
ยุทธศาสตรการพัฒนา  อปท. ที่  1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

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

1 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.บริเวณ

ซอยบานนางประยงค  หมื่นอราม  หมูที่ 1

บานหนองบัว

ขนาดกวาง  0.50  เมตร  ยาว 56.00  เมตร  

ลึกเฉลี่ย  0.50  เมตร

140,000 หมู 1 กองชาง

2 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.บริเวณ

องคการบริหารสวนตําบลบอกระดาน - 

หนาบานนายจอมพล  ชัยโชค  หมูที่ 1 

บานหนองบัว

ขนาด (มอก.ชั้น 3 )  พรอมบอพัก คสล. ขนาด

ลึก0.40  เมตร  ยาว  29.00  เมตร พรอมบอ

พัก คสล.

72,500 หมู 1 กองชาง

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณจากถนนบานดอนรวก ตามเสนทาง

ทําทางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 1 บานหนองบัว

ขนาดผิวจราจรกวาง  2.40  เมตร  ยาว   

67.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร หรือพื้นที่ไม

นอยกวา   160.80  ตารางเมตร

89,000 หมู  1 กองชาง

4 โครงการกอสรางคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ

ซอยกลางทุง  หมูที่ 1 บานหนองบัว

ขนาดผิวจราจรกวาง  3.00  เมตร ยาว 

154.00  เมตร หนา 0.15  เมตร  หรือพื้นที่

ไมนอยกวา  462.00  ตารางเมตร

253,500 หมู 1 กองชาง

5 โครงการลงหินคลุกพรอมซอมแซมถนนปรับ

เกลี่ยเรียบบริเวณทางสาธารณะประโยชน

หมูที่  1 บานหนองบัว

จํานวนพ้ืนที่ไมนอยกวา  2,730  ตารางเมตร 

หรือไมนอยกวา  273  ลบม. หนาเฉลี่ย  0.10 

 เมตร

100,000 หมูที่  1 กองชาง

ลําดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

มี.ค. พ.ค.
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ผด.02 ( 7 )

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

                                                                                             แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลบอกระดาน  อําเภอปากทอ  จังหวัดราชบุรี



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

6 โครงการกอสรางถนน คสล.บริเวณซอย

บานหนองแรต ซอย  6 หมูที่ 2 บานหนอง

แรต

ขนาดกวาง  3.00  เมตร  ยาว 250.00  เมตร

  หนา  0.15  เมตร พื่นที่ไมนอยกวา  750.00

 ตารางเมตร

402,000 หมู 2 กองชาง

7 โครงการติดตั้งประตูน้ําเปด - ปดทอระบาย

น้ําบริเวณสายน้ําทิ้งคลองหวยกรวด หมูที่ 

2บานหนองแรต

ขนาด  Ø  0.80  เมตร  จํานวน  1  ชุด 48,000 หมู 2 กองชาง

8 โครงการลงหินคลุกพรอมซอมแซมถนนปรับ

เกลี่ยเรียบบริเวณทางสาธารณะประโยชน

หมูที่  2  บานหนองแรต

จํานวนพ้ืนที่ไมนอยกวา  2,730  ตารางเมตร 

หรือไมนอยกวา  273  ลบม. หนาเฉลี่ย  0.10 

 เมตร

100,000 หมู  2 กองชาง

9 โครงการดาดคอนกรีตคูสงน้ําบริเวณหลัง

บานนายเบี้ยว  ทองมี หมูที่ 3 บานบอ

ตะครอ

ขนาดปากบนกวาง  1.70  เมตร  กนกวาง 

0.60เมตร ลึกเฉลี่ย  0.80  เมตร  ยาว  

400.00 เมตร

490,000 หมู 3 กองชาง

10 โครงการขุดลอก  คู คลอง  ลําหวยและ

กําจัดวัชพืช หมูที่ 3 บานบอตะครอ

50,000 หมู 3 กองชาง

11 โครงการลงหินคลุกพรอมซอมแซมถนนปรับ

เกลี่ยเรียบบริเวณทางสาธารณะประโยชน

หมูที่  3  บานบอตะครอ

จํานวนพ้ืนที่ไมนอยกวา  1,660  ตารางเมตร 

หรือไมนอยกวา 166  ลบม. หนาเฉลี่ย  0.10  

เมตร

60,000 หมู  3 กองชาง

ผด.02  (8 )

พ.ศ. 2564

ลําดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563

มี.ค. พ.ค.



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

12 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต บริเวณสายคลองชลประทานสาย

 2R-16L-1RLB  (ฝงขวา) หมูที่  4 บาน

บอกระดาน

ขนาดผิวจราจรกวาง  3.00  เมตร  ยาว   

310.00 เมตร  หนา  0.50  เมตร หรือพื้นที่

ผิวลาดยางไมนอยกวา   930 ตารางเมตร

495,000 หมู   4 กองชาง

13 โครงการลงหินคลุกพรอมซอมแซมถนนปรับ

เกลี่ยเรียบบริเวณทางสาธารณะประโยชน

หมูที่  4  บานบอกระดาน

จํานวนพ้ืนที่ไมนอยกวา  2,910  ตารางเมตร 

หรือไมนอยกวา 291  ลบม. หนาเฉลี่ย  0.10  

เมตร

100,000 หมู  4 กองชาง

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

1 โครงการเศษฐกิจพอเพียงตามแนวทาง

พระราชดําริ

1. จัดทําโครงการ   2.ประชุมติดตอ

ประสานงาน  3. จัดซื้อจัดจาง  4.ดําเนิน

โครงการ 5.สรุปผลการดําเนินโครงการ

50,000 ใน/นอกสถานที่ สํานักปลัดฯ

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

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในตําบล       

 บอกระดาน

1. ปลูกตนไม  2.ตัดหญาบริเวณ 2  ขางทาง 20,000 ภายในตําบลบอ

กระดาน

สํานักปลัด

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

มี.ค. พ.ค.

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563

ลําดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ผด.02  (9 )

      2.1 แผนงานการเกษตร

ลําดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ค.

ลําดับที่ โครงการ / กิจกรรม

ยุทธศาสตรการพัฒนา  อปท.ที่  2 สรางเสริมความเขมแข็งของชุมชน

     2.2 แผนงานบริหารทั่วไป

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564

มี.ค.

มี.ค. พ.ค.



ยุทธศาสตรการพัฒนา  อปท. ที่  3  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

    3.1  แผนงานงบกลาง

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

1 โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ อุดหนุนตามนโยบายของรัฐบาล 4,210,000 หมู 1-4 สํานักปลัดฯ

2 โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชีพผูพิการ อุดหนุนตามนโยบายของรัฐบาล 950,000 หมู 1-4 สํานักปลัดฯ

3 โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส อุดหนุนตามนโยบายของรัฐบาล 30,000 หมู 1-4 สํานักปลัดฯ

    3.2  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

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

1 โครงการเสริมสรางสุขภาพผูพิการ 1. จัดทําโครงการ   2.ประชุมติดตอ

ประสานงาน  3. จัดซื้อจัดจาง  4.ดําเนิน

โครงการ 5.สรุปผลการดําเนินโครงการ

20,000 อบต.บอกระดาน สํานักปลัดฯ

2 โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหกับ

ประชาชนตําบลบอกระดาน

1. จัดทําโครงการ   2.ประชุมติดตอ

ประสานงาน  3. จัดซื้อจัดจาง  4.ดําเนิน

โครงการ 5.สรุปผลการดําเนินโครงการ

10,000 ตําบลบอกระดาน สํานักปลัดฯ

พ.ค.

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2564

มี.ค.

พ.ศ. 2563

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ

มี.ค.

ลําดับที่

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

พ.ค.
ลําดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

สถานที่ดําเนินการ

ผด.02  ( 10 )



    3.3  แผนงานการศึกษา

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

1 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

ตําบลบอกระดาน

1. จัดทําโครงการ   2.ประชุมติดตอ

ประสานงาน  3. จัดซื้อจัดจาง  4.ดําเนิน

โครงการ 5.สรุปผลการดําเนินโครงการ

80,000 อบต.บอกระดาน

หรือตางจังหวัด

กอง

การศึกษาฯ

2 โครงการครอบครัวอบอุน 1. จัดทําโครงการ   2.ประชุมติดตอ

ประสานงาน  3. จัดซื้อจัดจาง  4.ดําเนิน

โครงการ 5.สรุปผลการดําเนินโครงการ

70,000 อบต.บอกระดาน

หรือตางจังหวัด

กอง

การศึกษาฯ

3 โครงการนําเด็กสงสถานพยาบาล นําเด็กสงสถานพยาบาล 2,000 โรงพยาบาลที่ใกล กอง

การศึกษาฯ

    3.4  แผนงานบริหารทั่วไป

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

1 โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ จัดกิจกรรมเพ่ือปกปองสถาบันพระมหากษัตริย

ตามนโยบายหรือหนังสือสั่งการ

30,000 ตําบลบอกระดาน สํานักปลัดฯ

2 โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพสําหรับหมูบาน

และที่ทําการ อบต.

จัดซื้อหนังสือพิมพเพ่ือใหประชาชนไดรับรูขอมูล

ขาวสารอยางทั่วถึง

45,000 หมู 1-4 สํานักปลัดฯ

มี.ค. พ.ค.
สถานที่ดําเนินการงบประมาณ

ลําดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ. 2563

ลําดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2563

ผด.02 (11)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ค.

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564

มี.ค.
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



     3.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน

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

1 โครงการฝกอบรม  ทบทวน เพิ่มเติม พัฒนา

ศักยภาพ กลุม อปพร.

1. จัดทําโครงการ   2.ประชุมติดตอ

ประสานงาน  3. จัดซื้อจัดจาง  4.ดําเนิน

โครงการ 5.สรุปผลการดําเนินโครงการ

100,000 อบต.บอกระดาน

หรือตางจังหวัด

สํานักปลัดฯ

2 โครงการจัดกิจกรรมปองกันเกี่ยวกับ          

 สาธารณภัย (ดานอุบัติภัยทางถนน)

1. จัดทําโครงการ   2.ประชุมติดตอ

ประสานงาน  3. จัดซื้อจัดจาง  4.ดําเนิน

โครงการ 5.สรุปผลการดําเนินโครงการ

30,000 อบต.บอกระดาน สํานักปลัดฯ

3 โครงการจัดกิจกรรมปองกันเกี่ยวกับสา

ธารณภัยและปองกันภัยแกประชาชน ดาน

ภัยธรรมชาติ

1. จัดทําโครงการ   2.ประชุมติดตอ

ประสานงาน  3. จัดซื้อจัดจาง  4.ดําเนิน

โครงการ 5.สรุปผลการดําเนินโครงการ

50,000 อบต.บอกระดาน สํานักปลัดฯ

4 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุในชวง

เทศกาล

ตั้งจุดตรวจเพ่ือตรวจความปลอดภัยใหกับ

ประชาชน

15,000 อบต.บอกระดาน สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตรการพัฒนา  อปท. ที่ 4  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี  กีฬา และภูมิปญญาทองถิ่น

     4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

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

1 โครงการการประเพณีสงกรานตและวัน

ผูสูงอายุ

1. จัดทําโครงการ   2.ประชุมติดตอ

ประสานงาน  3. จัดซื้อจัดจาง  4.ดําเนิน

โครงการ 5.สรุปผลการดําเนินโครงการ

70,000 ตําบลบอกระดาน สํานักปลัดฯ

ผด.02 (12)

ลําดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ
พ.ค.

งบประมาณ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

สถานที่ดําเนินการลําดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

มี.ค.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

มี.ค. พ.ค.



     4.2 แผนงานการศึกษา

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

1 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด

 สพฐ. จํานวน  3 โรงเรียน

อุดหนุนอาหารเสริม (นม) ตามนโยบายของรัฐ 133,500 หมู 2,3,4 กอง

การศึกษาฯ

2 โครงการอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.บอ

กระดาน จํานวน 2 ศูนย

อุดหนุนอาหารเสริม (นม) ตามนโยบายของรัฐ 58,200 หมู 2,3 กอง

การศึกษาฯ

3 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด

สพฐ.จํานวน  3  โรงเรียน

อุดหนุนอาหารกลางวันตามนโยบายของรัฐ 312,000 หมู 2,3,4 กอง

การศึกษาฯ

4 โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.บอ

กระดาน  จํานวน  2  ศูนย

อุดหนุนอาหารกลางวันตามนโยบายของรัฐ 196,000 หมู 2,3 กอง

การศึกษาฯ

5 โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูของศนูย

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวน

ตําบลบอกระดาน

1. จัดทําโครงการ   2.ประชุมติดตอ

ประสานงาน 3. จัดซื้อจัดจาง  4.ดําเนิน

โครงการ 5.สรุปผลการดําเนินโครงการ

30,000 นอกสถานที่ กอง

การศึกษาฯ

6 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 1. จัดทําโครงการ   2.ประชุมติดตอ

ประสานงาน  3. จัดซื้อจัดจาง  4.ดําเนิน

โครงการ 5.สรุปผลการดําเนินโครงการ

50,000 ตําบลบอกระดาน กอง

การศึกษาฯ

7 โครงการปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กองคการบริหารสวนตําบลบอกระดาน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบอ

กระดาน หมูที่ 3

20,000 ตําบลบอกระดาน กอง

การศึกษาฯ

8 โครงการปรับปรุงฝาผนังศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานหนองแรต

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแรต 22,000         ศพด.       

     บานหนองแรต

กอง

การศึกษาฯ

ลําดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

พ.ค.มี.ค.
สถานที่ดําเนินการ

ผด.02 (13)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



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

9 คาใชจายการบริสถานศึกษา (คาจัดการ

เรียนการสอน รายหัว)

อุดหนุนตามนโยบายรัฐบาล 57,800 ศพด. บานหนอง

แรต,ศพด.บาน

บอกระดาน

กอง

การศึกษาฯ

10 คาใชจายการบริสถานศึกษา (คาหนังสือ 

อุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน คา

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน)

อุดหนุนตามนโยบายรัฐบาล 40,000 ศพด. บานหนอง

แรต,ศพด.บาน

บอกระดาน

กอง

การศึกษาฯ

     4.3   แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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

1 โครงการแขงขันกีฬาภายในตําบล 1. จัดทําโครงการ   2.ประชุมติดตอ

ประสานงาน  3. จัดซื้อจัดจาง  4.ดําเนิน

โครงการ 5.สรุปผลการดําเนินโครงการ

50,000 ตําบลบอกระดาน กอง

การศึกษาฯ

2 โครงการจัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษา 1. จัดทําโครงการ   2.ประชุมติดตอ

ประสานงาน  3. จัดซื้อจัดจาง  4.ดําเนิน

โครงการ 5.สรุปผลการดําเนินโครงการ

10,000 หมู 2,4 กอง

การศึกษาฯ

3 โครงการจัดงานสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี

ทองถ่ินชาติพันธไทย - ยวน ไท - เขมร

1. จัดทําโครงการ   2.ประชุมติดตอ

ประสานงาน  3. จัดซื้อจัดจาง  4.ดําเนิน

โครงการ 5.สรุปผลการดําเนินโครงการ

150,000 หมู  1 กอง

การศึกษาฯ

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ผด.02 (14)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

มี.ค. พ.ค.
ลําดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ

พ.ค.

พ.ศ. 2564

มี.ค.

พ.ศ. 2563

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ลําดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ



ยุทธศาสตรการพัฒนา  อปท. ที่ 6  การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

     6.1 แผนงานการศึกษา

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

1 โครงการสงเสริมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

สงบุคลากรเขารับการอบรม 20,000 ในจังหวัด/

ตางจังหวัด

กอง

การศึกษาฯ

    6.2   แผนงานบริหารทั่วไป

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

1 โครงการพัฒนาศักยภาพองคการบริหาร

สวนตําบลบอกระดาน ผูบริหาร สมาชิกสภา

 พนักงานสวนตําบล

1. จัดทําโครงการ   2.ประชุมติดตอ

ประสานงาน  3. จัดซื้อจัดจาง  4.ดําเนิน

โครงการ 5.สรุปผลการดําเนินโครงการ

100,000 ตางจังหวัด สํานักปลัดฯ

2 โครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก

พนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น

1. จัดทําโครงการ   2.ประชุมติดตอ

ประสานงาน  3. จัดซื้อจัดจาง  4.ดําเนิน

โครงการ 5.สรุปผลการดําเนินโครงการ

50,000 ในจังหวัดราชบุรี สํานักปลัดฯ

3 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการ

รวมในการชวยเหลือประชาชนและการ

พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนงบประมาณ 30,000 อบต.หวยยางโทน สํานักปลัดฯ

4 ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 1. จัดทําโครงการ   2.ประชุมติดตอ

ประสานงาน  3. จัดซื้อจัดจาง  4.ดําเนิน

โครงการ  5.สรุปผลการดําเนินโครงการ

130,000         อบต.       

   บอกระดาน

กองคลัง

ผด.02 (15)

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

มี.ค.
ลําดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการลําดับที่

งบประมาณ
พ.ค.

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณโครงการ / กิจกรรม
มี.ค.

พ.ศ. 2563
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก พ.ค.



ยุทธศาสตรการพัฒนา  อปท. ที่  7   การพัฒนาดานสาธารณสุขและอนามัย

    7.1   แผนงานสาธารณสุข

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

1 โครงการปองกันและระงับโรคไขเลือดออก 

และโรคติดตออื่นๆ ฯลฯ

1. จัดทําโครงการ   2.ประชุมติดตอ

ประสานงาน  3. จัดซื้อจัดจาง  4.ดําเนิน

โครงการ 5.สรุปผลการดําเนินโครงการ

130,000     หมู 1-4 สํานักปลัดฯ

2 โครงการสตัวปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษ

สุนัขบา

1. จัดทําโครงการ   2.ประชุมติดตอ

ประสานงาน  3. จัดซื้อจัดจาง  4.ดําเนิน

โครงการ 5.สรุปผลการดําเนินโครงการ

30,000 หมู 1-4 สํานักปลัดฯ

3 โครงการพัฒนาศักยภาพใหกับผูนําดาน

สุขภาพตําบลบอกระดาน

1. จัดทําโครงการ   2.ประชุมติดตอ

ประสานงาน  3. จัดซื้อจัดจาง  4.ดําเนิน

โครงการ 5.สรุปผลการดําเนินโครงการ

50,000 ในพื้นที่หรือ

ตางจังหวัด

สํานักปลัดฯ

4 โครงกาสํารวจขอมูลสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว 1. จัดทําโครงการ   2.ประชุมติดตอ

ประสานงาน  3. จัดซื้อจัดจาง  4.ดําเนิน

โครงการ 5.สรุปผลการดําเนินโครงการ

3,000     หมู 1-4 สํานักปลัดฯ

5 โครงการสงเสริมความรูเรื่องโรคตางๆ ที่เกิด

การระบาด

1. จัดทําโครงการ   2.ประชุมติดตอ

ประสานงาน  3. จัดซื้อจัดจาง  4.ดําเนิน

โครงการ 5.สรุปผลการดําเนินโครงการ

10,000 อบต.บอกระดาน สํานักปลัดฯ

6 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 

(โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข)

1. จัดทําโครงการ   2.ประชุมติดตอ

ประสานงาน  3. จัดซื้อจัดจาง  4.ดําเนิน

โครงการ 5.สรุปผลการดําเนินโครงการ

26,250     หมู 1-4 สํานักปลัดฯ

7 โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ (โครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข)

1. จัดทําโครงการ   2.ประชุมติดตอ

ประสานงาน  3. จัดซื้อจัดจาง  4.ดําเนิน

โครงการ 5.สรุปผลการดําเนินโครงการ

26,250 หมู 1-4 สํานักปลัดฯ

8 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (โครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข)

1. จัดทําโครงการ   2.ประชุมติดตอ

ประสานงาน  3. จัดซื้อจัดจาง  4.ดําเนิน

โครงการ 5.สรุปผลการดําเนินโครงการ

27,500 ในพื้นที่หรือ

ตางจังหวัด

สํานักปลัดฯ

ผด.02 (16)

พ.ศ. 2563

ลําดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ
พ.ค.มี.ค.

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ. 2564



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

1 เครื่องสํารองไฟ ขนาด  800 VA 1.จัดทําบันทึกจัดซื้อจัดจาง  2.จัดซื้อจัดจาง    

 3.ตรวจรับพัสดุ

2,500         อบต.       

   บอกระดาน

สํานักปลัด

2 เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 1.จัดทําบันทึกจัดซื้อจัดจาง  2.จัดซื้อจัดจาง    

 3.ตรวจรับพัสดุ

2,600
        อบต.       

   บอกระดาน

สํานักปลัด

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

1 เครื่องคอมพิวเตอร  All in one สําหรับ

งานประมวลผล จํานวน  2  เครื่อง

1.จัดทําบันทึกจัดซื้อจัดจาง  2.จัดซื้อจัดจาง    

 3.ตรวจรับพัสดุ

46,000
        อบต.       

   บอกระดาน

กองชาง

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

1 จัดซื้อตูแขวนกุญแจถประจําสํานักงาน 

จํานวน  1  ตู

1.จัดทําบันทึกจัดซื้อจัดจาง  2.จัดซื้อจัดจาง    

 3.ตรวจรับพัสดุ

1,000         อบต.       

   บอกระดาน

สํานักปลัด

2 จัดซื้อตูยาประจําสํานักงาน จํานวน 1 ตู 1.จัดทําบันทึกจัดซื้อจัดจาง  2.จัดซื้อจัดจาง    

 3.ตรวจรับพัสดุ

700
        อบต.       

   บอกระดาน

สํานักปลัด

องคการบริหารสวนตําบลบอกระดาน อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี

งบประมาณ

   1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

ลําดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

1. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

ผด.02/1 (17)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก พ.ค.

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการโครงการ / กิจกรรม

สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ. 2564

มี.ค.

ลําดับที่

มี.ค. พ.ค.

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

2. ครุภัณฑสํานักงาน

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

   1.1 แผนงานบริหารทั่วไป

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

   2.1 แผนงานบริหารทั่วไป

มี.ค. พ.ค.

พ.ศ. 2563



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

1 ตูเก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อน จํานวน 5 ชุด 1.จัดทําบันทึกจัดซื้อจัดจาง  2.จัดซื้อจัดจาง    

 3.ตรวจรับพัสดุ

42,500         อบต.       

   บอกระดาน

กอง

การศึกษาฯ

2 ตูยา จํานวน  2  ตู 1.จัดทําบันทึกจัดซื้อจัดจาง  2.จัดซื้อจัดจาง    

 3.ตรวจรับพัสดุ

1,500         อบต.       

   บอกระดาน

กองการศกึษาฯ

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

1 เตียงพรอมที่นอนสําหรับหองพยาบาล 1.จัดทําบันทึกจัดซื้อจัดจาง  2.จัดซื้อจัดจาง    

 3.ตรวจรับพัสดุ

7,000         อบต.       

   บอกระดาน

กองการศกึษา

พ.ศ. 2564

มี.ค.

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563

3.ครุภัณฑงานบานงานครัว

   3.1 แผนงานการศึกษา

พ.ค.
ลําดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ. 2563

พ.ค.
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

สถานที่ดําเนินการ

ผด.02/1 (18)

พ.ศ. 2564

   2.2 แผนงานการศึกษาฯ

ลําดับที่
มี.ค.


























