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คำนำ 
 

   แผนการดำเนินงาน ประจำป ๒๕66  ขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง จัดทำขึ้นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ดำเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง ประจำปงบประมาณ      
พ.ศ.๒๕66 

 แผนดำเนินงานดังกลาวเปนเอกสารที่รวบรวมแผนการดำเนินงาน ประจำป พ.ศ.๒๕66 ซึ่งเปน
โครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง และตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.๒๕66 โดยจำแนกรายละเอียดที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
และแนวทางการพัฒนา เพื่อใหทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาท่ีแสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม งบประมาณและสถานที่ดำเนินงาน หนวยงาน และระยะเวลาในการดำเนินงานท่ีชัดเจนจริงทั้งหมด 
ดังนั้นแผนการดำเนินการจึงเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารของผูบริหารทองถ่ินเพ่ือเปนแนวทางการพัฒนา
ทองถ่ิน ควบคุมการดำเนินงานในพ้ืนที่ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และยังเปนเครื่องมือในการติดตาม
การดำเนินงานและการประเมินผลดวย 

องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง หวังเปนอยางยิ่งวาแผนการดำเนินงาน ประจำป พ.ศ.๒๕66      
ที่จัดทำขึ้นจะเปนเครื่องมือและแนวทางในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพ่ือนำไปสูการแกไขปญหาให
ตรงประเด็นตามความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางแทจริง และเปนเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาทองถิ่นของคณะผูบริหารทองถิ่นตอไป 
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สวนที่ 1 

บทนำ 

1.แผนการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2566 

  แผนการดำเนินงาน  หมายถึง  แผนการดำเนินการ  (Action Plan)  ที่แยกออกมาจาก
แผนพัฒนา  จัดทำหลังจากที่ไดมีการจัดทำขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปแลว  แผนการดำเนินงาน
เปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพ่ือควบคุมการดำเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังยังเปนเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล 
  แผนการดำเนินงาน  แบงออกเปน 2 สวน สวนที่ 1 เปนบทนำ วัตถุประสงคของแผนการ
ดำเนินงาน ขั้นตอนการจัดทำแผนและประโยชนของแผนการดำเนินงาน สวนที่ 2 เปนบัญชีโครงการ/กิจกรรม  
ซึ่งแสดงถึงเปาหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง  
และรวบรวมขอมูลจากหนวยงานที่จะเขามาดำเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2.วัตถปุระสงคของแผนการดำเนินงาน 
  1)  เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม  ที่ดำเนินการจริงท้ังหมด
ในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.2566 
  2)  เปนแนวทางในการดำเนินงาน  ภารกิจของ อบต. ในปงบประมาณ  พ.ศ.2566 
  3 )  แผนการดำเนินงานจะทำใหการติดตามประเมินผลและแผนการดำเนินงาน                
มีความสะดวกยิ่งข้ึน 

3.ขั้นตอนการจัดทำการดำเนินงาน  
  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ.2548  ขอ 26 ไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมี
ขั้นตอนดังนี ้

  1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  หนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  และหนวยงานอ่ืนๆที่
ตองการดำเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จัดทำราง 
แผนการดำเนินงานโดยพิจารณาแผนงาน/โครงการ  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  และหนวยงานตางๆ 
  3)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น  นำรางแผนการดำเนินงานเสนอ
ตอคณะกรรมการพฒันาทองถิ่น 
  4)  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดำเนินงาน  แลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน
เพ่ีอใหความเห็นชอบ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2561 ฉบับท่ี 3 
  “ขอ 27 แผนการดำเนินงานใหจัดทำใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใช
งบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงาน
และโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตองดำเนินการใน
พ้ืนที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น และการขยายเวลาการจัดทำและการแกไขแผนการ
ดำเนินงานเปนอำนาจของผูบริหารทองถิ่น” 
 

 



 

2 

 

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานการขางตน  สามารถเขียนเปนแผนภูมิไดดังนี ้
 

 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ                                                                                                
แผนพัฒนาทองถ่ิน 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ 
แผนพัฒนาทองถ่ิน 
    
  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ 
แผนพัฒนาทองถ่ิน 
 
  
 
 
คณะกรรมการแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูบริหารทองถิ่น 
  
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

หนวยงานอ่ืน 

จัดทำรางแผนการดำเนินงาน 

เสนอรางแผนการดำเนินงาน 

พิจารณารางแผนการดำเนินงาน 

เสนอรางฯ ตอผูบรหิารทองถิ่น 

ผูบริหารทองถ่ินใหความเห็นชอบ 

ประกาศใช 

2
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ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
  “ขอ 27 แผนการดำเนินงานใหจัดทำใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใช
งบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงาน
และโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตองดำเนินการใน
พ้ืนที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น 

การขยายเวลาการจัดทำและการแกไขแผนการดำเนินงานเปนอำนาจของผู บริหาร
ทองถิ่น” 

แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
  แผนการดำเนินงานเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพ่ือควบคุม
การดำเนินการใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเปนเครื่องมือในการติดตามการ
ดำเนินงานและการประเมินผล ดังนั้นแผนการดำเนินงาน จึงมีแนวทางในการจัดทำ  ดังนี ้  

  1)  เปนแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา  และมีลักษณะเปนแผนดำเนินการ  (Action  
Plan) 

2)  จัดทำหลังจากที่ไดมีการทำงบประมาณรายจายประจำปแลว 
3)  แสดงถึงเปาหมายรายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการ 

ดำเนินงานจริง 
4)  เปนการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานท่ีจะเขามาดำเนินการในพื้นที่องคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน 

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

  ขั้นตอนท่ี  1  การเก็บรวบรวมขอมูล 

  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น เก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการ
ดำเนินการจริงในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินแหงนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หนวยงานอื่นจะเขามาดำเนินการในพ้ืนที่  โดยขอมูลดังกลาว
ตรวจสอบไดจากหนวยงานในพ้ืนที่ และตรวจสอบจากแผนการดำเนินงานพัฒนาจังหวัด/อำเภอ หรืออำเภอ
แบบบูรณาการ 

  ขั้นตอนท่ี  2  การจัดทำแผนการดำเนินงาน 

  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ิน จัดทำรางแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจัด
หมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของทองถ่ินกำหนดไว ในแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีเคาโครงแผนปฏิบัติการ  2  สวน  คือ 
  สวนที่  1  บทนำ 

  สวนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 

 

 

 

 

3



4 
 

  ขั้นตอนท่ี  3  ประกาศแผนการดำเนินงาน       

  คณะกรรมการแผนพัฒนาทองถ่ิน นำรางแผนการดำเนินงานเสนอผูบริหารทองถิ่น เพ่ือ
ประกาศใช การประกาศแผนการดำเนินงาน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทำประกาศขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เรื่อง แผนการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง ประจำป 2566 เพื่อปด
ประกาศโดยเปดเผยใหสาธารณชนไดทราบและสามารถตรวจสอบได     

4.  ประโยชนของแผนการดำเนินงาน 

  1.  แผนการดำเนินงานจะเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน          
ที่จะสามารถควบคุมการดำเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  2.  รวบรวมขอมูลจากหนวยงานทุกหนวยงานที่จะเขามาดำเนินการในพ้ืนที่องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
  3.  สามารถใชเปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ อบต. ไดอยาง     
มีประสิทธิภาพ 
 
    **************************************** 
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แบบ ผด.01 

สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

องคการบริหารงานสวนตำบลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ 

ยุทธศาสตร จำนวนโครงการท่ี
ดำเนินการ 

คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

จำนวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทัง้หมด หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

1.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 
 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
    1.3 แผนงานการเกษตร 
 

 
 

4 
 

21 
 

2 

 
 

14.81 
 

77.78 
 

7.41 

 
 

25,494,000 
 

77,450,000 
 

2,506,398 

 
 

24.18 
 

73.45 
 

2.37 

 
 

กองชาง 
 

กองชาง 
 

กองชาง 
 

 

รวมยุทธศาสตรท่ี 1 27 100 105,450,398 100 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

5 
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แบบ ผด.01 

สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

องคการบริหารงานสวนตำบลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ 

ยุทธศาสตร จำนวนโครงการท่ี
ดำเนินการ 

คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

จำนวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด หนวยดำเนินการ 

2.  ยุทธศาสตรดานสงเสริมคุณภาพชีวิต  การศึกษา  ศาสนา ศลิปะและ
วัฒนธรรม 
 
    2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
    2.2 แผนงานการศึกษา 
 
    2.3 แผนงานสาธารณสุข 
 
    2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห 
 
    2.5 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
    2.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 
    2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
     2.8 แผนงานงบกลาง 

 
 

 
7 
 

19 
 

21 
 

5 
 
- 
 

26 
 

7 
 

4 

 
 

 
7.87 

 
21.35 

 
23.60 

 
5.62 

 
- 

 
29.21 

 
7.86 

 
4.49 

 
 

 
1,040,000 

 
35,031,550 

 
2,645,000 

 
1,380,000 

 
- 
 

1,805,000 
 

1,090,000 
 

36,081,765 
 

 
 

 
1.32 

 
44.30 

 
3.34 

 
1.75 

 
- 

 
2.28 

 
1.38 

 
45.63 

 
 

 
สำนักปลดัฯ 

 
กองการศกึษาฯ 

 
กองสาธารณสุขฯ 

 
กองสวัสดิการฯ 

 
 
 

กองสวัสดิการฯ 
 

กองการศึกษาฯ 
 

กองสาธารณสุขฯ,กองสวสัดิการฯ 

รวมยุทธศาสตรท่ี 2 89 100 79,073,315 100 
 
 

6 
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แบบ ผด.01 

สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

องคการบริหารงานสวนตำบลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ 

ยุทธศาสตร จำนวนโครงการท่ี
ดำเนินการ 

คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

จำนวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด หนวยดำเนินการ 

3.  ยุทธศาสตรดานการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 
 
    3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
    3.2 แผนงานการเกษตร   
  
 

 
 

1 
 

3 
 
 

 
 

25 
 

75 
 
 

 
 

50,000 
 

750,000 
 
 

 
 

6.25 
 

93.75 
 
 

 
 

สำนักปลดัฯ 
 

สำนักปลดัฯ 
 
 
 

 
 

รวมยุทธศาสตรท่ี 3 4 100 800,000 100 
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แบบ ผด.01 

สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

องคการบริหารงานสวนตำบลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ 

ยุทธศาสตร จำนวนโครงการท่ี
ดำเนินการ 

คดิเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

จำนวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด หนวยดำเนินการ 

4.  ยุทธศาสตรดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
     4.1 แผนงานสาธารณสุข 
 
     4.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   
  
 
 
    
 

 
 

11 
 

1 
 
 
 

 
 

91.67 
 

8.33 
 
 

 
 

1,092,000 
 

30,000 
 
 

 
 

97.33 
 

2.67 
 
 

 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 
 

รวมยุทธศาสตรท่ี 4 12 100 1,122,000 100 
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แบบ ผด.01 

สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

องคการบริหารงานสวนตำบลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ 

ยุทธศาสตร จำนวนโครงการท่ี
ดำเนินการ 

คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

จำนวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด หนวยดำเนินการ 

5.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน 
 
    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
 
    

  

 
 

5 
 
 
 

 
 

100 
 
 
 

 
 

4,300,000 
 
 

 
 

100 
 
 
 

 
 

สำนักปลดัฯ 
 
 
 
 

รวมยุทธศาสตรท่ี 5 5 100 4,300,000 100 
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แบบ ผด.01 

สวนท่ี 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

องคการบริหารงานสวนตำบลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ 

ยุทธศาสตร จำนวนโครงการท่ี
ดำเนินการ 

คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

จำนวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด หนวยดำเนินการ 

6.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเมือง การบริหาร 
    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

    6.2 แผนงานการศึกษา 
 

     
 
 

     

 
8 
 

4 
 

 
 

 

 
66.67 

 

33.33 
 

 
 
 

 

 
2,750,000 

 

2,700,000 
 

 
 
 

 

 
50.46 

 

49.54 
 

 
 
 

 

 
สำนักปลดั 

 

สำนักปลดัฯ,กองการศึกษาฯ 
 
 

 

 
 

รวมยุทธศาสตรท่ี 6 12 100 5,450,000 100 
 
 

รวมยุทธศาสตรท่ี 1 - 6 149 100 196,195,713 100 
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แบบ ผด.๐๒

1.  ยทุธศาสตร ด านโครงสร างพืน้ฐาน 

1.1   แผนงานเคหะและชมุชน

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน วย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ 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 ค าจ างเหมาลอกส ิง่ปฎกิลูภายใน โดยทาํการลอกส ิง่ปฎกิลูภายในท อระบายน ้าํ 214,000 หม ูท ี ่ อบต.บางเสาธง

ท อระบายน ้าํและบ อพกั ค.ส.ล., และบ อพกั ค.ส.ล.บร ิเวณซอยวดัเสาธงนอก 6,10, (กองช าง)

รางระบายน ้าํ  ค.ส.ล.หม ูท ี ่6 , หม ูท ี ่6 ขนาดเส นผ าศนูย กลาง 0.60 เมตร 16

หมทู ี ่10 และหม ูท ี ่16 ความยาวรวม 680.00 เมตร , บร ิเวณซอย

ตาํบลบางเสาธง ส.อดุมทรพัย  หม ูท ี ่16 เส นผ าศนูย กลาง 0.60

เมตร ความยาวรวม 1,950.00 เมตร และทาํ

การลอกส ิง่ปฏกิลูภายในรางระบายน ้าํ ค.ส.ล

บร ิเวณชมุชนเสาธงพฒันา หม ูท ี ่10 ความยาว

รวม 870.00 เมตร ตามรปูแบบ อบต.บางเสาธง

2 จดัซ ือ้พร อมตดิต ัง้กระจกส อง โดยทาํการจดัซ ือ้พร อมตดิต ัง้กระจกส องทางแยก 280,000 หม ูท ี ่ อบต.บางเสาธง

ทางแยกและสญัญาณไฟกระพรบิ บรเิวณซอยวโรชา , ซอยทบัทอง , ซอยคงิคอง 2,11 (กองช าง)

หม ูท ี ่2 และหม ูท ี ่11 และซอยหม ูบ านเทพารกัษ  จาํนวนรวม 7 จดุ

ตาํบลบางเสาธง จาํนวน 14 จดุ และจดัซ ือ้พร อมตดิต ัง้สญัญาณไฟกระพรบิ

บร ิเวณซอยสามคัค ี, สามแยกโรงเหลก็ , สามแยก

เสาธง - บวัโรย , ปากซอยเสมสขุ , ปากซอยเกบ็

ทรพัย เจรญิ 1 และปากซอยเกบ็ทรพัย เจรญิ 2

จาํนวนรวม 7 จดุ ตามรปูแบบ อบต.บางเสาธง

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด.๐๒

1.  ยทุธศาสตร ด านโครงสร างพืน้ฐาน 

1.1   แผนงานเคหะและชมุชน

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน วย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ 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 อดุหนนุการประปานครหลวง เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการตดิต ัง้ขยายเขต 20,000,000 หม ูท ี ่ อบต.บางเสาธง

บรกิารน ้าํประปา ในเขตพ ืน้ท ี ่อบต.บางเสาธง  1-17 (กองช าง)

หม ูท ี ่1 – 17 ตามระเบยีบฯ ของ +

การประปา การประปา

นครหลวง

4 อดุหนนุการไฟฟ า เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการตดิต ัง้ขยาย 5,000,000 หม ูท ี ่ อบต.บางเสาธง

ไฟฟ าสาธารณะ และตดิต ัง้โคมไฟฟ าส องสว าง  1-17 (กองช าง)

ในเขตพ ืน้ท ี ่อบต.บางเสาธง หม ูท ี ่1 - 17 +

ตามระเบยีบฯ ของการไฟฟ า การไฟฟ า

นครหลวง  

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด.๐๒

1.  ยทุธศาสตร ด านโครงสร างพืน้ฐาน 

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน วย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการก อสร างถนน ค.ส.ล. โดยทาํการก อสร างถนน ค.ส.ล.ผวิจราจร 300,000 หม ูท ี ่ อบต.บางเสาธง

ซอยเช ือ่ม กราฟฟคเฮ าส  กว าง 3.90 เมตร ความยาว 96.00 เมตร 1 (กองช าง)

จาํนวน 3 ซอย หม ูท ี ่1 บนวสัดทุรายรองพืน้ปรบัระดบั ตามรปูแบบ

อบต.บางเสาธง

2 โครงการก อสร างยกระดบั โดยทาํการก อสร างยกระดบัผวิจราจร 2,900,000 หม ูท ี ่ อบต.บางเสาธง

ผวิจราจรแอสฟลท คอนกรตี แอสฟลท คอนกรตี กว าง 2.50 เมตร 2 (กองช าง)

ซอยกโุบร ต อจากของเดมิ ยาว 55.00 กว าง 3.00 เมตร ยาว 

รอบสสุานกโุบร  หม ูท ี ่2 245.00 เมตร กว าง 5.00 เมตร ยาว 

80.00 เมตร และกว างเฉล ีย่ 4.50 เมตร

ยาว 265.00 เมตร หนาเฉล ีย่ 0.10 เมตร

พร อมการระบายน ้าํรางว ีตามรปูแบบ

อบต.บางเสาธง

3 โครงการก อสร างยกระดบั โดยทาํการก อสร างยกระดบัผวิจราจร 5,000,000 หม ูท ี ่ อบต.บางเสาธง

ผวิจราจรแอสฟลท คอนกรตี แอสฟลท คอนกรตี กว าง 6.50 เมตร ยาว 5 (กองช าง)

พร อมการระบายน ้าํซอย 700.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พร อม

ธรรมศริ ิ(ช วงกลางซอย) การระบายน ้าํ ตามรปูแบบ อบต.บางเสาธง

หม ูท ี ่5

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

พ.ศ.2566

1.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่
พ.ศ.2565

13



 

แบบ ผด.๐๒

1.  ยทุธศาสตร ด านโครงสร างพืน้ฐาน 

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน วย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการก อสร างยกระดบั โดยทาํการก อสร างยกระดบัผวิจราจร 25,000,000 หม ูท ี ่ อบต.บางเสาธง

ผวิจราจรแอสฟลท คอนกรตี แอสฟลท คอนกรตี กว าง 7.00 เมตร ยาว 6 (กองช าง)

พร อมการระบายน ้าํ ซอย 24 140.00 เมตร กว าง 8.00 เมตร ยาว

แลนด  หม ูท ี ่6 620.00 เมตร และกว าง 10.00 เมตร

ยาว 1,040.00เมตร หนา 0.10 เมตร

พร อมฝ งท อระบายน ้าํ คสล. ขนาดเส นผ าน

ศนูย กลาง 0.60 เมตร ตามรปูแบบ

อบต.บางเสาธง

5 โครงการก อสร างยกระดบั โดยทาํการก อสร างยกระดบัผวิจราจร 4,200,000 หม ูท ี ่ อบต.บางเสาธง

ผวิจราจรแอสฟลท คอนกรตี แอสฟลท คอนกรตี กว าง 6.00 เมตร 7 (กองช าง)

พร อมการระบายน ้าํ ถนนสาย ยาว 520.00 เมตร พร อมการระบายน ้าํ 

บางนาการ เด นท  ซอย 3 ตามรปูแบบ อบต.บางเสาธง

หม ูท ี ่7

6 โครงการก อสร างถนน ค.ส.ล. โดยทาํการก อสร างถนน ค.ส.ล. ผวิจราจร 4,200,000 หม ูท ี ่ อบต.บางเสาธง

พร อมการระบายน ้าํ ซอย กว าง 5.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร 10 (กองช าง)

พรเจรญิ หม ูท ี ่10 คอนกรตีหนา 0.15 เมตร บนวสัดหุนิคลกุ

บดอดัแน น ฝ งท อระบายน ้าํ ค.ส.ล.ขนาด

เส นผ านศนูย กลาง 0.60 เมตร พร อมบ อพกั

ค.ส.ล.ตามรปูแบบ อบต.บางเสาธง

พ.ศ.2566

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

1.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่
พ.ศ.2565

14



 

แบบ ผด.๐๒

1.  ยทุธศาสตร ด านโครงสร างพืน้ฐาน 

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน วย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการก อสร างถนน ค.ส.ล. ดดยทาํการก อสร างถนน ค.ส.ล.ผวิจราจร 2,350,000 หม ูท ี ่ อบต.บางเสาธง

พร อมการระบายน ้าํ และ กว าง 5.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร 11 (กองช าง)

รางว ีซอย เสมสขุ หม ูท ี ่11 คอนกรตี หนา 0.15 เมตร บนวสัดหุนิคลกุ

บดอดัแน น ฝ งท อระบายน ้าํ ค.ส.ล. ขนาด

เส นผ านศนูย กลาง 0.60 เมตร พร อมบ อพกั

และรางว ีตามรปูแบบ อบต.บางเสาธง

8 โครงการก อสร างถนน ค.ส.ล. โดยทาํการก อสร างถนน ค.ส.ล. ผวิจราจร 5,100,000 หม ูท ี ่ อบต.บางเสาธง

พร อมการระบายน ้าํ ซอย กว าง 5.00 เมตร ยาว 640.00 เมตร 12 (กองช าง)

จนัทร โต หม ูท ี ่12 คอนกรตีหนา 0.15 เมตร บนวสัดหุนิคลกุ

บดอดัแน น ฝ งท อระบายน ้าํ ค.ส.ล. ขนาด

เส นผ านศนูย กลาง 0.60 เมตร พร อมบ อพกั

ค.ส.ล. ตามรปูแบบ อบต.บางเสาธง

9 โครงการก อสร างถนนลกูรงั โดยทาํการก อสร างถนนลกูรงั ผวิจราจรกว าง 1,150,000 หม ูท ี ่ อบต.บางเสาธง

ทบัหน าด วยหนิคลกุซอย 6.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร บนวสัด ุ 12 (กองช าง)

แสวงทรพัย  หม ูท ี ่12 ลกูรงั หนาเฉล ีย่ 0.50 เมตร ปรมิาตรลกูรงั

1,400.00 ลกูบาศก เมตร ทบัหน าด วย

หนิคลกุหนา 0.20 เมตร ปรมิาตรหนิคลกุ

576.00 ลกูบาศก เมตร ตามรปูแบบ

อบต.บางเสาธง

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

1.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

15



 

 

 

แบบ ผด.๐๒

1.  ยทุธศาสตร ด านโครงสร างพืน้ฐาน 

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หนวย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 โครงการก อสร างถนนลกูรงั โดยทาํการก อสร างถนนลกูรงั ผวิจราจร 2,120,000 หม ูท ี ่ อบต.บางเสาธง

ทบัหน าด วยหนิคลกุซอย กว าง 6.00 เมตร ยาว 640.00 เมตร 12 (กองช าง)

โพธมิา หม ูท ี ่12 บนวสัดลุกูรงั หนาเฉล ีย่ 0.50 เมตร 

ปรมิาตรลกูรงั 1,920.00 ลกูบาศก เมตร

ทบัหน าด วยหนิคลกุ หนา 0.20 เมตร

ปรมิาตรหนิคลกุ 768.00 ลกูบาศก เมตร

ตามรปูแบบ อบต.บางเสาธง

11 โครงการก อสร างถนนลกูรงั โดยทาํการก อสร างถนนลกูรงั ผวิจราจรกว าง 1,100,000 หม ูท ี ่ อบต.บางเสาธง

ทบัหน าด วยหนิคลกุซอย 5.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร บนวสัด ุ 12 (กองช าง)

วมิานท ุง หม ูท ี ่12 ลกูรงั หนาเฉล ีย่ 0.50 เมตร ปรมิาตรลกูรงั

925.00 ลกูบาศก เมตร ทบัหน าด วย

หนิคลกุ หนา 0.20 เมตร ปรมิาตรหนิคลกุ

370.00 ลกูบาศก เมตร ตามรปูแบบ

อบต.บางเสาธง

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

1.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด.๐๒

1.  ยทุธศาสตร ด านโครงสร างพืน้ฐาน 

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน วย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 โครงการก อสร างถนนลกูรงั โดยทาํการก อสร างถนนลกูรงั ผวิจราจร 2,200,000 หม ูท ี ่ อบต.บางเสาธง

ทบัหน าด วยหนิคลกุซอย กว าง 6.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร 13 (กองช าง)

เอ ีย่มอย ู หม ูท ี ่13 บนวสัด ุลกูรงั หนาเฉล ีย่ 1.00 เมตร

ปรมิาตร 3,150.00 ลกูบาศก เมตร

ทบัหน าด วยหนิคลกุหนา 0.20 เมตร

ปรมิาตรหนิคลกุ 630.00 ลกูบาศก เมตร

ตามรปูแบบ อบต.บางเสาธง

13 โครงการก อสร างถนน ค.ส.ล. โดยทาํการก อสร างถนน ค.ส.ล. ผวิจราจร 3,250,000 หม ูท ี ่ อบต.บางเสาธง

พร อมการระบายน ้าํซอย กว าง 6.00 เมตร ยาว 495.00 เมตร 14 (กองช าง)

สทุธศิร ีหม ูท ี ่14 คอนกรตีหนา 0.15 เมตร บนวสัดหุนิคลกุ

บดอดัแน น ฝ งท อระบยน ้าํ ค.ส.ล. ขนาดเส น

ผ านศนูย กลาง 0.60 เมตร พร อมบ อพกั

ค.ส.ล. ตามรปูแบบ อบต.บางเสาธง

14 โครงการก อสร างถนน ค.ส.ล. โดยทาํการก อสร างถนน ค.ส.ล. ผวิจราจร 1,850,000 หม ูท ี ่ อบต.บางเสาธง

พร อมการระบายน ้าํซอยสชุนิ กว าง 5.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร 14 (กองช าง)

ประชาอทุศิ หม ูท ี ่14 คอนกรตี หนา 0.15 เมตร ฝ งท อระบายน ้าํ

ค.ส.ล. ขนาดเส นผ านศนูย กลาง 0.60 เมตร

พร อมบ อพกั ตามรปูแบบ อบต.บางเสาธง

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

1.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

17



 

แบบ ผด.๐๒

1.  ยทุธศาสตร ด านโครงสร างพืน้ฐาน 

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน วย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15 โครงการก อสร างถนนลกูรงั โดยทาํการก อสร างถนนลกูรงั ผวิจราจร 750,000 หม ูท ี ่ อบต.บางเสาธง

ทบัหน าด วยหนิคลกุซอย กว าง 6.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร 14 (กองช าง)

แสงสขุ หม ูท ี ่14 บนวสัดลุกูรงั หนาเฉล ีย่ 0.40 เมตร

ปรมิาตรลกูรงั 744.00 ลกูบาศก เมตร

ทบัหน าด วยหนิคลกุ หนา 0.20 เมตร

ปรมิาตรหนิคลกุ 372.00 ลกูบาศก เมตร

 ตามรปูแบบ อบต.บางเสาธง

16 โครงการก อสร างถนนลกูรงั โดยทาํการก อสร างถนนลกูรงั ผวิจราจร 2,100,000 หม ูท ี ่ อบต.บางเสาธง

ทบัหน าด วยหนิคลกุซอย กว าง 6.00 เมตร ยาว 340.00 เมตร 14 (กองช าง)

แสงทบัสอน หม ูท ี ่14 บนวสัดลุกูรงั หนาเฉล ีย่ 1.00 เมตร

ปรมิาตรลกูรงั 3,060 ลกูบาศก เมตร

ทบัหน าด วยหนิคลกุ หนา 0.20 เมตร

ปรมิาตรหนิคลกุ 612.00 ลกูบาศก เมตร

 ตามรปูแบบ อบต.บางเสาธง

17 โครงการก อสร างยกระดบั โดยทาํการก อสร างยกระดบัผวิจราจร 1,130,000 หม ูท ี ่ อบต.บางเสาธง

ผวิจราจรแอสฟลท คอนกรตี แอสฟลท คอนกรตี กว าง 6.00 เมตร ยาว 14 (กองช าง)

พร อมการระบายน ้าํ ซอย 200.00 เมตร หนา 0.10 เมตร

ป อมวเิชยีร หม ูท ี ่14 พร อมการระบายน ้าํ ตามรปูแบบ อบต.

บางเสาธง

1.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ
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แบบ ผด.๐๒

1.  ยทุธศาสตร ด านโครงสร างพืน้ฐาน 

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน วย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

18 โครงการก อสร างถนน ค.ส.ล. โดยทาํการก อสร างถนน ค.ส.ล. ผวิจราจร 1,080,000 หม ูท ี ่ อบต.บางเสาธง

พร อมการระบายน ้าํซอย กว าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร 14 (กองช าง)

เรอืงศร ีหม ูท ี ่14 คอนกรตี หนา 0.15 เมตร บนวสัดหุนิคลกุ

บดอดัแน น ฝ งท อระบายน ้าํ ค.ส.ล.ขนาดเส น

ผ านศนูย กลาง 0.60 เมตร พร อมบ อพกั 

ค.ส.ล. ตามรปูแบบ อบต.บางเสาธง

19 โครงการก อสร างหอถงัเกบ็ โดยก อสร างหอถงัเกบ็น ้าํบาดาลทรง 1,070,000 หม ูท ี ่ อบต.บางเสาธง

น ้าํทรงแชมเปญ หม ูท ี ่9 ,10 แชมเปญ (ทดแทนของเดมิท ีช่าํรดุเสยีหาย) 9, 10, (กองช าง)

และ หม ูท ี ่14 บรเิวณบ านนางมาล ีปานแดง หม ูท ี ่9 14

บรเิวณบ านรมิคลองบางกระเทยีม 

(บ านลงุแดง) หม ูท ี ่10 และบรเิวณบ าน

นายสมมาตร นาคนาวา หม ูท ี ่14 จาํนวน

3 ถงั ขนาดถงัเกบ็น ้าํบรรจ ุ8,000 ลติร

สงู 15.00 เมตร พร อมอปุกรณท อทาง

ดดูน ้าํ ท อจ ายน ้าํ และอปุกรณข อต อข องอ

ต างๆ ตามรปูแบบ อบต.บางเสาธง

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

1.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

19



 

 

 

แบบ ผด.๐๒

1.  ยทุธศาสตร ด านโครงสร างพืน้ฐาน 

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หนวย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

20 โครงการก อสร างยกระดบั โดยทาํการก อสร างยกระดบัผวิจราจร 5,600,000 หม ูท ี ่ อบต.บางเสาธง

ผวิจราจรแอสฟลท คอนกรตี แอสฟลท คอนกรตี กว าง 6.00 เมตร ยาว 16 (กองช าง)

พร อมการระบายน ้าํ ซอย 970.00 เมตร หนา 0.10 เมตร

ส.อดุมทรพัย  หม ูท ี ่16 พร อมการระบายน ้าํ ตามรปูแบบ อบต.

บางเสาธง

21 ค าซ อมแซมบาํรงุรกัษาและ โดยทาํการซ อมแซมท ีด่นิและส ิง่ก อสร าง เช น 5,000,000 หม ูท ี ่ อบต.บางเสาธง

ปรบัปรงุท ีด่นิและส ิง่ก อสร าง คอสะพาน ค.ส.ล.สะพานไม ข ามคลอง, สะพาน 1-17 (กองช าง)

ในกรณีท ีเ่กดิการชาํรดุเสยีหาย ทางเดนิเท า ค.ส.ล. เลยีบคลอง ผวิจราจร ,

ซ ึง่ไม อาจคาดการณล วงหน า ฝาบ อพกั ค.ส.ล.อาคารท ีเ่ป นทรพัย สนิของ

โดยขออนมุตัแิต ละรายการตาม อบต. ฯลฯ ในกรณีท ีเ่กดิการชาํรดุเสยีหาย

ความจาํเป น หม ูท ี ่1 - 17 เกิดจากภัยพิบัติหรือไมอาจคาดการณได

ตาํบลบางเสาธง ล วงหน า โดยขออนมุตัแิต ละรายการตาม

ความจาํเป น

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

1.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด.๐๒

1.  ยทุธศาสตร ด านโครงสร างพืน้ฐาน 

1.3  แผนงานการเกษตร

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน วย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จ างเหมากาํจดัผกัตบชวาและ โดยจ ายเป นค าจ างเหมากาํจดัผกัตบชวาและ 1,000,000 หม ูท ี ่ อบต.บางเสาธง

วชัพชื หม ูท ี ่1 - 17 ตาํบล วชัพชืในลาํคลอง ในเขตตาํบลบางเสาธง เช น 1-17 (กองช าง)

บางเสาธง คลองบางเสาธง , คลองบางเซา , คลองบาง

กระเทยีม , คลองบางพล ีโดยขออนมุตัแิต ละ

รายการตามความจาํเป น ตามรปูแบบ อบต.

บางเสาธง

2 โครงการขดุลอกคลอง โดยทาํการขดุลอกคลองกล ัน่หอมปากคลอง1,506,398 หม ูท ี ่ อบต.บางเสาธง

กล ัน่หอม,คลองข างโรงเรยีน กว าง 6.00 เมตร ก นคลองกว าง 4.00 14,17 (กองช าง)

ละมลูรอดศริ ิ(คลองผ ูช วย), เมตร ยาว 4,000 เมตร ขดุลอกคลอง 

คลองหวัเกลอื,และคลอง ข างโรงเรยีนละมลูรอดศริ ิ(คลองผ ูช วย)

สกดัห าสบิหม ูท ี ่14,17 ปากคลองกว าง 9.00 เมตร ก นคลองกว าง

7.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ปากคลอง

กว าง 5.00 เมตร ก นคลองกว าง 3.00 

เมตร ยาว 550.00 เมตร ขดุลอกคลอง 

หวัเกลอื ปากคลอง กว าง 8.00 เมตร

ก นคลองกว าง 6.00 เมตร ยาว 2,400 

เมตร และขดุลอกคลองสกดัห าสบิ

ปากคลองกว าง 6.00 เมตร ก นคลองกว าง

4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร ขดุให ลกึ

1.00 เมตร พร อมปรบัแต งคนัคลอง

ปรมิาณดนิขดุรวม 44,800 ลกูบาศก เมตร

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน วย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  โครงการป องกนัและลดอบุตัเิหต ุ เพ ือ่เป นค าใช จ ายโครงการป องกนัและ 100,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

ทางถนนช วงเทศกาลป ใหม  และ ลดอบุตัเิหตทุางถนนช วงเทศกาลป ใหม   1-17 (สาํนกัปลดั)

เทศกาลสงกรานต  และเทศกาลสงกรานต  โดยมคี าใช จ าย

ประกอบด วย ค าจดัทาํป าย ค าเอกสาร

แผ นพบั ประชาสมัพนัธ  ฯลฯ

2 โครงการฝ กซ อมดบัเพลงิข ัน้ต น เพ ือ่เป นค าใช จ ายโครงการฝ กซ อม 40,000 อบต. อบต.บางเสาธง

และอพยพหนไีฟ ดบัเพลงิข ัน้ต นและอพยพหนไีฟภายใน (สาํนกัปลดั)

อาคารท ีท่าํการองค การบรหิารส วน

ตาํบลบางเสาธง ประจาํป งบประมาณ

พ.ศ.2566 ให แก บคุลากรของ อบต.

บางเสาธง โดยมคี าใช จ ายประกอบ

ด วย ค าวสัดอุปุกรณ ค าอาหาร

ค าอาหารว างพร อมเคร ือ่งด ืม่ ฯลฯ

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

2. ยทุธศาสตร ด านส งเสรมิคณุภาพชวีติ การศกึษา ศาสนา  ศลิปะและวฒันธรรม

 2.1   แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด.๐๒

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน วย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการฝ กอบรมพฒันา เพือ่เป นค าใช จ ายโครงการฝ กอบรม 50,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

ศกัยภาพบคุลากร ในการ พฒันาศกัยภาพบคุลากรในการป องกนั  1-17 (สาํนกัปลดั)

ป องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และบรรเทาสาธารณภยั ให แก  อปพร.

อาสาดบัเพลงิ เจ าหน าท ีท่ ีเ่ก ีย่วข อง

ฯลฯ โดยมคี าใช จ ายประกอบด วย

ค าวสัดอุปุกรณ ค าอาหาร ค าอาหาร

ว างพร อมเคร ือ่งด ืม่ ฯลฯ

4 โครงการฝ กอบรมเยาวชน เพือ่เป นค าใช จ ายโครงการฝ กอบรม 150,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

ป องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เยาวชนป องกนัและบรรเทา  1-17 (สาํนกัปลดั)

สาธารณภยัให แก เยาวชนในพืน้ท ี่

ตาํบลบางเสาธง โดยมคี าใช จ าย

ประกอบด วย ค าวสัดอุปุกรณ

ค าอาหาร ค าอาหารว าง พร อม

เคร ือ่งด ืม่ ฯลฯ

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

2. ยทุธศาสตร ด านส งเสรมิคณุภาพชวีติ การศกึษา ศาสนา  ศลิปะและวฒันธรรม

 2.1   แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

23



 

แบบ ผด.๐๒

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน วย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการฝ กอบรมการป องกนั เพ ือ่เป นค าใช จ ายโครงการฝ กอบรม 50,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

และบรรเทาสาธารณภยั การป องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  1-17 (สาํนกัปลดั)

(ด านการป องกนัและระงบั (ด านการป องกนัและระงบัอคัคภียั)

อคัคภียั) ให แก ประชาชนในพืน้ท ีต่าํบล

บางเสาธง โดยมคี าใช จ ายประกอบ

ด วย ค าอาหาร ค าอาหารว างและ

เคร ือ่งด ืม่ ฯลฯ

6 โครงการฝ กอบรมทบทวน เพือ่จ ายเป นค าโครงการฝ กอบรม 350,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

อาสาสมคัรป องกนัภยัฝ าย ทบทวนอาสาสมคัรป องกนัภยั  1-17 (สาํนกัปลดั)

พลเรอืน (อปพร.) พลเรอืน (อปพร.) โดยมคี าใช จ าย

ประกอบด วย ค าอาหาร ค าอาหารว าง

และเคร ือ่งด ืม่ ค าวทิยากร ค าเคร ือ่ง

แต งกาย ฯลฯ

7 โครงการฝ กอบรมหลกัสตูร เพ ือ่เป นค าใช จ ายโครงการฝ กอบรม 300,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

ปฏบิตักิารจติอาสาภยัพบิตั ิ ทบทวนหลกัสตูร ชดุปฏบิตักิารจติ  1-17 (สาํนกัปลดั)

อบต.บางเสาธง อาสาภยัพบิตั ิอบต.บางเสาธง

ให แก จติอาสาภยัพบิตั ิประกอบด วย

ค าวทิยากร ค าอาหาร ค าอาหารว าง

พร อมเคร ือ่งด ืม่ ค าจดัทาํป าย ฯลฯ

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

2. ยทุธศาสตร ด านส งเสรมิคณุภาพชวีติ การศกึษา ศาสนา  ศลิปะและวฒันธรรม

 2.1   แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด.๐๒

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน วย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจดังานวนัวชิาการ เพ ือ่เป นค าใช จ ายในการดาํเนนิงาน 50,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

(Open House) ตามโครงการจดังานวนัวชิาการ  1-17 (กองการศกึษาฯ)

(Open House) เพ ือ่อบรมให 

ความร ูนาํเสนอผลงานของศนูย 

พฒันาเดก็เลก็ในสงักดัองค การบรหิาร

ส วนตาํบลบางเสาธง และชมการแสดง

ของเดก็และรบัทราบข อเสนอแนะ

จากผ ูปกครองในวนัก อนป ดภาคเรยีน

ประจาํป การศกึษา 

2 โครงการป จฉมินเิทศ เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการ 50,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

ดาํเนนิการตามโครงการป จฉมินเิทศ  1-17 (กองการศกึษาฯ)

สาํหรบัเดก็นกัเรยีนและผ ูปกครอง

ของศนูย พฒันาเดก็เลก็วดัเสาธงกลาง

และศนูย พฒันาเดก็เลก็บางเสาธง 

เพ ือ่อบรมให ความร ูและประเมนิผล

การเตรยีมความพร อมของเดก็ในการ

ศกึษาต อระดบัข ัน้พ ืน้ฐาน

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

2. ยทุธศาสตร ด านส งเสรมิคณุภาพชวีติ การศกึษา ศาสนา  ศลิปะและวฒันธรรม

พ.ศ.2566

2.2   แผนงานการศกึษา

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่
พ.ศ.2565
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แบบ ผด.๐๒

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน วย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการปฐมนเิทศ นกัเรยีนใหม  เพ ือ่เป นค าใช จ ายในการดาํเนนิงาน 20,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

ตามโครงการปฐมนเทศ นกัเรยีนใหม   1-17 (กองการศกึษาฯ)

เพ ือ่จดัอบรมให ความร ูเก ีย่วกบัการ

เล ีย้งดเูดก็และกฏระเบยีบของศนูย 

พฒันาเดก็เลก็ นโยบาย และแนวทาง

ในการปฏบิตั ิสาํหรบัผ ูปกครองของ

นกัเรยีนในศนูย พฒันาเดก็เลก็ในสงักดั

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง

4 โครงการพฒันาความร ูค ู EQ เพ ือ่เป นค าใช จ ายในการดาํเนนิงานตาม 50,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

โครงการพฒันาความร ูค ู EQ เพ ือ่ให ผ ู  1-17 (กองการศกึษาฯ)

เรยีนมคีวามร ูควบค ูกบัการพฒันาทาง

ด านอารมณ การแสดงออกซ ึง่ความ

กตญัูกตเวทตี อพระคณุของแม ผ ูให 

กาํเนดิ สาํหรบันกัเรยีนและผ ูปกครอง

ในศนูย พฒันาเดก็เลก็ในสงักดัองค การ

บรหิารส วนตาํบลบางเสาธง 

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

2. ยทุธศาสตร ด านส งเสรมิคณุภาพชวีติ การศกึษา ศาสนา  ศลิปะและวฒันธรรม

2.2   แผนงานการศกึษา
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แบบ ผด.๐๒

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หนวย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการอบรมความร ูโภชนาการ เพ ือ่เป นค าใช จ ายในการดาํเนนิตาม 50,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

โครงการอบรมความร ูโภชนาการให กบั  1-17 (กองการศกึษาฯ)

ผ ูปกครองผ ูประกอบการอาหารกลางวนั

ให มคีวามร ูความเข าใจในหลกัโภชนาการ

สาํหรบัเดก็ปฐมวยัในศนูย พฒันาเดก็เลก็

สงักดัองค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง

6 โครงการส งเสรมิทกัษะภาษาต าง เพ ือ่เป นค าใช จ ายในการดาํเนนิงาน 80,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

ประเทศของศนูย พฒันาเดก็เลก็ ตามโครงการส งเสรมิทกัษะภาษาต าง  1-17 (กองการศกึษาฯ)

ประเทศของศนูย พฒันาเดก็เลก็ให กบั

เดก็เลก็ในศนูย พฒันาเดก็เลก็ในสงักดั

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง

เพ ือ่ให เดก็มทีกัษะทางภาษาต างประเทศ 

และมคีณุลกัษณะท ีพ่งึประสงค  

7 โครงการฝ กซ อมภยัพบิตั ิและอพยพ เพ ือ่เป นค าใช จ ายในการดาํเนนิงาน 50,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

เดก็ในศนูย พฒันาเดก็เลก็ ตาํบล ตามโครงการฝ กซ อมภยัพบิตัแิละ  1-17 (กองการศกึษาฯ)

บางเสาธง อพยพเดก็ในศนูย พฒันาเดก็เลก็

ตาํบลบางเสาธง ให  คร ูเจ าหน าท ี่

เดก็เลก็ได เรยีนร ูวธิกีารดบัเพลงิ

เบ ือ้งต นและการอพยพเดก็  

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

2. ยทุธศาสตร ด านส งเสรมิคณุภาพชวีติ การศกึษา ศาสนา  ศลิปะและวฒันธรรม

2.2   แผนงานการศกึษา

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566
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แบบ ผด.๐๒

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน วย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 ค าวสัดอุาหารเสรมิ(นม) เพ ือ่จ ายเป นค าจดัซ ือ้วสัดอุาหารเสรมิ 3,640,800 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

(นม) ของศนูย พฒันาเดก็เลก็ในสงักดั  1-17 (กองการศกึษาฯ)

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง 

ได แก  ศนูย พฒันาเดก็เลก็วดัเสาธงนอก

ศนูย พฒันาเดก็เลก็วดัเสาธงกลาง

ศนูย พฒันาเดก็เลก็วดับวัโรย และ

ศนูย พฒันาเดก็เลก็บางเสาธง จดัสรร

ให จาํนวน 260 วนั ตามข อมลูจาํนวน

เดก็ ณ วนัท ี ่30 มถินุายน 2565

และโรงเรยีนในเขตองค การบรหิาร

ส วนตาํบลบางเสาธง จาํนวน 6 

โรงเรยีน ได แก  โรงเรยีนสเุหร าบ านไร ,

โรงเรยีนวดัเสาธงนอก, โรงเรยีนวดั

เสาธงกลาง, โรงเรยีนวดับวัโรย,

โรงเรยีนละมลูรอดศริ ิและโรงเรยีน  

คลองเจรญิราษฎร  จดัสรรให ต ัง้แต 

ช ัน้เดก็เลก็ (3-5 ขวบ) - ช ัน้ประถม

ศกึษาป ท ี ่6 จาํนวน 260 วนั (เป ด

เทอม 200 วนั ป ดเทอม 60 วนั)

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

2. ยทุธศาสตร ด านส งเสรมิคณุภาพชวีติ การศกึษา ศาสนา  ศลิปะและวฒันธรรม

2.2   แผนงานการศกึษา

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด.๐๒

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน วย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 เงนิอดุหนนุโรงเรยีนในเขตองค การ เพ ือ่จ ายเป นค าจ างเหมาจดัทาํอาหาร 7,560,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

บรหิารส วนตาํบลบางเสาธง จาํนวน กลางวนัของโรงเรยีนในเขตองค การ  1-17 (กองการศกึษาฯ)

6 โรงเรยีน บรหิารส วนตาํบลบางเสาธง จาํนวน 

6 โรงเรยีน ได แก  โรงเรยีนสเุหร า

บ านไร , โรงเรยีนวดัเสานอก, โรงเรยีน

วดัเสาธงกลาง, โรงเรยีนวดับวัโรย,

โรงเรยีนละมลูรอดศริแิละโรงเรยีน

คลองเจรญิราษฏร  จาํนวน 200 วนั

ต ัง้แต ช ัน้อนบุาล - ช ัน้ประถมศกึษา

ป ท ี ่6

10 โครงการแข งขนักฬีาอนบุาล ตาํบล เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการจดัการ 70,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

บางเสาธง ส งเสรมิสขุภาพอนามยั แข งขนักฬีาอนบุาล ตาํบลบางเสาธง  1-17 (กองการศกึษาฯ)

ส งเสรมิสขุภาพสาํหรบันกัเรยีนในศนูย 

พฒันาเดก็เลก็ในสงักดัองค การบรหิาร

ส วนตาํบลบางเสาธง 

11 โครงการจดัอบรมฝ กทกัษะภาษา เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการอบรม 80,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

องักฤษ English Camps แก เดก็ ให ความร ูและฝ กทกัษะภาษาองักฤษ  1-17 (กองการศกึษาฯ)

เยาวชนและประชาชน สาํหรบัเดก็,เยาวชนและประชาชน

 ท ัว่ไปในหม ูบ านต างๆ ในเขตตาํบล

บางเสาธง 

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

2. ยทุธศาสตร ด านส งเสรมิคณุภาพชวีติ การศกึษา ศาสนา  ศลิปะและวฒันธรรม

2.2   แผนงานการศกึษา

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด.๐๒

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน วย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 โครงการชวนหนเูรยีนร ูภมูปิ ญญา เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการดาํเนนิ 80,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

ท องถ ิน่ การตามโครงการชวนหนเูรยีนร ู  1-17 (กองการศกึษาฯ)

ภมูปิ ญญาท องถ ิน่ แก นกัเรยีนใน

ศนูย พฒันาเดก็เลก็ในสงักดัองค การ

บรหิารส วนตาํบลบางเสาธง เพ ือ่เรยีนร ู

ภมูปิ ญญาท องถ ิน่ ฝ กปฏบิตัดิ านภมู ิ

ป ญญาท องถ ิน่

13 โครงการสร างเสรมิประสบการณ เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการดาํเนนิการ 200,000 ศูนยพัฒนา อบต.บางเสาธง

นอกห องเรยีน เพ ือ่พฒันานกัเรยีนใน ตามโครงการสร างเสรมิประสบการณ เด็กเล็ก (กองการศกึษาฯ)

ศนูย พฒันาเดก็เลก็ อบต.บางเสาธง นอกห องรยีน เพ ือ่พฒันานกัเรยีนใน อบต.

ศนูย พฒันาเดก็เลก็ ในสงักดัองค การ บางเสาธง

บรหิารส วนตาํบลบางเสาธง 

14 โครงการสนบัสนนุค าใช จ าย เพ ือ่จ ายเป นค าจดัการเรยีนการสอน 629,000 ศูนยพัฒนา อบต.บางเสาธง

การบรหิารสถานศกึษา (รายหวั) (รายหวั) ของศนูย พฒันาเดก็เลก็ใน เด็กเล็ก (กองการศกึษาฯ)

สงักดัองค การบรหิารส วนตาํบล อบต.

บางเสาธง ได แก  ศนูย พฒันาเดก็เลก็ บางเสาธง

วดัเสาธงกลาง ศนูย พฒันาเดก็เลก็

วดัเสาธงนอก ศนูย พฒันาเดก็เลก็

วดับวัโรย และศนูย พฒันาเดก็เลก็

บางเสาธง

2.2   แผนงานการศกึษา

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

2. ยทุธศาสตร ด านส งเสรมิคณุภาพชวีติ การศกึษา ศาสนา  ศลิปะและวฒันธรรม
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แบบ ผด.๐๒

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน วย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15 โครงการสนบัสนนุค าใช จ าย เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการจดัการ 418,100 ศูนยพัฒนา อบต.บางเสาธง

การบรหิารสถานศกึษา (ค าจดัการ ศกึษาสาํหรบัศนูย พฒันาเดก็เลก็ใน เด็กเล็ก (กองการศกึษาฯ)

ศกึษาศนูย พฒันาเดก็เลก็) สงักดัองค การบรหิารส วนตาํบล อบต.

บางเสาธง ได แก  ศนูย พฒันาเดก็เลก็ บางเสาธง

วดัเสาธงกลาง ศนูย พฒันาเดก็เลก็

วดัเสาธงนอก ศนูย พฒันาเดก็เลก็

วดับวัโรย และศนูย พฒันาเดก็เลก็

บางเสาธง

16 โครงการสนบัสนนุค าใช จ าย เพ ือ่จ ายเป นค าจ างเหมาจดัทาํอาหาร 1,903,650 ศูนยพัฒนา อบต.บางเสาธง

การบรหิารสถานศกึษา (อาหาร กลางวนัของศนูย พฒันาเดก็เลก็ใน เด็กเล็ก (กองการศกึษาฯ)

กลางวนั) สงักดัองค การบรหิารส วนตาํบล อบต.

บางเสาธง ได แก  ศนูย พฒันาเดก็เลก็ บางเสาธง

วดัเสาธงกลาง ศนูย พฒันาเดก็เลก็

วดัเสาธงนอก , ศนูย พฒันาเดก็เลก็

วดับวัโรย , ศนุย พฒันาเดก็เลก็

บางเสาธง

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

2. ยทุธศาสตร ด านส งเสรมิคณุภาพชวีติ การศกึษา ศาสนา  ศลิปะและวฒันธรรม

2.2   แผนงานการศกึษา

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ
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แบบ ผด.๐๒

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน วย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

17 โครงการส งเสรมิการแข งขนั ทกัษะ เพ ือ่จ ายเป นค าดาํเนนิการตามโครงการ 50,000 ศูนยพัฒนา อบต.บางเสาธง

ทางวชิาการ ของศนูย พฒันาเดก็เลก็ ส งเสรมิการแข งทกัษะทางวชิาการของ เด็กเล็ก (กองการศกึษาฯ)

ในสงักดั องค การบรหิารส วนตาํบล ศนูย พฒันาเดก็เลก็ เพ ือ่ส งเดก็เข าร วม อบต.

บางเสาธง แข งขนัทกัษะวชิาการในระดบัภาค บางเสาธง

และระดบัประเทศ 

18 โครงการรกัลกูให ปลอดภยั ห วงใย เพ ือ่จ ายเป นค าดาํเนนิการตามโครงการ 50,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

สวมหมวกนริภยั รกัลกูให ปลอดภยัห วงใยสวมหมวก  1-17 (กองการศกึษาฯ)

นริภิยั เพ ือ่สร างความร ูความเข าใจ

ให กบัผ ูปกครองและเดก็เลก็ ในศนูย 

พฒันาเดก็เลก็  การป องกนัอนัตราย

จากอบุตัเิหตทุางถนนในการขบัข ี่

จกัรยานยนต  

19 โครงการจดัซ ือ้ท ีด่นิ เพ ือ่ก อสร าง เพ ือ่จ ายเป นค าจดัซ ือ้ท ีด่นิก อสร างศนูย  20,000,000 ท่ีทําการ อบต.บางเสาธง

อาคาร ศนูย พฒันาเดก็เลก็ (แห งใหม ) พฒันาเดก็เลก็สาํหรบับรกิารชมุชน อบต. (กองการศกึษา)

และสงัคมในเขตบรกิาร บร ิเวณพ ืน้ท ี่ บางเสาธง

อบต.บางเสาธง (ในเขต หม ู 7,8,9,

10,11,12,13,14) จาํนวน 10 ไร 

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

2. ยทุธศาสตร ด านส งเสรมิคณุภาพชวีติ การศกึษา ศาสนา  ศลิปะและวฒันธรรม

2.2   แผนงานการศกึษา

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด.๐๒

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน วย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการร วมด วยช วยกนั ป องกนัฝ ุน เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการฝ กอบรม 50,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

ละออง PM 2.5 ให ความร ูและฝ กปฎบิตั ิเก ีย่วกบัการ  1-17 (กองสาธารณสขุฯ)

ป องกนัฝ ุนละออง PM 2.5 ในชมุชน เจ าหน าท ี่

ให กบัประชาชนและผ ูนาํชมุชน อบต.

2 โครงการจดัการของเสยีอนัตรายจาก เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการฝ กอบรมให  50,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

ชมุชน ความร ูและฝ กปฏบิตั ิเก ีย่วกบัการลด  1-17 (กองสาธารณสขุฯ)

ป ญหาผลกระทบต อส ิง่แวดล อม และ

สขุภาพอนามยัของประชาชนท ีเ่กดิ

จากของเสยีอนัตรายในชมุชนให กบั

ประชาชนและผ ูนาํชมุชน

3 โครงการต ูน ้าํด ืม่สะอาดปลอดภยั เพ ือ่ให บรกิารตรวจสอบคณุภาพน ้าํ 200,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

ห างไกลโรค จากต ูน ้าํด ืม่ให กบันกัเรยีนในศนูย   1-17 (กองสาธารณสขุฯ)

พฒันาเดก็เลก็ ในสงักดั อบต. ศูนยเด็กเล็กฯ

บางเสาธง จาํนวน 4 ศนูย  และ

ชมุชนในพ ืน้ท ี ่อบต.บางเสาธง

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่
พ.ศ.2566พ.ศ.2565

2. ยทุธศาสตร ด านส งเสรมิคณุภาพชวีติ การศกึษา ศาสนา  ศลิปะและวฒันธรรม

2.3  แผนงานสาธารณสขุ

33



 

แบบ ผด.๐๒

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน วย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการเย ีย่มบ านและตดิตาม เพือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการออก 10,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

ผ ูป วยเอดส  เย ีย่มบ าน ตดิตามตรวจสขุภาพ  1-17 (กองสาธารณสขุฯ)

เบ ือ้งต นให กบัผ ูป วยเอดส  ได แก 

ค าป ายไวนลิประชาสมัพนัธ โครงการ

ค าค ูมอืการดแูลสขุภาพ ค าแผ นพบั

ความร ู ค าวสัดอุปุกรณ ฯลฯ

5 โครงการเยาวชนร ุนใหม ร วมใจ เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการอบรมให  20,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

ต านภยัยาเสพตดิ ความร ูเร ือ่งยาเสพตดิ ให กบัเดก็และ  1-17 (กองสาธารณสขุฯ)

เยาวชน ได แก  ค าอาหาร ค าอาหาร

ว างและเคร ือ่งด ืม่ ค าป ายไวนลิ

ประชาสมัพนัธ โครงการ ค าวทิยากร

ค าวสัดอุปุกรณ ฯลฯ

6 โครงการเยาวชนใส ใจร ูทนั เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในโครงการ 30,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

โรคเอดส  เยาวชนใส ใจร ูทนัโรคเอดส  เพ ือ่ส งเสรมิ  1-17 (กองสาธารณสขุฯ)

การป องกนัโรคเอดส  แก ไขป ญหาใน

ด านอาชญากรรม ฯลฯ ได แก  ค าอาหาร

ค าอาหารว างเคร ือ่งด ืม่ ค าป ายไวนลิ

ประชาสมัพนัธ โครงการ ค าวทิยากร

ค าวสัดอุปุกรณ ฯลฯ

2.3  แผนงานสาธารณสขุ

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

2. ยทุธศาสตร ด านส งเสรมิคณุภาพชวีติ การศกึษา ศาสนา  ศลิปะและวฒันธรรม
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แบบ ผด.๐๒

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน วย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการอาหารปลอดภยั เพ ือ่เป นค าใช จ ายในการฝ กอบรมให  60,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

เพ ือ่คณุภาพชวีติท ีด่ ี ความร ูแก กล ุมผ ูประกอบการในงานสขุา  1-17 (กองสาธารณสขุฯ)

ภบิาลอาหารการฝ กอบรมให ความร ู ผูประกอบการ

เก ีย่วกบัมาตรฐานด านสขุาภบิาลอาหาร รานอาหาร

ตรวจร านอาหาร ให กบัผ ูประกอบการ

อาหารในพ ืน้ท ีอ่งค การบรหิารส วนตาํบล

บางเสาธง ได แก  ค าอาหาร ค าอาหาร

ว างและเคร ือ่งด ืม่ ค าวสัดอุปุกรณ ฯลฯ

8 โครงการอาสาสมคัรค ุมครอง เพ ือ่เป นค าใช จ ายในการฝ กอบรมให  50,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

ผ ูบรโิภคด านสขุภาพในโรงเรยีน ความร ูแก เยาวชนในการฝ กอบรมให   1-17 (กองสาธารณสขุฯ)

และชมุชน (อย.น อย) ความร ู เก ีย่วกบัมาตรฐานด านสขุา

ภบิาลอาหาร ในพ ืน้ท ีอ่งค การบรหิาร

ส วนตาํบลบางเสาธง ได แก  ค าอาหาร

ค าอาหารว างและเคร ือ่งด ืม่ ค าวทิยากร

ค าป ายไวนลิ ค าวสัดอุปุกรณ  ฯลฯ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

2. ยทุธศาสตร ด านส งเสรมิคณุภาพชวีติ การศกึษา ศาสนา  ศลิปะและวฒันธรรม

2.3  แผนงานสาธารณสขุ

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ
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แบบ ผด.๐๒

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน วย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 โครงการการแพทย ฉกุเฉนิ องค การ เพ ือ่เป นค าใช จ ายในการจดัต ัง้ศนูย  200,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

บรหิารส วนตาํบลบางเสาธง การแพทย ฉกุเฉนิและดาํเนนิการแพทย   1-17 (กองสาธารณสขุฯ)

(โครงการต อเน ือ่ง) ฉกุเฉนิตาํบลบางเสาธง เช น 

ค าตอบแทนอาสาสมคัรปฏบิตังิานก ูชพี

ค าวสัด ุเคร ือ่งแต งกาย ค าป ายไวนลิ

ประชาสมัพนัธ  ค าเวชภณัฑ และยา

เป นต น 

10  โครงการสาํรวจข อมลูจาํนวนสตัว  เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการสาํรวจ 50,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

และข ึน้ทะเบยีนสตัว ตามโครงการ ข อมลูสนุขัและแมวใช ในการเฝ าระวงั  1-17 (กองสาธารณสขุฯ)

สตัว ปลอดโรค คนปลอดภยัจาก ป องกนัและควบคมุโรคพษิสนุขับ า

โรคพษิสนุขับ าตามพระปณิธาน ในคนและสตัว  ได แก  ค าตอบแทน

ศาสตราจารย  ดร.สมเดจ็พระเจ า สาํรวจสนุขัและแมวค าป ายไวนลิ

น องนางเธอเจ าฟ าจฬุาภรณวลยั ประชาสมัพนัธ โครงการ ค าวสัดอุปุกรณ

ลกัษณ อคัรราชกมุาร ีกรมพระศร ี ฯลฯ 

สวางควฒัน วรขตัตยิราชนาร ี

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

2. ยทุธศาสตร ด านส งเสรมิคณุภาพชวีติ การศกึษา ศาสนา  ศลิปะและวฒันธรรม

2.3  แผนงานสาธารณสขุ

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด.๐๒

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน วย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 โครงการชมุชนห วงใยดแูลใส ใจ เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการฝ กอบรม 30,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

ผ ูสงูอาย ุผ ูพกิารและผ ูป วย ให ความร ู เร ือ่งการส งเสรมิ สขุภาพ  1-17 (กองสาธารณสขุฯ)

ตดิเตยีง ผ ูสงูอาย ุผ ูพกิาร ผ ูป วยตดิเตยีง สาํหรบั

ผ ูนาํสขุภาพชมุชน ได แก  ค าอาหาร

ค าอาหารว างและเคร ือ่งด ืม่ ค าป าย

ไวนลิประชาสมัพนัธ โครงการ 

ค าวทิยากร ค าวสัดอุปุกรณ ฯลฯ

12 โครงการส งเสรมิสขุภาพและ เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการฝ กอบรม 25,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

โภชนาการเดก็วยัเรยีน ให ความร ู เร ือ่งการส งเสรมิการบรโิภค  1-17 (กองสาธารณสขุฯ)

อาหารตามหลกัโภชาการให กบัเดก็วยั

เรยีน ได แก  ค าอาหาร ค าอาหารว าง

และเคร ือ่งด ืม่ วสัดสุาธติ ค าป ายไวนลิ

ประชาสมัพนัธ โครงการ ค าวทิยากร

ค าวสัดอุปุกรณ ฯลฯ

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

2. ยทุธศาสตร ด านส งเสรมิคณุภาพชวีติ การศกึษา ศาสนา  ศลิปะและวฒันธรรม

2.3  แผนงานสาธารณสขุ

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด.๐๒

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน วย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 โครงการบางเสาธงร วมใจต านภยั เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการฝ กอบรม 40,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

ไข เลอืดออก ให ความร ูเร ือ่งไข เลอืดออก อาการ  1-17 (กองสาธารณสขุฯ)

พยาธสิภาพ การตดิต อการเฝ าระวงั

ป องกนัโรคตดิต อ ให กบัผ ูนาํสขุภาพ

ชมุชนและประชาชน ได แก  ค าอาหาร

ค าอาหารว าง และเคร ือ่งด ืม่ ค าวทิยากร

ค าป ายไวนลิประชาสมัพนัธ โครงการ

ค าวสัดอุปุกรณ ฯลฯ

14 โครงการฝ กอบรมและศกึษาดงูาน เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายโครงการพฒันา 700,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

เครอืข ายสาธารณสขุ แกนนาํสขุภาพการสาธารณสขุ ในตาํบล  1-17 (กองสาธารณสขุฯ)

บางเสาธง การฝ กอบรม สมัมนา ฟ นฟ ู

ความร ู ทศันศกึษาดงูานและการจดั

กจิกรรมประเภทต างๆ เช น กจิกรรม

รณรงค ส งเสรมิให ความร ูแก ประชาชน

ด านกจิกรรมสาธารณสขุ ด านการ

ส งเสรมิสขุภาพอนามยั ด านการป องกนั

โรคตดิต อและไม ตดิต อ ฯลฯ 

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

2. ยทุธศาสตร ด านส งเสรมิคณุภาพชวีติ การศกึษา ศาสนา  ศลิปะและวฒันธรรม

2.3  แผนงานสาธารณสขุ

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

38



 

แบบ ผด.๐๒

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน วย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15 โครงการฟนดฟี นสวย เคลอืบด วย เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายโครงการฟ นด ี 50,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

ฟลอูอไรด วานชิ ฟ นสวยเคลอืบด วยฟลอูอไรด วานชิ  1-17 (กองสาธารณสขุฯ)

สาํหรบัการสร างเสรมิสขุภาพช องปาก

เดก็ ในศนูย พฒันาเดก็เลก็ อบต.

บางเสาธง ได แก  ค าวสัด ุอปุกรณ

ในการเคลอืบฟลอูอไรด วานชิ ป าย

ประชาสมัพนัธ โครงการ ฯลฯ

16 โครงการควบคมุโรคอบุตัใิหม  เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการควบคมุ 50,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

และโรคอบุตัซิ ้าํ โรคอบุตัใิหม และโรคอบุตัเิหตซุ ้าํให แก   1-17 (กองสาธารณสขุฯ)

ประชาชนในพ ืน้ท ี ่ได แก  ค าตอบแทน

ค าจ างเหมา ค าประชาสมัพนัธ 

ค าแผ นพบัโปสเตอร ความร ู ค าน ้าํมนั

ดเีซลผสมน ้าํยาพ นยงุ ค าน ้าํมนัเบนซนิ

91 สาํหรบัเคร ือ่งพ นยงุ ค าผ าป ดจมกู

ค าเจลแอลกอฮอล ล างมอื ค าเวชภณัฑ 

วสัดตุ างๆ ฯลฯ

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

2. ยทุธศาสตร ด านส งเสรมิคณุภาพชวีติ การศกึษา ศาสนา  ศลิปะและวฒันธรรม

2.3  แผนงานสาธารณสขุ

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด.๐๒

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หนวย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

17 โครงการบางเสาธงร วมใจห างไกล เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการฝ กอบรม 250,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหติสงู ให ความร ูการเฝ าระวงั การคดักรองโรค  1-17 (กองสาธารณสขุฯ)

ความดนัโลหติสงูโรคเบาหวานให กบั

ผ ูนาํสขุภาพชมุชนและประชาชนได แก 

ค าอาหาร ค าอาหารว างและเคร ือ่งด ืม่

ค าป ายไวนลิ

18 โครงการเดก็บางเสาธงเรยีนร ู เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการฝ กอบรม 20,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

ด านการปฐมพยาบาลเบ ือ้งต น ให ความร ูเร ือ่งการปฐมพยาบาลเบ ือ้งต น  1-17 (กองสาธารณสขุฯ)

และการช วยชวีติข ัน้พืน้ฐาน และการช วยชวีติข ัน้พ ืน้ฐานสาํหรบัเดก็

เยาวชนและประชาชน ได แก  ค าอาหาร

ค าอาหารว างและเคร ือ่งด ืม่ ค าป าย

ไวนลิประชาสมัพนัธ โครงการค าวทิยากร

ค าวสัดอุปุกรณ ฯลฯ

19 โครงการเสรมิสร างสขุภาพกาย เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการฝ กอบรม 20,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

สขุภาพใจในวยัผ ูสงูอาย ุ ให ความร ูเร ือ่งการส งเสรมิความร ู  1-17 (กองสาธารณสขุฯ)

การแลกเปล ีย่นเรยีนร ูของผ ูสงูอาย ุ

ได แก  ค าอาหาร ค าอาหารว างและ 

เคร ือ่งด ืม่ ค าป ายไวนลิประชาสมัพนัธ 

โครงการฯ ค าวทิยากร ค าวสัดอุปุกรณ 

ฯลฯ

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

2. ยทุธศาสตร ด านส งเสรมิคณุภาพชวีติ การศกึษา ศาสนา  ศลิปะและวฒันธรรม

2.3  แผนงานสาธารณสขุ

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

40



 

 

แบบ ผด.๐๒

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน วย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

20 โครงการสตัว ปลอดโรค เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายตามโครงการ 400,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

คนปลอดภยัจากโรคพษิสนุขับ า สตัวปืลอดโรคคนปลอดภยัจากโรค  1-17 (กองสาธารณสขุฯ)

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย  พษิสนุขับ าตามพระปณิธาน

ดร.สมเดจ็พระเจ าน องนางเธอ ศาสตราจารย  ดร.สมเดจ็พระเจ าน อง

เจ าฟ าจฬุาภรณวลยัลกัษณ นางเธอเจ าฟ าจฬุาภรณวลยัลกัษณ

อคัรราชกมุาร ีกรมพระศรสีวาง อคัรราชกมุาร ีกรมพระศรสีวาง

ควฒัน วรขตัตยิราชนาร ี ควฒัน วรขตัตยิราชนาร ีได แก  

ค าวคัซนีพษิสนุขับ า เขม็ กระบอกฉดียา

สาํล ีแอลกอฮอล  ถงุมอื ค าจ างเหมา

ฉดีวคัซนี ค าจ างทาํหมนัสนุขั ค าจ าง

เหมาในการรณรงค  ค าป ายไวนลิ

ประชาสมัพนัธ โครงการ ค ากรงขงัสตัว 

ค าวสัดอุปุกรณในการรณรงค ฉดีวคัซนี

ป องกนัโรคพษิสนุขับ าและผ าตดัทาํหมนั

สนุขั ฯลฯ

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

2. ยทุธศาสตร ด านส งเสรมิคณุภาพชวีติ การศกึษา ศาสนา  ศลิปะและวฒันธรรม

2.3  แผนงานสาธารณสขุ

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด.๐๒

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน วย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

21 โครงการพระราชดาํร ิ เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในโครงการ 340,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

ด านสาธารณสขุ พระราชดาํร ิด านสาธารณสขุ จาํนวน  1-17 (กองสาธารณสขุฯ)

17 หม ูบ านๆละ 20,000 บาท

ตามแนวทางการดาํเนนิงาน ได แก 

ค าอาหาร ค าอาหารว างและเคร ือ่งด ืม่

ค าป ายไวนลิประชาสมัพนัธ โครงการ

ค าวทิยากร ค าวสัดอุปุกรณ ป ายรณรงค 

ฯลฯ

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

2. ยทุธศาสตร ด านส งเสรมิคณุภาพชวีติ การศกึษา ศาสนา  ศลิปะและวฒันธรรม

2.3  แผนงานสาธารณสขุ

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด.๐๒

2.4  แผนงานสงัคมสงเคราะห 

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน วย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจดัทาํค ูมอืสาํหรบัคนพกิาร เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการจดัทาํค ูมอื 10,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

คนพกิาร เช น จดัทาํส ือ่ประชาสมัพนัธ   1-17 (กองสวัสดิการสังคม)

เก ีย่วกบัสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน 

ต างๆ ได แก  โปสเตอร  แผ นพบั 

ป ายไวนลิ ใบปลวิต างๆ ฯลฯ

2 โครงการช วยเหลอืประชาชนท ีไ่ด รบั เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการดาํเนนิงาน 1,000,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

ความเดอืดร อนหรอืไม สามารถช วย โครงการช วยเหลอืประชาชนท ีไ่ด รบั  1-17 (กองสวัสดิการสังคม)

เหลอืตนเองได ในการดาํรงชพี ความเดอืดร อนหรอืไม สามารถช วยเหลอื

ตนเองได ในการดาํรงชพี เช น คนพกิาร

เดก็และเยาวชน ผ ูสงูอาย ุผ ูยากไร  

ผ ูด อยโอกาส ผ ูไร ท ีพ่ ึง่

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

2. ยทุธศาสตร ด านส งเสรมิคณุภาพชวีติ การศกึษา ศาสนา  ศลิปะและวฒันธรรม

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด.๐๒

2.4  แผนงานสงัคมสงเคราะห 

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน วย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการมอบทนุการศกึษาสาํหรบั เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการให ทนุ 350,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

นกัศกึษาและให ความช วยเหลอื ศกึษาสาํหรบันกัศกึษาและการให ความ  1-17 (กองสวัสดิการสังคม)

นกัเรยีนท ีย่ากจนหรอืด อยโอกาส ช วยเหลอืนกัเรยีนท ีย่ากจนหรอืด อย

โอกาส จาํนวน 85 ทนุ โดยมคี าใช จ าย

ประกอบด วย ค าเล าเรยีน ค าธรรมเนยีม

การศกึษา ค าบาํรงุ ค าหน วยกติและ

ค าใช จ ายอ ืน่ท ีจ่าํเป นท ีเ่ก ีย่วข องกบัการ

ศกึษาตามท ีส่ถาบนัศกึษากาํหนด

4 โครงการฝ กอบรมให ความร ูด านสทิธ ิ เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการดาํเนนิ 20,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

และสวสัดกิารแก ผ ูพกิารและผ ูดแูล โครงการฝ กอบรมให ความร ูด านสทิธ ิ  1-17 (กองสวัสดิการสังคม)

คนพกิาร และสวสัดกิารแก ผ ูพกิารและผ ูดแูลคน

พกิาร โดยมคี าใช จ ายประกอบด วย

เช น ค าวสัด ุค าวทิยากร ค าอาหาร

ค าอาหารว างและเคร ือ่งด ืม่ ฯลฯ

2. ยทุธศาสตร ด านส งเสรมิคณุภาพชวีติ การศกึษา ศาสนา  ศลิปะและวฒันธรรม

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ
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แบบ ผด.๐๒

2.6  แผนงานสร างความเข มแขง็ของชมุชน

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน วย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส งเสรมิสขุภาวะผ ูสงูอาย ุ เพ ือ่จ ายค าใช จ ายในการดาํเนนิ 40,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

โครงการส งเสรมิสขุภาวะผ ูสงูอาย ุ  1-17 (สวสัดกิารสงัคม)

โดยมคี าใช จ ายประกอบด วย 

ค าวสัด ุค าแผ นพบั ใบปลวิ 

ค าป ายประชาสมัพนัธ  ฯลฯ

2 โครงการพฒันาและส งเสรมิ เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการดาํเนนิ 20,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

พลงัสตรสี ูความเข มแขง็ของ โครงการพฒันาและส งเสรมิพลงัสตร ี  1-17 (สวสัดกิารสงัคม)

ท องถ ิน่ ส ูความเข มแขง็ของท องถ ิน่ โดยมคี า

ใช จ ายประกอบด วย ค าวสัด ุค าแผ นพบั

ใบปลวิ ค าป ายประชาสมัพนัธ  ฯลฯ

3 โครงการบรกิารจดัทาํส ือ่ เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการดาํเนนิ 10,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

ประชาสมัพนัธ สนิค าชมุชน โครงการบรกิารจดัทาํส ือ่ประชาสมัพนัธ   1-17 (สวสัดกิารสงัคม)

สนิค าชมุชน โดยมคี าใช จ ายประกอบ

ด วย ค าวสัด ุค าแผ นพบั ใบปลวิ

ค าป ายประชาสมัพนัธ  ฯลฯ

พืน้ท ี ่
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

2. ยทุธศาสตร ด านส งเสรมิคณุภาพชวีติ การศกึษา ศาสนา  ศลิปะและวฒันธรรม

โครงการ/กจิกรรม

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ
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แบบ ผด.๐๒

2.6  แผนงานสร างความเข มแขง็ของชมุชน

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน วย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการครอบครวั ออมรกั เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการดาํเนนิ 15,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

ออมทรพัย  โครงการครอบครวั "ออมรกั  1-17 (สวสัดกิารสงัคม)

ออมทรพัย " โดยมคี าใช จ ายประกอบ

ด วย ค าวสัด ุค าวทิยากร ค าอาหาร

ค าอาหารว างและเคร ือ่งด ืม่ ฯลฯ

5 โครงการเสรมิสร างครอบครวั เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการดาํเนนิ 20,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

อบอ ุน โครงการเสรมิสร างครอบครวัอบอ ุน  1-17 (สวสัดกิารสงัคม)

โดยมคี าใช จ ายประกอบด วย ค าวสัด ุ

ค าวทิยากร ค าอาหาร ค าอาหารว าง

และเคร ือ่งด ืม่ ฯลฯ

6 โครงการเสรมิสร างครอบครวั เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการดาํเนนิ 20,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

อ ุนไอรกั โครงการครอบครวัอ ุนไอรกั โดยมคี า  1-17 (สวสัดกิารสงัคม)

ใช จ ายประกอบด วย ค าวสัด ุค าวทิยากร

ค าอาหาร ค าอาหารว างและเคร ือ่งด ืม่

ฯลฯ

2. ยทุธศาสตร ด านส งเสรมิคณุภาพชวีติ การศกึษา ศาสนา  ศลิปะและวฒันธรรม

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด.๐๒

2.6  แผนงานสร างความเข มแขง็ของชมุชน

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน วย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการพลงัครอบครวัเพ ือ่พฒันา เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการดาํเนนิ 15,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

ชมุชน โครงการพลงัครอบครวัเพ ือ่พฒันา  1-17 (สวสัดกิารสงัคม)

ชมุชน โดยมคี าใช จ ายประกอบด วย

ค าวสัด ุค าอาหาร ค าอาหารว างและ

เคร ือ่งด ืม่ ฯลฯ

8 โครงการครอบครวัคณุธรรม เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการดาํเนนิ 15,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

(พาลกูจงูหลานเข าวดั) โครงการครอบครวัคณุธรรม  1-17 (สวสัดกิารสงัคม)

(พาลกูจงูหลานเข าวดั) โดยมคี า

ใช จ าย ประกอบด วย ค าวสัด ุ

ค าวทิยากร ค าอาหาร ค าอาหารว าง

และเคร ือ่งด ืม่ ฯลฯ

9 โครงการผ ูสงูอายถุ ายทอด เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการดาํเนนิ 15,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

ภมูปิ ญญาท องถ ิน่ส ูคนร ุนหลงั โครงการผ ูสงูอายถุ ายทอดภมูปิ ญญา  1-17 (สวสัดกิารสงัคม)

ท องถ ิน่ส ูคนร ุนหลงั โดยมคี าใช จ าย

ประกอบด วย ค าวสัด ุค าวทิยากร

ค าอาหาร ค าอาหารว างและเคร ือ่งด ืม่

ฯลฯ

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

2. ยทุธศาสตร ด านส งเสรมิคณุภาพชวีติ การศกึษา ศาสนา  ศลิปะและวฒันธรรม

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด.๐๒

2.6  แผนงานสร างความเข มแขง็ของชมุชน

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน วย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 โครงการผ ูสงูอายสุขุภาพจติด ี เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการดาํเนนิ 40,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

ห างไกลภาวะซมึเศร า โครงการผ ูสงูอายสุขุภาพจติด ีห างไกล  1-17 (สวสัดกิารสงัคม)

ภาวะซมึเศร า โดยมคี าใช จ ายประกอบ

ด วย ค าวสัด ุค าวทิยากร ค าอาหาร 

ค าอาหารว างและเคร ือ่งด ืม่ ฯลฯ

11 โครงการส งเสรมิและพฒันา เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการดาํเนนิ 50,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

คณุภาพชวีติผ ูสงูอายตุาํบล โครงการส งเสรมิและพฒันาคณุภาพ  1-17 (สวสัดกิารสงัคม)

บางเสาธง ชวีติผ ูสงูอายตุาํบลบางเสาธง โดยมคี า

ใช จ ายประกอบด วย ค าวสัด ุค าวทิยากร

ค าอาหาร ค าอาหารว างและเคร ือ่งด ืม่

ฯลฯ

12 โครงการสงูวยั สงูคณุค า เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการดาํเนนิงาน 250,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

ร วมพฒันาบางเสาธง เพ ือ่ส งเสรมิภมูปิ ญญาท องถ ิน่ของผ ู  1-17 (สวสัดกิารสงัคม)

สงูอาย ุตามโครงการสงูวยั สงูคณุค า

ร วมพฒันาบางเสาธง โดยมคี าใช จ าย

ประกอบด วยค าอาหารกลางวนั 

ค าอาหารว างและเคร ือ่งด ืม่ ค าป าย

ค าเตน็ท  เคร ือ่งเสยีงเวท ีค าใช จ าย

เก ีย่วกบัสถานท ีแ่ละค าใช จ ายอ ืน่ๆ

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

2. ยทุธศาสตร ด านส งเสรมิคณุภาพชวีติ การศกึษา ศาสนา  ศลิปะและวฒันธรรม

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่
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แบบ ผด.๐๒

2.6  แผนงานสร างความเข มแขง็ของชมุชน

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน วย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 โครงการฝ กอบรมพฒันาศกัยภาพ เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการดาํเนนิ 400,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

ผ ูสงูอาย ุตาํบลบางเสาธง และ โครงการและศกึษาดงูานโครงการ  1-17 (สวสัดกิารสงัคม)

ศกึษาดงูาน ฝ กอบรมพฒันาศกัยภาพผ ูสงูอาย ุ

ตาํบลบางเสาธง และศกึษาดงูาน

โดยมคี าใช จ ายประกอบด วย ค าวสัด ุ

ค าวทิยากร ค าพาหนะ ค าอาหาร 

ค าอาหารว างและเคร ือ่งด ืม่ ค าท ีพ่กั

ค าเช าสถานท ี ่ค าป าย ค าของ

สมมนาคณุ ฯลฯ

14 โครงการพลงัสตรจีติอาสาทาํ เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการดาํเนนิ 15,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

ความดเีพ ือ่สงัคม โครงการพลงัสตร ีจติอาสาทาํความด ี  1-17 (สวสัดกิารสงัคม)

เพ ือ่สงัคมในการทาํความสะอาด

ส ิง่สาธารณประโยชน  ค ูคลอง

สะพาน วดั ถนน ฯลฯ โดยมคี าใช จ าย

ประกอบด วย ค าอาหาร 

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

2. ยทุธศาสตร ด านส งเสรมิคณุภาพชวีติ การศกึษา ศาสนา  ศลิปะและวฒันธรรม
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แบบ ผด.๐๒

2.6  แผนงานสร างความเข มแขง็ของชมุชน

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน วย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15 โครงการรณรงค ป องกนัและแก ไข เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการดาํเนนิ 15,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

ป ญหาการกระทาํความรนุแรงต อ โครงการรณรงค ป องกนัและแก ไข  1-17 (สวสัดกิารสงัคม)

เดก็สตรแีละบคุคลในครอบครวั ป ญหาการกระทาํความรนุแรงต อเดก็

สตรแีละบคุคลในครอบครวั โดยมคี า

ใช จ ายประกอบด วย ค าอาหาร 

ค าอาหารว างและเคร ือ่งด ืม่ ค าวสัด ุ

ป ายรณรงค  แผ นพบั ใบปลวิ ฯลฯ

16 โครงการฝ กอบรมผ ูนาํสตรยีคุใหม  เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการดาํเนนิ 50,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

(Smart Lady) โครงการฝ กอบรมผ ูนาํสตรยีคุใหม   1-17 (สวสัดกิารสงัคม)

(Smart Lady) โดยมคี าใช จ าย

ประกอบด วย ค าวสัด ุค าวทิยากร 

ค าอาหาร ค าอาหารว างและเคร ือ่งด ืม่

ฯลฯ

17 โครงการอดเปร ีย้วไว กนิหวาน เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการดาํเนนิ 30,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

สขุสาํราญเม ือ่วยัพร อม โครงการอดเปร ีย้วไว กนิหวาน  1-17 (สวสัดกิารสงัคม)

สขุสาํราญเม ือ่วยัพร อม โดยมคี าใช จ าย

ประกอบด วย ค าวสัด ุค าวทิยากร

ค าอาหาร ค าอาหารว างและเคร ือ่งด ืม่

ฯลฯ

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

2. ยทุธศาสตร ด านส งเสรมิคณุภาพชวีติ การศกึษา ศาสนา  ศลิปะและวฒันธรรม

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่
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แบบ ผด.๐๒

2.6  แผนงานสร างความเข มแขง็ของชมุชน

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน วย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

18 โครงการพฒันาศกัยภาพเดก็และ เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการดาํเนนิ 30,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

เยาวชนความเป นภาวะผ ูนาํ โครงการพฒันาศกัยภาพเดก็และ  1-17 (สวสัดกิารสงัคม)

เยาวชนความเป นผ ูนาํ โดยมคี าใช จ าย

ประกอบด วย ค าวสัดคุ าวทิยากร 

ค าอาหาร ค าอาหารว างและเคร ือ่งด ืม่

ฯลฯ

19 โครงการเดก็และเยาวชนหวัใจ เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการดาํเนนิ 15,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

สะอาด จติอาสาค ูคณุธรรม โครงการเดก็และเยาวชนหวัใจสะอาด  1-17 (สวสัดกิารสงัคม)

จติอาสา ค ูคณุธรรม โดยมคี าใช จ าย

ประกอบด วย ค าวสัด ุค าอาหาร 

ค าอาหารว างและเคร ือ่งด ืม่ ฯลฯ

20 โครงการต นกล าทาํความดเีพ ือ่ เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการดาํเนนิ 25,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

ชมุชนตาํบลบางเสาธง โครงการต นกล าทาํความดเีพ ือ่ชมุชน  1-17 (สวสัดกิารสงัคม)

ตาํบลบางเสาธง โดยมคี าใช จ าย

ประกอบด วย ค าวสัด ุค าวทิยากร

ค าอาหาร ค าอาหารว างและเคร ือ่งด ืม่

ฯลฯ

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

2. ยทุธศาสตร ด านส งเสรมิคณุภาพชวีติ การศกึษา ศาสนา  ศลิปะและวฒันธรรม

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

51



 

แบบ ผด.๐๒

2.6  แผนงานสร างความเข มแขง็ของชมุชน

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน วย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

21 โครงการหนนู อยรกัการออม เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการดาํเนนิ 30,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

โครงการหนนู อยรกัการออม โดยมคี า  1-17 (สวสัดกิารสงัคม)

ใช จ ายประกอบด วย ค าวสัด ุค าวทิยากร

ค าอาหาร ค าอาหารว างและเคร ือ่งด ืม่

ฯลฯ

22 โครงการฝ กอบรมส งเสรมิอาชพี เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการดาํเนนิ 150,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

เพ ือ่สร างรายได  โครงการฝ กอบรมส งเสรมิอาชพีเพ ือ่  1-17 (สวสัดกิารสงัคม)

สร างรายได  โดยมคี าใช จ ายประกอบ

ด วย ค าวสัด ุค าวทิยากร ค าอาหาร

ค าอาหารว างและเคร ือ่งด ืม่ ฯลฯ

23 โครงการตลาดนดัสนิค าเกษตร เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการดาํเนนิ 10,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

งานส งเสรมิเศรษฐกจิท องถ ิน่ตาม  1-17 (สวสัดกิารสงัคม)

โครงการตลาดนดัสนิค าเกษตร โดยม ี

ค าใช จ ายประกอบด วย ค าวสัด ุฯลฯ

24 โครงการส งเสรมิอาชพีให แก ชมุชน เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการดาํเนนิ 200,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

เพ ือ่พฒันาอาชพีตนเอง โครงการส งเสรมิอาชพีให แก ชมุชนเพ ือ่  1-17 (สวสัดกิารสงัคม)

พฒันาอาชพีตนเอง โดยมคี าใช จ าย

ประกอบด วย ค าวสัด ุค าวทิยากร

ค าอาหาร ค าอาหารว างและเคร ือ่งด ืม่

ฯลฯ

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

2. ยทุธศาสตร ด านส งเสรมิคณุภาพชวีติ การศกึษา ศาสนา  ศลิปะและวฒันธรรม

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด.๐๒

2.6  แผนงานสร างความเข มแขง็ของชมุชน

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน วย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

25 โครงการศกึษาดงูานหน ึง่ตาํบล เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการดาํเนนิ 300,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

หน ึง่ผลติภณัฑ สนิค าโอทอป โครงการศกึษาดงูานหน ึง่ตาํบลหน ึง่  1-17 (สวสัดกิารสงัคม)

ผลติภณัฑ  สนิค าโอทอป โดยมคี าใช 

จ ายประกอบด วย ค าวสัด ุค าวทิยากร

ค าพาหนะ ค าอาหาร ค าอาหารว าง

เคร ือ่งด ืม่ ค าป าย ค าของสมมนาคณุ

ฯลฯ

26 โครงการเดก็เยาวชนขบัข ีป่ลอดภยั เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการดาํเนนิ 25,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

ใส ใจกฎจราจร โครงการเดก็เยาวชนขบัข ีป่ลอดภยัใส ใจ  1-17 (สวสัดกิารสงัคม)

กฏจราจร โดยมคี าใช จ ายประกอบด วย

ค าวทิยากร ค าอาหารกลางวนั

ค าอาหารว างและเคร ือ่งด ืม่ ค าป าย

ค าเอกสารและค าใช จ ายอ ืน่ๆ ท ีจ่าํเป น

และเก ีย่วข อง

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

2. ยทุธศาสตร ด านส งเสรมิคณุภาพชวีติ การศกึษา ศาสนา  ศลิปะและวฒันธรรม

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

53



 

แบบ ผด.๐๒

2.7  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน วย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการแข งขนักฬีาฟตุซอลต านภยั เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการแข งขนั 150,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

ยาเสพตดิสาํหรบัเดก็และเยาวชนใน กฬีาฟตุซอล ให กบัเดก็และเยาวชน  1-17 (กองการศกึษา)

เขตตาํบลบางเสาธง ในเขตตาํบลบางเสาธง เช น ลกูฟตุซอล

ค าถ วยรางวลั ค าตอบแทนคณะ

กรรมการตดัสนิ ค าเงนิรางวลั , 

ค าอาหารว างและเคร ือ่งด ืม่ ฯลฯ

สาํหรบัเยาวชนและประชาชนใน

หม ูบ านต างๆ ในเขตตาํบลบางเสาธง

2 โครงการจดังานวนัเดก็แห งชาต ิ เพ ือ่เป นค าใช จ าย ในการจดักจิกรรม 600,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

ตาํบลบางเสาธง วนัเดก็แห งชาตติาํบลบางเสาธง  1-17 (กองการศกึษา)

ประจาํป  2566 เช น ค าจดัซ ือ้ของ

รางวลัสาํหรบัเดก็ท ีเ่ข าร วมกจิกรรม

ต างๆ ตามซ ุมกจิกรรม ค าพธิกีาร 

ค าเช าเตน็ท  ค าอปุกรณการแสดง

เก ีย่วกบังานวนัเดก็ ค าอาหารและ

เคร ือ่งด ืม่สาํหรบัเดก็และเจ าหน าท ี ่

ฯลฯ

2. ยทุธศาสตร ด านส งเสรมิคณุภาพชวีติ การศกึษา ศาสนา  ศลิปะและวฒันธรรม

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่
พ.ศ.2565

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

พ.ศ.2566

54



 

แบบ ผด.๐๒

2.7  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน วย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการจดัอบรมฝ กสอนกฬีา เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการดาํเนนิ 100,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

แก เดก็และเยาวชนต านยาเสพตดิ โครงการฝ กอบรมฝ กสอน กฬีาแก เดก็  1-17 (กองการศกึษา)

และเยาวชนต านยาเสพตดิ โดยให 

ความร ูและฝ กปฏบิตัใินการเล นกฬีา

ประเภทต างๆ เช น ฟตุซอล วอลเลย 

บอล เซป กตระกร อ ฯลฯ สาํหรบัเดก็

และเยาวชนในหม ูบ านต างๆ ในเขต

ตาํบลบางเสาธง

4 โครงการฝ กอบรมค ายเยาวชน เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการดาํเนนิ 100,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

ต นแบบ โครงการฝ กอบรมค ายเยาวชนต นแบบ  1-17 (กองการศกึษา)

โดยให ความร ู และฝ กปฏบิตักิารอย ูร วม

กนัเป นหม ูคณะสร างความสามคัค ี

ปรองดองสมานฉนัท  สาํหรบัเดก็และ

เยาวชนในเขตตาํบลบางเสาธง เช น

ค าสมมนาคณุวทิยากร ค าอาหาร

อาหารว างและเคร ือ่งด ืม่ ฯลฯ

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

2. ยทุธศาสตร ด านส งเสรมิคณุภาพชวีติ การศกึษา ศาสนา  ศลิปะและวฒันธรรม

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

55



 

แบบ ผด.๐๒

2.7  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน วย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการฝ กอบรมขนบธรรมเนยีม เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการดาํเนนิงาน 50,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

ประเพณี มารยาทไทยและสงัคม โครงการด านขนบธรรมเนยีมประเพณี  1-17 (กองการศกึษา)

ไทย มารยาทไทยและสงัคมไทย โดยให 

ความร ูแก เดก็และเยาวชน ฝ กปฏบิตั ิ

ด านขนบธรรมเนยีมประเพณีและ

มารยาทต างๆ เช น การเดนิ น ัง่

การกราบไหว  การรบัประทานอาหาร

การพดู มคี าใช จ ายในการดาํเนนิงาน

ตามโครงการ เช น อาหาร ค าอาหาร

ว าง ค าป าย ค าสมมนาคณุวทิยากร 

ฯลฯ

6 โครงการฝ กอบรมศาสนพธิกีรน อย เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการดาํเนนิการ 40,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

โครงการฝ กอบรมให ความร ูศาสนพธิกีร  1-17 (กองการศกึษา)

น อย และฝ กปฏบิตัเิป นพธิกีรในงานพธิ ี

ต างๆ ทางศาสนาพทุธ สาํหรบัเดก็และ

เยาวชนในเขตตาํบลบางเสาธง

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

2. ยทุธศาสตร ด านส งเสรมิคณุภาพชวีติ การศกึษา ศาสนา  ศลิปะและวฒันธรรม

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด.๐๒

2.7  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน วย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการส งเสรมิประเพณีและ เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการดาํเนนิ 50,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

วฒันธรรมไทย โครงการส งเสรมิประเพณีและ  1-17 (กองการศกึษา)

วฒันธรรมไทย การจดักจิกรรมการ

ประกวดการตกแต งเทยีน,การประกวด

สวดมนต หม ู ในวนัสาํคญัต างๆ เช น

วนัเข าพรรษา วนัวสิาขบชูา ฯลฯ ให 

ความร ูและฝ กปฏบิตัดิ านขนบธรรม

เนยีม ประเพณี สาํหรบัเดก็ เยาวชน

และประชาชนในเขตตาํบลบางเสาธง

เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการดาํเนนิการ

ตามโครงการ

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

2. ยทุธศาสตร ด านส งเสรมิคณุภาพชวีติ การศกึษา ศาสนา  ศลิปะและวฒันธรรม

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

57



 

แบบ ผด.๐๒

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน วย

ที่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เบ ีย้ยงัชพีผ ูสงูอาย ุ โครงการสร างหลกัประกนัรายได ให  30,908,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

แก ผ ูสงูอายโุดยจ ายอตัราเบ ีย้ยงัชพี  1-17 (สวสัดกิารสงัคม)

รายเดอืนแบบข ัน้บนัได จาํนวน

3,956 ราย

2 เบ ีย้ยงัชพีความพกิาร โครงการสนบัสนนุการเสรมิสร าง 4,776,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

สวสัดกิารทางสงัคมให แก คนพกิาร  1-17 (สวสัดกิารสงัคม)

หรอืทพุพลภาพ จาํนวน 483 ราย

3 เบ ีย้ยงัชพีผ ูป วยเอดส  ค าใช จ ายเงนิสงเคราะห เพ ือ่การยงัชพี 120,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

ผ ูป วยเอดส  จาํนวน 120,000 บาท  1-17 (กองสาธารณสขุฯ)

เพ ือ่ดาํเนนิการตามนโยบายรฐับาล

ในการป องกนัและแก ไขป ญหาโรค

เอดส  โครงการศนูย เฉลมิพระเกยีรต ิ

เพ ือ่ช วยเหลอืผ ูป วยโรคเอดส และ

ผ ูตดิเช ือ้ H.I.V. อาํเภอบางเสาธง

4 เงนิสมทบกองทนุสวสัดกิาร เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการสมทบ 277,765 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

ชมุชนตาํบลบางเสาธง กองทนุสวสัดกิารชมุขนตาํบล  1-17 (สวสัดกิารสงัคม)

บางเสาธง จาํนวน 761 รายๆ

ละ 365 บาท

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

2.   ยทุธศาสตร ด านส งเสรมิคณุภาพชวีติ การศกึษา ศาสนา ศลิปะและวฒันธรรม

2.8  แผนงานงบกลาง

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด.๐๒

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน วย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการ “รกัน ้าํ รกัป า เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายโครงการ 50,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

รกัษาแผ นดนิ” “รกัน ้าํ รกัป า รกัษาแผ นดนิ”  1-17 (สาํนกัปลดั)

ในการรกัษาส ิง่แวดล อมและอนรุกัษ 

ทรพัยากรธรรมชาต ิได แก  กจิกรรม

ปลกูต นไม  เพ ือ่เพ ิม่พ ืน้ท ีส่เีขยีวใน

ท ีส่าธารณะ หม ูบ าน/ชมุชน กจิกรรม

ให ความร ู การใช น ้าํอย างมปีระโยชน 

 

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

พ.ศ.2566

3.   ยทุธศาสตร ด านการส งเสรมิการลงทนุ  พาณิชยกรรม และการท องเท ีย่ว

3.1  แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่
พ.ศ.2565

59



 

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน วย

ที่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝ กอบรมสมัมนาและ เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายโครงการฝ ก 300,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

ศกึษาดงูานเกษตรกรตามรอยพ อ อบรมสมัมนาและศกึษาดงูาน  1-17 (สาํนกัปลดั)

เศรษฐกจิพอเพยีง เกษตรกรตามรอยพ อเศรษฐกจิ

พอเพยีงให แก เกษตรกรและผ ูนาํ

ชมุชนในพ ืน้ท ีต่าํบลบางเสาธง

2 โครงการหนนู อยเกษตรยคุใหม  เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายโครงการหนนู อย 100,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

น อมนาํปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง เกษตรยคุใหม น อมนาํปรชัญาเศรษฐกจิ  1-17 (สาํนกัปลดั)

พอเพยีง โดยมคี าใช จ ายประกอบด วย

ค าอาหาร ค าอาหารว างพร อมเคร ือ่งด ืม่

ค าวทิยากร ค าวสัด ุค าป าย ฯลฯ

3 โครงการอนรุกัษ พนัธกุรรมพชื เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการดาํเนนิ 350,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

อนัเน ือ่งมาจากพระราชดาํร ิ โครงการอนรุกัษ พนัธกุรรมพชือนัเน ือ่ง  1-17 (สาํนกัปลดั)

สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ า มาจากพระราชดาํร ิสมเดจ็พระกนษิฐาธ ิ

กรมสมเดจ็พระเทพรตันราช ราชเจ ากรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา 

สดุา สยามบรมราชกมุาร ี สยามบรมราชกมุาร ีกล ุมผ ูผลติมะม วงน ้าํ

ดอกไม พนัธ ุเบอร  4 โดยมคี าใช จ าย

ประกอบด วย ค าวทิยากร ค าอาหารว าง

และเคร ือ่งด ืม่ค าอาหาร ค าวสัดอุปุกรณ 

ค าป ายไวนลิ เป นต น

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

3.   ยทุธศาสตร ด านการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละส ิง่แวดล อม

3.2  แผนงานการเกษตร

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

60



 

แบบ ผด.๐๒

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หนวย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการรวมใจรกัษ น ้าํ เฝ าระวงั เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการฝ กอบรม 30,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

คณุภาพน ้าํในคลอง ให ความร ูและฝ กปฏบิตั ิเก ีย่วกบัการ  1-17 (กองสาธารณสขุฯ)

ปลกูจติสาํนกึในการบรหิารจดัการ

ขยะและลดปรมิาณขยะในชมุชนให 

กบัเยาวชน ได แก  ค าอาหาร 

ค าอาหารว าง และเคร ือ่งด ืม่

ค าป ายไวนลิ ค าวทิยากร ค าวสัด ุ

อปุกรณ ฯลฯ

2 โครงการยดือกพกถงุผ า เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการฝ กอบรม 50,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

ลดป ญหาส ิง่แวดล อมใน ให ความร ูและฝ กปฏบิตัเิก ีย่วกบั  1-17 (กองสาธารณสขุฯ)

ชมุชน การปลกูจติสาํนกึในการบรหิาร

จดัการขยะและลดปรมิาณขยะใน

ชมุชนให กบัประชาชนและเยาวชน

ได แก  ค าอาหาร ค าอาหารว างและ

เคร ือ่งด ืม่ ค าป ายไวนลิ ค าวทิยากร

ค าวสัดอุปุกรณ ฯลฯ

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่
พ.ศ.2565

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

4.   ยทุธศาสตร ด านการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละส ิง่แวดล อม

4.1  แผนงานสาธารณสขุ

พ.ศ.2566
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แบบ ผด.๐๒

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน วย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการสมัมนาและศกึษาดงูาน เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายต างๆ ในการ 700,000 หม ูท ี ่1-17 อบต.บางเสาธง

ด านส ิง่แวดล อม ดาํเนนิการจดัทาํโครงการสมัมนาและ (กองสาธารณสขุฯ)

ศกึษาดงูาน ด านส ิง่แวดล อม การฝ ก

อบรมสมัมนาศกึษาดงูาน และการจดั

กจิกรรมรณรงค ส งเสรมิให ความร ูแก 

ประชาชน ด านส ิง่แวดล อม ฯลฯ

4 โครงการสร างพลงัชมุชน เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการฝ กอบรม 20,000 หม ูท ี ่1-17 อบต.บางเสาธง

เพ ือ่ลดป ญหาขยะ ให ความร ูและฝ กปฏบิตั ิ เก ีย่วกบัการ (กองสาธารณสขุฯ)

คดัแยกขยะตามหลกั 3R คอื 

1. Reduce 2. Reuse และ 

3. Recycle เป นการลดปรมิาณขยะ

ด วยวธิกีารคดัแยกขยะแต ละชนดิ

5 โครงการคลองสวยน ้าํใส เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการฝ กอบรม 60,000 หม ูท ี ่1-17 อบต.บางเสาธง

ด วย EM-BALL ให ความร ูและฝ กปฏบิตั ิ เก ีย่วกบัป ญหา (กองสาธารณสขุฯ)

ของน ้าํเสยี การทาํ em-ball  ให กบั

แกนนาํอาสาสมคัรพทิกัษ ส ิง่แวดล อม

และเยาวชน 

4.   ยทุธศาสตร ด านการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละส ิง่แวดล อม

4.1  แผนงานสาธารณสขุ

โครงการ/กจิกรรม

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

พืน้ท ี ่
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

62



 

 

แบบ ผด.๐๒

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หนวย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการฝ กอบรมการทาํน ้าํหมกั เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการฝ กอบรม 25,000 หม ูท ี ่1-17 อบต.บางเสาธง

ชวีภาพจากเศษวสัดอุนิทรยี  ให ความร ูและฝ กปฏบิตั ิ เก ีย่วกบัการทาํ (กองสาธารณสขุฯ)

น ้าํหมกัชวีภาพจากขยะอนิทรยี  ให กบั

ประชาชน

7 โครงการสร างเยาวชน ปลกูจติ เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการฝ กอบรม 27,000 หม ูท ี ่1-17 อบต.บางเสาธง

สาํนกึอนรุกัษ ส ิง่แวดล อม ให ความร ูและฝ กปฏบิตั ิเก ีย่วกบั (กองสาธารณสขุฯ)

สถานการณน ้าํ เสยี ป ญหามลพษิและ

การทาํน ้าํหมกัชวีภาพ ให กบัเยาวชนใน

ตาํบลบางเสาธง 

8 โครงการชมุชนสะอาดคดัแยกขยะ เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการฝ กอบรม 70,000 หม ูท ี ่1-17 อบต.บางเสาธง

จากต นทาง ให ความร ูและฝ กปฏบิตั ิ เก ีย่วกบัการคดั (กองสาธารณสขุฯ)

แยกขยะตามหลกั ๓R คอื ๑. Reduce 

๒. Reuse และ ๓. Recycle เป นการ

ลดปรมิาณขยะด วยวธิกีารคดัแยกขยะ

แต ละชนดิ 

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

4.   ยทุธศาสตร ด านการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละส ิง่แวดล อม

4.1  แผนงานสาธารณสขุ

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด.๐๒

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หนวย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 โครงการชมุชนคดัแยกขยะต นแบบ เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการฝ กอบรม 25,000 หม ูท ี ่4 อบต.บางเสาธง

ให ความร ูและฝ กปฏบิตั ิให กบัผ ูนาํชมุชน (กองสาธารณสขุฯ)

และประชาชนในการพฒันาเป นต นแบบ

การคดัแยกขยะชมุชน ให กบัหม ูบ าน

หรอืชมุชนอ ืน่ๆ

10 โครงการฉลาดเลอืก ฉลาดใช  เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการฝ กอบรม 35,000 หม ูท ี ่1-17 อบต.บางเสาธง

ลดใช โฟมและถงุพลาสตกิ ให ความร ูและฝ กปฏบิตัใิห กบัเยาวชน (กองสาธารณสขุฯ)

เพ ือ่สร างจติสาํนกึในการคดัแยกขยะ

อนัตรายชมุชนได อย างถกูวธิ ี

11 โครงการอาสาสมคัรท องถ ิน่ เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการฝ กอบรม 50,000 หม ูท ี ่1-17 อบต.บางเสาธง

รกัษ โลกด านส ิง่แวดล อม ให ความร ูและฝ กปฏบิตั ิ ให กบักล ุม (กองสาธารณสขุฯ)

ประชาชนอาสาสมคัรท องถ ิน่รกัษ โลก

สร างจติสาํนกึในการอนรุกัษ และเฝ า

ระวงัส ิง่แวดล อม

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

4.   ยทุธศาสตร ด านการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละส ิง่แวดล อม

4.1  แผนงานสาธารณสขุ

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด.๐๒

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หนวย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการต นกล าบางเสาธง เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายในการดาํเนนิ 30,000 หม ูท ี่ อบต.บางเสาธง

รณรงค ลดโลกร อน โครงการต นกล าบางเสาธงรณรงค   1-17 (สวสัดกิารสงัคม)

ลดโลกร อน โดยมคี าใช จ ายประกอบ

ด วย ค าวสัด ุค าวทิยากร ค าอาหาร 

ค าอาหารว าง ค าป าย ฯลฯ

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

4.   ยทุธศาสตร ด านการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละส ิง่แวดล อม

4.2   แผนงานสร างความเข มแขง็ของชมุชน

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด.๐๒

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน วย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจดัการเลอืกต ัง้ของ เพ ือ่เป นค าใช จ ายในการเลอืกต ัง้ 1,000,000 ท ีท่าํการ อบต.บางเสาธง

องค การบรหิารส วนตาํบล ผ ูบรหิารท องถ ิน่และสมาชกิสภาท องถ ิน่ อบต. (สาํนกัปลดั)

การเลอืกต ัง้แทนตาํแหน งท ีว่ างของ บางเสาธง   

อบต.บางเสาธงการสนบัสนนุการเลอืก

ต ัง้ท ัว่ไปต างๆ ฯลฯ โดยมคี าใช จ าย

ประกอบด วย ค าอาหารว างพร อม

เคร่ืองด่ืม คาวัสดุอุปกรณเลือกต้ัง 

ค าจดัทาํป ายและบอร ดเลอืกต ัง้ ฯลฯ  

2 โครงการปกป องสถาบนั เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายโครงการปกป อง 50,000 ท ีท่าํการ อบต.บางเสาธง

สาํคญัของชาต ิ สถาบนัสาํคญัของชาตติามนโยบาย อบต. (สาํนกัปลดั)

ของรฐับาล การส งเสรมิและสนบัสนนุ บางเสาธง

การสร างความปรองดองและสมานฉนัท 

ของคนในชาต ิอนัเป นการพทิกัษ ไว ซ ึง่

ชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ เป นท ีย่ดึ

เหน ีย่วและเป นศนูย รวมจติใจของ

ประชาชน โดยมคี าใช จ ายประกอบด วย

ค าวทิยากร ค าอาหาร ค าอาหารว าง

พร อมเคร ือ่งด ืม่ ฯลฯ

 5.   ยทุธศาสตร ด านการพฒันาการมสี วนร วมของประชาชน

5.1   แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ
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แบบ ผด.๐๒

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน วย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการหม ูบ านพลเมอืง เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายโครงการหม ูบ าน 50,000 ท ีท่าํการ อบต.บางเสาธง

คณุภาพ พลเมอืงคณุภาพ โดยการฝ กอบรมให  อบต. (สาํนกัปลดั)

ความร ูแก ประชาชนในการดาํเนนิชวีติ บางเสาธง

ตามแนวทางวธิปีระชาธปิไตย

4 โครงการพฒันาระบบการให  เพ ือ่เป นค าใช จ ายในโครงการพฒันา 3,000,000 ท ีท่าํการ อบต.บางเสาธง

บรกิารประชาชนผ านระบบ ระบบการให บรกิารประชาชนผ าน อบต. (สาํนกัปลดั)

อเิลก็ทรอนกิส  (E-Service) ระบบอเิลก็ทรอนกิส  (E-Service) บางเสาธง

เพ ือ่อาํนวยความสะดวกให แก ผ ูมารบั

บรกิาร

5 โครงการส งเสรมิสนบัสนนุ เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายโครงการส งเสรมิ 200,000 ท ีท่าํการ อบต.บางเสาธง

กระบวนการมสี วนร วมของ สนบัสนนุกระบวนการมสี วนร วมของ อบต. (สาํนกัปลดั)

ประชาชน ประชาชน ในการจดัทาํแผนและ บางเสาธง

ข อบญัญัตติ างๆ การสนบัสนนุการจดัทาํ

แผนพฒันาหม ูบ าน กจิกรรมสนบัสนนุ

การประชมุประชาคมแผนหม ูบ าน

การพฒันาผ ูนาํหม ูบ าน สร างเครอืข าย

องค กรชมุชน การขบัเคล ือ่นแผนหม ูบ าน

แบบบรูณาการ เพ ือ่นาํข อมลูมาจดัทาํ

แผนพฒันาท องถ ิน่ ตลอดการจดัทาํแผน

แผนยทุธศาสตร การพฒันา แผนพฒันา

ท องถ ิน่ แผนการดาํเนนิงาน ฯลฯ

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

 5.   ยทุธศาสตร ด านการพฒันาการมสี วนร วมของประชาชน

5.1   แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด.๐๒

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน วย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝ กอบรมสมัมนา และ เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายโครงการฝ กอบรม 50,000 อบต. อบต.บางเสาธง

การบรกิารความร ูด านกฏหมาย สมัมนาและบรกิารความร ูด านกฏหมาย บางเสาธง (สาํนกัปลดั)

เบ ือ้งต นท ีจ่าํเป นในการดาํเนนิชวีติ

ประจาํวนัให กบัผ ูนาํชมุชน เพ ือ่ต อต าน

2 โครงการเพ ิม่ประสทิธภิาพการให  เพ ือ่เป นค าใช จ ายในโครงการเพ ิม่ 1,000,000 อบต. อบต.บางเสาธง

บรกิารงานของ อบต.บางเสาธง ประสทิธภิาพการให บรกิารงานของ บางเสาธง (สาํนกัปลดั)

(ระบบบตัรควิอตัโนมตั)ิ อบต.บางเสาธง (ระบบบตัรควิอตัโนมตั)ิ

เพ ือ่ให ประชาชนท ีม่าตดิต อราชการได 

รบัการบรกิารท ีส่ะดวก รวดเรว็

3 โครงการฝ กอบรมเสรมิสร าง เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายโครงการฝ กอบรม 50,000 อบต. อบต.บางเสาธง

คณุธรรมจรยิธรรม เสรมิสร างคณุธรรมจรยิธรรมให แก  บางเสาธง (สาํนกัปลดั)

ผ ูบรหิาร สมาชกิสภาฯ พนกังานส วน

ตาํบล ลกูจ างและพนกังานจ าง ฯลฯ 

4 โครงการฝ กอบรมสมัมนาและ เพ ือ่เป นค าใช จ ายโครงการฝ กอบรม 500,000 อบต. อบต.บางเสาธง

ศกึษาดงูาน เพ ิม่ศกัยภาพในการ สมัมนาและศกึษาดงูานเพ ิม่ศกัยภาพใน บางเสาธง (สาํนกัปลดั)

พฒันาท องถ ิน่ การพฒันาท องถ ิน่ของผ ูบรหิารท องถ ิน่

ผ ูช วยผ ูบรหิาร สมาชกิสภาท องถ ิน่ และ

เจ าหน าท ีท่ ีเ่ก ีย่วข องของ อบต.บางเสาธง

พ.ศ.2566

6.   ยทุธศาสตร ด านการพฒันาการเมอืง การบรหิาร

6.1   แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่
พ.ศ.2565

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ
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ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน วย

ที่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการฝ กอบรมสมัมนาและ เพ ือ่เป นค าใช จ ายโครงการฝ กอบรม 1,000,000 อบต. อบต.บางเสาธง

ศกึษาดงูาน เพ ิม่ศกัยภาพในการ สมัมนาและศกึษาดงูานเพ ิม่ศกัยภาพ บางเสาธง (สาํนกัปลดั)

ปฏบิตังิาน ในการปฏบิตังิานของผ ูบรหิารท องถ ิน่

พนกังานส วนตาํบล ลกูจ างและพนกังาน

จ าง ฯลฯ ของ อบต.บางเสาธง

6 โครงการพฒันาความร ูด าน เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายโครงการพฒันา 50,000 อบต. อบต.บางเสาธง

กฏหมายและระเบยีบท ีเ่ก ีย่วข อง ความร ูด านกฎหมายและระเบยีบท ี่ บางเสาธง (สาํนกัปลดั)

กบัการปฏบิตังิาน เก ีย่วข องกบัการปฏบิตังิาน สาํหรบั

บคุลากร ผ ูบรหิารและสมาชกิสภา

ได แก  พระราชบญัญัตอิาํนวยความ

สะดวกในการพจิารณาของทางราชการ

พ.ศ.2558 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย

ว าด วยข อบงัคบัการประชมุสภาท องถ ิน่

เป นต น

7 โครงการฝ กอบรมให ความร ู เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายโครงการฝ กอบรม 50,000 อบต. อบต.บางเสาธง

เบ ือ้งต นเก ีย่วกบัสวสัดกิาร ให ความร ูเบ ือ้งต นเก ีย่วกบัสวสัดกิารของ บางเสาธง (สาํนกัปลดั)

ของพนกังาน พนกังาน ค าเช าบ าน ค าการศกึษาเล า

เรยีนบตุร การลา การเดนิทางไปราชการ

เป นต น 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

6.   ยทุธศาสตร ด านการพฒันาการเมอืง การบรหิาร

6.1   แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่
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แบบ ผด.๐๒

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน วย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โครงการส งเสรมิการบรหิารงาน เพ ือ่จ ายเป นค าใช จ ายโครงการส งเสรมิ 50,000 อบต. อบต.บางเสาธง

ตามหลกัธรรมาภบิาลเพ ือ่ป องกนั การบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล บางเสาธง (สาํนกัปลดั)

การทจุรติ เพ ือ่ป องกนัการทจุรติ เพ ือ่ให ผ ูบรหิาร

ท องถ ิน่ สมาชกิสภาท องถ ิน่ พนกังาน

ส วนตาํบลและพนกังานจ าง ของ อบต.

บางเสาธง 

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

6.   ยทุธศาสตร ด านการพฒันาการเมอืง การบรหิาร

6.1   แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด.๐๒

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน วย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝ กอบรมเพ ือ่พฒันา เพ ือ่เป นค าใช จ ายในการดาํเนนิงานตาม 50,000 ท ีท่าํการ อบต.บางเสาธง

ประสทิธภิาพของครแูละ โครงการฝ กอบรมเพ ือ่พฒันาประสทิธภิาพ อบต. (กองการศกึษา)

บคุลากรทางการศกึษา ของครแูละบคุลากรทางการศกึษา เพ ือ่เพ ิม่ บางเสาธง

ประสทิธภิาพและพฒันาศกัยภาพการปฏบิตั ิ

งานด านการจดัทาํแผนพฒันาการศกึษา 

การใช และการสอนภาษาองักฤษ

คอมพวิเตอร  การผลติส ือ่ และด านคณุธรรม 

จรยิธรรม ฯลฯ ให แก  คร ู ผ ูช วยครผู ูดแูลเดก็

ผ ูดแูลเดก็และบคุลากรทางการศกึษา

2 โครงการปรบัปรงุภมูทิศัน เพ ือ่ เพ ือ่จดับรรยากาศให เอ ือ้ต อการเรยีนการสอน 200,000 ท ีท่าํการ อบต.บางเสาธง

ส งเสรมิแหล งเรยีนร ูเดก็ปฐมวยั ในการจดักจิกรรมและให สอดคล องกบัการ อบต. (กองการศกึษา)

ผ านการเล น พฒันาการด านร างกาย ด านอารมณ บางเสาธง

ด านสงัคม ด านสตปิ ญญา โดยจ ายเป นค า

ใช จ ายในการดาํเนนิโครงการ เช น ค าต นไม 

ประดบั ค าทราย ค าวสัดอุปุกรณ และค าใช 

จ ายอ ืน่ๆ ท ีจ่าํเป นในการดาํเนนิโครงการ

6.   ยทุธศาสตร ด านการพฒันาการเมอืง การบรหิาร

6.2.  แผนงานการศกึษา

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ
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แบบ ผด.๐๒

ลาํดบั รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน วย

ท ี่ (ผลผลติ/งบประมาณ) (บาท) ดาํเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการปรบัปรงุอาคาร ศนูย  เพ ือ่เปล ีย่นอาคารศนูย ใหม ท ัง้หมด ตดิต ัง้ 850,000 ท ีท่าํการ อบต.บางเสาธง

พฒันาเดก็เลก็ วดัเสาธงนอก เหลก็ดดัห องเรยีนช ัน้ 1 ตดิต ัง้ร ัว้แบบ อบต. (กองการศกึษา)

แสตนเลส ด านหน าและด านข างอาคารศนูย  บางเสาธง

พฒันาเดก็เลก็ จดัทาํป าย"ศนูย พฒันาเดก็เลก็

วดัเสาธงนอก"บรเิวณด านหน าอาคารศนูย 

พฒันาเดก็เลก็ ตามรปูแบบขององค การ

บรหิารส วนตาํบลบางเสาธงกาํหนด

4 โครงการปรบัปรงุภมูทิศัน  บร ิเวณ เพ ือ่ปรบัพ ืน้ท ีถ่มดนิ ด านหน าร ัว้ของศนูย  1,600,000 ท ีท่าํการ อบต.บางเสาธง

รอบนอกศนูย พฒันาเดก็เลก็ โดยขยายเขตพ ืน้ท ีข่องศนูย พฒันาเดก็เลก็ อบต. (กองการศกึษา)

วดับวัโรย ด านหน าและด านข าง ทาํร ัว้คอนกรตีให สงูข ึน้ บางเสาธง

และทาํประตทูางเข าออกใหม  ด านหน าของ

ร ัว้ภายนอกให มฟีตุบาทและส วนโค งเว าและ

สามารถให ผ ูปกครองมาจอดเทยีบส งเดก็ได 

ตดิต ัง้ป ายช ือ่ศนูย พฒันาเดก็เลก็วดับวัโรย 

ตดิต ัง้กนัสาด บรเิวณเหนอืหน าต างทกุบาน

ด านข างอาคารเรยีน

บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2566

องค การบรหิารส วนตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

6.   ยทุธศาสตร ด านการพฒันาการเมอืง การบรหิาร

6.2.  แผนงานการศกึษา

โครงการ/กจิกรรม พืน้ท ี ่
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ วัสดุ สำหรับที่ไมไดดำเนินการจัดทำเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แบบ ผด.02/1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ลําดับ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ท่ีดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 คาจัดซ้ือตูเหล็กบานกระจก เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเหล็กบานกระจก 40,000 อบต. สํานักปลัด

จํานวน 5 ตู สําหรับใชในการจัดเก็บเอกสาร บางเสาธง

และวัสดุสํานักงาน

2 คาจัดซ้ือโตะทํางานพรอมล้ินชัก เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะทํางานพรอมล้ินชัก 20,000 อบต. สํานักปลัด

สําหรับปฏิบัติงาน สําหรับปฏิบัติงาน จํานวน 2 ตัวๆ ละ บางเสาธง

10,000 บาท

3 คาจัดซ้ือเกาอ้ีสําหรับน่ัง เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีสําหรับน่ังปฏิบัติงาน 7,000 อบต. สํานักปลัด

ปฏิบัติงาน จํานวน 2 ตัวๆละ 3,500 บาท บางเสาธง

4 คาจัดซ้ือตูเอกสารเหล็กบานเล่ือน เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเอกสาร ชนิดบานเล่ือน 7,000 อบต. ตรวจสอบ

กระจก 3 ชั้น จํานวน 1 ตู เพ่ือเก็บเอกสารท่ีมีปริมาณ บางเสาธง ภายใน

เพ่ิมข้ึน

แบบ ผด.02/1

ประเภทครุภัณฑ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง

1.  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

(1)  แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ครุภัณฑ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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ลําดับ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ท่ีดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 คาจัดซ้ือเต็นทผาใบ จํานวน 2 เพ่ือจายเปนคาจดัซ้ือเต็นทผาใบขนาดใหญ 70,000 อบต. กองการศึกษา

หลัง ขนาดไมนอยกวา กวาง 4 เมตร ยาว 8 เมตร บางเสาธง

เพ่ือใชสําหรับการจัดกิจกรรมตางๆ ของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบางเสาธง เปนครุภัณฑ ท่ีไม

กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

ต้ังงบประมาณรายจายคาครุภัณฑตามราคา

ทองถ่ิน

2 คาจัดซ้ือพัดลมอุตสาหกรรมต้ังพ้ืน เพ่ือจัดซ้ือพัดลมอุตสาหกรรมต้ังพ้ืน ขนาดไม 19,200 อบต. กองการศึกษา

จํานวน 8 เคร่ือง นอยกวา 22 น้ิว เพ่ือใชสําหรับในการจัด บางเสาธง

กิจกรรมตางๆ ในหองสมุดและหองประชุม

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบางเสาธง 6 เคร่ือง ,

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเสาธงนอก 2 เคร่ือง

เปนครุภัณฑท่ีไมกําหนดไวในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑต้ังงบประมาณรายจาย

คาครุภัณฑตามราคาทองถ่ิน

ประเภทครุภัณฑ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง

1.  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

ครุภัณฑ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

(2)  แผนงานการศึกษา

แบบ ผด.02/1
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ลําดับ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ท่ีดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 คาจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร All In เพ่ือจายเปนคาจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร 17,000 อบต. กองคลัง

One สําหรับงานสํานักงาน  All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน บางเสาธง

1 เคร่ือง สําหรับใชในการปฏิบัติงานดานการ

ปอนขอมูล งานเอกสาร บันทึก สืบคนขอมูล

อิเล็กทรอนิกส

2 คาจัดซ้ือเคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเคร่ืองพิมพเลเซอร 10,000 อบต. กองคลัง

LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 หรือ LED สี ชนิด Network แบบท่ี 1 บางเสาธง

(20 หนา/นาที) จํานวน 1 เคร่ือง (20 หนา/นาที) จํานวน 1 เคร่ือง 

3 คาจัดซ้ือเคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ 8,900 อบต. กองคลัง

LED ขาวดํา ชนิด Network แบบ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 1 บางเสาธง

ท่ี 1 (28 หนา/นาที) (28 หนา/นาที) จํานวน 1 เคร่ือง 

4 คาจัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 2,500 อบต. กองคลัง

800 VA จํานวน 1 เครื่อง 800 VA ราคา 2,500 บาท/เคร่ือง จํานวน บางเสาธง

1 เคร่ือง

(1)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ครุภัณฑ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02/1

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง

ประเภทครุภัณฑ

2.  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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ลําดับ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ท่ีดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 คาจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร All In เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร 136,000 อบต. สํานักปลัด

One สําหรับงานสํานักงาน  All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน บางเสาธง

8 เคร่ืองๆละ 17,000 บาท สําหรับใชใน

การปฏิบัติงานดานการปอนขอมูลงานเอกสาร

บันทึก สืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกส

6 คาจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร 22,000 อบต. สํานักปลัด

สําหรับงานประมวลผล สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เคร่ืองๆละ บางเสาธง

22,000 บาท สําหรับใชในการปฏิบัติงาน

ดานการปอนขอมูล งานเอกสาร บนัทึก สืบคน

ขอมูลอิเล็กทรอนิกส งานประชาสัมพันธ

7 คาจัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 20,000 อบต. สํานักปลัด

800 VA 800 VA จํานวน 8 เคร่ืองๆละ 2,500 บาท บางเสาธง

8 คาจัดซ้ือเคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ 5,200 อบต. สํานักปลัด

LED ขาวดํา (18 นาที/หนา) LED ขาวดํา  (18 นาที/หนา) จํานวน 2 บางเสาธง

เคร่ืองๆละ 2,600 บาท

9 คาจัดซ้ือเคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ 26,700 อบต. สํานักปลัด

LED ขาวดํา ชนิด Network แบบ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 บางเสาธง

ท่ี 1 (28 หนา/นาที) (28 หนา/นาที) จํานวน 3 เคร่ืองๆละ

8,900 บาท

ครุภัณฑ

(1)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

แบบ ผด.02/1

ประเภทครุภัณฑ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง

2.  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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ลําดับ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ท่ีดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 คาจัดซ้ือเคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเคร่ืองพิมพเลเซอร 26,000 อบต. สํานักปลัด

LED สี ชนิด Network แบบท่ี 2 หรอื LED สี ชนิด Network แบบท่ี 2 บางเสาธง

(27 หนา/นาที) (27 หนา/นาที) จํานวน 1 เคร่ืองๆละ

26,000 บาท

11 คาจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ เพ่ิอจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพ 10,000 อบต. สํานักปลัด

Multifunction เลเซอร หรือ Multifunction เลเซอร หรือ LED ขาวดํา บางเสาธง

LED ขาวดํา จํานวน 1 เคร่ืองๆละ 10,000 บาท

12 คาจัดซ้ือสแกนเนอร สําหรับงาน เพ่ิอจายเปนคาจัดซ้ือสแกนเนอร สําหรับงาน 48,000 อบต. สํานักปลัด

เก็บเอกสารระดับศูนยบริการ เก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบท่ี 1 บางเสาธง

แบบที่ 1 จํานวน 3 เคร่ืองๆละ 16,000 บาท สําหรับ

สแกนเนอรเอกสารจัดเก็บขอมูลในระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส

ครุภัณฑ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

(1)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

แบบ ผด.02/1

ประเภทครุภณัฑ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง

2.  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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ลําดับ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ท่ีดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 คาจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ 7,500 อบต. กองการศึกษา

Multifunction แบบ ฉีดหมึก Multifunction แบบ ฉีดหมึกพรอมติดต้ังถัง บางเสาธง

พรอมติดต้ังถังหมึก (Ink Tank หมึก (Ink Tank Printer) จาํนวน 1 เคร่ือง

Printer) เพ่ือใหมีเคร่ืองมือใชเพียงพอสําหรับการปฏิบัติ

งานในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ในการอํานวยความสะดวกและรองรับ

ภาระงานที่เพ่ิมขึ้น

(2)  แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02/1

ประเภทครุภัณฑ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง

2.  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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ลําดับ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ท่ีดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 คาจดัซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 850,000 อบต. กองการศึกษา

1 ตัน ขับเคล่ือน 2 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ บางเสาธง

ไม ตํ่ากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเคร่ืองยนต

สูงสุดไม ตํ่ากวา 110 กิโลวัตต แบบดับเบิ้ล

แค็บ จํานวน 1 คัน

แบบ ผด.02/1

ประเภทครุภัณฑ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง

3.  ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

(1)  แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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ลําดับ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ท่ีดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 คาจดัซ้ือลําโพงขยายเสียง จํานวน เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองลําโพงขยายเสียง แบบลอลาก 9,000 อบต. กองการศึกษา

1 เคร่ือง จํานวน 1 เคร่ือง ขนาดไมนอยกวา 15 น้ิว บางเสาธง

2 ไมคลอย ไมนอยกวา 450 วัตต สําหรับใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประชุม

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเสาธงนอก

เปนครุภัณฑ ท่ีไมกําหนดไวในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑต้ังงบประมาณรายจาย

คาครุภัณฑตามราคาทองถ่ิน

แบบ ผด.02/1

ประเภทครุภัณฑ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง

ครุภัณฑ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

4.  ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

(1)  แผนงานการศึกษา
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ลําดับ รายละเอียดของวัสดุ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ท่ีดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วัสดุสํานักงาน เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ใชในการ 1,030,000 อบต.บางเสาธง กองคลัง

ปฏิบัติงานในสํานักงานของ อบต.บางเสาธง

เชน เคร่ืองเขียน แบบพิมพ ตรายาง

กระดาษ ปากกา ดินสอ กรรไกร ตรายาง

แฟม สมุดประวัติขาราชการ นํ้าด่ืมสําหรับ

บริการประชาชน ธง ฯลฯ

(1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป

วัสดุ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02/1

ประเภทวัสดุ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง

1.  ประเภทวัสดุสํานักงาน

82



 

 

ลําดับ รายละเอียดของวัสดุ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ท่ีดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วัสดุไฟฟาและวิทยุ เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ถาน 20,000 อบต.บางเสาธง สํานักปลัด

ปล๊ักไฟฟาชนิดมีสาย เคร่ืองรับสัญญาณ 

โทรทัศน เข็มขัดรัดสายไฟฟา ฯลฯ

ลําดับ รายละเอียดของวัสดุ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ท่ีดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วัสดุไฟฟาและวิทยุ เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน 40,000 อบต.บางเสาธง กองการศึกษาฯ

หลอดไฟฟา สายไฟฟา ฟวส ปล๊ักไฟฟาชนิด

มีสาย เคร่ืองรับสัญญาณโทรทัศน  ฯลฯ

ลําดับ รายละเอียดของวัสดุ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ท่ีดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วัสดุไฟฟาและวิทยุ เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือหลอดไฟฟา สายไฟฟา 400,000 อบต.บางเสาธง กองชาง

ฟวส บาลารส ฯลฯ

วัสดุ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

(1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป

วัสดุ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

(2) แผนงานการศึกษา

วัสดุ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

(3) แผนงานเคหะและชุมชน

2.  ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ

แบบ ผด.02/1

ประเภทวัสดุ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง
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ลําดับ รายละเอียดของวัสดุ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ท่ีดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วัสดุงานบานงานครัว เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว 300,000 อบต.บางเสาธง สํานักปลัด

สําหรับท่ีทําการ อบต.บางเสาธง เชน

แกวนํ้า จานรอง แปรง ไมกวาด สบู ฯลฯ

ลําดับ รายละเอียดของวัสดุ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ท่ีดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วัสดุงานบานงานครัว เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใชตางๆ 100,000 อบต.บางเสาธง กองการศึกษาฯ

เชน ภาชนะใสอาหาร ผงซักฟอก นํ้ายา

ลางหองนํ้า ไมกวาด ไมถูพ้ืน ฯลฯ

ลําดับ รายละเอียดของวัสดุ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ท่ีดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วัสดุงานบานงานครัว เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว สําหรับ 150,000 อบต.บางเสาธง กองสาธารณสุขฯ

ใชทําความสะอาดเรียบรอยในท่ีทาง

สาธารณะ เชน ไมกวาด ท่ีตักขยะ ถุงขยะ

ฯลฯ

วัสดุ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

วัสดุ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

(2) แผนงานการศึกษา

วัสดุ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

(3) แผนงานสาธารณสุข

3.  ประเภทวัสดุงานบานงานครัว

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด.02/1

ประเภทวัสดุ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง
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ลําดับ รายละเอียดของวัสดุ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ท่ีดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วัสดุยานพาหนะและขนสง เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง 300,000 อบต.บางเสาธง สํานักปลัด

สําหรับรถยนตราชการ เชน แบตเตอร่ี 

ยางรถยนต สายไมล ตลับลูกปน 

นํ้ามันเบรก หัวเทียน ฟลมกรองแสง 

กันชน หมอนํ้ารถยนต ฯลฯ 

2 วัสดุยานพาหนะและขนสง เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุตางๆ สําหรับ 50,000    อบต.บางเสาธง กองคลัง

รถยนต ของ อบต.บางเสาธง เชน

แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน สายไมล

ตลับลูกปน กรองนํ้ามันเคร่ือง หัวเทียน ฯลฯ

ลําดับ รายละเอียดของวัสดุ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ท่ีดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วัสดุยานพาหนะและขนสง เพ่ือจายเปนคาวัสดุตางๆสําหรับรถยนตของ 20,000 อบต.บางเสาธง กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ เชน แบตเตอร่ี ยางนอก

ยางใน สายไมล ตลับลูกปน นํ้ามันเบรก

หัวเทียน ฟลมกรองแสง กันชน หมอนํ้า

รถยนต ฯลฯ

แบบ ผด.02/1

ประเภทวัสดุ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง

วัสดุ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

4.  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง

(1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป

(2) แผนงานการศึกษา

วัสดุ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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ลําดับ รายละเอียดของวัสดุ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ท่ีดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วัสดุยานพาหนะและขนสง เพ่ือจายเปนคาใชวัสดุตางๆสําหรับรถยนต 500,000 อบต.บางเสาธง กองสาธารณสุขฯ

เรือ ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

เชน แบตเตอร่ี ยางรถยนต สายไมล 

ตลับลูกปน สายพาน หมอนํ้า ฯลฯ

ลําดับ รายละเอียดของวัสดุ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ท่ีดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วัสดุยานพาหนะและขนสง เพ่ือจายเปนคาวัสุยานพาหนะและขนสง 50,000 อบต.บางเสาธง กองสวัสดิการฯ

สําหรับรถยนตและรถจักรยานยนต เชน

แบตเตอรร่ี ยางรถยนต สายไมล ตลับลูกปน

นํ้ามันเบรก หัวเทียน ฟลมกรองแสง กันชน

หมอนํ้ารถยนต ฯลฯ

ลําดับ รายละเอียดของวัสดุ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ท่ีดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วัสดุยานพาหนะและขนสง เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุตางๆ สําหรับ 200,000 อบต.บางเสาธง กองชาง

รถยนต เรือตัดหญา ของ อบต.บางเสาธง

เชน แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน สายไมล

ตลับลูกปน กรองนํ้ามันเคร่ือง หัวเทียน

ฟลมกรองแสง กันชน หมอนํ้ารถยนต ฯลฯ

(3) แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ.2566

(4) แผนงานสังคมสงเคราะห

วัสดุ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

(5) แผนงานเคหะและชุมชน

วัสดุ
พ.ศ.2565

แบบ ผด.02/1

ประเภทวัสดุ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง

4.  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง

พ.ศ.2566
วัสดุ

พ.ศ.2565
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ลําดับ รายละเอียดของวัสดุ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ท่ีดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและนํ้ามัน 2,400,000 อบต.บางเสาธง สํานักปลัด

หลอล่ืนที่ใชกับยานพาหนะ เคร่ืองสูบนํ้า

เคร่ืองตัดหญา เรือตัดหญา ฯลฯ 

ลําดับ รายละเอียดของวัสดุ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ท่ีดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน เพ่ือจายเปนคานํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามัน 100,000 อบต.บางเสาธง กองสาธารณสุขฯ

หลอล่ืน สําหรับรถยนต เคร่ืองพนยุง เชน

นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน จารบี 

นํ้ามันเคร่ือง ฯลฯ

(2) แผนงานสาธารณสุข

วัสดุ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02/1

ประเภทวัสดุ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง

วัสดุ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

5.  ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
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ลําดับ รายละเอียดของวัสดุ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ท่ีดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วัสดุโฆษณาและเผยแพร เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 50,000 อบต.บางเสาธง สํานักปลัด

เชน ขาต้ังกลอง ปายไฟแจงเตือน

แบบลอลาก ฯลฯ 

ลําดับ รายละเอียดของวัสดุ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ท่ีดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วัสดุโฆษณาและเผยแพร คาจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและปายประชาสัมพันธ 100,000 อบต.บางเสาธง กองสาธารณสุขฯ

เผยแพรสงเสริมความรู กิจกรรมตางๆ

ดานงานสาธารณสุขของ อบต. เพ่ือใหความรู

แกประชาชน

(2) แผนงานสาธารณสุข

วัสดุ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02/1

ประเภทวสัดุ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง

วัสดุ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

6.  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

88



 

ลําดับ รายละเอียดของวัสดุ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ท่ีดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วัสดุคอมพิวเตอร เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร 250,000 อบต.บางเสาธง สํานักปลัด

เชน หมึกพิมพ อุปกรณบันทึกขอมูล 

แปนพิมพ เมาส ฯลฯ 

2 คาจัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบ เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบ 34,200    อบต.บางเสาธง สํานักปลัด

ปฏิบัติการ ปฏิบัติการสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร

และเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิ

การใชงานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน 

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย

จํานวน 9 ชุดๆละ 3,800 บาท

3 คาจัดซ้ือชุดโปรแกรมจัดการ เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือชุดโปรแกรมจัดการ 108,000 อบต.บางเสาธง สํานักปลัด

สํานักงาน สํานักงาน ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย

จํานวน 9 ชุดๆละ 12,000 บาท

4 วัสดุคอมพิวเตอร เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดหาวัสดุตางๆ 500,000  อบต.บางเสาธง กองคลัง

สําหรับคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก

ขอมูล เมาส  เมนบอรด ตลับหมึก หมึก

สําหรับปร๊ินเตอร เคร่ืองอานและบันทึก

ขอมูลแบบตางๆ ฯลฯ ขององคการบริหาร

สวนตําบลบางเสาธง

แบบ ผด.02/1

ประเภทวัสดุ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง

วัสดุ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

7.  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

89



 

ลําดับ รายละเอียดของวัสดุ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ท่ีดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 คาจัดซ้ือชุดโปรแกรมจัดการ เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือชุดโปรแกรมจัดการ 12,000    อบต.บางเสาธง กองคลัง

สํานักงาน จํานวน 1 ชุด สํานักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย

ราคา 12,000 บาท/ชุด จํานวน 1 ชุด

6 คาจัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบ เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบ 3,800 อบต.บางเสาธง กองคลัง

ปฏิบัติการ สําหรับเคร่ืองคอม ปฏิบัติการ สําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบ

พิวเตอร จํานวน 1 ชุด สิทธิการใชงานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย

ราคา 3,800 บาท/ชุด จํานวน 1 ชดุ

7 วัสดุคอมพิวเตอร เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร 50,000    อบต.บางเสาธง หนวยตรวจสอบ

เชน หมึกพิมพ อุปกรณบันทึกขอมูล ภายใน

แปนพิมพ เมาส ฯลฯ 

ลําดับ รายละเอียดของวัสดุ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ท่ีดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วัสดุคอมพิวเตอร เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณ เคร่ืองใชตางๆ 50,000 อบต.บางเสาธง กองสาธารณสุขฯ

เชน หมึกพิมพประเภทตางๆ วัสดุคอม

พิวเตอรตางๆ ฯลฯ ในกองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอม

7.  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร

(1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง

แบบ ผด.02/1

วัสดุ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ประเภทวัสดุ

(2) แผนงานสาธารณสุข

วัสดุ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

90



 

 

 

 

 

 

ลําดับ รายละเอียดของวัสดุ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ท่ีดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 คาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ 90,000 อบต.บางเสาธง กองสวัสดิการฯ

คอมพิวเตอร เชน หมึกพิมพ อุปกรณบันทึก

ขอมูล แปนพิมพ เมาส ฯลฯ

ลําดับ รายละเอียดของวัสดุ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ท่ีดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วัสดุคอมพิวเตอร เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณเคร่ืองใชตางๆ 100,000 อบต.บางเสาธง กองชาง

เชน หมึกพิมพประเภทตางๆ วัสดุคอม

พิวเตอรประเภทตางๆ ฯลฯ ในกองชาง

แบบ ผด.02/1

ประเภทวัสดุ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

(4) แผนงานเคหะและชุมชน

วัสดุ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

วัสดุ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

(3) แผนงานสังคมสงเคราะห

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง

7.  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร
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ลําดับ รายละเอียดของวัสดุ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ท่ีดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณในการ 300,000 อบต.บางเสาธง สํานักปลัด

ดับเพลิง เชน สายดับเพลิง ทอสายสงนํ้า ฝายปองกันฯ

วาลวนํ้าดับเพลิง ฯลฯ 

แบบ ผด.02/1

ประเภทวัสดุ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง

วัสดุ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

8.  ประเภทวัสดุเคร่ืองดับเพลิง

(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน
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ลําดับ รายละเอียดของวัสดุ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ท่ีดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วัสดุกอสราง เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน จอบ ขวาน 60,000 อบต.บางเสาธง กองการศึกษาฯ

ส่ิว สวาน เล่ือย แปรงทาสี นํ้ามันทาไม ไม

เหล็ก ตะปู กรรไกรตัดก่ิงไม อุปกรณ 

ประปา ฯลฯ

ลําดับ รายละเอียดของวัสดุ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ท่ีดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วัสดุกอสราง เพ่ือจายเปนคาจอบ ขวาน ส่ิว สวาน เล่ือย 200,000 อบต.บางเสาธง กองชาง

แปรงทาสี ทินเนอร นํ้ามันทาไม ไมตางๆ

เหล็ก ฯลฯ

ลําดับ รายละเอียดของวัสดุ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ท่ีดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 คาจัดซ้ือยางมะตอยสําเร็จรูป เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือยางมะตอนสําเร็จรูป 760,000 อบต.บางเสาธง กองชาง

จํานวน 8,000 ถุง ขนาดบรรจุถุงสุญญากาศ

2 ช้ัน เปนชนิดหินเกร็ด ขนาดเม็ดเปนหนา

ตัดแบนและกลมรวมกัน ขนาดไม เกิน 3/8

น้ิว สามารถแทรกเขาตามรองเล็กไดดีจับเกาะ

กับกาวเหนียวแนน ผสมนํ้ายาตาม 

มอก. 371-2530 

(3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

(2) แผนงานเคหะและชุมชน

วัสดุ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

(1) แผนงานการศึกษา

วัสดุ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02/1

ประเภทวัสดุ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง

9.  ประเภทวัสดุกอสราง
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ลําดับ รายละเอียดของวัสดุ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ท่ีดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วัสดุการเกษตร เพ่ือจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน มีดตัด 60,000 อบต.บางเสาธง กองการศึกษาฯ

ตนไม  พืช วัสดุเพาะชํา ตนกลาพืช ดิน ปุย

ฯลฯ เพ่ือใชสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน

สังกัดองคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง

ลําดับ รายละเอียดของวัสดุ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ท่ีดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 คาจัดซ้ือยากําจัดวัชพืช เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซ้ือยากําจัด 1,000,000 อบต.บางเสาธง สํานักปลัด

วัชพืช ผักตบชวา หญา ฯลฯ

2 วัสดุการเกษตร เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซ้ือวัสดุ 200,000    อบต.บางเสาธง สํานักปลัด

การเกษตร เชน พันธุพืช เมล็ดพันธุพืช

ปุย กากมะพราว ยากําจัดศัตรูพืช ตลอดจน

วัสดุอุปกรณดานการเกษตร ฯลฯ

(2) แผนงานการเกษตร

วัสดุ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

(1) แผนงานการศึกษา

วัสดุ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02/1

ประเภทวสัดุ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง

10.  ประเภทวัสดุการเกษตร
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ลําดับ รายละเอียดของวัสดุ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ท่ีดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วัสดุการศึกษา เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุ ส่ือการเรียนการ 100,000 อบต.บางเสาธง กองการศึกษาฯ

สอน เชน วัสดุอุปกรณการเรียนการสอน

แบบเรียน หนังสือเสริมทักษะ หนังสือนิทาน

ส่ืออุปกรณสงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน 

ของเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง

(1) แผนงานการศึกษา

วัสดุ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02/1

ประเภทวัสดุ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง

11.  ประเภทวัสดุการศึกษา
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ลําดับ รายละเอียดของวัสดุ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ท่ีดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือยาฉีดพนและกําจัด 1,000,000 อบต.บางเสาธง กองสาธารณสุขฯ

ยุงลายทรายเคลือบสารกําจัดลูกนํ้า 

สารกําจัดนํ้าเสีย สารจุลินทรียชีวภาพ ฯลฯ

(1) แผนงานสาธารณสุข

วัสดุ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02/1

ประเภทวัสดุ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง

12.  ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
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ลําดับ รายละเอียดของวัสดุ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ท่ีดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วัสดุเคร่ืองแตงกาย เพ่ือจายเปนคาวัสดุเคร่ืองแตงกาย สําหรับ 100,000 อบต.บางเสาธง กองสาธารณสุขฯ

คนงานประจาํรถขยะใชในงานจัดเก็บขยะ

มูลฝอยและคนงานทั่วไปใชสําหรับงาน

รักษาความสะอาดทั่วไป

(1) แผนงานสาธารณสุข

วัสดุ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02/1

ประเภทวัสดุ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง

13.  ประเภทวัสดุเคร่ืองแตงกาย
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ลําดับ รายละเอียดของวัสดุ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ท่ีดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 คาจัดซ้ือถังรองรับขยะมูลฝอย เพ่ือจัดซ้ือถังรองรับขยะมูลฝอยชนิดมีฝาปด 2,250,000 อบต.บางเสาธง กองสาธารณสุขฯ

ชนิดมีฝาปด จํานวน 1,500 ใบๆละ 1,500 บาท 

เปนถังพลาสติกโพลีเอทธีลีน ขนาดความจุ

ไมนอยกวา 240 ลิตร มีฝาปด-เปด

มีลอเข็นพรอมสกรีนตรา อบต.บางเสาธง

และขอความตามกําหนด

(1) แผนงานสาธารณสุข

วัสดุ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02/1

ประเภทวัสดุ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง

14.  ประเภทวัสดุอ่ืน
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แบบ ผด.01 

สวนท่ี 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

กรณีขยายเวลาการเบิกจายเงินแลว 

แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

องคการบริหารงานสวนตำบลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ 

ยุทธศาสตร จำนวนโครงการท่ี
ดำเนินการ 

คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

จำนวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทัง้หมด หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

1.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 
 
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
     
 
 

 
 

1 
 
 
 

 
 

100 
 
 
 

 
 

7,630,000 
 
 
 

 
 

100 
 
 
 

 
 

กองชาง 
 
 
 

 
 

รวมยุทธศาสตรท่ี 1 1 100 7,630,000 100 
 

 

รวมยุทธศาสตรท่ี 1 - 6 1 100 7,630,0.0 100 
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

กรณีขยายเวลาเบิกจายเงินแลว 

แบบ ผด.02 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการกอสรางอาคารอเนก โดยกอสรางอาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน กวาง 7,630,000 หมู ท่ี 2 กองชาง

ประสงค บริเวณหมูบานเทพารักษ 15.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร มีพ้ืน

25 หมู ท่ี 2 ท่ีใชสอยไมนอยกวา 690.00 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบองคการบริหารสวน

ตําบลบางเสาธง

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

กรณีขยายเวลาการเบิกจายเงนิแลว

1.   ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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แบบ ผด.01 

สวนท่ี 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

กรณีที่ยังไมไดกอหนีผู้กพันไว 

แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

องคการบริหารงานสวนตำบลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ 

ยุทธศาสตร จำนวนโครงการท่ี
ดำเนินการ 

คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

จำนวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด หนวยดำเนินการ 

6.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเมือง การบริหาร 
 
    6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 
 

     

 
 

1 
 

 

 
 

100 
 
 

 

 
 

3,000,000 
 
 

 

 
 

100 
 
 

 

 
 

กองชาง 
 

 

 
 

รวมยุทธศาสตรท่ี 6 1 100 3,000,000 100 
 
 

รวมยุทธศาสตรท่ี 1 - 6 1 100 3,000,0.0 100 
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

กรณทีี่ยังไมไดกอหนี้ผกูพันไว 

แบบ ผด.02 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการดัดแปลงตอเติมอาคาร โดยทําการดัดแปลง ตอเติมอาคาร 3,000,000 หมู ท่ี 7 กองชาง

สํานักงานองคการบริหารสวนตําบล โครงสรางเหล็กช้ันท่ี 3 ขนาดกวาง

บางเสาธง หมู ท่ี 7 5.00 เมตร ยาว 11.80 เมตร จํานวน

2 หอง หรือมีพ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา

118.00 ตารางเมตร และปรับปรุงหอง

สวัสดิการสังคม , หองกองสาธารณสุข

และส่ิงแวดลอม , หองโถงอาคารช้ันท่ี

1 ตามรูปแบบองคการบริหารสวน

ตําบลบางเสาธง

แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

กรณีท่ียังไมไดกอหน้ีผูกพันไว

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

6.   ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเมือง การบริหาร

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ วัสดุ สำหรับที่ไมไดดำเนินการจัดทำเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น 

กรณทีี่ยังไมไดกอหนี้ผูกพันไว 

แบบ ผด.02/1 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ลําดับ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 คาจัดซ้ือพรอมติดต้ังเคร่ืองปรับ เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือพรอมติดต้ังเคร่ือง 791,700 อบต. สํานักปลัด

อากาศ เคร่ืองปรับอากาศ สําหรับอาคารอเนก บางเสาธง

ประสงค (อบต.หลังเกา) แบบแขวน

(ระบบ Inverter) ขนาด 48000 บีทียู

จํานวน  13 เคร่ืองๆละ 60,900 บาท

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

แบบ ผด.02/1

กรณท่ีียังไมไดกอหน้ีผูกพันไว

ประเภทครุภัณฑ

(1)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ครุภัณฑ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

1.  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
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ลําดับ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 คาจัดซ้ือพรอมติดต้ังระบบสายเมน เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือพรอมติดต้ังระบบ 730,000 อบต. สํานักปลัด

ไฟฟาและตูควบคุมระบบไฟฟา สายเมนไฟฟา เพ่ือรองรับการติดต้ัง บางเสาธง

เคร่ืองปรับอากาศ อาคารอเนกประสงค

(อบต.หลังเกา) โดยทําการติดต้ังสาย

เมนไฟฟาจากมิเตอรสู ตูสวิทซหลัก

(Main Distribution Board หรือ MDB

และติดต้ังตูสวิทซหลัก (MDB) จํานวน

1 ตู ตูเบรกเกอรสําหรับวงจรยอย 

(Load Panel หรือ LP) จํานวน 2 ตู

พรอมระบบไฟฟาเขาตู เบรกเกอร (LP)

และระบบสายไฟฟา รองรับการติดต้ัง

เคร่ืองปรับอากาศ จํานวน 13 ชุด

ประเภทครุภัณฑ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

กรณีท่ียังไมไดกอหน้ีผูกพันไว

แบบ ผด.02/1

2.  ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

(1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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3.  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

ลําดับ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 คาจัดซ้ือพรอมติดต้ังกลองโทรทัศน เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือพรอมติดต้ังกลอง 33,108,500 หมู ท่ี สํานักปลัด

วงจรปด (CCTV) และระบบเสียง โทรทัศนวงจรปด (CCTV) และระบบ  1 - 17

ตามสายผานโครงขายไอพี เสียงตามสายผานโครงขายไอพี 

(IP Network PubIic Address (IP Network PubIic Address

System) ระยะท่ี 5 System) โดยติดต้ังกลองโทรทัศน

วงจรปด (CCTV) จํานวน 42 จุด 104

กลอง และติดต้ังระบบเสียงตามสาย

โครงขายใยแกวนําแสง จํานวน 10 จุด

ลําโพง 20 ตัว เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ลดอุบัติเหตุและปญหาอาชญากรรม

และประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับขาวสาร

อยางท่ัวถึง

ประเภทครุภัณฑ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

กรณีท่ียังไมไดกอหน้ีผูกพันไว

แบบ ผด.02/1

(1)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ครุภัณฑ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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ลําดับ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 คาจัดซ้ือรถพยาบาล (รถตู ) เพ่ือคาจัดซ้ือรถพยาบาล (รถตู ) 2,500,000 อบต. กองสาธารณสุข

ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา 2,400 บางเสาธง

ซีซี หรือกําลังเคร่ืองยนตสูงสุดไม ตํ่ากวา

90 กิโลวัตต จํานวน 1 คัน 

ประเภทครุภัณฑ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

กรณีท่ียังไมไดกอหน้ีผูกพันไว

แบบ ผด.02/1

4.  ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

(1)  แผนงานสาธารณสุข

ครุภัณฑ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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