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คำำนำำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๔๘  ได้กำาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดำาเนินการจัดทำา
แผนการดำาเนินงาน ตามหมวด  ๕  ข้อ ๒๖  การจัดทำาแผนการดำาเนิน
งานให้ดำาเนินการตามระเบียบนี ้ โดยมีขัน้ตอนดำาเนินการ  ดังนี ้ (๑)คณะ
กรรมการสนับสนุนการจัดทำาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  
โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีดำาเนินการในพื้นท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำาร่างแผนการดำาเนินงาน  เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (๒)คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา
ร่างแผนการดำาเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการ
ดำาเนินงาน  ทัง้นี ้ ให้ปิดประกาศแผนการดำาเนินงานภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันท่ีประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิด
ประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทำาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. 
๒๕๕๙  ข้อ ๑๒  “ข้อ ๑๗  แผนการดำาเนินงาน ให้จัดทำาให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำา
ปีงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วย
งานอ่ืนๆ ท่ีต้องดำาเนินการในพ้ืนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน



ปีงบประมาณนัน้  การขยายเวลาการจัดทำาและการแก้ไขแผนการดำาเนิน
งานเป็นอำานาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

ดังนัน้  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วน
ตำาบลบ้านบ่อ  จึงได้ดำาเนินการ

จัดทำาแผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖ 2  ขึน้  เพ่ือ
ให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดำาเนินการ
จริงทัง้หมดในพื้นท่ีขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นประจำาปีงบประมาณ
นัน้และใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖ 2  
ขององค์การบริหารส่วนตำาบลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึน้  มี
การประสานและบูรณาการการทำางานกับหน่วยงานและการจำาแนกราย
ละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำาเนินงานจะทำาให้การ
ติดตามประเมินผลเม่ือสิน้ปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึน้  และหวัง
เป็นอย่างย่ิงว่าแผนการดำาเนินงานองค์การบริหารส่วนตำาบล บ้านบ่อ  
ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖ 2  ฉบับนี ้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์
ต่อการดำาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบ่อและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
เป็นอย่างดี 

        โดยองค์กำรบริหำรส่วน
ตำำบลบ้ำนบ่อ
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ส่วนที่   ๑  

องค์ประกอบ  ประกอบด้วย
- บทนำำ
- วัตถุประสงค์ของแผนกำร

ดำำเนินงำน
- ข ัน้ตอนกำรจ ัดท ำำแผนกำร

ดำำเนินงำน
- ประโยชน์ของแผนกำรดำำเนิน

งำน



สว่นที่  ๑
บทนำำ

๑.  บทนำำ
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำาแผน

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  ได้กำาหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดำาเนินการจัดทำาแผนการดำาเนินงาน ตาม
หมวด  ๕  ข้อ  ๒๖  การจัดทำาแผนการดำาเนินงานให้ดำาเนินการตาม
ระเบียบนี ้ โดยมีขัน้ตอนดำาเนินการ  ดังนี ้ (๑)  คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีดำาเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำาร่างแผนการดำาเนินงาน  เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการ
ดำาเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำาเนินงาน  
ทัง้นี ้ ให้ปิดประกาศแผนการดำาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ี
ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิด
ประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทำาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. 
๒๕๕๙  ข้อ ๑๒ “ข้อ ๑๗  แผนการดำาเนินงานให้จัดทำาให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำาปี  
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีต้องดำาเนินการในพื้นท่ีองคก์รปกครอง

           แผนกำรดำำเนินงำน องค์กำรบริหำรสว่นตำำบลบ้ำนบ่อ  ประจำำ
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ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนัน้  การขยายเวลาการจัดทำาและการแก้ไข
แผนการดำาเนินงานเป็นอำานาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

ภายใต้กฎหมายดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบ่อ 
จึงได้ดำาเนินการจัดทำาแผนการดำาเนินงาน ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๒  ขึน้  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมท่ีดำาเนินการจริงทัง้หมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำาปีงบประมาณนัน้  และใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ขององค์การบริหารส่วนตำาบลให้มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึน้  มีการประสานและบูรณาการการทำางานกับ
หน่วยงานและการจำาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการใน
แผนการดำาเนินงานจะทำาให้การติดตามประเมินผลเม่ือสิน้ปีงบประมาณ
มีความสะดวกมากขึน้  โดยการจัดทำาแผนการดำาเนินงาน  องค์การ
บริหารส่วนตำาบลบ้านบ่อ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 2  มี
วัตถุประสงค์ดังนี ้

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนกำรดำำเนินงำน
(๑)  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา

และกิจกรรมท่ีดำาเนินการจริงทัง้หมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นประจำาปีงบประมาณ

(๒)  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖ 2  ขององค์การบริหารส่วนตำาบลให้มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึน้

(๓)  เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการทำางานกับหน่วย
งานและการจำาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการ
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ดำาเนินงานจะทำาให้การติดตามประเมินผลเม่ือสิน้ปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึน้

๓.  ขัน้ตอนกำร...

๓.  ขัน้ตอนกำรจัดทำำแผนกำรดำำเนินงำน
ขัน้ตอนท่ี ๑  ขัน้ตอนกำรจัดทำำร่ำงแผน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำาแผนพัฒนาท้องถิ่น
รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ี
ดำาเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำาร่าง
แผนการดำาเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ขัน้ตอนท่ี ๒  ขัน้ตอนกำรพิจำรณำร่ำงแผน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำาเนิน

งาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำาเนินงาน  
ขัน้ตอนท่ี  ๓  กำรประกำศใช้แผนกำรดำำเนินงำน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำาเนิน
งาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใชแ้ผนการดำาเนินงาน ทัง้นี ้ 
ให้ปิดประกาศแผนการดำาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ 
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่าง
น้อยสามสิบวัน 

 แผนการดำาเนินงานให้จัดทำาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำาปี  งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
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ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 หน้า 3



โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีต้องดำาเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนัน้  

“การขยายเวลาการจัดทำาและการแก้ไขแผนการดำาเนินงานเป็น
อำานาจของผู้บริหารท้องถื่น” 

แผนกำรดำำเนินงำน  ประจำำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖ 2  มีรำย
ละเอียดเค้ำโครงกำรดังนี้

ส่วนท่ี  ๑ บทนำำ ประกอบด้วย
๑.๑  บทนำา
๑.๒  วัตถุประสงคข์องแผนการดำาเนินงาน
๑.๓  ขัน้ตอนการจัดทำาแผนการดำาเนินงาน
๑.๔  ประโยชน์ของแผนการดำาเนินงาน

ส่วนท่ี  ๒   บญัชีโครงกำร/กิจกรรม  ประกอบด้วย
๒.๑  สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม           (ผด. 0 ๑)

๒.๒  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  (ผด. 0 ๒)

๒.3  บัญชีจำานวนครุภัณฑ์                     (ผด. 
0 ๒/1)

2.4  บัญชีรายจ่ายประจำา

           แผนกำรดำำเนินงำน องค์กำรบริหำรสว่นตำำบลบ้ำนบ่อ  ประจำำ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 หน้า 4



 ขัน้ตอนกำรจัดทำำ...

ขัน้ตอนกำรจัดทำำแผนกำรดำำเนินงำน   

           แผนกำรดำำเนินงำน องค์กำรบริหำรสว่นตำำบลบ้ำนบ่อ  ประจำำ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 หน้า 5

รวบรวมแผนงำน
โครงกำรพัฒนำ

จัดทำำร่ำงแผนกำรดำำเนิน
งำน

เสนอคณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถ่ิน

พิจำรณำร่ำงแผนกำร
ดำำเนินงำน

องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 หน่วย
ราชการ
ส่วนกลาง  
ส่วน
ภูมิภาค 

คณะกรรมกำร
สนับสนุนกำรจัดทำำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น

คณะกรรมกำรพัฒนำ
ท้องถ่ิน

รัฐวิสาหกิจ
และหน่วย
งานอ่ืนๆ 

คณะกรรมกำร
สนับสนุนกำรจัดทำำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น

คณะกรรมกำร
สนับสนุนกำรจัดทำำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น



แผนภูมิ :  แสดงขัน้ตอนกำรจัดทำำแผนกำรดำำเนินงำนองค์กำรบริหำร
ส่วนตำำบลบ้ำนบ่อ  

             ประจำำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖ 2 

๔.  ประโยชน์...

๔.  ประโยชน์ของแผนกำรดำำเนินงำน
           แผนกำรดำำเนินงำน องค์กำรบริหำรสว่นตำำบลบ้ำนบ่อ  ประจำำ

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 หน้า 6

เสนอผู้บริหำรท้องถ่ิน

ประกำศเป็นแผนกำร
ดำำเนินงำน

ปิดประกำศแผนกำรดำำเนินงำน
ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันท่ี
ประกำศ เพื่อให้ประชำชนในท้อง

ผู้บริหำรท้องถ่ิน

คณะกรรมกำรพัฒนำ
ท้องถ่ิน



(๑)  ทำาให้แนวทางในการดำาเนินงานในปีงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตำาบลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึน้

(๒)  ทำาให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ตำาบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(๓)  ใช้เป็นเคร่ืองมือในการติดตามการดำาเนินงานและการ
ประเมินผลทำาให้การติดตามและประเมินผลเม่ือสิน้ปีมีความสะดวก  
รวดเร็วมากย่ิงขึน้

(๔)  ใช้เป็นเคร่ืองมือสำาคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ

*******************************

           แผนกำรดำำเนินงำน องค์กำรบริหำรสว่นตำำบลบ้ำนบ่อ  ประจำำ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 หน้า 7



ส่วนที่  ๒  

    องค์ประกอบ  ประกอบด้วย
 บัญชีสรุปโครงการ/กจิกรรม (ผด. ๑)

        บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบ
ประมาณ (ผด. ๒)

 บัญชีครุภณัฑ์ (ผด.2/1)
 บัญชีรายจ่ายประจำา



ผด.
๑

5

บัญชีสรุปจำำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรดำำเนินงำน  ประจำำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์กำรบริหำรส่วนตำำบลบำ้นบ่อ
**********************************

ยุทธศาสตร์/แนวทาง จำานวนโครงการ
ท่ีดำาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท้ังหมด

จำานวน
งบประมาณ

ร้อยละของงบ
ประมาณท้ังหมด

หน่วย
ดำาเนินการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาอุตสาหกรรมการประมง ประมงต่อเนื่อง และการเกษตรให้มีมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเป็นครัวของโลกในด้านอาหารทะเลและการเกษตร
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และเชิงประวัติศาสตร์
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 7 การจดัการแรงงานต่างด้าวในเชิงบูรณาการท้ังด้านปริมาณและคุณภาพอย่างเป็นระบบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ
1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ   และการท่องเท่ียว
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 0.58 50,000 0.08 สำานักปลัดฯ
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 0.58 50,000 0.08 สำานักปลัดฯ

รวม 2 1.16 100,000 0.16
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6  การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
2. ยุทธศาสตร์   :  การพัฒนาด้านสงัคม
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 0.58       50,000 0.08 สำานักปลัดฯ
    แผนงานงบกลาง 3 1.75 11,898,000 19.19 สำานักปลัดฯ

รวม 4 2.33 11,948,000 19.27
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี  4  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     แผนงานเคหะและชุมชน 14 8.19 8,105,000 13.07 กองช่าง

รวม 14 8.19 8,105,000 13.07
ยุทธศาสตร์/แนวทาง จำานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จำานวน ร้อยละของงบ หน่วย

                                                                                                     แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562



ผด.
๑

6

บัญชีสรุปจำำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรดำำเนินงำน  ประจำำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์กำรบริหำรส่วนตำำบลบำ้นบ่อ
**********************************

ท่ีดำาเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ ประมาณท้ังหมด ดำาเนินการ
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
4. ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาการเมือง  การบริหาร
     แผนงานบริหารท่ัวไป 48 28.07 13,416,980 21.64 สำานักปลัดฯ/กองคลัง
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 1.16 20,000 0.03 สำานักปลัดฯ
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 0.58 40,000 0.06 สำานักปลัดฯ
     แผนงานเคหะและชุมชน 19 11.11 5,664,000 9.14 กองช่าง
     แผนงานการพาณิชย์ 3 1.75 900,000 1.45 กองช่าง
     แผนงานสาธารณสุข 22 12.86 5,761,400 9.29 กองสาธารณสุขฯ
     แผนงานการเกษตร 1 0.58 50,000 0.08 กองสาธารณสุขฯ
     แผนงานการศึกษา  21 12.28 3,265,880 5.27 กองการศึกษาฯ
     แผนงานงบกลาง 3 1.75 1,020,188 1.65 สำานักปลัดฯ
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 1.16 150,000 0.24 กองช่าง

รวม 122 71.34 30,288,448 48.85
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  พัฒนาประสิทธิภาพอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5  การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา สาธารณสุข
     แผนงานงบกลาง 1 0.58 400,000 0.65 กองสาธารณสุขฯ
     แผนงานสาธารณสุข 5 2.92 322,000 0.52 กองสาธารณสุขฯ

รวม 6 3.5 722,0 00 1.17

ยุทธศาสตร์/แนวทาง จำานวนโครงการ
ท่ีดำาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท้ังหมด

จำานวน
งบประมาณ

ร้อยละของงบ
ประมาณท้ังหมด

หน่วย
ดำาเนินการ

                                                                                                     แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562



ผด.
๑

7

บัญชีสรุปจำำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรดำำเนินงำน  ประจำำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์กำรบริหำรส่วนตำำบลบำ้นบ่อ
**********************************

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เต็มศักยภาพและสร้างสงัคมใฝ่คุณธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 1  การพัฒนาการศึกษา
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 1.75 180,000 0.29 สำานักปลัดฯ
     แผนงานการศึกษา 8 4.68 6,685,952 10.78 กองการศึกษาฯ
     แผนงานเคหะและชุมชน 3 1.75 2,100,000 3.39 กองช่าง

รวม 14 8.18 8,965,952 14.46
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 5 การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      แผนงานสาธารณสุข 6 3.51 580,000 0.94 กองสาธารณสุขฯ

รวม 6 3.51 580,000 0.94
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
8. ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนา การรักษาความสงบเรียบร้อย 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 1.75 190,000 0.31 สำานักปลัดฯ

รวม 3 1.75 190,000 0.31
รวมท้ังสิ้น 171 100 60,899,400 100

                                                                                                     แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562



ผด.
๑

8

บัญชีสรุปจำำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรดำำเนินงำน  ประจำำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์กำรบริหำรส่วนตำำบลบำ้นบ่อ
**********************************

โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี    พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564  (62)                    จำานวน  369 โครงการ          60,899,400
โครงการที่นำามาเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562            จำานวน  171  โครงการ          ครุภัณฑ์      1,100,600

คิดเป็นร้อยละ  46.34   62,000,000

                                                                                                     แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562



ผด. ๒

9

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมการประมง ประมงต่อเนื่อง และการเกษตรให้มีมาตรฐานสากล
  ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  2 การเป็นครัวของโลกในด้านอาหารทะเลและการเกษตร
  ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  3 การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงประวัติศาสตร์
  ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  7 การจัดการแรงงานต่างด้าวในเชิงบูรณาการทั้งด้านปริมาณและคุณภาพอย่างเป็นระบบ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
        แผนงานบริหารทั่วไป

ลำาดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี
ดำาเนินการ

หน่วย
ดำาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

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 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่ง
เสริมพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว

(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )  
(แผน 4 ปี 61 – 64 ลำาดับท่ี 1  หน้า 78 )

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยวในพ้ืนที่
เช่น การปลูกป่าชายเลน เพ่ิม
พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว การ
รณรงค์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
การจัดกิจกรรมของดีประจำา
ตำาบล

50,000 ชุมชนในเขตตำาบล
บ้านบ่อ/

อบต.บ้านบ่อ

สำานักปลัดฯ

                                                                                         แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562



ผด. ๒

10

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมการประมง ประมงต่อเนื่อง และการเกษตรให้มีมาตรฐานสากล
  ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเป็นครัวของโลกในด้านอาหารทะเลและการเกษตร
  ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงประวัติศาสตร์
  ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 7 การจัดงานแรงงานต่างด้าวในเชิงบูรณาการทั้งด้านปริมาณและคุณภาพอย่างเป็นระบบ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาเศรษฐกิจ
   ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 1  การพฒันาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
             แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำาดับท่ี โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนนิการ

หน่วย
ดำาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

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 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพ 
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )
(แผน 4 ปี 61-64 ลำาดับ 2  หน้า 79)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำาโครงการฝึกอบรม
อาชพีและพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนโดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี  ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ เคร่ือง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตรค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่า
หนังสือสำาหรับผู้เข้าอบรม ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก
อบรม  ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร
สำาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารค่าป้าย
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจำาเป็นสำาหรับการจัดทำา
โครงการ

50,000 อบต.
บ้านบ่อ

สำานักปลัด ฯ

                                                                                               แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562



ผด. ๒

11

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี  4  พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร  ยุทธศาสตร์ท่ี  6   ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 2 ด้านสงัคม
              แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำาดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี
ดำาเนินการ

หน่วย
ดำาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

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 ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาตำาบล
(จากข้อบัญญัติ  ปี 62 )
(แผน 4 ปี 61-64 ลำาดบั 1  หน้า 82)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทำา
โครงการแข่งขันกีฬาตำาบล  โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการดำาเนินโครงการ 
ดังน้ี  ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่างและเคร่ือง
ด่ืม  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอล
กอฮอลล์ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ได้แก่ ค่าเช่าหรือค่า
เตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่า
ตอบแทนเจ้าหน้าท่ีประจำาสนาม ค่า
ตอบแทนเจ้าหน้าท่ีจัดการแข่งขันกีฬา ค่า
ตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดทำาป้าย
ช่ือหรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันและหรือค่าจัด
ทำาเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ  ค่า
โล่หรือถ้วยรางวัลท่ีมอบให้ผู้ชนะการ
แข่งขัน ฯลฯ

50,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองการศึกษา

                                                               แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562



ผด. ๒

12

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่  4  พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวัดสมุทรสาคร  ยทุธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี  2  ด้านสงัคม
             แผนงานงบกลาง

ลำาดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี
ดำาเนินการ

หน่วย
ดำาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

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 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ      
(จากข้อบัญญัติ  ปี 62 )
(แผน 4 ปี 61-64 ลำาดับ 1 หน้า 83)

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพใหแ้ก่
ผู้อายุ  ตามระเบียบและ
หนังสือส่ังการ

9,751,200 อบต.
บ้านบ่อ

สำานักปลัดฯ

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ
(จากข้อบัญญัติ  ปี 62 )
(แผน 4 ปี 61-64 ลำาดับ 2 หน้า 83)

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพใหแ้ก่
คนพิการ  ตามระเบยีบและ
หนังสือส่ังการ

2,140,800 อบต.
บ้านบ่อ

สำานักปลัดฯ

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์      
(จากข้อบัญญัติ  ปี 62 )
(แผน 4 ปี 61-64 ลำาดับ 3 หน้า 83)

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพใหแ้ก่
ผู้ป่วยเอดส์  ตามบัญชีราย
ช่ือท่ีได้รับอนุมัติจากผู้
บริหาร  ตามระเบียบและ
หนังสือส่ังการ

6,000   อบต.
บ้านบ่อ

สำานักปลัดฯ

   

                                                                      แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562



ผด. ๒

13

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี  4  การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจงัหวัดสมุทรสาคร  ยุทธศาสตร์ท่ี  4   ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา   อปท. ท่ี 3 โครงสร้างพ้ืนฐาน
        แผนงานเคหะและชุมชน

ลำาดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กจิกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนนิการ

หน่วย
ดำาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

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 ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ท่ี 7
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )  
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับที่ 29 หน้า 59 )

    

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 
บริเวณเริ่มจากถนนสายบางขุด
ชายทะเล (เดิม) ถึงชายทะเลหมู่ 7 
กว้าง 7.00 เมตร ยาว 1,025 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังไมน่้อยกว่า 1,883 ลูกบาศก์เมตร
ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วน
ตำาบลบ้านบ่อกำาหนด

1,500,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองช่าง

                                                                                                                     แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562



ผด. ๒

14

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี  4  การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจงัหวัดสมุทรสาคร  ยุทธศาสตร์ท่ี  4   ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา   อปท. ท่ี 3 โครงสร้างพ้ืนฐาน
        แผนงานเคหะและชุมชน

2 ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ท่ี 8
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )  
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับที่ 44 หน้า 63 )

    

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 
บริเวณเริ่มจากบ้านนานเลี่ยม บุญชู ถึง
บ้านนายหาญ ศรีคำาผ่อง กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 1,100 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.60 – 1.20 เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังไมน่้อยกว่า 4,502 ลูกบาศก์เมตร
ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วน
ตำาบลบ้านบ่อกำาหนด

2,800,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองช่าง

ลำาดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กจิกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนนิการ

หน่วย
ดำาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

                                                                                                                     แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562



ผด. ๒

15

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี  4  การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจงัหวัดสมุทรสาคร  ยุทธศาสตร์ท่ี  4   ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา   อปท. ท่ี 3 โครงสร้างพ้ืนฐาน
        แผนงานเคหะและชุมชน

3 ก่อสร้างสะพานทางเท้า คสล. 
หมู่ท่ี 9   

(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )  
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับที่ 52 หน้า 66 )

โครงการก่อสร้างสะพานทางเท้า คสล. หมู่
ที่ 9 จากบริเวณบ้านนายสมหมาย ชาวไร่
อ้อย ถึงบ้านนางสมัย ขนุนทอง กว้าง 
2.10 เมตร ยาว 195.00 เมตร หนา 0.10 
เมตร พร้อมปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร
ส่วนตำาบลบ้านบ่อกำาหนด

1,600,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองช่าง

4 ขุดลอกคลองขุดใหม่ หมู่ท่ี 8    
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )  
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับที่ 90 หน้า 81 )
    

โครงการขุดลอกคลองขุดใหม่ เฉพาะ
ก้นคลอง หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง ประมาณ
1.00 เมตร ยาวประมาณ 3,500 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 2,625 ลูกบาศก์เมตร 
บริเวณเริ่มจากปากคลองขุดใหม่ ถึง
ชายทะเล หมู่ที่ 8 ตามแบบแปลนที่
องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบ่อ
กำาหนด

165,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองช่าง

ลำาดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กจิกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนนิการ

หน่วย
ดำาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

                                                                                                                     แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562



ผด. ๒

16

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี  4  การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจงัหวัดสมุทรสาคร  ยุทธศาสตร์ท่ี  4   ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา   อปท. ท่ี 3 โครงสร้างพ้ืนฐาน
        แผนงานเคหะและชุมชน

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 ขุดลอกคลองบางขุด หมู่ท่ี 5,7  
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )  
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับที่ 86 หน้า 80 )
   

โครงการขุดลอกคลองบางขุดเฉพาะก้น
คลอง หมู่ที่ 5,7 ขนาดกว้าง ประมาณ 
1.00 เมตร ยาวประมาณ 2,000 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตร 
บริเวณเริ่มจากสะพานข้ามคลองบาง
ขุด ถึงยุ้งเกลือบ้านนายหาญ ศรีคำาผ่อง
ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วน
ตำาบลบ้านบ่อกำาหนด

120,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองช่าง

6 ขุดลอกคลองบางนางนอน หมู่ท่ี 1
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )  
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับที่ 85 หน้า 80 )
   

โครงการขุดลอกคลองบางนางนอนเฉพาะ
ก้นคลอง หมูท่ี่ 1 ขนาดกว้างประมาณ 
1.00 เมตร ยาวประมาณ 5,700 เมตร ลึก
เฉลี่ย 050 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 4,275 ลุกบาศก์เมตร บริเวณเริ่ม
จากปากคลองบางนางนอน กม.0+000 ถึง
กม.5+700 ตามแบบแปลนที่องค์การ
บริหารส่วนตำาบลบ้านบ่อกำาหนด

260,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองช่าง

ลำาดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
                                                                                                                     แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562



ผด. ๒

17

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี  4  การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจงัหวัดสมุทรสาคร  ยุทธศาสตร์ท่ี  4   ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา   อปท. ท่ี 3 โครงสร้างพ้ืนฐาน
        แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ/กจิกรรม (บาท) ดำาเนนิการ ดำาเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

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 ขุดลอกคลองบางยี่พระ หมู่ท่ี 5,7
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )  
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับที่ 87 หน้า 80 )
     

โครงการขุดลอกคลองบางยี่พระเฉพาะ
ก้นคลอง หมู่ที่ 5,7 ขนาดกว้าง ประมาณ
1.00 เมตร ยาวประมาณ 2,000 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดิน
ขุดไมน่้อยกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตร 
บริเวณเร่ิมจากสะพานข้ามคลองบางยี่
พระ ถึงบา้นนายป่วน แดงพยนต์ ตาม
แบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำาบล
บา้นบ่อกำาหนด

120,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองช่าง

8 ขุดลอกคลองบางยี่พาด หมู่ท่ี 5,8
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )  
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับที่ 88 หน้า 81 )
    

โครงการขุดลอกคลองบางยี่พาดเฉพาะ
ก้นคลอง หมู่ที่ 5,8 ขนาดกว้าง 
ประมาณ 1.00 เมตร ยาวประมาณ 
2,800 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือ
มีปริมาตรดินขุดไมน่้อยกว่า 2,100 
ลูกบาศก์เมตร บริเวณเริ่มจากสะพาน
เหล็กรถไฟ ถึงยุ้งเกลือบ้านนายขาว 
โพธิบ์ุญ ตามแบบแปลนที่องค์การ
บรหิารสว่นตำาบลบ้านบ่อกำาหนด

140,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองช่าง

                                                                                                                     แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562



ผด. ๒

18

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี  4  การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจงัหวัดสมุทรสาคร  ยุทธศาสตร์ท่ี  4   ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา   อปท. ท่ี 3 โครงสร้างพ้ืนฐาน
        แผนงานเคหะและชุมชน

ลำาดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กจิกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนนิการ

หน่วย
ดำาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

                                                                                                                     แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562



ผด. ๒
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี  4  การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจงัหวัดสมุทรสาคร  ยุทธศาสตร์ท่ี  4   ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา   อปท. ท่ี 3 โครงสร้างพ้ืนฐาน
        แผนงานเคหะและชุมชน

9 ขุดลอกร่องนำ้าทางเดินเรือ หมู่ท่ี 
9

(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )  
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับที่ 92 หน้า 82 )

โครงการขุดลอกร่องนำ้าทางเดินเรือ เริ่ม
บริเวณปากคลองบางนางนอนออกไป
ในทะเลบ้านกระซ้าขาว หมู่ที่ 9 กว้าง
ประมาณ 4.00 เมตร ระยะทาง
ประมาณ 500.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมน้้อยกว่า 
875 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปักเสาไม้ไผ่
โคนซอนำาร่องเรือยาว 8.00 เมตร 
จำานวน 100 ท่อน และขุดลอกร่องนำ้า
ทางเดินเรือสาธารณประโยชน์ เริ่ม
บริเวณบ้านนายสมจิตร เหรียญรวมชัย 
ออกไปในทะเลบ้านกระซ้าขาว หมู่ที่ 9
กว้างประมาณ 4.00 เมตร ระยาทาง
ประมาณ 500.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมน้้อยกว่า 
875 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนที่
องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบ่อ
กำาหนด

150,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองช่าง

ลำาดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กจิกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนนิการ

หน่วย
ดำาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

                                                                                                                     แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี  4  การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจงัหวัดสมุทรสาคร  ยุทธศาสตร์ท่ี  4   ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา   อปท. ท่ี 3 โครงสร้างพ้ืนฐาน
        แผนงานเคหะและชุมชน

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 ติดตั้งป้ายเตือน และป้ายแนะนำา 
ภายในเขตพื้นท่ี หมู่ท่ี 2

(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )  
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับที่ 105 หน้า 88 )

โครงการติดตั้งป้ายเตือน และป้าย
แนะนำา ภายในเขตพื้นท่ีหมู่ 2 โดยมี
ป้ายเตือน จำานวน 16 ป้าย และป้าย
แนะนำา จำานวน 26 ป้าย ตามแบบ
แปลนท่ีองค์การบริหารส่วนตำาบล
บ้านบ่อกำาหนด

470,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองช่าง

11 ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ท่ี 9   
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )  
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับที่ 57 หน้า 69 )
  

โครงการปรับปรุงถนนคสล. หมู่ท่ี 9 
จากบริเวณถนนสายบ้านบ่อ – บ้า
นกระซ้าขาว ถึงบ้านนางปราณี ผ่อง
สละ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 57.00 
เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 171 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนท่ีองค์การบริหารส่วน
ตำาบลบ้านบ่อกำาหนด

150,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองช่าง

ลำาดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
                                                                                                                     แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
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21

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี  4  การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจงัหวัดสมุทรสาคร  ยุทธศาสตร์ท่ี  4   ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา   อปท. ท่ี 3 โครงสร้างพ้ืนฐาน
        แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ/กจิกรรม (บาท) ดำาเนนิการ ดำาเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.
ค. มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

12 ปรับปรุงท่านำ้า หมู่ท่ี 1
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )  
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับที่ 2 หน้า 15 )

โครงการปรับปรุงท่านำ้าบริเวณเข่ือนหน้า
ศาลพ่อคุณโขน หมูท่ี่ 1 โดยปรับปรุงราว
กันตก คสล. ยาว 15.70 เมตร สูง 0.80 
เมตร บริเวณเข่ือนหน้าศาลพ่อคุณโขน 

110,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองช่าง

13 ปรับปรุงสะพานข้ามคลองบางยี่พระ
หมู่ท่ี 5
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )  
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับที่ 5 หน้า 16 )

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นสะพานข้าม
คลองบางยี่พระ หมู่ที่ 5 จากพื้นไม้เป็นพื้น
สะพาน คสล. บริเวณบ้านนายวัลลภ แซ่
อ้ึง กว้าง 2.50 เมตร ยาว 24.00 เมตร  

200,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองช่าง

                                                                                                                     แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
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22

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี  4  การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจงัหวัดสมุทรสาคร  ยุทธศาสตร์ท่ี  4   ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา   อปท. ท่ี 3 โครงสร้างพ้ืนฐาน
        แผนงานเคหะและชุมชน

14 ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ท่ี 4
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )  
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับที่ 108 หน้า 89 )

อุดหนุนโครงการขยายเขตระบบจำาหน่าย
ไฟฟ้าแรงสูง ระบบ 3 เฟส และแรงตำ่า หมู่
ที่ 4 บริเวณเริ่มจากบ้านนายประสิทธ์ิ เชี้ย
วบางยาง ถึงบ้านนายแจ่ม บุญชู (หลัง
ที่ดิน อบต.บ้านบ่อ) หมู่ที่ 4 ต.บ้านบ่อ 
อ.เมืองฯ จ.สมทุรสาคร ให้กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาบ้านแพ้ว โดยให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน และแบบแปลนที่การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเป็นผู้กำาหนด

320,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองช่าง

                                                                                                                     แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562



ผด. ๒

20

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 4 การเมือง การบริหาร  
    แผนงานบริหารทั่วไป

ลำาดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กจิกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนนิการ

หน่วย
ดำาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

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      ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    จำานวน  60,000  บาท                  
ค่าตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำาปี)
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับที่ 28  หน้า 133)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ตาม
ระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสั่ง
การ 

60,000 อบต.
บ้านบ่อ

สำานักปลัด ฯ

2 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        จำานวน  210,000  บาท 
(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  
จำานวน  100,000 บาท
(2) ค่ารับวารสาร จำานวน 10,000 บาท 
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ  จำานวน  40,000  
บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่  จำานวน  
40,000  บาท
(5) ค่าธรรมเนียมและบริการอ่ืนๆ จำานวน 
20,000  บาท
(จากข้อบัญญัติ ปี 62)
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี 32  หน้า 135 )

เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือค่าซักฟอกค่ากำาจัดสิ่ง
ปฏิกูลค่าระวางบรรทุกค่าเช่าทรัพย์สิน
(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ (รายจ่ายเก่ียวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ 
กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือ
สิ่งพิมพ์ตา่งๆ)ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
เบ้ียประกันค่าใช้จ่ายในการดำาเนินคดี
ตามคำาพิพากษาค่าจ้างเหมาบริการ  
ค่าจ้างแรงงาน  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ฯลฯ

210,000 อบต.
บ้านบ่อ

สำานักปลัด ฯ

                                                                                                        แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 4 การเมือง การบริหาร  
    แผนงานบริหารทั่วไป

ลำาดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กจิกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนินการ

หน่วย
ดำาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.
ค. มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

3 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ           160,000    บาท
(1) ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภา
ท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ
(จากข้อบัญญัติ  ปี 62 ) 
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับที่ 33  หน้า 135 )

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่าย
ในการรับรองหรือเล้ียงรับรอง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

10,000  อบต.
บ้านบ่อ

สำานักปลัด ฯ

(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี 
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี 33  หน้า 135 )

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  ในการ
จัดงานรัฐพิธี  เช่น  วนัปิยะ
มหาราช  วันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  วันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถ ฯลฯ

100,000 อบต.
บ้านบ่อ

สำานักปลัด ฯ

                                                                                                        แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 4 การเมือง การบริหาร  
    แผนงานบริหารทั่วไป

ลำาดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนินการ

หน่วย
ดำาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.
ค. มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

(3) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและศึกษาดู
งานของคณะผู้บรหิาร สมาชิกสภาพ
นักงานส่วนตำาบลลูกจ้างพนักงานจ้าง
ผู้นำาคณะกรรมการชุมชนและประชาชน
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี 33  หน้า 135
)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ทำาโครงการอบรมและศึกษาดู
งานของคณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภา พนักงานส่วนตำาบล  ลูกจ้าง
พนักงานจ้าง  ผู้นำา คณะ
กรรมการชุมชน  และประชาชน 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้
และการตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม

50,000 อบต.
บ้านบ่อ

สำานักปลัดฯ

4 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

                                                                                                        แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562



ผด. ๒

23

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 4 การเมือง การบริหาร  
    แผนงานบริหารทั่วไป

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/
กิจกรรม   

 (จากข้อบัญญัติ ปี 62 )
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี  15  หน้า 127 )

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด 
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามที่ 
รัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด  
กำาหนด ใหจ้ัด

    50,000 อบต.
บ้านบ่อ

สำานักปลัดฯ

ลำาดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนินการ

หน่วย
ดำาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.
ค. มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

  
  
  

 ข้ึน เช่น วันท้องถ่ิน ไทย กิจกรรม
ปรองดอง สมานฉันท์ ของคนไทย/
การคืนความสุขให้  ประชาชน รวม
ทั้งการส่งเสริม  สนับสนุนโครงการ/
กิจกรรมอ่ืนใน หน้าที่  ฯลฯ

                                                                                                        แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
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24

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 4 การเมือง การบริหาร  
    แผนงานบริหารทั่วไป

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่ง
เสริมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )  
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี  1 หน้า 123 )

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำา
โครงการส่งเสริมพัฒนาเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรผู้มีคุณธรรมและจรยิธรรม
ในการปฏิบัติราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับ การจัดสถานท่ี ค่าวัสดุ เคร่ือง
เขียน  และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร
ค่า
พิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือ
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ

50,000 อบต.
บ้านบ่อ

สำานักปลัดฯ

ลำาดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนินการ

หน่วย
ดำาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.
ค. มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

                                                                                                        แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562



ผด. ๒

25

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 4 การเมือง การบริหาร  
    แผนงานบริหารทั่วไป

4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  

(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )  
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี 34  หน้า 136 )

เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่า
บริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน
ค่าผ่านทางดว่นพิเศษ  ค่า
ธรรมเนยีมในการใช้ สนามบิน  ค่า
ลงทะเบียนต่างๆทีจ่ำาเป็นในการเดิน
ทางไปราชการ

10,000 อบต.
บ้านบ่อ

สำานักปลัดฯ

5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ตามโครงการพระราชดำาริ

(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )  
(แผน 4 ปี 61 – 64  ลำาดับท่ี 1  หน้า 79 )

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
 กิจกรรมตามโครงการอันเนื่อง
 มาจากพระราชดำาริของพระบาท
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราช
 เสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้า
 พระบรมราชินีนาถ

20,000 อบต.
บ้านบ่อ

สำานักปลัดฯ

ลำาดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนินการ

หน่วย
ดำาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

                                                                                                        แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 4 การเมือง การบริหาร  
    แผนงานบริหารทั่วไป

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.
ค. มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

6) โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง
ท่ัวไป

(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )  
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี  10  หน้า 126 )

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำา
โครงการเลือกตั้ง ตามท่ีกฎหมาย 
อีกท้ังให้ความร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์การณรงค์ หรือ
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและ
หน้าท่ีและการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทน
ราษฎรเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัด
สถานท่ี ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือ 
ค่าใช้จ่ายในการ

250,000 อบต.
บ้านบ่อ

สำานักปลัดฯ

ลำาดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนินการ

หน่วย
ดำาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

                                                                                                        แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 4 การเมือง การบริหาร  
    แผนงานบริหารทั่วไป

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.
ค. มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

กระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร 
ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากรค่า
อาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
ตอบแทนคณะกรรมการค่าใช้จ่าย
อ่ืนท่ีจำาเป็นสำาหรับการจัดทำา
โครงการ

5 ค่าบำารุงรักษาและซ่อมแซม
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )  
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี 35  หน้า 136 )

- ค่าซ่อมแซมบำารุงรักษาทรัพย์สิน 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ของ อบต.สำานักปลัดฯ

80,000 อบต.
บ้านบ่อ

สำานักปลัดฯ

ลำาดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

                                                                                                        แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 4 การเมือง การบริหาร  
    แผนงานบริหารทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม (บาท) ดำาเนินการ ดำาเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

6 ค่าวัสดุสำานักงาน  
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )  
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี 36  หน้า 137 )

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำานักงาน ราย
จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น

100,000  อบต.
บ้านบ่อ

สำานักปลัดฯ

7 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ     
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )  
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี 37  หน้า 137 )

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลือง 
หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันส้ัน

20,000 อบต.
บ้านบ่อ

สำานักปลัดฯ

ลำาดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

                                                                                                        แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 4 การเมือง การบริหาร  
    แผนงานบริหารทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม (บาท) ดำาเนินการ ดำาเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )  
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี 38  หน้า 137 )

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงาน
ครัว  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน  สิน้เปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น

30,000 อบต.
บ้านบ่อ

สำานักปลัดฯ

9 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )  
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี 39  หน้า 138 )

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่งรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น

80,000  อบต.
บ้านบ่อ

สำานักปลัดฯ

                                                                                                        แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
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30

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 4 การเมือง การบริหาร  
    แผนงานบริหารทั่วไป

ลำาดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนินการ

หน่วย
ดำาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

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 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )  
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี 40  หน้า 138 )

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อล่ืน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  ส้ินเปลือง 
หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันส้ัน

60,000  อบต.
บ้านบ่อ

สำานักปลัดฯ

                                                                                                        แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 4 การเมือง การบริหาร  
    แผนงานบริหารทั่วไป
11 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )  
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี 41  หน้า 138 )

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของท่ีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือ
เปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
ส้ัน

50,000  อบต.
บ้านบ่อ

สำานักปลัดฯ

ลำาดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนินการ

หน่วย
ดำาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.
ค. มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

12 ค่าวัสดุอ่ืน
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )  
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี 42  หน้า 139 )
                  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวสัดุอ่ืนๆ ที่ไม่
เข้าลักษณะและประเภทตามวิธี
การและงบประมาณ  เช่น  แผงกัน
จราจร  กรวยจราจร  แผงสัญญาณ
เตือนภัย กระจกโค้ง  ฯลฯ

20,000 อบต.
บ้านบ่อ

สำานักปลัดฯ

                                                                                                        แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 4 การเมือง การบริหาร  
    แผนงานบริหารทั่วไป
13 ค่าบำารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  

(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )  
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี 48  หน้า 141
)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำารุงรักษาและ
ปรบัปรุงครุภัณฑ์ ได้แก่ ส่ิงของที่
โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร  
มีอายุการใช้งานยืนนาน เมื่อชำารุด 
เสียหายแลว้สามารถซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิม

100,000   อบต.
บ้านบ่อ

สำานักปลัดฯ

14 ค่าจ้างท่ีปรึกษา
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )  
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี  16 หน้า 128
)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาองค์กร 
หรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู้
ดำาเนินการสำารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากอบต.

30,000 อบต.
บ้านบ่อ

สำานักปลัดฯ

ลำาดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนินการ

หน่วย
ดำาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

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 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

                                                                                                        แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 4 การเมือง การบริหาร  
    แผนงานบริหารทั่วไป

1) ค่าตอบแทนเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  

(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )  
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับที่  55  หน้า  143 )

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตำาบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง

20,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองคลัง

16 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                     จำานวน    100,000     
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  
จำานวน  40,000  บาท
2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่  จำานวน  
20,000  บาท
3. ค่าจ้างเหมาบริการ จำานวน  20,000  
บาท  
4. ค่าธรรมเนียมและบริการอ่ืนๆ    
จำานวน 20,000   บาท

(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )  
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับที่  59  หน้า  145 )

เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่า
กำาจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่า
เช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเก่ียวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าว
ทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)  ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าที่ดิน ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงาน  ฯลฯ

100,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองคลัง

ลำาดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนินการ

หน่วย
ดำาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.
ค. มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

                                                                                                        แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 4 การเมือง การบริหาร  
    แผนงานบริหารทั่วไป
17 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                  จำานวน  10,000 บาท

1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล
(จากข้อบัญญัติ  ปี  62) 
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับที่  60  หน้า  146 )

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการ
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เช่น
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ  รวม
ทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
เก่ียวข้องในการเลี้ยงรับรองในการ
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล การ
นิเทศงาน การตรวจงาน หรือ
ทัศนศึกษาดูงาน

10,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองคลัง

18 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ    จำานวน  10,000   บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร
(จากข้อบัญญัติ  ปี  62)
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับที่  61  หน้า  146 )

เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 

10,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองคลัง

ลำาดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนินการ

หน่วย
ดำาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.
ค. มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

                                                                                                        แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562



ผด. ๒

35

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 4 การเมือง การบริหาร  
    แผนงานบริหารทั่วไป

ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่า
ผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลง
ทะเบียนต่างๆ ท่ีจำาเป็นในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงานส่วนตำาบล 
และพนักงานจ้าง ที่เดินทางไปประชุม 
อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อ
ราชการ

อบต.
บ้านบ่อ

กองคลัง

19 ค่าบำารุงรักษาและซ่อมแซม
(จากข้อบัญญัติ  ปี  62)
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับที่  62  หน้า  146 )

(รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบำารุงรักษา
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ)เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำารุง
รักษา
ทรัพยส์ินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเปน็การจ้างเหมาท้ัง
ค่าส่ิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่าย
จากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีท่ีองค์กร
ปกครอง

40,000     อบต.
บ้านบ่อ

กองคลัง

ลำาดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนินการ

หน่วย
ดำาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

                                                                                                        แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562



ผด. ๒

36

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 4 การเมือง การบริหาร  
    แผนงานบริหารทั่วไป

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.
ค. มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

ส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ดำาเนินการ
ซ่อมแซมบำารุงรักษาทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัติ

20 วัสดุสำานักงาน                
(จากข้อบัญญัติ  ปี  62)
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับที่  63  หน้า  147 )

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำานักงาน รายจ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน  ส้ินเปลือง  หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น

80,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองคลัง

21 วัสดยุานพาหนะและขนส่ง
(จากข้อบัญญัติ  ปี  62)
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับที่  64  หน้า  147 )

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำานักงาน  
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงสิ่งของโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง 
หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น

40,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองคลัง

ดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

                                                                                                        แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562



ผด. ๒

37

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 4 การเมือง การบริหาร  
    แผนงานบริหารทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม (บาท) ดำาเนินการ ดำาเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

22 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
(จากข้อบัญญัติ  ปี  62)
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับที่  65  หน้า  147 )

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อล่ืน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
สำานักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งส่ิงของโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน  ส้ินเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น

40,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองคลัง

23 วัสดุคอมพวิเตอร์       
(จากข้อบัญญัติ  ปี  62)
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับที่  66  หน้า  148 )

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  ส้ิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น

40,000    อบต.
บ้านบ่อ

กองคลัง

ลำาดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

                                                                                                        แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562



ผด. ๒

38

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 4 การเมือง การบริหาร  
    แผนงานบริหารทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม (บาท) ดำาเนินการ ดำาเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

24 ค่าบำารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  
(จากข้อบัญญัติ  ปี  62)
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับที่  68  หน้า  148 )

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำารุงรักษาและ
ปรบัปรุงครุภัณฑ์ ได้แก่ ส่ิงของที่
โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร 
มีอายุการใช้งานยืนนาน เมื่อชำารุด 
เสียหายแลว้สามารถซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิม

50,000  อบต.
บ้านบ่อ

กองคลัง

                                                                                                        แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562



ผด. ๒

38

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 4 การเมือง การบริหาร  
             แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำาดับท่ี โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนนิการ

หน่วย
ดำาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

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 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ค่าใช้จ่ายโครงการสำารวจและจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานในตำาบล 
(จากข้อบัญญัติ ปี 62)
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี  1 หน้า 150
)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำาโครงการ
สำารวจและจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน เพ่ือนำาข้อ
พ้ืนฐานท่ีจัดเก็บได้ มาทำาการประมวลผล 
และเก็บข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบและนำาข้อ
มูลนฐาน ไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำาแผน
พัฒนา ท้องถิ่นและการพัฒนาในด้านต่างๆ 
ของ อปท. ตามท่ีสมควรรวมท้ังให้การ
สนับสนุนแก่หน่วยงานอื่นๆท้ังภาครัฐและ
เอกชนและผู้ท่ีสนใจร้องขอ โดยถือปฏิบัติ
ตามพรบ.ขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ.2540 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้
และการตกแต่งสถานท่ี ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์ค่า
ประกาศนียบัตรค่าถ่ายเอกสารค่าพิมพ์
เอกสารและส่ิงพิมพ์  
ค่าหนังสือสำาหรับผู้เข้า อบรมค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่า อุปกรณ์ต่างๆ

10,000 อบต.
บ้านบ่อ

สำานักปลัด ฯ

ลำาดับท่ี โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนนิการ

หน่วย
ดำาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

                                                                  แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 4 การเมือง การบริหาร  
             แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.
ค. มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุ
เอกสารสำาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมค่า
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าตอบแทนในการจัดเก็บข้อมูล
พ้ืนฐาน ค่าตอบแทนในการบันทึกข้อมูลพ้ืน
ฐานค่าป้ายโครงการค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจำาเป็น
สำาหรับการจัดทำาโครงการ

2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำาประชาคม
หมูบ่้าน และประชาคมตำาบล
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 ) 
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี  4 หน้า 151
)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำาโครงการ
จัดทำาประชาคมหมู่บ้านและประชาคม
ตำาบล โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานท่ี ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  
เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
พิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้
จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ
ฯลฯ

10,000 อบต.
บ้านบ่อ

สำานักปลัด ฯ   

                                                                  แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
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39

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี  4  การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจงัหวัดสมุทรสาคร  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 4  การเมือง การบริหาร
         แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

ลำาดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กจิกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนนิการ

หน่วย
ดำาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

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 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง
(จากข้อบัญญัติ ปี 62) 
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับที่  2  หน้า 97 )

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ืองดับเพลิง
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของท่ีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน  ส้ินเปลือง หมดไป หรือ
เปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน

40,000 อบต.
บ้านบ่อ

สำานักปลัดฯ 

                                                                      แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 4 การเมือง การบริหาร 
        แผนงานเคหะและชุมชน

ลำาดับท่ี โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนินการ

หน่วย
ดำาเนนิการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

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 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     จำานวน   60,000       บาท
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณพีิเศษแก่พนักงานส่วนตำาบล
และ พนักงานจ้าง
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )  
(แผน 4 ปี 61 - 64 ปป ลำาดับที่ 17 หน้า  115) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตำาบลและ พนักงานจ้าง  

40,000  อบต.
บ้านบ่อ 

กองช่าง

ค่าตอบแทนการตรวจแบบ
ก่อสร้างแก่เจ้าหน้าท่ี ของ อบต.
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )  
(แผน 4 ปี 61 - 64 ปป ลำาดับที่ 17 หน้า  
115)  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจ
แบบก่อสร้างแก่เจ้าหน้าท่ี ของ 
อบต. 

20,000  อบต.
บ้านบ่อ 

กองช่าง

2 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      จำานวน   250,000       บาท
(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียน จำานวน  40,000  บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่า
กำาจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  

250,000    อบต.
บ้านบ่อ 

กองช่าง

                                                               แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562



ผด. ๒

44

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 4 การเมือง การบริหาร 
        แผนงานเคหะและชุมชน

ลำาดับท่ี โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนินการ

หน่วย
ดำาเนนิการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

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) ค่าจ้างเหมาบริการ  จำานวน  
200,000  บาท  
(3) ค่าธรรมเนียมและบริการอ่ืนๆ
จำานวน  10,000   บาท
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับที่ 21 หน้า 
117)

ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)  
ค่าโฆษณาและเผยแพร่  (รายจ่ายเก่ียว
กับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)  ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเช่าที่ดิน ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงาน  ฯลฯ

3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ    จำานวน   10,000       บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับที่ 22 หน้า 
117)

เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เช่น  ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่า
เช่าท่ีพัก ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่า
อากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ท่ีจำาเป็นในการเดินทางไปราชการ 
ของพนักงานส่วนตำาบลท่ีเดินทางไปประชุม 
อบรม สัมมนา      ดงูาน หรือไปติดตอ่
ราชการ

10,000 อบต.
บ้านบ่อ 

กองช่าง

                                                               แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562



ผด. ๒

44

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 4 การเมือง การบริหาร 
        แผนงานเคหะและชุมชน

ลำาดับท่ี โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนินการ

หน่วย
ดำาเนนิการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

4 ค่าบำารุงรักษาและซ่อมแซม
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับที่ 23 หน้า 
118)

(รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบำารุงรักษาเพ่ือ
ใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ) เพ่ือจ่าย
เปน็ค่าซ่อมแซมบำารุงรักษาทรัพย์สนิ
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณี
เปน็การจ้างเหมาท้ังค่าส่ิงของและ
ค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วน
กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้
ดำาเนินการซ่อมแซมบำารุงรักษาทรัพย์สิน
เองให้ปฏิบัติ 

100,000 อบต.
บ้านบ่อ 

กองช่าง

5 วัสดุสำานักงาน   
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับที่ 24 หน้า 
118)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดสุำานักงาน  รายจ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน้เปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสัน้

40,000      อบต.
บ้านบ่อ 

กองช่าง

ลำาดับท่ี โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

                                                               แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562



ผด. ๒

44

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 4 การเมือง การบริหาร 
        แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ/กิจกรรม (บาท) ดำาเนินการ ดำาเนนิการ
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.
ค. มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

6 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ     
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับที่ 25 หน้า 
118)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ ราย
จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน้เปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสัน้  

200,000     อบต.
บ้านบ่อ 

กองช่าง

7 วัสดุก่อสร้าง      
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับที่ 26 หน้า 
119)

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซ่ึงสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวรหรือามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง
หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น

250,000    อบต.
บ้านบ่อ 

กองช่าง

8 วัสดยุานพาหนะและขนส่ง
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับที่ 27 หน้า 
119)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรอืตามปกติ
มอีายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมด
ไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น

40,000     อบต.
บ้านบ่อ 

กองช่าง

ลำาดับท่ี โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนินการ

หน่วย
ดำาเนนิการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

                                                               แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562



ผด. ๒

44

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 4 การเมือง การบริหาร 
        แผนงานเคหะและชุมชน

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

9 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน   
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับที่ 28 หน้า 
120)

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น

50,000 อบต.
บ้านบ่อ 

กองช่าง

10 วัสดุคอมพวิเตอร์       
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับที่ 29 หน้า 
120)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์  ราย
จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน้เปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสัน้

40,000 อบต.
บ้านบ่อ 

กองช่าง

11 ค่าบำารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับที่ 30 หน้า 
120)

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ ได้แก่ ส่ิงของที่โดยสภาพมี
ลักษณะคงทนถาวร  มีอายุการใช้งาน
ยืนนาน เมื่อชำารุด เสียหายแล้วสามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม

100,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองช่าง

                                                               แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562



ผด. ๒

46

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 4 การเมือง การบริหาร  
             แผนงานการพาณิชย์

ลำาดับท่ี โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนนิการ

หน่วย
ดำาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

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 ค่าบำารุงรักษาและซ่อมแซม
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี 4 หน้า 96 )

(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำารุงรักษาเพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำารุง
รักษาทรพัย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ัง
ค่าส่ิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย  ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ดำาเนินการซ่อมแซม
บำารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ

250,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองช่าง

2 วัสดุอ่ืน
วัสดุการประปา
(จากข้อบัญญัติ ปี 61 ) 
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี 1 หน้า 95)

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืน  (เช่น  มิเตอร์
นำ้า  มิเตอร์ไฟฟ้า  ตะแกรงกันสวะ 
ฯลฯ  เป็นต้น)  รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซ่ึงสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น

350,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองช่าง

ลำาดับท่ี โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนนิการ

หน่วย
ดำาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

                                                                                แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562



ผด. ๒

46

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 4 การเมือง การบริหาร  
             แผนงานการพาณิชย์

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.
ค. มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

3 ค่าบำารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี 3 หน้า 95 )

เพื่อจ่ายเปน็ค่าบำารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ ได้แก่ ส่ิงของที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุ
ยนืนาน เมื่อชำารุด เสียหายแล้ว
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม 
หรืออาจเปลี่ยนใหม่เมื่อการซ่อมแซม
ไม่คุ้มค่า เช่น ระบบไฟฟา้ ฯลฯ

300,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองช่าง

                                                                                แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562



ผด. ๒บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 4 การเมือง การบริหาร   
    แผนงานสาธารณสุข

ลำาดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กจิกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนินการ

หน่วย
ดำาเนนิการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

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      ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    จำานวน  50,000  บาท                  
ค่าตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำา
ปี)
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี 28  หน้า 
133)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเปน็กรณีพิเศษ ตาม
ระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสั่ง
การ 

50,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองสาธารณ
สุขฯ

2 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จำานวน  1,098,400  บาท
(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  
จำานวน  40,000  บาท
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่  จำานวน  
20,000  บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ จำานวน 
20,000  บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก
ค่ากำาจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก  
ค่าเชา่ทรัพย์สนิ (ยกเว้นค่าเชา่บา้น) 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเก่ียว
กับการจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ข่าว

1,098,400  อบต.
บ้านบ่อ

กองสาธารณ
สุขฯ

ลำาดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ผด. ๒บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 4 การเมือง การบริหาร   
    แผนงานสาธารณสุข

โครงการ/กจิกรรม (บาท) ดำาเนินการ ดำาเนนิการ
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

(4) ค่าธรรมเนียมและบริการอ่ืน  
จำานวน  10,000  บาท
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี 8  หน้า 
155)

ทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าที่ดิน ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าจา้งแรงงาน ฯลฯ

3 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ      จำานวน    5,000    บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายใน
การรับรองหรือเล้ียงรับรองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดย
แยกเป็น ค่ารับรองในการต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี 9 หน้า 155)

ให้เบิกจ่ายได้ในภายในวงเงินงบ
ประมาณที่ประมาณการไว้ตามอัตรา
ที่กำาหนดและตามค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน
จริง โดยคำานึงถึงความจำาเป็นและ
ประหยัดและให้ใช้หลักฐานการจ่าย
เงินตามรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง
มาประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยมีเจ้า
หน้าที่ที่เก่ียวข้องในการดำาเนินงาน
เป็นผู้รับรองการจ่าย

5,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองสาธารณ
สุขฯ

ลำาดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กจิกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนินการ

หน่วย
ดำาเนนิการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

                                                                   แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบ่อ   ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 48



ผด. ๒บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 4 การเมือง การบริหาร   
    แผนงานสาธารณสุข

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.
ค. มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

4 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ      จำานวน    10,000    บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี 10 หน้า 
155)

เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่า
ผ่านทางด่วนเศษ ค่าธรรมเนยีมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน  ฯ

10,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองสาธารณ
สุขฯ

5 ค่าบำารุงรักษาและซ่อมแซม
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำารุงรักษา
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี 11 หน้า 
156)

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำารุงรักษา
ทรพัย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่า
ส่ิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่า
ใช้สอย  ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ดำาเนินการซ่อมแซม
บำารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ

200,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองสาธารณ
สุขฯ

ลำาดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กจิกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนินการ

หน่วย
ดำาเนนิการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

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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ผด. ๒บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 4 การเมือง การบริหาร   
    แผนงานสาธารณสุข
6 วัสดุสำานักงาน

(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี 12 หน้า 
156)

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำานักงาน  ราย
จ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น

20,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองสาธารณ
สุขฯ

7 วัสดุงานบ้านงานครัว
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี 13 หน้า 
157)

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น

10,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองสาธารณ
สุขฯ

8 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี 14 หน้า 
157)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ
และขนส่งรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่

70,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองสาธารณ
สุขฯ

ลำาดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กจิกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนินการ

หน่วย
ดำาเนนิการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.
ค. มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลือง 
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ผด. ๒บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 4 การเมือง การบริหาร   
    แผนงานสาธารณสุข

หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสัน้

9 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี 15 หน้า 
157)

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้น
เปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพในระยะ
เวลาอันสั้น

350,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองสาธารณ
สุขฯ

10 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี 16 หน้า 
158)                                   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึง
สิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น

40,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองสาธารณ
สุขฯ

ลำาดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กจิกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนินการ

หน่วย
ดำาเนนิการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.
ค. มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

11                                    วัสดุเคร่ืองแต่งกาย
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี 17 หน้า 
158)                                   

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน

20,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองสาธารณ
สุขฯ
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ผด. ๒บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 4 การเมือง การบริหาร   
    แผนงานสาธารณสุข

สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น

12 วัสดุคอมพิวเตอร์
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี 18 หน้า 
158)                                   

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ราย
จ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงสิ่งของโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น

20,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองสาธารณ
สุขฯ

13 ค่าบำารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี 20 หน้า 
159)                                   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะ
คงทนถาวร  มีอายุการใช้งานยืนนาน 
เมื่อชำารุด เสียหายให้ใช้งานได้ดังเดิม

300,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองสาธารณ
สุขฯ

                                                                   แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบ่อ   ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 52



ผด. ๒

53

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 4 การเมือง การบริหาร  
             แผนงานการเกษตร

ลำาดับท่ี โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนนิการ

หน่วย
ดำาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

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 วัสดุการเกษตร    
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )    
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี 1  หน้า 94 )

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุการเกษตร ราย
จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยนืนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
ส้ันค่าจัดซื้อตน้ไม้ ไม้ดอก ไม้
ประดับ ปุ๋ย สารเคมี  ยากำาจัด
แมลง  ยากำาจดัวัชพืช การ
ปรับปรุงดูแลสวนสาธารณะ 
อาคารสำานักงาน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และอาคารอเนกประสงค์อ่ืนๆ
และวัสดุอุปกรณ์ในการเกษตร  
ฯลฯ

50,000    อบต.
บ้านบ่อ

กองสาธารณ
สุขฯ

                                                             แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562



ผด. ๒

58

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 4 การเมือง การบริหาร  
    แผนงานการศึกษา

ลำาดับท่ี โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนนิการ

หน่วย
ดำาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

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 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
ค่าตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เปน็กรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจำาปี)
(จากข้อบัญญัติ ปี 62) 
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี  5 หน้า 100
)

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตำาบล และพนักงานจ้าง

20,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองการศึกษาฯ

2 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
(จากข้อบัญญัติ ปี 62) 
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี  7  หน้า 
101 )

เพ่ือจ่ายเป็น รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ
ต่างๆ ดังน้ี ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าเล่ม ค่าซักฟอก ค่ากำาจัดส่ิงปฏิกูล ค่า
ระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบ้ีย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินคดีตามคำา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้าง
เหมาบริการอ่ืนๆท่ีเข้าลักษณะรายจ่าย
ประเภทน้ี ค่าติดต้ังไฟฟ้า ค่าติดต้ังประปาฯ 
ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณ
ต่างๆ ฯลฯ 

60,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองการศึกษาฯ

ลำาดับท่ี โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
                                                                                                            แผนการดำาเนินงาน  องค์การ

บริหารส่วนตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562



ผด. ๒

58

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 4 การเมือง การบริหาร  
    แผนงานการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม (บาท) ดำาเนนิการ ดำาเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
(จากข้อบัญญัติ ปี 62) 
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี  8 หน้า 101
)

เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ทา่อากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่
จำาเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
พนักงานส่วนตำาบลที่เดินทางไป
ประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือ
ไปติดต่อราชการ

10,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองการศึกษาฯ

4 ค่าบำารุงรักษาและซ่อมแซม
(จากข้อบัญญัติ ปี 62) 
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี 19 หน้า 106
)

(รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบำารุงรักษา
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำารุง
รักษาทรัพย์สนิเพ่ือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเปน็การจ้าง

20,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองการศึกษาฯ

ลำาดับท่ี โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนนิการ

หน่วย
ดำาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

                                                                                                            แผนการดำาเนินงาน  องค์การ
บริหารส่วนตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 4 การเมือง การบริหาร  
    แผนงานการศึกษา

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.
ค. มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

เหมาท้ังค่าส่ิงของและค่าแรงงาน  
ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็น ผู้
ดำาเนินการซ่อมแซมบำารุงรักษา
ทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ

5 วัสดุสำานักงาน
(จากข้อบัญญัติ ปี 62) 
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี 9 หน้า 
102 )

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำานักงาน 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของท่ี
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน  ส้ินเปลือง  
หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันส้ัน

50,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองการศึกษาฯ

ลำาดับท่ี โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนนิการ

หน่วย
ดำาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

                                                                                                            แผนการดำาเนินงาน  องค์การ
บริหารส่วนตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 4 การเมือง การบริหาร  
    แผนงานการศึกษา

6 วัสดุงานบ้านงานครัว
(จากข้อบัญญัติ ปี 62) 
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี 10 หน้า 102
)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิง่ของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใชง้านไม่
ยนืนาน  ส้ินเปลือง หมดไป  หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น

30,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองการศึกษาฯ

7 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
(จากข้อบัญญัติ ปี 62) 
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี 20 หน้า 106
)

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น

10,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองการศึกษาฯ

8 วัสดุคอมพวิเตอร์
(จากข้อบัญญัติ ปี 62) 
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี 21 หน้า 107
)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิง่ของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  

20,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองการศึกษาฯ

ลำาดับท่ี โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนนิการ

หน่วย
ดำาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.
ค. มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

หรือตามปกติมีอายุการใชง้านไม่

                                                                                                            แผนการดำาเนินงาน  องค์การ
บริหารส่วนตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562



ผด. ๒

58

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 4 การเมือง การบริหาร  
    แผนงานการศึกษา

ยนืนาน  ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น

9 ค่าบำารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
(จากข้อบัญญัติ ปี 62) 
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี 19 หน้า 106
)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ ได้แก่ สิ่งของที่
โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร  
มีอายุการใช้งานยืนนาน เมื่อชำารุด 
เสยีหายแล้วสามารถซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิม

20,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองการศึกษาฯ

                                                                                                            แผนการดำาเนินงาน  องค์การ
บริหารส่วนตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562



ผด. ๒

60

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 4 การเมือง การบริหาร  
             แผนงานงบกลาง

ลำาดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี
ดำาเนินการ

หน่วย
ดำาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

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 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม       
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )
(แผน 4 ปี 61 – 64  ลำาดับท่ี   1  หน้า 145 )

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง
กรณีนายจ้างในอัตราร้อยละ  5  
ของค่าจ้างที่ อบต.จะต้องจ่าย
เพื่ออุดหนุนเงินค่าเบ้ียประกัน
สังคมของพนักงานจ้าง และผู้
ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ
สั่งการ

315,000 อบต.
บ้านบ่อ

สำานักปลัดฯ

2 สำารองจ่าย
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 ) 
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี 1 หน้า  122
)

เพ่ือสำารองจ่าย  เป็นรายจ่ายท่ีต้ังไว้เพ่ือใช้จ่าย
กรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน  หรือ
บรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวมเท่าน้ัน   และในการ
ช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนและ
จังหวัดท่ีประสบสาธารณภัย ตามพระราช
บัญญัติและหนังสือส่ังการ

315,188   อบต.
บ้านบ่อ

สำานักปลัดฯ

ลำาดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี
ดำาเนินการ

หน่วย
ดำาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

                                                                 แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562



ผด. ๒

60

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 4 การเมือง การบริหาร  
             แผนงานงบกลาง

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

3 เงินสมทบกองทุนบำาเหน็จบำานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (ก.บ.ท.)
(จากข้อบัญญัติ ปี 62)
(แผน 4 ปี 61 – 64  ลำาดับท่ี  2 หน้า 145 )

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
บำาเหนจ็บำานาญของข้าราชการ
สว่นท้องถ่ิน  (ก.บ.ท.)  ตามพระ
ราชบัญญัติบำาเหน็จบำานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 
2500  โดยคำานวณตั้งจ่ายใน
อัตราร้อยละ 1  ของประมาณ
การรายรับทุกประเภทประจำาปี 
ตามงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป  
(ยกเวน้พันธบัตร  เงินกู้  เงินที่มี
ผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงิน
อุดหนนุ)  ตามพระราชบัญญัติ  
ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ

   390,000   อบต.
บ้านบ่อ

สำานักปลัดฯ

                                                                 แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562



ผด. ๒

61

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 4 การเมือง การบริหาร  
             แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำาดับท่ี โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนนิการ

หน่วย
ดำาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

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 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้
แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงก่อสร้าง

(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )  

เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่า
ควบคุมงาน สำาหรับเอกชน 
นติิบุคคล บุคคลภายนอกหรือผู้
ท่ีร้องขอให้รับรองแบบเพื่อให้ได้
มาซึ่งส่ิงก่อสร้าง

100,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองช่าง

2 ค่าชดเชยงานก่อสร้าง
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )  

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยงาน
ก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับค่า
ได้ (ค่า K)

50,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองช่าง

                                                                  แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562



ผด. ๒

62

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
  ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม
   ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 5  การพัฒนาสาธารณสุข   
           แผนงานงบกลาง

ลำาดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กจิกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนินการ

หน่วย
ดำาเนนิการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

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 รายจ่ายตามข้อผูกพัน
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี 1 หน้า 160
)

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
ของค่าบริการสาธารณสุขท่ีได้
รับจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ตามประกาศ 
และหนังสือส่ังการ

400,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองสาธารณ
สุขฯ

                            

                                                                       แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562



ผด. ๒

66

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่  4  พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
  ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  5  พัฒนาประสิทธิภาพอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่  5 การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 5 ด้านสาธารณสุข
        แผนงานสาธารณสุข

ลำาดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กจิกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนินการ

หน่วย
ดำาเนนิการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

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 ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 ) 
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี  2  หน้า 
164 )

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำา
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า และทำาหมันสุนัข แมวโดยจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และ
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่า
กระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร  ค่า
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซ้ือวัคซีนไซริงค์
พลาสติก พร้อมเข็ม ยาคุมกำาเนิด  ค่าใช้
จ่ายอ่ืนท่ีจำาเป็นสำาหรับการจัดทำาโครงการ

40,000 อบต.
บ้านบ่อ 

กอง
สาธารณสุขฯ

ลำาดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กจิกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนินการ

หน่วย
ดำาเนนิการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

                                               แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562



ผด. ๒

66

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่  4  พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
  ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  5  พัฒนาประสิทธิภาพอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่  5 การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 5 ด้านสาธารณสุข
        แผนงานสาธารณสุข

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 ค่าใช้จ่ายโครงการพระราชดำาริด้าน
สาธารณสุข
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 ) 
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี  1  หน้า 29
)

เพ่ือสนับสนุนการดำาเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดำาริด้าน
สาธารณสุข 9 หมู่บ้าน ๆ ละ 
20,000 บาท 

180,000 อบต.
บ้านบ่อ 

กอง
สาธารณสุขฯ

3 ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 ) 
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี  3  หน้า 
164 )

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำา
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้
และการตกแต่งสถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิด  ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่า
หนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่า
กระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร  ค่า
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์

30,000 อบต.
บ้านบ่อ 

กอง
สาธารณสุขฯ

ลำาดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กจิกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนินการ

หน่วย
ดำาเนนิการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

                                               แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562



ผด. ๒

66

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่  4  พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
  ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  5  พัฒนาประสิทธิภาพอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่  5 การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 5 ด้านสาธารณสุข
        แผนงานสาธารณสุข
4 ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกัน

และควบคุมโรคติดต่อ
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 ) 
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี 1  หน้า 164
)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำา
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออกโรคไข้หวัด
นก โรคเอดส์  โรคติดต่อตามฤดูกาล 
โรคติดต่อท่ีอุบัติข้ึนใหม่ โรคติดต่อ
ปัจจุบันทันด่วนโดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่า
วัสดุ เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์ค่า
ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
พิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่า
ใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้
บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 

30,000 อบต.
บ้านบ่อ 

กอง
สาธารณสุขฯ

ลำาดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กจิกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนินการ

หน่วย
ดำาเนนิการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

ค่าทรายอะเบท ค่านำ้ายาพ่นหมอกควัน
กำาจัดลูกนำ้าและยุงลาย ค่าลูกปลาหาง
นกยูง  ค่านำ้ามันเชื้อเพลิงและนำ้ามัน
ผสมนำ้ายาพ่นหมอกควัน ค่าป้าย

                                               แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562



ผด. ๒
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่  4  พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
  ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  5  พัฒนาประสิทธิภาพอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่  5 การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 5 ด้านสาธารณสุข
        แผนงานสาธารณสุข

โครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้
จ่ายอ่ืนท่ีจำาเป็นสำาหรับการจัดทำาโครงการ 

5 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 ) 
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี  1  หน้า  29
)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำา
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากพิษสุนัขบ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีน 
และอุปกรณ์ในการฉีด เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยจัดสรรตาม
จำานวนประชากรสุนัขและแมว (จาก
หลักฐานการสำารวจที่ส่งให้กรมฯ ตั้งไว้ 
1,400 ตัว ๆ ละ 30 บาท

42,000 อบต.
บ้านบ่อ 

กอง
สาธารณสุขฯ

                                               แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562



ผด. ๒

68

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เต็มศักยภาพและสร้างสังคมใฝ่คุณธรรม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 6  การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำาดับท่ี โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนนิการ

หน่วย
ดำาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

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 โครงการสืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณีรดน้้าำขพรรผูสผงขายุ
(จากำูขบัญญัติ ปี 62 )
(แรน 4 ปี 61 – 64 ปป ล้าดับท่ี  2  หนูา 
166 )

เพื่ขจ่ายเป็นค่าใชูจ่ายในด้าเนิน
งานโดยจ่ายเป็นค่าใชูจ่ายเก่ียวกับการด้าเนิน
โครงการดังน้ี ค่าใชูจ่ายพิธีทางศาสนา ค่า
รับรขงรผท่ีูเชิญมาร่วมงานและรผมูาร่วม
ประกขบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ไดูแก่ ค่า
ขาหารว่างและเคร่ืขงด่ืม  ค่าขาหารและ
เคร่ืขงด่ืมไม่มีแขลกขฮขล์  ค่าใชูจ่ายเก่ียวกับ
สถานท่ีและค่าใชูจ่ายข่ืน  ๆท่ีจ้าเป็นและ
เก่ียวำูขง  ไดูแก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น 
ค่าเช่าหรืข  ฯลฯ

50,000 ขบต.
บูานบ่ข

กขงการศึกษา

2 ค่าใชูจ่ายโครงการเรียนรผูจริยธรรม
และสขบธรรมสนามหลวง 
(จากำูขบัญญัติ ปี 62 )
(แรน 4 ปี 61 – 64 ปป ล้าดับท่ี 7  หนูา 168
)

เพ่ืขเป็นค่าใชูจ่ายในการเรียนรผูและ
สขบธรรมสนามหลวงำขงนักเรียน
ในต้าบลบูานบ่ข  เช่น ขุปกรณ์การ
สขบ  ค่าขาหาร  ขาหารว่าง น้้า
ดื่ม ำขงรผูเำูาสขบและรผูควบคุมการ
สขบ

80,000 ขบต.
บูานบ่ข

กขงการศึกษา

ลำาดับท่ี โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
                                                     แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562



ผด. ๒
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เต็มศักยภาพและสร้างสังคมใฝ่คุณธรรม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 6  การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม (บาท) ดำาเนนิการ ดำาเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

3 ค่าใชูจ่ายโครงการส่งเสริมขนุรักษ์
ประเพณี 
(จากำูขบัญญัติ ปี 62 )
(แรน 4 ปี 61 – 64 ปป ล้าดับท่ี 1  หนูา 166
)

เพ่ืขเป็นค่าใชูจ่ายในการจัด
โครงการส่งเสริมขนุรักษ์ประเพณี
ไทย  เช่น กิจกรรมวันสงกรานต์ 
ประเพณีแห่เทียนเำูาพรรษา  
กิจกรรมวันลขยกระทง  ฯลฯ

50,000 ขบต.
บูานบ่ข

กขงการศึกษา

        

                                                     แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562



ผด. ๒

71

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 6  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เต็มศักยภาพและสร้างสังคมใฝ่คุณธรรม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี   6  การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
    แผนงานการศึกษา

ลำาดับท่ี โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนนิการ

หน่วย
ดำาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.
ค. มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ      
1 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมงาน

วันเด็กแห่งชาติ       
(จากข้อบัญญัติ ปี 62)
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี  12  หน้า 
173)

โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการดำาเนิน
โครงการดังน้ี  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่า
รับรองผู้ท่ีเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มี
แอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานท่ีและค่าใช้
จ่ายอ่ืน  ๆท่ีจำาเป็นและเก่ียวข้อง  ได้แก่ ค่า
สถานท่ีจัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบำารุง
ค่าเช่าหรือค่า บริการวัสดอุุปกรณ์ท่ี
จำาเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและ
ค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ 
เครื่องเสียง เต้นท์ เวทีค่าใช้จ่ายเก่ียว
กับการรักษาความปลอดภัย เช่นค่าจ้าง
เหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ 
ฯลฯ

50,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองการศึกษาฯ

ลำาดับท่ี โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนนิการ

หน่วย
ดำาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

                                                           แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562



ผด. ๒

71

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 6  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เต็มศักยภาพและสร้างสังคมใฝ่คุณธรรม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี   6  การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
    แผนงานการศึกษา

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 ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬา
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
(จากข้อบัญญัติ ปี 62)
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี  11  หน้า 
173)

โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการดำาเนิน
โครงการดังน้ี  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่า
รับรองผู้ท่ีเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่า
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
สถานท่ีและค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆท่ีจำาเป็นและ
เก่ียวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น 
ค่าเช่าหรือค่าบำารุง ค่าเช่าหรือค่า 
บริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำาเป็นในการจัด
งาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น 
เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต้นท์
เวทีค่าใช้จา่ยเก่ียวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เช่นค่าจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัยหรืออ่ืนๆ ฯลฯ

20,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองการศึกษาฯ

ลำาดับท่ี โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนนิการ

หน่วย
ดำาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

                                                           แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562



ผด. ๒

71

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 6  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เต็มศักยภาพและสร้างสังคมใฝ่คุณธรรม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี   6  การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
    แผนงานการศึกษา

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.
ค. มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
3 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/ส่งเสริม

ความรู้สู่ประตูอาเซียน
(จากข้อบัญญัติ ปี 62)
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี 4 หน้า 171)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายการเตรียมความ
พร้อมสู่อาเซียน เช่น การจัด
กิจกรรม การจัดฝึกอบรม การจัด
นิทรรศการ การส่งเสริมความรู้ให้
แก่นักเรียน  เยาวชนและชุมชน 

20,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองการศึกษาฯ

4 ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดทำา
อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.บ้านบ่อ (ค่าอาหารกลางวัน)
(จากข้อบัญญัติ ปี 62)
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี  3  หน้า 170)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านบ่อ (ค่า
อาหารกลางวัน) (เงินอุดหนุนสำาหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน)  เป็นเวลา 
2 ภาคเรียน  อัตรามื้อละ  20 บาท
ต่อคน จำานวน 245  วัน  

690,900 อบต.
บ้านบ่อ

กองการศึกษาฯ

ลำาดับท่ี โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนนิการ

หน่วย
ดำาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

                                                           แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562



ผด. ๒

71

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 6  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เต็มศักยภาพและสร้างสังคมใฝ่คุณธรรม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี   6  การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
    แผนงานการศึกษา

 - ศพด.วัดใต้บ้านบ่อ  จำานวน  63  คน
  เป็นเงิน  308,700  บาท
  - ศพด.วัดบางขุด  จำานวน  35  คน
  เป็นเงิน  171,500  บาท

- ศพด.วัดกระซ้าขาว จำานวน  43 คน
เป็นเงิน  210,700  บาท

5 ประเภทค่าอาหารเสรมิ (นม)
(1)  อาหารเสริมนมสำาหรับโรงเรียน
ในพื้นท่ี อบต.บ้านบ่อ
(จากข้อบัญญัติ ปี 62)
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี  2  หน้า 
170)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ้ืออาหารเสริม
(นม)  (เงินอุดหนุนสำาหรับสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนใน
พ้ืนที่ อบต.บ้านบ่อ)  สังกัดสำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(สพฐ)  อัตราคนละ 7.37 บาท นวน  
260 วัน

  - ร.ร.วัดใต้บ้านบ่อ จำานวน 206 คน
เป็นเงิน  394,737  บาท

1,695,837 อบต.
บ้านบ่อ

กองการศึกษาฯ

ลำาดับท่ี โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนนิการ

หน่วย
ดำาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.
ค. มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

                                                           แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562



ผด. ๒

71

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 6  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เต็มศักยภาพและสร้างสังคมใฝ่คุณธรรม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี   6  การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
    แผนงานการศึกษา

  - ร.ร.วัดใหญ่บ้านบ่อ จำานวน 448  คน
เป็นเงิน  858,458  บาท
- ร.ร.วัดบางขุด จำานวน  145  คน
เป็นเงิน  277,849  บาท
- ร.ร.วัดกระซ้าขาว  จำานวน  86  คน
เป็นเงิน  164,793  บาท

6 (2) อาหารเสริมนมสำาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.บ้านบ่อ
(จากข้อบัญญัติ ปี 62)
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี  5  หน้า 
171)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ้ืออาหารเสริม
(นม) (เงินอุดหนุนสำาหรับสนับสนุน
อาหารเสริม (นม)  ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.บ้านบ่อ) อัตราคนละ  
7.37  บาท  จำานวน 260 วัน  

 - ศพด.วัดใต้บ้านบ่อ จำานวน 63
  คน  เป็นเงิน  120,721  บาท
 - ศพด.วัดบางขุด จำานวน 35 คน
  เป็นเงิน  67,067  บาท
 - ศพด.วัดกระซ้าขาว จำานวน 43 
  คน  เป็นเงิน  82,397  บาท

270,185 อบต.
บ้านบ่อ

กองการศึกษาฯ

ลำาดับท่ี โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนนิการ

หน่วย
ดำาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

                                                           แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562



ผด. ๒

71

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 6  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เต็มศักยภาพและสร้างสังคมใฝ่คุณธรรม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี   6  การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
    แผนงานการศึกษา

7 อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) จำานวน 4 โรงเรียน
(จากข้อบัญญัติ ปี 62)
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี  1  หน้า 
170)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน)  โรงเรียน  4 
โรงเรียน  สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (สพฐ.)อัตรามื้อละ 20 
บาทต่อคน  จำานวน  200 วัน  
- โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ   จำานวน  
198  คน เป็นเงิน   792,000  บาท
- โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ   จำานวน  
452  คน เป็นเงิน   1,808,000  
บาท

  - โรงเรียนวัดบางขุดจำานวน  153 
 คนเป็นเงิน     612,000  บาท
  - โรงเรียนวัดกระซ้าขาว  จำานวน
  86  คน เป็นเงิน   344,000  บาท

3,540,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองการศึกษาฯ

ลำาดับท่ี โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนนิการ

หน่วย
ดำาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

                                                           แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562



ผด. ๒

71

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 6  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เต็มศักยภาพและสร้างสังคมใฝ่คุณธรรม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี   6  การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
    แผนงานการศึกษา

8 วัสดุการศึกษา
(1)  ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตำาบลบ้านบ่อ  (ค่าจัดการเรียน
การสอน)
(จากข้อบัญญัติ ปี 62)
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี  16 หน้า 
175)

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
  สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร   
  สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
  เล็ก  อบต.บ้านบ่อ  (ค่าจัดการ
  เรียนการสอน)  (เงินอุดหนุน
   สำาหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียน
  การสอน)  จำานวนเด็กนักเรียน  
  141 คน จำานวน 1,700  บาท/
คน  

239,700   อบต.
บ้านบ่อ

กองการศึกษาฯ

(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สำาหรับศูนย์เด็กเล็ก(ศพด.) 
(จากข้อบัญญัติ ปี 62)
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี 18 หน้า 175
)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาสำาหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(ศพด.) ท้ัง 3 ศูนย์

159,330 อบต.
บ้านบ่อ

กองการศึกษาฯ

ลำาดับท่ี โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนนิการ

หน่วย
ดำาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.
ค. มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

                                                           แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562



ผด. ๒

71

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 6  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เต็มศักยภาพและสร้างสังคมใฝ่คุณธรรม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี   6  การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
    แผนงานการศึกษา

- ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 
บาท/ปี จำานวน 141 คน เป็นเงิน 
28,200 บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 
บาท/ปี จำานวน 141 คน เป็นเงิน 
28,200 บาท
- ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน อัตราคนละ 
300 บาท/ปี จำานวน 141 คน เป็นเงิน 
42,300 บาท 
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 
400 บาท/ปี จำานวน 141 คน เป็นเงิน 
60,630 บาท

                                                           แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562



ผด. ๒

8

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 6  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เต็มศักยภาพและสร้างสังคมใฝ่คุณธรรม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี   6  การพัฒนา การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
        แผนงานเคหะและชุมชน

ลำาดับท่ี โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนินการ

หน่วย
ดำาเนนิการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

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 ปรับปรุงร้ัว คสล. และประตูทาง
เข้าศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านกระ
ซ้าขาว หมู่ท่ี 9 

(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )  
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับที่ 1 หน้า 178 )

โครงการปรับปรุงรัว้ คสล. และประตู
ทางเข้า รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก
ระซ้าขาว หมู่ที่ 9 ความยาว 137.00 
เมตร สูง 1.80 เมตร บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระซ้าขาว ตาม
แบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำาบล
บ้านบ่อกำาหนด

850,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองช่าง

2 ปรับปรุงร้ัว คสล. และประตูทาง
เข้าศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านบาง
ขดุ หมู่ท่ี 7

(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )  
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับที่ 1 หน้า 178 )

โครงการปรับปรุงรัว้ คสล. และประตู
ทางเข้า รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
บางขุด หมู่ที่ 7 ยาว 108.00 เมตร สูง 
1.80 เมตร บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบางขุดตามแบบแปลนที่องค์การ
บริหารส่วนตำาบลบ้านบ่อกำาหนด

650,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองช่าง

ลำาดับท่ี โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนินการ

หน่วย
ดำาเนนิการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

                                                                                         แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562



ผด. ๒

9

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 6  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เต็มศักยภาพและสร้างสังคมใฝ่คุณธรรม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมทุรสาคร  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา
ยทุธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี   6  การพัฒนา การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
        แผนงานเคหะและชุมชน

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.
ค. มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

3 ปรับปรุงร้ัว คสล. และประตูทาง
เข้าศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดใต้
บ้านบ่อ หมู่ท่ี 1 

(จากข้อบัญญัติ ปี 62 )  
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับที่ 1 หน้า 178 )

โครงการปรับปรุงรัว้ คสล. และประตู
ทางเข้า รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
วัดใต้บ้านบ่อ หมู่ที่ 1 ความยาว 
109.00 เมตร สูง 1.80 เมตร บริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวดัใต้บ้านบ่อ
ตามแบบแปลนที่องค์การบรหิารสว่น
ตำาบลบ้านบ่อกำาหนด

600,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองช่าง

                                                                                         แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562



ผด. ๒

86

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี  4  พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่
  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  พัฒนาประสิทธิภาพอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจงัหวัดสมุทรสาคร  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 7   การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        แผนงานสาธารณสุข

ลำาดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กจิกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนินการ

หน่วย
ดำาเนนิการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

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 ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงสภาพภูมิ
ทัศน์ถนนพระราม 2
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 ) 
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี 5  หน้า 182
)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำา
โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ถนพ
ระราม 2 เพื่อการคุ้มครองดูแลบำารุง
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม ควบคุมและลดมลพิษ เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมฯลฯ เพื่อการส่ง
เสริมสนับสนุนการ

50,000    อบต.
บ้านบ่อ 

กอง
สาธารณสุขฯ

2 ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใน
ชุมชน
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 ) 
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี 6  หน้า 182
)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำา
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน
การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม การส่ง
เสริมการปลูกต้นไม้ ปลูกป่า การปลูก
หญ้าแฝก  การปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นโดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน 

50,000    อบต.
บ้านบ่อ 

กอง
สาธารณสุขฯ

ลำาดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กจิกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนินการ

หน่วย
ดำาเนนิการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

                                               แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี  4  พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่
  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  พัฒนาประสิทธิภาพอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจงัหวัดสมุทรสาคร  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 7   การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        แผนงานสาธารณสุข

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.
ค. มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสารค่าพิมพ์
เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่า
จ้างแรงงานในชุมชน  ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ี
จำาเป็นสำาหรับการจัดทำาโครงการ

3 โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด 
(BIG CLEANING DAY) 
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 ) 
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี 2 หน้า 181
)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำา
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด (Big
cleaning day) เพ่ือควบคุมและกำาจัด
ภาวะมลพิษท่ีมีผลต่อสุขภาพอนามัย 
สวสัดิภาพ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่า
หนังสือ    

80,000   อบต.
บ้านบ่อ 

กอง
สาธารณสุขฯ

ลำาดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กจิกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนินการ

หน่วย
ดำาเนนิการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.
ค. มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

                                               แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี  4  พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่
  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  พัฒนาประสิทธิภาพอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจงัหวัดสมุทรสาคร  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 7   การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        แผนงานสาธารณสุข
4 ค่าใช้จ่ายโครงการรักษ์นำ้า รักส่ิง

แวดล้อม
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 ) 
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี 7 หน้า 183
)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำา
โครงการรักษ์นำ้า รักสิ่งแวดล้อม
 ทำาความสะอาดท่อระบายนำ้าและราง
ระบายนำ้า โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่า
วัสดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่า
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่ายาน
พาหนะ ค่าจ้างแรงงานในชุมชน  ค่าใช้
จ่ายอ่ืนท่ีจำาเป็นสำาหรับการจัดทำาโครงการ

50,000    อบต.
บ้านบ่อ 

กอง
สาธารณสุขฯ

5 โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยใน
ชุมชน    
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 ) 
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี 8 หน้า 183
)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำา
โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยใน
ชุมชน เพื่อควบคุมและกำาจัดภาวะ
มลพษิที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย 
สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  

80,000  อบต.
บ้านบ่อ 

กอง
สาธารณสุขฯ

ลำาดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กจิกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนินการ

หน่วย
ดำาเนนิการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้
และการตกแต่งสถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิด  ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์

                                               แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี  4  พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่
  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  พัฒนาประสิทธิภาพอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจงัหวัดสมุทรสาคร  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 7   การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        แผนงานสาธารณสุข

ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือ
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้
บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเคร่ือง
ด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
ป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจำาเป็นสำาหรับการจัดทำา
โครงการ

6 วัสดุอ่ืน
(จากข้อบัญญัติ ปี 62 ) 
(แผน 4 ปี 61 – 64 ปป ลำาดับท่ี 10 หน้า 183
)

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืน  
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทน

270,000 อบต.
บ้านบ่อ 

กอง
สาธารณสุขฯ

ลำาดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กจิกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนินการ

หน่วย
ดำาเนนิการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ซื้อ
ถังรองรับขยะแบบพลาสติก ขนาด
ความจุ 240 ลติร จำานวน 100 ใบ 

                                               แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี  4  พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่
  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  พัฒนาประสิทธิภาพอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจงัหวัดสมุทรสาคร  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 7   การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        แผนงานสาธารณสุข

ราคาใบละ 1,850 บาท  ความจุ 120 
ลิตร จำานวน 50 ใบ ราคาใบละ 1,450 
บาท   และอุปกรณ์ซ่อมแซมสำาหรับ
สิ่งของชำารุดต่างๆ เช่น ล้อ แกนล้อ 
ฯลฯ

                                               แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี  4  การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจงัหวัดสมุทรสาคร  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 8 การรักษาความสงบเรียบร้อย
         แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

ลำาดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กจิกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนนิการ

หน่วย
ดำาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

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 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
(จากข้อบัญญัติ ปี 62)
(แผน 4 ปี 61 – 64  ปป ลำาดับท่ี 10  หน้า 
188)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตำาบล และพนักงานจ้าง

30,000 อบต.บ้านบ่อ สำานักปลัดฯ

2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน     จำานวน  100,000  บาท
1) ค่าฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)
(จากข้อบัญญัติ ปี 62)
(แผน 4 ปี 61 – 64  ปป ลำาดับท่ี 8  หน้า 187)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมหรือฝึก
ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน 
และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่า
ถ่ายเอกสารค่าพิมพ์เอกสารและส่ิง
พิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อส่ือสาร ค่าเช่า

50,000  อบต.
บ้านบ่อ

สำานักปลัด
อบต.

ลำาดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

                                                       แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562



ผด. ๒

93

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี  4  การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจงัหวัดสมุทรสาคร  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 8 การรักษาความสงบเรียบร้อย
         แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

โครงการ/กจิกรรม (บาท) ดำาเนนิการ ดำาเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

อุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้
บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเคร่ือง
ด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
ยานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจำาเป็น
สำาหรับการจัดทำาโครงการ

2) โครงการอบรมระงับอัคคี
ภยั(เบื้องต้น) ในสถานศึกษา
(จากข้อบัญญัติ ปี 62)
(แผน 4 ปี 61 – 64  ปป ลำาดับท่ี  9  หน้า 
187)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมระงับอัคคีภัย(เบ้ือง
ต้น) ในสถานศึกษา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน 
และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่า
ถ่ายเอกสารค่า
พิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือ
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่า

50,000  อบต.
บ้านบ่อ

สำานักปลัด
อบต.

ลำาดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กจิกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนนิการ

หน่วย
ดำาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.
ค. มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

                                                       แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562



ผด. ๒
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำาเนินงาน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
**************************

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี  4  การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจงัหวัดสมุทรสาคร  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ท่ี 8 การรักษาความสงบเรียบร้อย
         แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

อุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้
บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายาน
พาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจำาเป็นสำาหรับ
การจัดทำาโครงการ

3 วัสดุอ่ืน
(จากข้อบัญญัติ ปี 62)
(แผน 4 ปี 61 – 64  ปป ลำาดับท่ี  9  หน้า 97
)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด 
และปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ของกล้อง  เช่น  เครื่องบันทึกภาพ 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สายกล้อง รวม
ทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ต่อเน่ืองกัน ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

60,000  อบต.
บ้านบ่อ

สำานักปลัดฯ 

                                                       แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562



แบบ ผด.02/1

94

แบบ ผด.02/1 เป็นแบบบัญชีจำำนวนครุภัณฑ์สำำหรับที่ไม่ได้ดำำเนนิกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
บัญชีจำำนวนครุภัณฑ์สำำหรับที่ไม่ได้ดำำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรดำำเนินงำน  ประจำำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์กำรบริหำรสว่นตำำบลบ้ำนบ่อ  อำำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร

**************************
1. ประเภทครุภัณฑ์สำำนักงำน 
    1.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป 

ลำำดับท่ี ครุภณัฑ์ รำยละเอียดของ
ครุภณัฑ์

งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ี
ดำำเนินกำร

หน่วยงำนรับ
ผิดชอบหลัก

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

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 เก้าอ้ีทำางาน
(จากข้อบัญญัติ  ปี  62)
(แผน 4 ปี 61-64 ปป ลำาดับ 3 หน้า 197)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้ทำางาน 
จำานวน 1 ตัว เป็นเงิน 5,500  บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) เก้าอ้ีบุนวม
2) มีพนักผิงหลัง 
3) ล้อเลื่อนปรับระดับได้
4) มีที่พักแขนทั้งสองข้าง 

8,000 อบต.
บ้านบ่อ

สำานักปลัดฯ

2 ตู้จัดเก็บเอกสารเหล็ก
(จากข้อบัญญัติ  ปี  62)
(แผน 4 ปี 61-64 ปป ลำาดับ 4 หน้า 197)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อช้ันเก็บเอกสาร
เหล็ก แบบ 20 ช่อง จำานวน 2 ตู้

7,000 อบต.
บ้านบ่อ

สำานักปลัดฯ

3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE 
สำาหรับงานประมวลผล 
(จากข้อบัญญัติ  ปี  62)
(แผน 4 ปี 61-64 ปป ลำาดับ 6 หน้า 198) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์
สำาหรับงานประมวลผล จำานวน 1 
เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ข้อ 11 
หน้า 5

23,000 อบต.
บ้านบ่อ

สำานักปลัดฯ

                                                                      แผนกำรดำำเนินงำน  องค์กำรบริหำรสว่นตำำบลบ้ำนบ่อ  ประจำำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562



แบบ ผด.02/1
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แบบ ผด.02/1 เป็นแบบบัญชีจำำนวนครุภัณฑ์สำำหรับที่ไม่ได้ดำำเนนิกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
บัญชีจำำนวนครุภัณฑ์สำำหรับที่ไม่ได้ดำำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรดำำเนินงำน  ประจำำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์กำรบริหำรสว่นตำำบลบ้ำนบ่อ  อำำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร

**************************
1. ประเภทครุภัณฑ์สำำนักงำน 
    1.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป 

ลำำดับท่ี ครุภณัฑ์ รำยละเอียดของ
ครุภณัฑ์

งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ี
ดำำเนินกำร

หน่วยงำนรับ
ผิดชอบหลัก

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

4 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดำา ชนิด NETWORK  แบบท่ี 1   
(27 หน้า/นาที)  
(จากข้อบัญญัติ  ปี  62)
(แผน 4 ปี 61-64 ปป ลำาดับ 7 หน้า 198)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำา ชนิด 
NETWORK แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)  
จำานวน 1 เครื่อง  
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำาปี
พ.ศ. 2561 ข้อ 45 หน้า 17

7,900 อบต.
บ้านบ่อ

สำานักปลัดฯ

5 เคร่ืองสำารองไฟฟ้า  ขนาด  800 VA  
(จากข้อบัญญัติ  ปี  62)
(แผน 4 ปี 61-64 ปป ลำาดับ 5 หน้า 197)  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องสำารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA  จำานวน  2  เครื่องๆ ละ
2,500  บาท  
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำาปี
พ.ศ. 2561 ข้อ 61 หน้า 22   

5,000 อบต.
บ้านบ่อ

สำานักปลัดฯ

ลำำดับท่ี ครุภณัฑ์ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

                                                                      แผนกำรดำำเนินงำน  องค์กำรบริหำรสว่นตำำบลบ้ำนบ่อ  ประจำำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562
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96

แบบ ผด.02/1 เป็นแบบบัญชีจำำนวนครุภัณฑ์สำำหรับที่ไม่ได้ดำำเนนิกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
บัญชีจำำนวนครุภัณฑ์สำำหรับที่ไม่ได้ดำำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรดำำเนินงำน  ประจำำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์กำรบริหำรสว่นตำำบลบ้ำนบ่อ  อำำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร

**************************
1. ประเภทครุภัณฑ์สำำนักงำน 
    1.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป 

ครุภณัฑ์ (บำท) ดำำเนินกำร หน่วยงำนรับ
ผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.
ค. มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

6 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดำา ชนิด NETWORK  แบบท่ี 1   
(27 หน้า/นาที)  
(จากข้อบัญญัติ  ปี  62)
(แผน 4 ปี 61-64 ปป ลำาดับ 11 หน้า 199)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำา ชนิด 
NETWORK แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)  
จำานวน 1 เครื่อง  
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำาปี
พ.ศ. 2561 ข้อ 45 หน้า 17

7,900 อบต.
บ้านบ่อ

กองคลัง

รวม  6  รายการ 58,800

                                                                      แผนกำรดำำเนินงำน  องค์กำรบริหำรสว่นตำำบลบ้ำนบ่อ  ประจำำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562
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แบบ ผด.02/1 เป็นแบบบัญชีจำำนวนครุภัณฑ์สำำหรับที่ไม่ได้ดำำเนนิกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
บัญชีจำำนวนครุภัณฑ์สำำหรับที่ไม่ได้ดำำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรดำำเนินงำน  ประจำำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์กำรบริหำรสว่นตำำบลบ้ำนบ่อ  อำำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร

**************************
1. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำาดับท่ี ครุภณัฑ์ รายละเอียดของ
ครุภณัฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนินการ

หน่วยงานรับ
ผิดชอบหลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

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 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
(จากข้อบัญญัติ  ปี  62)
(แผน 4 ปี 61-64 ปป ลำาดับ 15 หน้า 200)

เพื่อจ่ายเป็นค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่ากว่า 
2,400 ซีซี หรือกำาลังเครื่องยนต์ไม่ตำ่า
กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
แบบดับเบ้ิลแค็บ  
โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สำานักงานประมาณ 
มกราคม 2561  ดังน้ี
1) เป็นกระบะสำาเร็จรูป
2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบ้ิลแค็บ 
4 ประตู
3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต

814,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองช่าง

รวม     1     รายการ 814,000

                                                          แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
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99

แบบ ผด.02/1 เป็นแบบบัญชีจำำนวนครุภัณฑ์สำำหรับที่ไม่ได้ดำำเนนิกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
บัญชีจำำนวนครุภัณฑ์สำำหรับที่ไม่ได้ดำำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรดำำเนินงำน  ประจำำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์กำรบริหำรสว่นตำำบลบ้ำนบ่อ  อำำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร

**************************
1. ประเภทครุสำำนักงำน
    1.1 แผนงำนสำธำรณสุข 

ลำำดับท่ี ครุภณัฑ์ รำยละเอียดของ
ครุภณัฑ์

งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ี
ดำำเนินกำร

หน่วยงำนรับ
ผิดชอบหลัก

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

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 เก้าอ้ีแถว 3 ท่ีนั่ง
(จากข้อบัญญัติ  ปี  62)
(แผน 4 ปี 61-64 ปป ลำาดับ 32 หน้า 204)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีแถว 3 
ท่ีนั่ง จำานวน 1 ตัว 

5,000 อบต.
บ้านบ่อ

กอง
สาธารณสุขฯ

2 เก้าอ้ีทำางาน   
(จากข้อบัญญัติ  ปี  62)
(แผน 4 ปี 61-64 ปป ลำาดับ 34 หน้า 205)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้ทำางาน 
จำานวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) เก้าอ้ีเบาะหนัง
2) โครงขา 5 แฉก ทำาด้วยโลหะ
3) ล้อเลื่อนปรับระดับได้
4) มีที่พักแขนทั้งสองข้าง 
5) พนักพิงสูง

4,000 อบต.
บ้านบ่อ

กอง
สาธารณสุขฯ

3 ตู้เอกสารโล่ง 2 ช้ัน     
(จากข้อบัญญัติ  ปี  62)
(แผน 4 ปี 61-64 ปป ลำาดับ 35 หน้า 205)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารโล่ง 2 
ชัน้ ขนาด (กว้าง X ลึก X สูง) : 80 X 
40 X 40 ซม. จำานวน 3 ตู้ ตูล้ะ 2,500
บาท ผลิตจากไม้ PARTICLE BOARD 
เคลือบผิว กันนำ้า ทนความร้อน และ
รอยขีดข่วนได้ดี 

7,500 อบต.
บ้านบ่อ

กอง
สาธารณสุขฯ

ลำำดับท่ี ครุภณัฑ์ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

                                                                    แผนกำรดำำเนินงำน  องค์กำรบริหำรสว่นตำำบลบ้ำนบ่อ  ประจำำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562
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แบบ ผด.02/1 เป็นแบบบัญชีจำำนวนครุภัณฑ์สำำหรับที่ไม่ได้ดำำเนนิกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
บัญชีจำำนวนครุภัณฑ์สำำหรับที่ไม่ได้ดำำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรดำำเนินงำน  ประจำำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์กำรบริหำรสว่นตำำบลบ้ำนบ่อ  อำำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร

**************************

ครุภณัฑ์ (บำท) ดำำเนินกำร หน่วยงำนรับ
ผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.
ค. มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

4 โต๊ะทำางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต
(จากข้อบัญญัติ  ปี  62)
(แผน 4 ปี 61-64 ปป ลำาดับ 33 หน้า 205)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำางาน
เหล็ก ขนาด 5 ฟุต มีล้ินชัก ซ้าย –
ขวา จำานวน 1 ตัว

10,000 อบต.
บ้านบ่อ

กอง
สาธารณสุขฯ

รวม     4     รายการ 26,500

1. ประเภทครุภัณฑ์กำรเกษตร
    1.1 แผนงำนงำนสำธำรณสุข 

ลำำดับท่ี ครุภณัฑ์ รำยละเอียดของ
ครุภณัฑ์

งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ี
ดำำเนินกำร

หน่วยงำนรับ
ผิดชอบหลัก

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

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 เคร่ืองฉีดนำ้าแรงดันสูง
(จากข้อบัญญัติ  ปี  62)
(แผน 4 ปี 61-64 ปป ลำาดับ 29 หน้า 204)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉีดนำ้าแรง
ดันสูง  ชนดิ INDUCTION MOTOR แรง
ดันนำ้าสูงสดุไม่น้อยกว่า 150 บาร์ 
ขนาดกำาลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 2.2 
กิโลวัตต์ จำานวน 1 เครื่อง

25,000 อบต.
บ้านบ่อ

กอง
สาธารณสุขฯ

รวม     1      รายการ 25,000

1. ประเภทครุภัณฑ์กำรกีฬำ 

                                                                    แผนกำรดำำเนินงำน  องค์กำรบริหำรสว่นตำำบลบ้ำนบ่อ  ประจำำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562
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แบบ ผด.02/1 เป็นแบบบัญชีจำำนวนครุภัณฑ์สำำหรับที่ไม่ได้ดำำเนนิกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
บัญชีจำำนวนครุภัณฑ์สำำหรับที่ไม่ได้ดำำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรดำำเนินงำน  ประจำำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์กำรบริหำรสว่นตำำบลบ้ำนบ่อ  อำำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร

**************************
    1.1 แผนงำนงำนสำธำรณสุข

ลำำดับท่ี ครุภณัฑ์ รำยละเอียดของ
ครุภณัฑ์

งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ี
ดำำเนินกำร

หน่วยงำนรับ
ผิดชอบหลัก

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

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 อุปกรณ์ออกกำาลังกาย
(จากข้อบัญญัติ  ปี  62)
(แผน 4 ปี 61-64 ปป ลำาดับ 2 หน้า 29)

อุปกรณ์ออกกำาลังกายเฉพาะส่วน 
เช่น ชุดกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่ 
ชุดข้อสะโพก ชุดข้อเข่า อ่ืนๆตาม
ความเหมาะสม จำานวน 5 ชุด 
พร้อมติดตั้งแท่น
คอนกรีตเสริมเหล็กรับอุปกรณ์
ออกกำาลังกาย ขนาดกว้าง 1.50 
เมตร ยาว 2.00 เมตร หนา 0.10 
เมตร จำานวน 5 จุด โดยติดตั้ง
บริเวณอาคารอเนกประสงค์
สาธารณประโยชน์ หมู่ท่ี 7

97,000 อบต.
บ้านบ่อ

กอง
สาธารณสุขฯ

รวม     1     รายการ 97,000

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     
    1.1 แผนงำนงำนสำธำรณสุข 

ลำำดับท่ี ครุภณัฑ์ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
                                                                    แผนกำรดำำเนินงำน  องค์กำรบริหำรสว่นตำำบลบ้ำนบ่อ  ประจำำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562
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แบบ ผด.02/1 เป็นแบบบัญชีจำำนวนครุภัณฑ์สำำหรับที่ไม่ได้ดำำเนนิกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
บัญชีจำำนวนครุภัณฑ์สำำหรับที่ไม่ได้ดำำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรดำำเนินงำน  ประจำำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์กำรบริหำรสว่นตำำบลบ้ำนบ่อ  อำำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร

**************************

ครุภณัฑ์ (บำท) ดำำเนินกำร หน่วยงำนรับ
ผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

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 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ INK TANK PRINTER   
(จากข้อบัญญัติ  ปี  62)
(แผน 4 ปี 61-64 ปป ลำาดับ 38 หน้า 206)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์
แบบฉดีหมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึก
พิมพ์ INK TANK PRINTER     
จำานวน 1 เคร่ือง  
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตาม
ประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำาปี 
พ.ศ. 2561 ข้อ 42 หน้า 16

4,300 อบต.
บ้านบ่อ

กอง
สาธารณสุขฯ

รวม     1      รายการ 4,300

                                                                    แผนกำรดำำเนินงำน  องค์กำรบริหำรสว่นตำำบลบ้ำนบ่อ  ประจำำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562



แบบ ผด.02/1

102

แบบ ผด.02/1 เป็นแบบบัญชีจำำนวนครุภัณฑ์สำำหรับที่ไม่ได้ดำำเนนิกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
บัญชีจำำนวนครุภัณฑ์สำำหรับที่ไม่ได้ดำำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรดำำเนินงำน  ประจำำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์กำรบริหำรสว่นตำำบลบ้ำนบ่อ  อำำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร

**************************
1. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
    1.1 แผนงานการศึกษา

ลำาดับท่ี ครุภณัฑ์ รายละเอียดของ
ครุภณัฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนินการ

หน่วยงานรับ
ผิดชอบหลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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 รถจักรยานยนต์ 
(จากข้อบัญญัติ ปี 61)
(แผน 4 ปี 61-64 ลำาดับ 7  หน้า 215)

เพื่อจ่ายเป็นค่ารถจักรยานยนต์   
จำานวน  1 คัน  โดยมีคุณลักษณะดังน้ี
1. ขนาด 110   ซีซี  แบบเกียร์ธรรมดา

38,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองการศึกษาฯ

รวม 1 38,000
1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    
    1.1 แผนงานการศึกษา

ลำาดับท่ี ครุภณัฑ์ รายละเอียดของ
ครุภณัฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนินการ

หน่วยงานรับ
ผิดชอบหลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำาหรับงาน
สำานักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว)
(จากข้อบัญญัติ ปี 61)
(แผน 4 ปี 61-64 ลำาดับ 6  หน้า 214)

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำาหรับงานสำานักงาน (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 น้ิว)  จำานวน 1 โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

22,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองการศึกษาฯ

                                                      แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561



แบบ ผด.02/1
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แบบ ผด.02/1 เป็นแบบบัญชีจำำนวนครุภัณฑ์สำำหรับที่ไม่ได้ดำำเนนิกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
บัญชีจำำนวนครุภัณฑ์สำำหรับที่ไม่ได้ดำำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรดำำเนินงำน  ประจำำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์กำรบริหำรสว่นตำำบลบ้ำนบ่อ  อำำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร

**************************
รวม 1 22,000
1. ประเภทครุภัณฑ์สำานักงาน                 
    1.1 แผนงานการศึกษา 

ลำาดับท่ี ครุภณัฑ์ รายละเอียดของ
ครุภณัฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนินการ

หน่วยงานรับ
ผิดชอบหลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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 โต๊ะอเนกประสงค์ขาพับ
(จากข้อบัญญัติ ปี  61)
(แผน 4 ปี 61-64 ลำาดับ …  หน้า …)

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะอเนกประสงค์
  ขาพบั ราคาตัวละ 1,200  บาท 
  จำานวน 20 ตวั ตามราคาตลาด 
จ่าย
 จากเงิน อุดหนนุท่ัวไป

24,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองการศึกษาฯ

2 เก้าอ้ีพลาสติกมีพนักพิงและเท้าแขน
(จากข้อบัญญัติ ปี  61)
(แผน 4 ปี 61-64 ลำาดับ …  หน้า …)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอ้ีพลาสติกมี
พนักพิงและเท้าแขน  ราคาตวัละ  
180 บาท จำานวน 80 ตวั ตาม ราคา
ตลาด จ่ายจากเงินอุดหนนุทั่วไป

14,400  อบต.
บ้านบ่อ

กองการศึกษาฯ

3 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
(จากข้อบัญญัติ ปี  61) 
(แผน 4 ปี 61-64 ลำาดับ …  หน้า …)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี
ขนาด 32 น้ิว ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920X1080 พิกเซล จำานวน
1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 13,000 
บาท ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

13,000 อบต.
บ้านบ่อ

กองการศึกษาฯ

รวม 3 51,400

                                                      แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561



แบบ ผด.02/1

104

แบบ ผด.02/1 เป็นแบบบัญชีจำำนวนครุภัณฑ์สำำหรับที่ไม่ได้ดำำเนนิกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
บัญชีจำำนวนครุภัณฑ์สำำหรับที่ไม่ได้ดำำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรดำำเนินงำน  ประจำำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์กำรบริหำรสว่นตำำบลบ้ำนบ่อ  อำำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร

**************************

                                                      แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารสว่นตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561



แบบ ผด.02/1

104

แบบ ผด.02/1 เป็นแบบบัญชีจำำนวนครุภัณฑ์สำำหรับที่ไม่ได้ดำำเนนิกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
บัญชีจำำนวนครุภัณฑ์สำำหรับที่ไม่ได้ดำำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรดำำเนินงำน  ประจำำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์กำรบริหำรสว่นตำำบลบ้ำนบ่อ  อำำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร

**************************
1. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ      
    1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำาดับท่ี ครุภณัฑ์ รายละเอียดของ
ครุภณัฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดำาเนินการ

หน่วยงานรับ
ผิดชอบหลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

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 กล้องวงจรปิด (ทดแทนของระบบเดิม)
(จากข้อบัญญัติ  ปี  62)
(แผน 4 ปี 61-64 ปป ลำาดับ 10 หน้า 199)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือกล้องวงจรปิด และ
ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ของกล้อง
เช่น เครื่องบันทึกภาพ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ สายกล้อง รวมทั้งอุปกรณ์
ไฟฟ้าที่ใช้ต่อเน่ืองกัน ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

50,000 อบต.
บ้านบ่อ

สำานักปลัดฯ

2 เคร่ืองสำารองไฟฟ้า  ขนาด  800 VA  
(จากข้อบัญญัติ  ปี  62)
(แผน 4 ปี 61-64 ปป ลำาดับ 46 หน้า 208) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องสำารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA  จำานวน  10  เครื่องๆ 
ละ  2,500  บาท  
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจทิัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำาปี พ.ศ. 
2561 ข้อ 61 หน้า 22   

25,000 อบต.
บ้านบ่อ

สำานักปลัดฯ

รวม     2      รายการ 75,000

                                                                แผนการดำาเนินงาน  องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านบ่อ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562



รายจ่ายประจำา  ประจำาปีงบประมาณ   2562

สำานักปลัด

ท่ี รายการ งบประมาณ
(บาท)

1 เงินเดือนนายก/รองนายก อบต.
งปม.62 น. 1  แผน 4 ปี ปป  น. 129  / ข. 18

532,080

2 เงินค่าตอบแทนประจำาตำาแหน่งนายก/รองนายก อบต.
งปม.62 น. 2  แผน 4 ปี ปป  น. 129  / ข. 19

45,600

3 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก อบต.
งปม.62 น. 3  แผน 4 ปี ปป  น. 130  / ข. 20

45,600

4 เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.
งปม.62 น. 3  แผน 4 ปี ปป  น. 130  / ข. 21

90,720

5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.
งปม.62 น. 4  แผน 4 ปี ปป  น. 131  / ข. 22

1,795,560

6 เงินเดือนพนักงานส่วนตำาบลประจำาปีและเงินปรับปรุงเงินเดือน
งปม.62 น. 5  แผน 4 ปี ปป  น. 131  / ข. 23

3,100,000

7 เงินเพิ่มค่าครองชพีชั่วคราวและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ
งปม.62 น. 5 แผน 4 ปี ปป  น. 131  / ข. 24

21,420

8 เงินประจำาตำาแหน่งของนักบริหารงาน อบต. (ปลัด อบต.)
งปม.62 น. 5 แผน 4 ปี ปป  น. 132  / ข. 25

270,000

9 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
งปม.62 น. 6 แผน 4 ปี ปป  น. 132  / ข. 26

1,435,000

1
0

เงินเพิ่มค่าครองชพีชั่วคราวของสำานักปลัด
งปม.62 น. 6 แผน 4 ปี ปป  น. 133  / ข. 27

132,000

1
1

ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
งปม.62 น. 7 แผน 4 ปี ปป  น. 134  / ข. 29

10,000

1
2

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
งปม.62 น. 7 แผน 4 ปี ปป  น. 134  / ข. 31

10,000

1
3

ค่าเช่าบ้าน
งปม.62 น. 7 แผน 4 ปี ปป  น. 134  / ข. 30

102,000

1
4

หมวดคา่สาธารณูปโภค
- ค่าไฟฟา้
- ค่าโทรศพัท์
- ค่านำ้าประปา/คา่นำ้าบาดาล
- ค่าไปรษณีย์
- ค่าบริการทางดา้นโทรคมนาคม/ค่าเช่าพื้นที่เว๊ปไซต์
งปม.62 น. 19  แผน 4 ปี ปป น. 139  / ข. 43

350,000
40,000
20,000
10,000
30,000

รวม 8,039,980

แผนดำำเนินงำน  ประจำำปีงบประมำณ 2562 งำนนโยบำยและแผน  องค์กำรบริหำรส่วนตำำบลบ้ำนบอ่
หนำ้ 100



รายจ่ายประจำา  ประจำาปีงบประมาณ   2562

รายจ่ายประจำา  ประจำาปีงบประมาณ   2562

กองคลัง
ท่ี รายการ งบประมาณ

(บาท)
1 เงินเดือนพนักงานสว่นตำาบลประจำาปีและเงินปรับปรุงเงินเดือน

งปม.62 น. 23  แผน 4 ปี ปป น. 141 / ข. 49
1,465,000

2 เงินค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามวุฒิ
งปม.62 น. 23  แผน 4 ปี ปป น. 141 / ข. 50

48,000

3 เงินประจำาตำาแหน่งของพนักงานส่วนตำาบล
งปม.62 น. 23  แผน 4 ปี ปป น. 142 / ข. 51

60,000

4 คา่จ้างลกูจ้างประจำาและเงินปรับปรุงเงินเดือน
งปม.62 น. 24 แผน 4 ปี ปป น. 142 / ข. 52

228,000

5 คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง
งปม.62 น. 24 แผน 4 ปี ปป น. 142 / ข. 53

1,550,000

6 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของกองคลัง
งปม.62 น. 24 แผน 4 ปี ปป น. 143 / ข. 54

116,000

7 คา่ตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
งปม.62 น. 25 แผน 4 ปี ปป น. 144 / ข. 56

10,000

8 คา่เช่าบ้าน
งปม.62 น. 26 แผน 4 ปี ปป น. 144 / ข. 57

60,000

9 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
งปม.62 น. 26 แผน 4 ปี ปป น. 145 / ข. 58

10,000

1
0

หมวดค่าสาธารณูปโภค
- คา่ไปรษณีย์ 
งปม.62 น. 33 แผน 4 ปี พต น. 148 / ข. 67

20,000

รวม 3,567,000

  

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนดำำเนินงำน  ประจำำปีงบประมำณ 2562 งำนนโยบำยและแผน  องค์กำรบริหำรส่วนตำำบลบ้ำนบอ่
หนำ้ 100



รายจ่ายประจำา  ประจำาปีงบประมาณ   2562

ท่ี รายการ งบประมาณ
(บาท)

1 เงินเดือนพนักงานสว่นตำาบลประจำาปีและเงินปรับปรุงเงินเดือน
งปม.62 น. 37  แผน 4 ปี ปป น. 99 / ข. 1

880,000

2 เงินค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามวุฒิ
งปม.62 น. 38  แผน 4 ปี ปป น. 99 / ข. 2

18,000

3 เงินประจำาตำาแหน่ง
งปม.62 น. 38  แผน 4 ปี ปป น. 105 / ข. 17

24,000

4 คา่จ้างพนักงานจา้ง
งปม.62 น. 38  แผน 4 ปี ปป น. 99 / ข. 3

125,880

5 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจา้ง 
งปม.62 น. 38 แผน 4 ปี  ปป น. 100 / ข. 4

24,000

6 คา่เช่าบ้าน
งปม.62 น. 39 แผน 4 ปี ปป 

20,000

7 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
งปม.62 น. 40 แผน 4 ปี ปป น. 101 / ข. 6

10,000

8 หมวดค่าสาธารณูปโภค
- ค่าไฟฟ้าของ ศพด.ท้ัง 3 ศูนย์
- ค่านำ้าประปา/ค่านำ้าบาดาล
งปม.62 น. 49 แผน 4 ปี ปป น. 103 / ข. 11

120,000
20,000

9 เงินเดือนพนักงาน(ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
งปม.62 น. 51 แผน 4 ปี พต น. 103 / ข. 13

1,220,000

1
0

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง
งปม.62 น. 51 แผน 4 ปี พต น. 104 / ข. 14

488,000

1
1

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
งปม.62 น. 52 แผน 4 ปี พต น. 104 / ข. 15

36,000

1
2

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
งปม.62 น. 52 แผน 4 ปี ปป น. 104 / ข. 16

40,000

รวม 3,025,880
   

   

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ท่ี รายการ งบประมาณ

(บาท)
1 เงินเดือนพนักงานส่วนตำาบลประจำาปีและเงินปรับปรุงเงินเดือน 1,540,000

แผนดำำเนินงำน  ประจำำปีงบประมำณ 2562 งำนนโยบำยและแผน  องค์กำรบริหำรส่วนตำำบลบ้ำนบอ่
หนำ้ 100



รายจ่ายประจำา  ประจำาปีงบประมาณ   2562

งปม.62 น. 54 แผน 4 ปี ปป น. 152 / ข. 1
2 เงินเพิ่มการครองชพีชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามวุฒิ

งปม.62 น. 54 แผน 4 ปี ปป น. 152 / ข. 2
18,000

3 เงินประจำาตำาแหน่งของพนักงานส่วนตำาบล
งปม.62 น. 54 แผน 4 ปี ปป น. 152 / ข. 3

60,000

4 ค่าจา้งพนักงานจ้างตามภารกจิและพนักงานจา้งทั่วไป
งปม.62 น. 54 แผน 4 ปี ปป น. 153 / ข. 4

1,650,000

5 เงินเพิ่มค่าครองชพีชั่วคราว ของพนักงานจ้างตามภารกจิและพนักงานจา้งทั่วไป
งปม.62 น. 55 แผน 4 ปี ปป น. 153 / ข. 5

190,000

6 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
งปม.62 น. 56 แผน 4 ปี ปป น. 154 / ข. 6

50,000

7 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
งปม.62 น. 56 แผน 4 ปี ปป น. 154 / ข. 7

35,000

8 ค่าเช่าบ้าน
งปม.62 น. 56 แผน 4 ปี ปป 

20,000

9 ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าบริการไปรษณีย์
งปม.62 น. 71 แผน 4 ปี ปป น. 159 / ข. 19

5,000

รวม 3,568,000

   

กองช่าง
ท่ี รายการ งบประมาณ

(บาท)
1 เงินเดือนพนักงานส่วนตำาบลประจำาปีและเงินปรับปรุงเงินเดือน

งปม.62 น. 75 แผน 4 ปี ปป น. 113 / ข. 13
1,450,000

2 เงินประจำาตำาแหน่ง
งปม.62 น. 75 แผน 4 ปี ปป น. 113 / ข. 14

60,000

3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกจิ /พนักงานทั่วไป
งปม.62 น. 75 แผน 4 ปี ปป น. 114 / ข. 15

1,050,000

4 เงินเพิ่มการครองชพีชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ / ทั่วไป 102,000

แผนดำำเนินงำน  ประจำำปีงบประมำณ 2562 งำนนโยบำยและแผน  องค์กำรบริหำรส่วนตำำบลบ้ำนบอ่
หนำ้ 100



งปม.62 น. 75 แผน 4 ปี ปป น. 114 / ข. 16
5 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

งปม.62 น. 76 แผน 4 ปี ปป น. 115 / ข. 18
10,000

6 ค่าเช่าบ้าน
งปม.62 น. 76 แผน 4 ปี ปป น. 116 / ข. 19

90,000

7 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
งปม.62 น. 76 แผน 4 ปี ปป น. 116 / ข. 20

12,000

8 หมวดคา่สาธารณูปโภค 
- ค่าไฟฟา้ บ่อนำ้าบาดาลของ อบต.
งปม.62 (งบกลาง) น. 99  แผน 4 ปี น. 95 / ข. 2

1,750,000

รวม 4,524,000
รวมท้ังสิ้น 22,724,860

แผนดำำเนินงำน  ประจำำปีงบประมำณ 2562 งำนนโยบำยและแผน  องค์กำรบริหำรส่วนตำำบลบ้ำนบอ่
หนำ้ 100



แผนดำำเนินงำน  ประจำำปีงบประมำณ 2562 งำนนโยบำยและแผน  องค์กำรบริหำรส่วนตำำบลบ้ำนบอ่
หนำ้ 100



ประกาศองคคการบรรหารสสวนตตาบลบบานบสอ
เรรสอง    การใชบแผนการดตาเนรนงาน  ประจตาปป งบประมาณ  

พ.ศ. 2561

**************************

ตามระเบบยบกระทรวงมหาดไทย ววาดดวยการจจดททาแผนพจฒนาขององคคกร
ปกครองสววนทดองถถวน (ฉบจบทบว 2)

พ.ศ.2559  มบผลคจบใชดตจ ดงแตว 29 กจนยายน  พ.ศ. 2559  มบสาระสทาคจญดจงนบด

ระเบบยบกระทรวงมหาดไทย ววาดดวยการจจดททาแผนขององคคกรปกครอง
สววนทดองถถวน พ.ศ. 2548   ไดดกทาหนดใหดองคคกรปกครองสววนทดองถถวน ดทาเนถนการจจดททา
แผนการดทาเนถนงาน ตามหมวด 5 ขดอ 26 การจจดททาแผนการดทาเนถนงานใหดดทาเนถนการ
ตามระเบบยบนบด  โดยมบขจ ดนตอนดทาเนถนการ ดจงนบด  (1) คณะกรรมการสนจ บสนนนการจจดททา
แผนพจฒนาทดองถถวนรวบรวมแผนงาน โครงการพจฒนาขององคคกรปกครองสววนทดองถถวน 
หนววยราชการสววนกลาง สววนภภมถภาค  รจฐวถสาหกถจและหนววยงานออวนๆ ทบวด ทาเนถนการในพอดนทบว
องคคกรปกครองสววนทดองถถวน แลดวจจดททารวางแผนดทาเนถนงานเสนอคณะกรรมการพจฒนา
ทดองถถวน (2) คณะกรรมการพจฒนาทดองถถวนพถจารณารวางแผนดทาเนถนงาน แลดวเสนอผภด
บรถหารทดองถถวนประกาศเปปนแผนการดทาเนถนงาน ทจ ดงนบด  ใหดปถดประกาศแผนการดทาเนถนงาน
ภายในสถบหดาวจนนจ บแตววจนทบวประกาศเพอวอใหดประชาชนในทดองถถวนทราบโดยทจ ววกจนและตดอง
ปถดประกาศไวดอยวางนดอยสามสถบวจน และระเบบยบกระทรวงมหาดไทย ววาดดวยการจจดททา
แผนพจฒนาขององคคกรปกครองสววนทดองถถวน (ฉบจบทบว 2) พ.ศ. 2559  ขดอ 27 
แผนการดทาเนถนงานใหดจจดททาใหดแลดวเสรปจภายในสามสถบวจนนจ บแตววจนทบวประกาศใชดงบ
ประมาณรายจวายประจทาปบ  งบประมาณรายจวายเพถวมเตถม งบประมาณ  จากเงถนสะสม หรออ
ไดดรจ บแจดงแผนงานและโครงการจากหนววยราชการสววนกลาง  สววนภภมถภาค รจ ฐวถสาหกถจ
หรออหนววยงานออวน ๆ ทบวตดองดทาเนถนการในพอดนทบวองคคกรปกครองสววนทดองถถวนใน
ปบ งบประมาณนจ ดน “การขยายเวลาการจจดททาและการแกดไขแผนดทาเนถนงานเปปนอทานาจของ
ผภดบรถหารทดองถถวน”

ดจงนจ ดน เพอวอใหดเปปนไปตามระเบบยบกระทรวงมหาดไทยววาดดวยการจจดททาแผน
พจฒนาขององคคกรปกครอง
สววนทดองถถวน พ.ศ. 2548  (และทบวแกดไขเพถวมเตถม พ.ศ. 2559) องคคการบรถหารสววน
ตทาบลบดานบวอ จจงไดดดทาเนถนการจจดททา
แผนการดทาเนถนงาน  ประจทาปบ งบประมาณ พ.ศ. 2561 ทจ ดงนบด คณะกรรมการสนจ บสนนน
การจจดททาแผนทดองถถวน รวบรวมแนวทางและขดอมภลมาวถเคราะหคเพอวอจจดททารวางแผนดทาเนถน
งาน  และคณะกรรมการพจฒนาทดองถถวน พถจารณารวางแผนดทาเนถนงาน  เสนอผภดบรถหารทดองถถวน



เพอวอพถจารณาเรบยบรดอยแลดว จจงประกาศใชดแผนการดทาเนถนงาน ประจทาปบ งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ และสามารถดภรายละเอบยดไดดทบวฝว ายนโยบายและแผน หรออเวว๊บไซดค  
www.banbo.go.th  โดยใหดมบผลตจ ดงแตว  ณ  วจนประกาศเปปนตดนไป

จจงประกาศมาใหดทราบโดยทจ ววกจน

ประกาศ  ณ  วจนทบว    27     ตนลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมภพ   เกลบยวสบนาค)
ปลจดองคคการบรถหารสววนตทาบล  ปฏถบจตถหนดาทบว
   นายกองคคการบรถหารสววนตทาบลบดานบวอ
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