบันสําคัญของชาติ เพ่ือเสริมสรางความรักความศรัทธาสถาบัน

ของชาติ

             10,000  อบต.บางโกระ สํานักปลัดฯ

5.12 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน

ชุมชน โดย มีกิจกรรมบําบัดฟนฟู ผูเสพ ผู

ติดยาเสพติด และกิจกรรมสงเสริมการ

ฝกอบรมอาชีพใหแกผูผานการบําบัด

             30,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน

แผนการดําเนนิงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 15 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



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. 2564

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2563

งบประมาณลําดับท่ี
หนวยงาน

ดําเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานท่ีดําเนินการ

5.13 สงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนชวง

วันหยุดปดภาคเรียน

เพ่ือใหนักเรียนมีรายไดระหวางเรียนจาก

อาชีพที่เหมาะสม

             10,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

5.14 สงเสริมภาวะผูนําในชุมชน สงเสริมความเปนผูนําใหกับผูนําในชึมชน              10,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

5.15 สานสัมพันธผูนําชุมชน ผูนําศาสนา 

ผูนําทองถิ่น ผูนําเยาวชนกลุมตางๆ 

ภายในตําบล

เพ่ือสรางความสงบสุขในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลบางโกระ

             10,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

5.16 องคการบริหารสวนตําบลพบประชาชน

 (อบต.เคลื่อนที)่

เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีในสวนราชการ

ตางๆ  และสามารถเขาถึง เขาใจ ปญหา

ของประชาชนในพ้ืนที่

              5,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

5.17 วันเด็กแหงชาติ เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดตระหนักใน

ระเบียบ วินัย สิทธิ หนาที่ มีความ

รับผิดชอบ ตอตนเองและชุมชน 

             80,000  อบต.บางโกระ สํานักปลัดฯ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 16 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



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. 2564

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2563

งบประมาณลําดับท่ี
หนวยงาน

ดําเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานท่ีดําเนินการ

5.18 กิจกรรมงานประเพณีและวัฒนธรรม

ทองถ่ิน

เพ่ืออนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น              50,000  อบต.บางโกระ สํานักปลัดฯ

5.19 จัดงานประเพณีวันลอยกระทง เพ่ืออนุรักษประเพณีไทยวนัลอยกระทง              60,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

5.20 งานประเพณีรดน้ําขอพรผูสูงอายุ เพ่ืออนุรักษประเพณีไทยวนัผูสูงอายุและ

วันครอบครัว

             58,500  อบต.บางโกระ สํานักปลัดฯ

5.21 ทําบุญวันสารทเดือนสิบ  - เพ่ือสงเสริมและอนุรักษศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาของ

ทองถ่ินใหคงอยูคูสังคมไทยตลอดไป

              5,000  อบต.บางโกระ สํานักปลัดฯ

5.22 แหเทียนพรรษา  - เพ่ือสงเสริมและอนุรักษศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาของ

ทองถ่ินใหคงอยูคูสังคมไทยตลอดไป

              5,000  วัดในตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 17 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



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. 2564

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2563

งบประมาณลําดับท่ี
หนวยงาน

ดําเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานท่ีดําเนินการ

5.23 ตาดีกาสัมพันธ เพ่ือเสริมสรางความรัก ความสามัคคีในหมู

นักเรียนผูปกครองของโรงเรียน

ตาดีกา

             40,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

5.24 งานเมาลิดสัมพันธ เพ่ือเสริมสรางความรักความศรัทธาใน

ศาสนา

             40,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

5.25 รอมฎอนสัมพันธ เพ่ือสงเสริมกิจกรรมทางศาสนาในการละศิ

ลอด

             40,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

5.26 สนับสนุนการจัดหาอุปกรณกีฬา เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนป

การออกกําลังกายและการเลนกีฬา

             15,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

6.1 จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ - เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนใน

การชําระภาษี

4,000 ตําบลบางโกระ กองคลัง

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริการประชาชน

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

แผนการดําเนนิงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 18 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ
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งบประมาณลําดับท่ี
หนวยงาน

ดําเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานท่ีดําเนินการ

6.2 พัฒนาประสิทธิภาพ จัดทําปรับปรุง

แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพการ

จัดเก็บรายได

50,000 ตําบลบางโกระ กองคลัง

7.1 ปองกันและลดปญหาอุบัติเหตุ เพ่ือความปลอดภัยในการใชเสนทางจราจร

และความปอดภัยในชีวิตประจําวัน

             10,000  ตําบลบางโกระ สํานักปลัดฯ

7.2 ฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา

ภัยพิบัติ

 - เพ่ือเสริมสรางศักยภาพและความ

เขมแข็งใหแก อบต. ใหมีบุคลากรที่

สามารถปฎิบัติหนาที่ชวยเหลือเจาพนักงาน

ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

             50,000  อ.โคกโพธิ์ สํานักปลัดฯ

หมายเหตุ         X             ยุทธศาสตร

       X.X        โครงการ/กิจกรรม        

แสดงระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของแตละโครงการ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ยุทธศาสตรที่ 7 การรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนการดําเนนิงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 19 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ


