
1. ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา    ด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

1.1 พัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษา  และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน  ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
 

สถานท่ี หน่วย

ด าเนินการ ด าเนินการ 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 อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน 520,800 โรงเรียนวัด ส านักปลัด

เพ่ือให้เด็กมีโภชนาการท่ีดี เกษมสุริยัมนาจ

2 อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน 239,400 โรงเรียน ส านักปลัด

เพ่ือให้เด็กมีโภชนาการท่ีดี บ้านไผ่คอกวัว

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา 72,030 ศูนย์พัฒนา ส านักปลัด
บริหารสถานศึกษา เด็กเล็ก  เพ่ือให้เด็กมีโภชนา เด็กเล็กบ้าน

การท่ีดี ไผ่คอกวัว
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แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน   อ าเภอบางเลน   จังหวัดนครปฐม

ท่ี โครงการ / กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม
งบประมาณ



1.1 พัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษา  และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน  ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

สถานท่ี หน่วย

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

4 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ซ้ืออาหารเสริม (นม)  ให้กับ 237,608.80 โรงเรียนวัด ส านักปลัด

โรงเรียน เพ่ือให้เด็กมีสุขภาพ เกษมสุริยัมนาจ

พลานามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง

 

5 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ซ้ืออาหารเสริม (นม)  ให้กับ 109,223.40 โรงเรียน ส านักปลัด

โรงเรียน เพ่ือให้เด็กมีสุขภาพ บ้านไผ่คอกวัว

พลานามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง

 

6 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ซ้ืออาหารเสริม (นม)  ให้กับ 26,823.80 ศูนย์พัฒนา ส านักปลัด

โรงเรียน เพ่ือให้เด็กมีสุขภาพ เด็กเล็กบ้าน

พลานามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ไผ่คอกวัว

 

7 อุดหนุนโครงการ Smart อุดหนุนโครงการ Smart 100,000 โรงเรียนวัด ส านักปลัด

Classroom Classroom เกษมสุริยัมนาจ
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งบประมาณ
พ.ศ. 2565พ.ศ. 2564

ท่ี โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม



1.1 พัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษา  และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน  ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
 

สถานท่ี หน่วย

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

8 อุดหนุนโครงการส่งเสริมพัฒนา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 105,400 โรงเรียน ส านักปลัด

การเรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษ โครงการส่งเสริมพัฒนาการ บ้านไผ่คอกวัว

และคอมพิวเตอร์ เรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษ

และคอมพิวเตอร์

  

9 ค่าใช้จ่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการ 30,580 ศูนย์พัฒนา ส านักปลัด
ไผ่คอกวัว ตามโครงการสนับสนุน บริหารสถานศึกษา เด็กเล็กบ้าน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  ไผ่คอกวัว

10 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเด็กและ ด าเนินการจัดกิจกรรมตาม 50,000 พ้ืนท่ี ส านักปลัด
 เยาวชนของ อบต.บางเลน โครงการส่งเสริมเด็กและ อบต.บางเลน

ประจ าปี 2565 เยาวชน
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งบประมาณ
พ.ศ. 2565

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม
พ.ศ. 2564

ท่ี



1.3 โครงการภายใต้แนวทางส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

สถานท่ี หน่วย

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

11 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 40,000 ต าบล ส านักปลัด

28  กรกฎาคม พระบาทสมเด็จ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร บางเลน

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา 

มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เจ้าอยู่หัว 

  

12 โครงการเฉลิมพระชนมาพรรษา จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 30,000 ต าบล ส านักปลัด

12 สิงหาคม สมเด็จพระนางเจ้า สมเด็จขพระนางเจ้าสิริกิต์ิ บางเลน

สิริกิต์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีนาถ พระบรม

พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและ ราชชนนีพันปีหลวง

วันแม่แห่งชาติ
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โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

งบประมาณท่ี



1.3 โครงการภายใต้แนวทางส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

สถานท่ี หน่วย

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

13 โครงการสืบสานประเพณี จัดกิจกรรมตามโครงการ 70,000 ต าบล ส านักปลัด

วันสงกรานต์ ปี 2565 สืบสานประเพณีสงกรานต์ บางเลน

14 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 30,000 ต าบล ส านักปลัด

3  มิถุนายน สมเด็จพระนางเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา บางเลน

สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระ พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรม

บรมราชินี ราชินี
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โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม
ท่ี งบประมาณ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



2. ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา     ด้านเศรษฐกิจ

2.2 โครงการภายใต้แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนร่วมคิด ร่วมท า ใช้หลักการมีส่วนร่วมและพ่ึงพาตนเอง จัดต้ังและพัฒนากลุ่มอาชีพ

กลุ่มออมทรัพย์ จัดลานค้าชุมชน โดยสอดแทรกแนวคิด เร่ืองการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงพาตนเองในทุกโอกาส  

สถานท่ี หน่วย

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

15 สนับสนุนกองทุนหมุนเวียนกลุ่ม สนับสนุนกลุ่มอาชีพในเขต 1,100,000 กลุ่มอาชีพ ส านักปลัด

อาชีพ (หมู่บ้านละ100,000 .-) อบต.บางเลน ในเขต

อบต.

 

16 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม 87,000 กลุ่มสตรี กองสวัสดิการ

การออมทรัพย์ของกลุ่มสตรีต าบล เพ่ิมประสิทธิภาพการออม ในเขต

บางเลน ทรัพย์ของกลุ่มสตรีต าบล อบต.

บางเลน
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โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม
งบประมาณ

พ.ศ. 2564
ท่ี

พ.ศ. 2565



3. ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา     ด้านการบริการสาธารณะ

3.1 โครงการภายใต้แนวทางการจัดหาบริการพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน

สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และระบบบ าบัดน้ าเสีย 

สถานท่ี หน่วย

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

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 300,000 หมู่ท่ี 1 กองช่าง

เสริมเหล็ก (คสล.) บ้านบางปลาอ่ิม ระยะทางยาว 72 เมตร ต.บางเลน

หมู่ท่ี 1 หนา 0.15 เมตร  

 

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 300,000 หมู่ท่ี 2 กองช่าง

เสริมเหล็ก (คสล.) บ้านท้องคุ้ง ระยะทางยาว 90  เมตร ต.บางเลน

หมู่ท่ี 2 หนา 0.15 เมตร  

  

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 220,000 หมู่ท่ี 3 กองช่าง

เสริมเหล็ก (คสล.) บ้านบางปลาอ่ิม ระยะทางยาว 63  เมตร ต.บางเลน

หมู่ท่ี 3 หนา 0.15 เมตร
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งบประมาณ
รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม
โครงการ / กิจกรรมท่ี

พ.ศ. 2565พ.ศ. 2564



3.1 โครงการภายใต้แนวทางการจัดหาบริการพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน

สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และระบบบ าบัดน้ าเสีย  

สถานท่ี หน่วย

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

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 302,000 หมู่ท่ี 4 กองช่าง

เสริมเหล็ก (คสล.) บ้านสุขเกษม ระยะทางยาว 90  เมตร ต.บางเลน

หมู่ท่ี 4 หนา 0.15 เมตร  

 

21 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 305,000 หมู่ท่ี 10 กองช่าง

ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ระยะทางยาว 126  เมตร ต.บางเลน

บ้านคลองศิริราช หมู่ท่ี 10 หนา 0.05 เมตร

 

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 302,000 หมู่ท่ี 11 กองช่าง

เสริมเหล็ก (คสล.) บ้านไผ่คอกวัว ระยะทางยาว 90  เมตร ต.บางเลน

หมู่ท่ี 11 หนา 0.15 เมตร
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งบประมาณโครงการ / กิจกรรม
พ.ศ. 2565พ.ศ. 2564

ท่ี
รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม



3.1 โครงการภายใต้แนวทางการจัดหาบริการพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน

สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และระบบบ าบัดน้ าเสีย  

สถานท่ี หน่วย

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

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 300,000 หมู่ท่ี 7 กองช่าง

เสริมเหล็ก (คสล.) บ้านคลองบางเลน ระยะทางยาว 70  เมตร ต.บางเลน

หมู่ท่ี 12 หนา 0.15 เมตร

 

24 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ 1,128,700 ภายใน กองช่าง

 ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ต.บางเลน

 เช่น  ผิวจราจรลาดยาง   ผิว 

จราจรคอนกรีต    ผิวจราจร

หินคลุก ไหล่ทาง คลองส่งน้ า

รางระบายน้ าท่ีช ารุดเสียหาย

25 จัดท าป้าย ช่ือถนน/ซอยในเขต เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 20,000 ภายใน กองช่าง

อบต.บางเลน จัดท าป้าย ช่ือถนน/ซอยใน ต.บางเลน

 เขตพ้ืนท่ี อบต.บางเลน
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งบประมาณ
พ.ศ. 2564

ท่ี โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม
พ.ศ. 2565



4. ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา      ด้านสังคม

4.1 โครงการภายใต้แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมสาธารณสุข  ตลอดจนการสังคมสงเคราะห์ประชาชน  

สถานท่ี หน่วย

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

26 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ 20,000 หมู่ท่ี 1 ส านักปลัด

ส าหรับด าเนินงานตามแนวทาง พระราชด าริด้านสาธารณสุข ต.บางเลน  

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

บ้านบางปลาอ่ิม หมู่ท่ี 1

27 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ 20,000 หมู่ท่ี 2 ส านักปลัด

ส าหรับด าเนินงานตามแนวทาง พระราชด าริด้านสาธารณสุข ต.บางเลน  

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

บ้านท้องคุ้ง หมู่ท่ี 2

28 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ 20,000 หมู่ท่ี 3 ส านักปลัด

ส าหรับด าเนินงานตามแนวทาง พระราชด าริด้านสาธารณสุข ต.บางเลน  

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

บ้านบางปลาอ่ิม หมู่ท่ี 3
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งบประมาณโครงการ / กิจกรรมท่ี
รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม
พ.ศ. 2565พ.ศ. 2564



4. ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา      ด้านสังคม

4.1 โครงการภายใต้แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมสาธารณสุข  ตลอดจนการสังคมสงเคราะห์ประชาชน  

สถานท่ี หน่วย

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

29 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ 20,000 หมู่ท่ี 4 ส านักปลัด

ส าหรับด าเนินงานตามแนวทาง พระราชด าริด้านสาธารณสุข ต.บางเลน  

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

บ้านสุขเกษม หมู่ท่ี 4

30 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ 20,000 หมู่ท่ี 5 ส านักปลัด

ส าหรับด าเนินงานตามแนวทาง พระราชด าริด้านสาธารณสุข ต.บางเลน  

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

บ้านบางยุง หมู่ท่ี 5

31 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ 20,000 หมู่ท่ี 6 ส านักปลัด

ส าหรับด าเนินงานตามแนวทาง พระราชด าริด้านสาธารณสุข ต.บางเลน  

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

บ้านบางเลน หมู่ท่ี 6
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ท่ี โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม



4. ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา      ด้านสังคม  

4.1 โครงการภายใต้แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมสาธารณสุข  ตลอดจนการสังคมสงเคราะห์ประชาชน  

สถานท่ี หน่วย

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

32 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ 20,000 หมู่ท่ี 7 ส านักปลัด

ส าหรับด าเนินงานตามแนวทาง พระราชด าริด้านสาธารณสุข ต.บางเลน  

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

บ้านอ่าว หมู่ท่ี 7

33 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ 20,000 หมู่ท่ี 8 ส านักปลัด

ส าหรับด าเนินงานตามแนวทาง พระราชด าริด้านสาธารณสุข ต.บางเลน  

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

บ้านตลาดบางเลน หมู่ท่ี 8

34 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ 20,000 หมู่ท่ี 10 ส านักปลัด

ส าหรับด าเนินงานตามแนวทาง พระราชด าริด้านสาธารณสุข ต.บางเลน  

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

บ้านคลองศิริราช หมู่ท่ี 10
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พ.ศ. 2565รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม

งบประมาณท่ี โครงการ / กิจกรรม
พ.ศ. 2564



4.1 โครงการภายใต้แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมสาธารณสุข  ตลอดจนการสังคมสงเคราะห์ประชาชน  
 

สถานท่ี หน่วย

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

35 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ 20,000 หมู่ท่ี 11 ส านักปลัด

ส าหรับด าเนินงานตามแนวทาง พระราชด าริด้านสาธารณสุข ต.บางเลน  

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

บ้านไผ่คอกวัว หมู่ท่ี 11

36 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ 20,000 หมู่ท่ี 12 ส านักปลัด

ส าหรับด าเนินงานตามแนวทาง พระราชด าริด้านสาธารณสุข ต.บางเลน  

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

บ้านคลองบางเลน หมู่ท่ี 12

37 เงินส ารองจ่าย จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณี 500,000 พ้ืนท่ี ส านักปลัด

 ฉุกเฉิน จ าเป็นเร่งด่วน เช่น อบต.บางเลน

การเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ

หรือเพ่ือป้องกันและบรรเทา

ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
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พ.ศ. 2565
งบประมาณ

พ.ศ. 2564
โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม

ท่ี



4.1 โครงการภายใต้แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมสาธารณสุข  ตลอดจนการสังคมสงเคราะห์ประชาชน  
 

สถานท่ี หน่วย

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

38 อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน อุดหนุนกองทุนสวัสดิการ 100,000 พ้ืนท่ี ส านักปลัด
ต าบลบางเลน ชุมชนต าบลบางเลน อบต.บางเลน
   

39 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน จ่ายเงินสมทบกองทุนหลัก 100,000 พ้ืนท่ี ส านักปลัด

สุขภาพระดับท้องถ่ิน ประกันสุขภาพระดับท้องถ่ิน อบต.บางเลน

40 ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ และ เพ่ือจ่ายเป็นค่าส ารวจข้อมูล 15,000 พ้ืนท่ี ส านักปลัด

ข้ึนทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ จ านวนสัตว์ และข้ึนทะเบียน อบต.บางเลน

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค

โรคพิษสุนัขบ้า ฯ คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
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พ.ศ. 2565
ท่ี โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ. 2564



4.1 โครงการภายใต้แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมสาธารณสุข  ตลอดจนการสังคมสงเคราะห์ประชาชน  
 

สถานท่ี หน่วย

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

41 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอด ด าเนินโครงการป้องกันโรค 83,000 พ้ืนท่ี ส านักปลัด

ภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ พิษสุนัขบ้า อบต.บางเลน

ปณิธาน ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จ

พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม

พระศรีสวางวัฒนวรชัตติราชนารี
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พ.ศ. 2565
ท่ี โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ. 2564



4.2 โครงการภายใต้แนวทางการการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของชุมชน ลดอาชญากรรม และป้องกัน

แก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือให้เป็นเมืองน่าอยู่   

สถานท่ี หน่วย

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

42 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน ด าเนินการต้ังเต็นท์จุดบริการ 11,300 อบต. ส านักปลัด

ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประชาชน    ในช่วงเทศกาล บางเลน

ปีใหม่ 

 

43 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน ด าเนินการต้ังเต็นท์จุดบริการ 11,300 อบต. ส านักปลัด

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประชาชน    ในช่วงเทศกาล บางเลน

เทศกาลสงกรานต์

 

44 โครงการประชาสัมพันธ์เดินรณรงค์  ด าเนินการโครงการประชา- 1,700 อบต. ส านักปลัด

เน่ืองในวันต่อต้านยาเสพติด สัมพันธ์เดินรณรงค์เน่ืองในวัน  บางเลน

(26 มิถุนายน) ต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน)
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ท่ี
พ.ศ. 2565

โครงการ / กิจกรรม
พ.ศ. 2564

งบประมาณ
รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม



4.2 โครงการภายใต้แนวทางการการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของชุมชน ลดอาชญากรรม และป้องกัน

แก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือให้เป็นเมืองน่าอยู่   

สถานท่ี หน่วย

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

45 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองวินัย ด าเนินการโครงการอบรมให้ 5,500 อบต. ส านักปลัด

จราจรแก่เยาวชน ความรู้เร่ืองวินัยจราจรแก่ บางเลน

เยาวชน

46 โครงการฝึกอบรมด้านการป้องกัน ด าเนินการโครงการฝึกอบรม 18,000 อบต. ส านักปลัด

และแก้ไขปัญหายาเสพติดเพ่ือ ด้านการป้องกัน  และแก้ไข  บางเลน

ต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน ปัญหายาเสพติดเพ่ือต่อต้าน 

(D.A.R.E.) ประจ าปี 2565 การใช้ยาเสพติดในนักเรียน  
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พ.ศ. 2565พ.ศ. 2564
ท่ี โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม



4.2 โครงการภายใต้แนวทางการการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของชุมชน ลดอาชญากรรม และป้องกัน

แก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือให้เป็นเมืองน่าอยู่   

สถานท่ี หน่วย

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

47 โครงการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์ ด าเนินการโครงการติดต้ังระบบ 300,000 อบต. กองช่าง

วงจรปิด (CCTV) ภายในหมู่บ้าน กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  บางเลน

บ้านบางยุง หมู่ท่ี 5 ภายในหมู่บ้าน จ านวน 8 จุด

  

48 โครงการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์ ด าเนินการโครงการติดต้ังระบบ 300,000 อบต. กองช่าง

วงจรปิด (CCTV) ภายในหมู่บ้าน กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  บางเลน

บ้านบางเลน หมู่ท่ี 6 ภายในหมู่บ้าน จ านวน 5 จุด

  

49 โครงการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์ ด าเนินการโครงการติดต้ังระบบ 300,000 อบต. กองช่าง

วงจรปิด (CCTV) ภายในหมู่บ้าน กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  บางเลน

บ้านอ่าว หมู่ท่ี 7 ภายในหมู่บ้าน จ านวน 5 จุด
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พ.ศ. 2565
งบประมาณ

พ.ศ. 2564
ท่ี โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม



 

4.3 โครงการภายใต้แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ทางด้านสวัสดิการ / การสังคมสงเคราะห์   

สถานท่ี หน่วย

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

50 จัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ ด าเนินการจ่ายเบ้ียประเภท 7,752,000 พ้ืนท่ี อบต. กองสวัสดิการ

ผู้สูงอายุ ต่าง ๆ  ให้กับผู้ด้อยโอกาส บางเลน

ทางสังคม

  

51 จัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ ด าเนินการจ่ายเบ้ียประเภท 1,440,000 พ้ืนท่ี อบต. กองสวัสดิการ

ผู้พิการ ต่าง ๆ  ให้กับผู้ด้อยโอกาส บางเลน

ทางสังคม

 

52 จัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ ด าเนินการจ่ายเบ้ียประเภท 30,000 พ้ืนท่ี อบต. กองสวัสดิการ

ผู้ติดเช้ือเอดส์ ต่าง ๆ  ให้กับผู้ด้อยโอกาส บางเลน

ทางสังคม
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รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม

ท่ี
พ.ศ. 2565พ.ศ. 2564

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ



4.3 โครงการภายใต้แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ทางด้านสวัสดิการ / การสังคมสงเคราะห์  

สถานท่ี หน่วย

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

53 โครงการขับเคล่ือนปรัชญา ด าเนินการจัดโครงการขับ 6,000 พ้ืนท่ี อบต. กองสวัสดิการ

เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน เคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจ บางเลน

ประจ าปี 2565 พอเพียงในชุมชน

54 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ ด าเนินการจัดโครงการป้องกัน 4,000 โรงเรียน กองสวัสดิการ

และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชน แก้ไขปัญหาเอดส์  และเพศ วัดเกษมสุริ-

 สัมพันธ์แก่เยาวชนโรงเรียน ยัมนาจ

วัดเกษมสุริยัมนาจ

  

55 โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมาย ด าเนินการจัดโครงการให้ 3,500 พ้ืนท่ี อบต. กองสวัสดิการ

ท่ัวไป แก่กลุ่มสตรีในต าบลบางเลน ความรู้ด้านกฎหมายท่ัวไป  บางเลน

ประจ าปี 2565 แก่กลุ่มสตรีในต าบลบางเลน  
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โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม
ท่ี

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



4.3 โครงการภายใต้แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ทางด้านสวัสดิการ / การสังคมสงเคราะห์  

สถานท่ี หน่วย

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

56 โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพ ด าเนินการจัดโครงการอบรม 25,500 พ้ืนท่ี อบต. กองสวัสดิการ

ต่าง ๆ ให้กับประชาชนในต าบล และส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ให้ บางเลน

บางเลน กับประชาชนในต าบลบางเลน

  

57 โครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ด าเนินการจัดโครงเด็กและ 1,400 พ้ืนท่ี อบต. ส านักปลัด

โตไปไม่โกง ประจ าปี 2565 และเยาวชนรุ่นใหม่โตไปไม่โกง บางเลน
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พ.ศ. 2564
โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม

ท่ี งบประมาณ
พ.ศ. 2565



4.4 โครงการภายใต้แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานบรรเทาสาธารณภัย 

สถานท่ี หน่วย

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

58 โครงการศูนย์บริการร่วม อุดหนุนโครงการศูนย์บริการ  50,000 เทศบาล ส านักปลัด

การป้องกัน และบรรเทา ร่วมการป้องกัน และบรรเทา ต าบล

สาธารณภัยในกลุ่มพ้ืนท่ี (Zoning) สาธารณภัยในกลุ่มพ้ืนท่ี บางเลน

31

งบประมาณโครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ท่ี



5. ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา       ด้านส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียว

5.1 โครงการภายใต้แนวทางการปลูกจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า  และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง  ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ  น้ าเสีย

มลภาวะ  และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ   

สถานท่ี หน่วย

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

59 ซ้ือรถบรรทุกขยะ จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 2,400,000 พ้ืนท่ี ส านักปลัด

 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอก อบต.

สูบ  ไม่ต่ ากว่า  6,000  ซีซี บางเลน

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่

ต่ ากว่าร  170  กิโลวัตต์  

แบบอัดท้าย จ านวน 1 คัน

   

60 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จัดซ้ือถังขยะชนิดพลาสติก 62,000 อบต. ส านักปลัด

 ทรงกระบอก ขนาดความจุ บางเลน   

ไม่น้อยกว่า  200  ลิตร  

จ านวน   100   ใบ

 

32

โครงการ / กิจกรรม
พ.ศ. 2564

ท่ี
พ.ศ. 2565รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม
งบประมาณ



5. ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา       ด้านส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียว

5.1 โครงการภายใต้แนวทางการปลูกจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า  และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง  ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ  น้ าเสีย

มลภาวะ  และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ   

สถานท่ี หน่วย

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

61 ค่าก าจัดขยะท่ี อบต.บางเลน เพ่ือจ่ายเป็นค่าก าจัดขยะท่ี 403,200 อบต. ส านักปลัด

จัดเก็บในพ้ืนท่ี อบต.บางเลน จัดเก็บในพ้ืนท่ี บางเลน

62 โครงการก าจัดวัชพืชและส่ิงปฎิกูล ด าเนินโครงการก าจัดวัชพืช 500,000 พ้ืนท่ี ส านักปลัด

บริเวณคลองสาธารณะประโยชน์ และส่ิงปฎิกูลบริเวณคลอง อบต.

ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ สาธารณะประโยชน์ บางเลน

อบต.บางเลน
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งบประมาณ
รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม

พ.ศ. 2564
ท่ี

พ.ศ. 2565



6. ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา        ด้านการบริหารจัดการท่ีดี

6.1 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองค์กรและเสริมสร้างความรู้และจิตส านึกในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน

สถานท่ี หน่วย

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

63 โครงการเผยแพร่ให้ความรู้ ปลุก ด าเนินการตามโครงการให้ 2,400 อบต. ส านักปลัด

จิตส านึกในการป้องกันและปราบ ความรู้ ปลุกจิตส านึกในการ บางเลน

ปรามการทุจริตให้กับเครือข่าย ปราบปรามการทุจริตให้กับ

ภาครัฐต่อต้านการทุจริตภายใต้ เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการ

โครงการ "ข้าราชการไทยไร้ทุจริต" ทุจริต

ประจ าปี 2565

 

64 โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เพ่ือ ด าเนินการตามโครงการ 1,500 อบต. ส านักปลัด

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน" บางเลน

อบต.บางเลน ประจ าปี 2565  

34

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม

งบประมาณท่ี โครงการ / กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



6.2 โครงการภายใต้แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างในการปฎิบัติงาน 

สถานท่ี หน่วย

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

65 โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพ่ือ ด าเนินการตามโครงการฝึก 300,000 อบต. ส านักปลัด

พัฒนาบุคคลเพ่ิมประสิทธิภาพใน อบรมสัมนาศึกษาดูงานของ บางเลน

การปฎิบัติงานของคคณะผู้บริหาร อบต.บางเลน

สมาชิกสภา ฯ พนักงานส่วนต าบล

ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และ

ผู้น าชุมชน ประจ าปี 2565

66 โครงการส่งพนักงาน  ลูกจ้างประจ า ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 180,000 อบต. ส านักปลัด

พนักงานจ้าง เข้ารับการอบรมเพ่ือ การฝึกอบรม บางเลน กองคลัง

เพ่ิมพูนประสิทธิภาพ  และความรู้  กองช่าง

ในการปฏิบัติงาน กองสวัสดิการ

67 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ 4,500 อบต. ส านักปลัด

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฎิบัติ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บางเลน

งาน ประจ าปี 2565 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ปฎิบัติงาน  

35

พ.ศ. 2565พ.ศ. 2564
งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม

ท่ี โครงการ / กิจกรรม



6.2 โครงการภายใต้แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างในการปฎิบัติงาน 

สถานท่ี หน่วย

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

68 โครงการต่าง ๆ ของ อบต.บางเลน ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ 100,000 อบต. ส านักปลัด

ต่าง ๆ ตามภารกิจและหน้าท่ี บางเลน

ของ อบต.บางเลน

69 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 130,000 อบต. ส านักปลัด

ราชการ  ในราชอาณาจักร บางเลน กองคลัง

และนอกราชอาณาจักร กองช่าง

กองสวัสดิการ

36

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณท่ี



6.3 โครงการภายใต้แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกิจการท้องถ่ิน  การให้ความรู้กับประชาชนในระบอบการปกครอง  

แบบประชาธิปไตย  และสิทธิเสรีภาพ  และความรู้ต่าง ๆ  

สถานท่ี หน่วย

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

70 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ สนับสนุนงบประมาณให้กับ 10,200 ศูนย์ปฎิบัติ ส านักปลัด

บริหารจัดการศูนย์ปฎิบัติการร่วม เทศบาลต าบลรางกระทุ่ม การร่วมใน  

ในการช่วยเหลือประชาชนของ ตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ การช่วยเหลือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การบริหารจัดการศูนย์ปฎิบัติ ประชาชนของ

(สถานท่ีกลาง) การร่วมในการช่วยเหลือ อปท.

ประชาชนขององค์กรปกครอง (สถานท่ีกลาง)

ส่วนท้องถ่ิน (สถานท่ีกลาง)

  

71 โครงการจัดการเลือกต้ังสมาชิก ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ัง 400,000 อบต. ส านักปลัด

สภาท้องถ่ิน และผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน  และ บางเลน  

อบต.บางเลน ประจ าปี 2565 ผู้บริหารท้องถ่ิน อบต.บางเลน

  

37

งบประมาณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

โครงการ / กิจกรรมท่ี
รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม



6.4 โครงการภายใต้แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการแก่คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. และข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง   

สถานท่ี หน่วย

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

72 เงินเดือน  และค่าตอบแทน จ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน 11,875,260 อบต. ส านักปลัด

ส าหรับพนักงาน , ลูกจ้างประจ า, พนักงาน , ลูกจ้างประจ า , บางเลน กองคลัง

พนักงานจ้าง ของ อบต.บางเลน พนักงานจ้าง ของ อบต. กองช่าง

  กองสวัสดิการ

73 ค่าตอบแทน ผู้บริหารและ จ่ายค่าตอบแทนให้กับ 2,830,320 อบต. ส านักปลัด

สมาชิกสภา ฯ ผู้บริหารและสมาชิกสภา ฯ บางเลน

   

74 ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ จ่ายค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ค่าตอบ 1,631,000 อบต. ส านักปลัด

แทนการปฎิบัติงานนอกเวลา บางเลน กองคลัง

ราชการ  ค่าเช่าบ้าน  เงิน กองช่าง

ช่วยเหลือการศึกษาบุตร ฯลฯ กองสวัสดิการ

75 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ่ายเงินสมทบกองทุนประกัน 200,000 อบต. ส านักปลัด

สังคม ให้แก่ พนักงานจ้าง บางเลน กองคลัง

กองช่าง
 กองสวัสดิการ

38

พ.ศ. 2565รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม

พ.ศ. 2564
งบประมาณท่ี โครงการ / กิจกรรม



6.4 โครงการภายใต้แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการแก่คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. และข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง   

สถานท่ี หน่วย

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

76 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ จ่ายเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ 543,000 อบต. ส านักปลัด

บ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน บ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน บางเลน กองคลัง

(กบท.) (กบท.) กองช่าง

กองสวัสดิการ

   

77 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ่ายเงินสมทบกองทุนเงิน 10,000 อบต. ส านักปลัด

ทดแทน ให้แก่ พนักงานจ้าง บางเลน กองคลัง

กองช่าง
 กองสวัสดิการ

39

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

โครงการ / กิจกรรมท่ี



6.5 โครงการภายใต้แนวทางการสนับสนุนการปฎิบัติงาน  ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

สถานท่ี หน่วย

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

78 ค่าโทรศัพท์ ช าระค่าบริการโทรศัพท์ของ 7,000 อบต. ส านักปลัด

ส านักงาน อบต.บางเลน บางเลน

79 ค่าไฟฟ้า ช าระค่าไฟฟ้าของส านักงาน 350,000 อบต. ส านักปลัด

อบต.บางเลน ค่าไฟฟ้าท่ีติดต้ัง บางเลน

กล้อง (CCTV)

 

80 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม ช าระค่าระบบสารสนเทศ 25,000 อบต. ส านักปลัด

ติดต้ังระบบสารสนเทศ อุปกรณ์  เคร่ืองมือส่ือสาร  และค่า บางเลน

เคร่ืองมือส่ือสาร และ INTERNET INTERNET

 

81 ค่าไปรษณีย์ จ่ายค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ 50,000 อบต. ส านักปลัด

ค่าดวงตราไปรษณียากร บางเลน

    

40

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม

งบประมาณท่ี



6.5 โครงการภายใต้แนวทางการสนับสนุนการปฎิบัติงาน  ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

สถานท่ี หน่วย

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

82 ค่าน้ าประปา ช าระค่าน้ าประปาของ 10,000 อบต. ส านักปลัด

 ส านักงาน อบต.บางเลน บางเลน  

  

83 ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าเบ้ียประกัน ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าเบ้ีย 40,000 อบต. ส านักปลัด

ประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง ประกันรถยนต์ส่วนกลาง บางเลน

 ของ อบต.บางเลน   

84 ค่าวัสดุส านักงาน จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 255,000 อบต. ส านักปลัด

 บางเลน กองคลัง

กองช่าง

 กองสวัสดิการ

85 ค่าวัสดุก่อสร้าง จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง เช่น  สี 50,000 อบต. กองช่าง

แปรงทาสี ท่อซีเมนต์ ไม้ต่างๆ บางเลน  

หิน ทราย อุปกรณ์ประปาฯลฯ

  

41

งบประมาณ
พ.ศ. 2564รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม
พ.ศ. 2565

ท่ี โครงการ / กิจกรรม



6.5 โครงการภายใต้แนวทางการสนับสนุนการปฎิบัติงาน  ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

สถานท่ี หน่วย

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

86 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาท าป้าย หรือแผง 50,000 อบต. ส านักปลัด

ปิดประกาศ การจ้างท าโปสเตอร์ บางเลน

การจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์

และเผยแพร่กิจการของ อบต.

87 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ด าเนินการจัดซ้ือวัสดุ และ 300,000 อบต. ส านักปลัด

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ บางเลน กองคลัง

กองช่าง

 กองสวัสดิการ

88 ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร 2 บาน เปิด จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร 2 บาน 5,000 อบต. กองช่าง

เปิด จ านวน 1 ตู้ บางเลน  

  

89 ค่าจัดซ้ือเทปวัดระยะ สแตนเลส จัดซ้ือเทปวัดระยะ สแตนเลส 5,000 อบต. กองช่าง

เคลือบไนล่อน 50 เมตร เคลือบไนล่อน 50 เมตร บางเลน  

 

42

พ.ศ. 2564
งบประมาณท่ี

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม
พ.ศ. 2565



6.5 โครงการภายใต้แนวทางการสนับสนุนการปฎิบัติงาน  ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

สถานท่ี หน่วย

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

90 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ด าเนินการจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 450,000 อบต. ส านักปลัด

 และหล่อล่ืน  ส าหรับรถยนต์ บางเลน

ส านักงาน และรถบรรทุกขยะ

 

91 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ด าเนินการจัดซ้ือวัสดุยาน 200,000 อบต. ส านักปลัด

 พาหนะ บางเลน

92 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ด าเนินการจัดซ้ือวัสดุ  และ 20,000 อบต. ส านักปลัด

อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ ฯลฯ บางเลน

93 ค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย ด าเนินการจัดซ้ือวัสดุเคร่ือง 10,000 อบต. ส านักปลัด

แต่งกาย บางเลน

 

43

พ.ศ. 2564
งบประมาณ

พ.ศ. 2565
ท่ี โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม



6.5 โครงการภายใต้แนวทางการสนับสนุนการปฎิบัติงาน  ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

สถานท่ี หน่วย

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

94 ค่าวัสดุเคร่ืองดับเพลิง ด าเนินการจัดซ้ือวัสดุเคร่ือง 8,000 อบต. ส านักปลัด

ดับเพลิง บางเลน

95 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด าเนินการจัดซ้ือวัสดุสารเคมี 50,000 อบต. ส านักปลัด

พ่นหมอกควัน ยา เวชภัณฑ์ บางเลน

อ่ืน ๆ

96 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ด าเนินการจัดซ้ือวัสดุงานบ้าน 30,000 อบต. ส านักปลัด

 งานครัว บางเลน  

97 ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ 10,000 อบต. ส านักปลัด

 หรือเข้าปกหนังสือ บางเลน  

44

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

โครงการ / กิจกรรมท่ี



6.5 โครงการภายใต้แนวทางการสนับสนุนการปฎิบัติงาน  ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

สถานท่ี หน่วย

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

98 ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ 150,000 อบต. ส านักปลัด

 ผู้รับจ้างท าการอย่างหน่ึงอย่างใด บางเลน กองช่าง

ซ่ึงไม่ใช่เป็นการประกอบดัดแปลง    

ต่อเติม ครุภัณฑ์ เช่น ค่าจ้างเหมา

แม่บ้านท าความสะอาด   ค่าจ้าง

เหมารักษาความปลอดภัยอาคาร

ส านักงาน   ฯลฯ

 

99 รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและ เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการ 20,000 อบต. ส านักปลัด

 พิธีการ ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล บางเลน  

ค่าเล้ียงรับรองการประชุมสภา

ท้องถ่ิน เช่น  ค่าเคร่ืองด่ืม  ค่า

ค่าอาหาร ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์

เอกสาร

 

45

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม

พ.ศ. 2565
โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ. 2564
ท่ี



6.5 โครงการภายใต้แนวทางการสนับสนุนการปฎิบัติงาน  ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

สถานท่ี หน่วย

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

100 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฎิบัติ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 100,000 อบต. ส านักปลัด

 ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย เดินทางไปราชการ ค่าพวงมาลัย บางเลน กองคลัง

หมวดอ่ืน ๆ ค่ากระเข้า  ค่าพวงมาลา  ค่าใช้ กองช่าง

จ่ายในการจัดท าโครงการต่าง ๆ กองสวัสดิการ

ตามภารกิจและหน้าท่ี

 

101 ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ าอุปโภค- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวิเคราะห์คุณภาพ 20,000 อบต. กองช่าง

 บริโภคในเขต อบต.บางเลน น้ าอุปโภคบริโภคในเขต อบต. บางเลน

 บางเลน

102 ค่าตอบแทน เจ้าหน้าท่ีตรวจแบบ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ 20,000 อบต. กองช่าง

 แปลนก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคาร หรือควบคุมงานก่อสร้าง บางเลน

ในเขตพ้ืนท่ี อบต.บางเลน
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โครงการ / กิจกรรมท่ี
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

งบประมาณ
รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม



6.5 โครงการภายใต้แนวทางการสนับสนุนการปฎิบัติงาน  ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

สถานท่ี หน่วย

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

103 เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตาม เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดเชยค่างาน 20,000 อบต. กองช่าง

สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับ บางเลน  

ราคาได้ (ค่า K)

 

104 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ด าเนินการบ ารุงรักษา  และ 350,851 อบต. ส านักปลัด

ครุภัณฑ์  ซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์  บางเลน กองคลัง

ประเภทต่าง ๆ  ให้อยู่ใน กองช่าง

สภาพท่ีใช้งานได้ดี กองสวัสดิการ
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พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ท่ี โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม

งบประมาณ



6.6 ปรับปรุงและพัฒนารายได้

สถานท่ี หน่วย

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

105 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา 160,000 อบต. กองคลัง

 ปรับปรุงระบบข้อมูลแผนท่ีภาษี โครงการปรับปรุงระบบข้อมูล บางเลน

และทะเบียนทรัพย์สิน แผนท่ีภาษีและทะเบียน 

ทรัพย์สิน

 

48

ท่ี โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม
งบประมาณ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



 

 

 

 

 



 

 





 



 









 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

  

 



 









 









 





 













2,605,851









 


