แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

องค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วง

งานนโยบายและแผน
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วง อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

คำนำ
การจัดทาแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วง
จัดทาขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 26 และ ข้อ 27 โดยนาโครงการพัฒ นาที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณและบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางม่วงเป็นหลัก ซึ่งเป็นโครงการที่จะมีการดาเนินงานและใช้จ่ายจากงบประมาณจริง โดยจะแสดงถึง
รายละเอีย ดของโครงการ/กิจ กรรม ที่จ ะดาเนินการ ในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ทั้งหมด รวมทั้งยังได้กาหนด
ช่ ว งระยะเวลาในการด าเนิ น งานให้ มี ค วามชั ด เจนเพื่ อ ความสะดวกในการควบคุ ม ติ ด ตาม และประเมิ น ผล
การดาเนินงาน
อย่างไรก็ตาม การที่จะบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กาหนดได้ ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกั บ
แผนการดาเนินงานฯ ทั้งผู้ปฏิบัติ ผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารขององค์กร จะต้องใช้แผนการดาเนินงานฯ เพื่อเป็น
เครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด
องค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วง
ตุลาคม ๒๕๖3

สารบัญ
เรื่อง
ส่วนที่ ๑ บทนา
-บทนา
-วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนดาเนินงาน
-ขั้นตอนในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
-ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม
-บัญชีสรุปจานวนโครงการพัฒนา กิจกรรม และงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑)
-บัญชีจานวนโครงการพัฒนา กิจกรรม และงบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)
-บัญชีสรุปจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการ
ตามโครงการพัฒนา (แบบ ผด.๐1/๑)
-บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการ(แบบ ผด.๐1/๑)
ตามโครงการพัฒนา (แบบ ผด.๐๒/๑)
ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก
-ประกาศใช้แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4
-เอกสารประกอบการรวบรวมข้อมูลโครงการพัฒนา

หน้า
๑-2
๒
3-4
๔
5-7
8-34
35
36-41

ส่วนที่ ๑
บทนำ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 26 และ ข้อ 27 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
ซึ่งประกอบด้วย องค์กำรบริ ห ำรส่ วนจั งหวัด เทศบำล และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ต้องดำเนินกำรจัดทำแผน
กำรดำเนินงำน
แผนพัฒ นำท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีกำรกำหนด วิสั ยทัศน์ ประเด็นยุทธศำสตร์
เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนำจังหวัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตจั งหวั ด แผนพั ฒ นำอ ำเภอ แผนพั ฒ นำต ำบล แผนพั ฒ นำหมู่ บ้ ำนหรื อ แผนชุ ม ชน
อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความ
ต่ อ เนื่ อ งและเป็ น แผนก้ า วหน้ า และที่ ส าคั ญ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จะต้ อ งด าเนิ น งานในโครงการพั ฒ นา
ให้ ตอบสนองต่อปั ญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ภายใต้พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และหลักธรรมาภิบาล ซึ่งตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
กำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ได้ให้ควำมหมำยของคำว่ำ “แผนกำรดำเนินงำน” หมำยควำมว่ำ แผนกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่แสดงรำยละเอียดแผนงำน โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมที่ดำเนินกำรจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจำปีงบประมำณ นั้น
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบางม่ ว ง ได้ จั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) รวมถึ ง ฉบั บ ที่
มีการแก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ทั้งหมด เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้
คือ “เป็ นองค์กรที่ให้ บริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรดี คนมีคุณธรรมจริยธรรม
น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง มีชื่อเสียงทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น”ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
๒.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและส่งเสริมคุณภำพชีวิต
๓.ยุทธศำสตร์กำรจัดระเบียบชุมชน สังคม กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย และกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด
๔.ยุ ท ธศำสตร์ ก ำรบริ ห ำรจั ด กำร และกำรอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มให้ มี
ประสิทธิภำพอย่ำงยั่งยืน
๕.ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์และสืบสำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น
๖.ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงธรรมำภิบำลและกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
แผนกำรดำเนินงำนเป็นเครื่องมือสำคัญในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่น เพื่อควบคุมกำรดำเนินงำน
ให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมกำรดำเนินงำนและกำรประเมินผล
ลักษณะของแผนกำรดำเนินงำน มีดังนี้
๑.เป็นแผนที่แยกมำจำกแผนพัฒนำท้องถิ่น
๒.จัดทำหลังจำกที่ได้มีกำรจัดทำและประกำศใช้ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีแล้ว
๓.แสดงถึงเป้ำหมำย รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ระยะเวลำดำเนินกำร
/แผนการ…
๑

แผนการดาเนิ นงาน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ขององค์การบริห ารส่วนตาบลบางม่วงจึงมีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) รวมถึงฉบับที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ทั้งหมด
โดยแสดงถึงโครงการ/กิจกรรม ที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วงจะดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ตามที่
ได้รับการจัดสรรหรือตั้งงบประมาณสาหรับดาเนินการไว้เรียบร้อยแล้ว และกาหนดช่วงระยะเวลาในการดาเนินงาน
อย่างชัดเจน

แผนภูมิแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง แผนพัฒนำท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมำณ
และแผนกำรดำเนินงำน

แผนพัฒนาท้องถิน่

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี

แผนการดาเนินงาน ประจาปี

วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
การจั ดทาแผนการดาเนิ น งานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ขององค์การบริห ารส่ วนตาบลบางม่ว ง
มีวัตถุประสงค์ที่สาคัญ ดังนี้
๑.เพื่อแสดงถึงรายระเอียดของแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่ดาเนินการจริงในปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖4 ทั้งหมด ภายใต้กรอบการพัฒนาของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) รวมถึงฉบับที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ทั้งหมด
๒.เพื่อให้ การบริห ารงานขององค์การบริห ารส่ วนตาบลบางม่วงมีความชัดเจนในการปฏิบัติ งาน
มากขึ้น
๓.เพื่ อ ให้ ส ะดวกต่ อ การติ ด ต่ อ ประสานงาน และบู ร ณาการการท างานได้ อ ย่ า งสะดวกและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4.เพื่อให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
/ขั้นตอน…
๒

ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
การจั ดทาแผนการดาเนิ น งานขององค์การบริห ารส่ วนตาบลบางม่วง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4
ได้ดาเนินการจัดทาตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 26 และ ข้อ 27 สรุปได้ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วงเก็บรวบรวม
ข้อมูลโครงการพัฒ นาขององค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วง ที่ได้ตั้ง เป็นงบประมาณดาเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖4 และโครงกำรพัฒ นำจำกหน่ วยงำนรำชกำรส่ วนกลำง ส่ วนภูมิภ ำค รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอื่นๆ
ที่เข้ำมำดำเนินกำรในพื้นทีใ่ นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4
ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทา “ร่างแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4”
-คณะกรรมการสนั บ สนุนการจัดทาแผนพัฒ นาองค์การบริห ารส่ วนตาบลบางม่ว ง จัดท า
“ร่างแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4” โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และกลยุ ท ธ์ ที่ ก าหนดไว้ ในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) รวมถึ งฉบั บ ที่ มี ก ารแก้ ไข เพิ่ ม เติ ม และ
เปลี่ยนแปลงทั้งหมด รวมไปถึงแผนงานต่างๆ ที่กาหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 โดยมีเค้าโครงแผนการดาเนินงาน ๒ ส่วน คือ
ส่วนที่ ๑ บทนา
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ส่วนที่ 3 ภาคผนวก
-คณะกรรมกำรสนั บ สนุ น การจัดท าแผนพัฒ นาองค์การบริห ารส่ ว นต าบลบางม่วง เสนอ
“ร่างแผนการดาเนิ น งานประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4” ที่จัดทาเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ คณะกรรมการพัฒ นา
องค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วงเพื่อพิจารณา
ขั้นตอนที่ ๓ การพิจารณา “ร่างแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4”
-คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วง พิจารณา “ร่างแผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4”
-คณะกรรมการพัฒ นาองค์การบริห ารส่ วนตาบลบางม่วง เสนอ “ร่างแผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4” ที่ผ่านการพิจารณาให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วง
ขั้นตอนที่ ๔ การประกาศแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4
-นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบางม่ ว ง ประกาศเป็ น แผนการด าเนิ น งานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 และปิดประกาศภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย
ทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
-ประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตาบลบางม่วง
-ประชาสัมพันธ์ผ่านกานันและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ในตาบลบางม่วง
-ประชาสัมพัน ธ์ผ่านเว็บไซด์ www.bangmuang.go.th และ faceboook องค์การบริห าร
ส่วนตาบลบางม่วง อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
/แผนภูมิ...
๓

แผนภูมิแสดงขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน

คณะกรรมการสนับสนุนฯ

การรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนฯ

กำรจัดทำร่ำงแผนกำรดำเนินงำนฯ

คณะกรรมการพัฒนาฯ

นายกฯ

-ส่วนกลำง
-ส่วนภูมิภำค
-อปท.
-รัฐวิสำหกิจ
-หน่วยงำนอื่นๆ

กำรพิจำรณำร่ำงแผนกำรดำเนินงำนฯ

กำรประกำศแผนกำรดำเนินงำนฯ

ประโยชน์ของแผนกำรดำเนินงำน
๑.ท าให้ ท ราบถึ ง รายระเอี ย ดของแผนงาน โครงการ และกิ จ กรรมที่ ด าเนิ น การจริ ง ในปี ง บประมาณ
พ.ศ.๒๕๖4 ทั้งหมด ที่บรรจุไว้ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) รวมถึงฉบับที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม และ
เปลี่ยนแปลง ทั้งหมด
๒.ท ำให้ การดาเนิ น งานขององค์ก ารบริห ารส่ วนตาบลบางม่ว งมี ความชัด เจนบรรลุ เป้าหมายตามกรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด รวมไปถึงกำรดำเนินงำนเป็นไปอย่ ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ทั้งด้ำนงบประมำณ วัสดุ
อุปกรณ์ บุคลำกร และกำรบริหำรจัดกำร
๓.ทาให้สะดวกต่อการติดต่อ ประสานงาน และบูรณาการการทางานได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ
๔.ใช้เป็ นเครื่องมือในกำรควบคุมกำรดำเนินงำน ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำนให้ เป็นไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพ

๔

แบบ ผด.๐๑

ส่วนที่ ๒
บัญชีสรุปจำนวนโครงกำร กิจกรรม และงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงม่วง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ยุทธศำสตร์/แผนงำน

จำนวนโครงกำร
ทีด่ ำเนินกำร

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงกำรทัง้ หมด

10
10

18.8
18.8

จำนวนโครงกำร
ทีด่ ำเนินกำร

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงกำรทัง้ หมด

1) แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

6

11.3

๒) แผนงำนงบกลำง

9

๓) แผนงำนกำรศึกษำ
4) แผนงำนสำธำรณสุข

๑.ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
๑) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
รวม
ยุทธศำสตร์/แผนงำน

จำนวนงบประมำณ
(บำท)
5,999,000
5,999,000
จำนวนงบประมำณ
(บำท)

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมำณ
24.6
24.6

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
-กองช่ำง

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมำณ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

350,000

1.4

-งำนส่งเสริมอำชีพและ
พัฒนำสตรี

16.9

2,658,800

10.9

-กองคลัง
-สำนักงำนปลัด

3

5.7

13,190,000

54.2

-งำนส่งเสริมกำรศึกษำ
ศำสนำและวัฒนธรรม

3

5.7

125,000

0.5

-งำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย

21

39.6

16,323,800

67

๒.ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำและส่งเสริมคุณภำพชีวิต

รวม

๕

ยุทธศำสตร์/แผนงำน

จำนวนโครงกำร
ทีด่ ำเนินกำร

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงกำรทัง้ หมด

จำนวนงบประมำณ
(บำท)

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมำณ

5

9.4

238,000

0.9

รวม

5

9.4

238,000

0.9

ยุทธศำสตร์/แผนงำน

จำนวนโครงกำร
ทีด่ ำเนินกำร

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงกำรทัง้ หมด

2
1
3

3.8
1.9
5.7

จำนวนโครงกำร
ทีด่ ำเนินกำร

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงกำรทัง้ หมด

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

๓.ยุทธศำสตร์ กำรจัดระเบียบชุมชน สังคม กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย และกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
๑) แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

๔.ยุทธศำสตร์ กำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ให้มีประสิทธิภำพอย่ำงยั่งยืน
1) แผนงำนกำรเกษตร
2) แผนงำนเคหะและชุมชน
รวม

ยุทธศำสตร์/แผนงำน

จำนวนงบประมำณ
(บำท)
70,000
420,000
490,000

จำนวนงบประมำณ
(บำท)

-งำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมำณ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

0.3
1.7
2

-งำนนโยบำยและแผน
-กองคลัง

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมำณ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
-งำนนโยบำยและแผน
-งำนส่งเสริมกำรศึกษำ
ศำสนำ และวัฒนธรรม
-งำนสวัสดิกำรและ
พัฒนำชุมชน

๕.ยุทธศำสตร์ กำรอนุรักษ์และสืบสำน ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น
1) แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
รวม

2

3.8

100,000

0.4

2

3.8

100,000

0.4

๖

ยุทธศำสตร์/แผนงำน

จำนวนโครงกำร
ทีด่ ำเนินกำร

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงกำรทัง้ หมด

1

1.9

๒) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

7

๓) แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร
4) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
รวม
รวมทัง้ สิน้

1
3
12
53

๖.ยุทธศำสตร์ กำรสร้ำงธรรมำภิบำลและกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
๑) แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

จำนวนงบประมำณ
(บำท)

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมำณ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

25,000

0.1

13.2

397,900

1.6

1.9
5.7
22.7
100

50,000
729,000
1,201,900
24,352,700

0.2
2.9
4.9
100

-งำนนโยบำยและแผน
-งำนบริหำรงำนบุคคล
-งำนกฎหมำยและคดี
-งำนนโยบำยและแผน
-กองช่ำง

๗

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
องค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วง อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

1

โครงการวางท่อระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็กเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3
(ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 67/78)

2

โครงการก่อสร้างรางส่งน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ตัวยู) หมู่ที่ 6
บ้านนางพวง บุญสุข
ถึงนายอมร นิว้ เนย
(ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 61/78)
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
(Boxculverts) หมู่ที่ 9
(ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 65/78)

3

รวม

3 โครงการ

ท่อระบายน้า คสล. ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60
เมตร จานวน 7 ท่อนสภาพ
เดิมวางท่อระบายน้า คสล.
ขนาด 0.30 เมตร
ขนาดปากภายในกว้าง
2 เมตร สูง 1.50 เมตร
ยาว 62 เมตร
ขนาดกว้าง 2.10 เมตร x
2.10 เมตร ความยาว 8
เมตร พร้อมประตูเหล็กเปิดปิด

26,000 หมู่ที่ 3 จุดที่ตั้ง
บริเวณนานาย
ชูเกียรติ สดจิตร

กองช่าง

500,000 บ้านนางพวง ถึง
นายอมร นิว้ เนย
หมู่ที่ 6
ตาบลบางม่วง

กองช่าง

350,000 หมู่ที่ 9 จุดที่ตั้ง
โครงการคลองบึง
คาช่วงถนนข้าม
คลองสายสันพิงค์แควใหญ่
876,000

กองช่าง

8

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖4

ก.พ.

พ.ศ. ๒๕๖3

ม.ค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ธ.ค.

สถานทีด่ าเนินการ

พ.ย.

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

๑.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้าเพือ่ การเกษตร
๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ

1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6
เหล็ก หมู่ที่ 10 จุดข้ามคลองตะคล้อ เมตร ระยะทางยาว 38
(ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 64/78) เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีต
ช่วงขยายทางเชื่อมทางแยก
รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
244.50 เมตร และลงหิน
คลุกไหล่ทาง 2 ข้าง กว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร

118,000 หมู่ที่ 10 จุดข้าม
คลองตะคล้อ

กองช่าง

2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 (ซอยนายสมศักดิ์ สระ
ทองอ่อน)
(ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 64/78)

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3
เมตร ระยะทางยาว 135
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 405
ตารางเมตร และลงหินคลุก
ไหล่ทางสองข้าง กว้างข้าง
ละ 0.50 เมตร

193,000 หมู่ที่ 8
(ซอยนายสมศักดิ์
สระทองอ่อน)

กองช่าง

3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8
ซอยนางสมัย เหลือบุญมี
(ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 65/78)

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3
เมตร ระยะทางยาว 69
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีที่ไม่น้อยกว่า 207 ตาราง
เมตร และลงหินคลุกไหล่
ทาง 2 ข้าง กว้างข้างละ
0.50 เมตร

98,000 หมู่ที่ 8
ซอยนางสมัย
เหลือบุญมี

กองช่าง

๙

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ. ๒๕64

ก.พ.

พ.ศ. ๒๕๖3

ม.ค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ธ.ค.

สถานทีด่ าเนินการ

พ.ย.

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

ลาดับ
ที่

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาการคมนาคม
๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ

1

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ส.ค.

ก.ย.

100,000 หมู่ที่ 1 – 12
ตาบลบางม่วง

กองช่าง

1,509,000

วางท่อ PVC ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิว้
จานวน 66 ท่อน และ
ประตูน้า เปิด-ปิด จานวน 1
จุด พร้อมท่อสาหรับติดตั้ง
มาตรวัดน้าจานวน 8 จุด
จุดเริ่มต้น บ้านนางสารวย
กันทวงษ์ ถึง บ้านนาย
ประสพ ฉวีทอง

34,000 หมู่ที่ 1 จุดเริ่มต้น
บ้านนางสารวย
กันทวงษ์
ถึงบ้านนายประสพ
ฉวีทอง

พ.ค.

เม.ย.

พ.ศ. ๒๕64

มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3

ก.พ.

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ม.ค.

สถานทีด่ าเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ
โครงการขยายท่อเมนต์ประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1
(ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 66/78)

1,000,000 หมู่ที่ 10
กองช่าง
สายบ้านนายแสวง
โพธิ์รักษา ถึงบ้าน
นางยมลพร ชาวนา

ต.ค.

ลาดับ
ที่

ก.ค.

5 โครงการ

มิ.ย.

รวม

มิ.ย.

ลงหินคลุกซ่อมแซมถนน
สาธารณะพื้นที่สาธารณะ
ภายในตาบลบางม่วง
หมู่ที่ 1-12

พ.ค.

โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน
สาธารณะพื้นที่สาธารณะภายใน
ตาบลบางม่วง หมู่ที่ 1-12
(ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 65/78)

พ.ศ. ๒๕64

เม.ย.

5

พ.ศ. ๒๕๖3

มี.ค.

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6
เมตร ระยะทางยาว 352
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีที่ไม่น้อยกว่า 2,112
ตารางเมตร และลงหินคลุก
ไหล่ทาง 2 ข้าง กว้างข้างละ
0.50 เมตร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
สายบ้านนายแสวง โพธิ์รักษา ถึง
บ้านนางยมลพร ชาวนา หมู่ที่ 10
(ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 65/78)

สถานทีด่ าเนินการ

ม.ค.

4

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ

พ.ย.

โครงการ

ต.ค.

ลาดับ
ที่

กองช่าง

๑๐

โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพ
(ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 56/78)

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

580,000 หมู่ที่ 7 จุดเริ่มต้น กองช่าง
โครงการต่อจากท่อ
ระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็กเดิม
บริเวณท่าทราย
แม่น้าปิง

614,000

1.เพื่อเพิ่มพูนทักษะฝีมอื
และการทางานเป็นกลุ่มแก่
สมาชิกตลอดจนประชาชน
ในกลุ่ม
2.เสริมสร้างอาชีพและ
รายได้ให้แก่ชุมชน ลดปัญหา
การว่างงาน
3.เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล
และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

15,๐๐๐ ห้องประชุม
อบต.บางม่วง

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ. ๒๕64

ม.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3

ธ.ค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ย.

สถานทีด่ าเนินการ

ต.ค.

๒.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวติ
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และอาชีพเพือ่ เพิม่ รายได้ให้แก่ประชาชน
๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ
(บาท)
1

พ.ค.

2 โครงการ

พ.ศ. ๒๕64

เม.ย.

รวม

พ.ศ. ๒๕๖3

มี.ค.

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.60 เมตร (มอก.ชั้น3)
จานวน 140 ท่อน และบ่อ
พัก คสล. จานวน 7 บ่อ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

โครงการวางท่อระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7
(ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 67/78)

สถานทีด่ าเนินการ

ม.ค.

2

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ

พ.ย.

โครงการ

ต.ค.

ลาดับ
ที่

งานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
(งานส่งเสริมอาชีพ
และพัฒนาสตรี)

๑๑

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ 2564
(ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า ๓7/78)

รวม

1 โครงการ

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

พ.ค.

เม.ย.

65,000

1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของเด็กฯ
2.เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้า
แสดงออก กล้าคิด กล้าทาฯ
3.เพื่อพัฒนาความสามารถ
ของเด็กตามความสนใจ ฯ
4.เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ชุมชน และ
ผู้ปกครอง เห็นความสาคัญ
และมีส่วนร่วมฯ
5.เพื่อตอบสนองนโยบาย
ของรัฐฯ

23,000 ที่ทาการ
อบต.บางม่วง

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ. ๒๕64

ก.พ.

พ.ศ. ๒๕๖3

ม.ค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ธ.ค.

กลยุทธ์ที่ ๓ สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็ก สตรี ผูส้ ูงอายุ และผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม
๑) แผนงานการศึกษา
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
สถานทีด่ าเนินการ
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ
(บาท)

1

(งานนโยบายและ
แผน)

พ.ย.

ลาดับ
ที่

2 โครงการ

พ.ศ. ๒๕64

งานสร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน

ต.ค.

รวม

50,000 -อบต.บางม่วง
-จังหวัดที่มีแหล่ง
เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงหรือที่
เกี่ยวข้อง

พ.ศ. ๒๕๖3

มี.ค.

1.เพื่อส่งเสริมความรู้
ตามแนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่
ประชาชน ฯ
2.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ได้ศึกษาเรียนรู้
พระราชกรณียกิจต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
3.เพื่อเป็นการเผยแพร่
พระราชกรณียกิจต่างๆ ฯ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

โครงการส่งเสริมความรู้ตามแนวทาง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง
(ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 58/78)

สถานทีด่ าเนินการ

ม.ค.

2

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ

พ.ย.

โครงการ

ต.ค.

ลาดับ
ที่

งานการศึกษา

23,000

๑๒

1

2

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
การพัฒนาสตรีและครอบครัว
(ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 56/78)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
(ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 57/78)

1.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
สร้างความรู้ ทักษะ ในการ
พัฒนาตนเองของสตรี
ให้มีประสิทธิภาพ
2.เพื่อพัฒนาและสร้าง
ครอบครัวที่เข้มแข็งเพื่อ
สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว
3.เพื่อสร้างความอบอุ่นและ
ความเข้มแข็งของ
คนในครอบครัว
1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชน ได้รับความรู้
ความเข้าใจ เกีย่ วกับบทบาท
หน้าที่ของเด็กและเยาวชน
2.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้รับความรู้
เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด
ฯ
3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชน รูจ้ ักมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติฯ
4.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ
ในการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในระบบประชาธิปไตย
5.เพื่อสร้างเวทีในการฝึก
การเป็นผู้นา กล้าแสดงออก
สร้างความสามัคคี
การทางานเป็นทีม ฯ

15,000 ห้องประชุม
อบต.บางม่วง

งานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
(งานส่งเสริมอาชีพ
และพัฒนาสตรี)

15,000 ห้องประชุม
อบต.บางม่วง

งานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

(งานสวัสดิการ
และพัฒนา
ชุมชน)

๑๓

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

พ.ศ. ๒๕64

มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3

ก.พ.

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ม.ค.

สถานทีด่ าเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ

ต.ค.

ลาดับ
ที่

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ศ. ๒๕64

งานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

(งานสวัสดิการ
และพัฒนา
ชุมชน)
45,000

๑

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
(ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 51/78)

จ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้กับ
ผู้สูงอายุในตาบลบางม่วง

๒

เบี้ยความพิการ
(ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 51/78)

จ่ายเป็นเงินให้กับ
คนพิการหรือทุพพลภาพ
ในตาบลบางม่วง

๓

เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
(ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 51/78)

จ่ายเป็นเงินให้กับ
ผู้ป่วยเอดส์ในตาบลบางม่วง

รวม

3 โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

10,800,000 ตาบลบางม่วง

สานักปลัด
กองคลัง

2,300,000 ตาบลบางม่วง

สานักปลัด
กองคลัง

90,000 ตาบลบางม่วง

สานักปลัด
กองคลัง

พ.ศ. ๒๕๖3

พ.ศ. ๒๕64

พ.ค.

สถานทีด่ าเนินการ

เม.ย.

งบประมาณ
(บาท)

มี.ค.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ

ก.พ.

๒) แผนงานงบกลาง
โครงการ

พ.ศ. ๒๕๖3

ม.ค.

ลาดับ
ที่

3 โครงการ

15,000 อบต.บางม่วง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ธ.ค.

รวม

1.เพื่อเตรียมความพร้อมสู่
การเป็นผู้สูงอายุอย่างมี
คุณภาพ
2.เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ตนเอง การดูแล คุ้มครอง
และพิทักษ์สิทธิ์ผู้สูงอายุ

สถานทีด่ าเนินการ

พ.ย.

โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ
(ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 57/78)

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

3

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ

ต.ค.

โครงการ

ต.ค.

ลาดับ
ที่

13,190,000

๑๔

1

2

โครงการส่งเสริมพัฒนาการและ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
(ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 38/78)

1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย
ได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง
2.เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย
มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย
สังคม อารมณ์ จิตใจ และ
สติปัญญาที่ดี
3.เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู
ผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาและส่งเสริม
พัฒนาการให้กับเด็กปฐมวัย
4.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างเด็กปฐมวัย
ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก
และเจ้าหน้าที่โครงการ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
1.ค่าอาหารกลางวัน
การบริหารสถานศึกษา
จานวน 416,500 บาท
(ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 38/78) 2.ค่าจัดการเรียนการสอน
(รายหัว)
จานวน 144,500 บาท
3.ค่าหนังสือเรียน
จานวน 12,000 บาท
4.ค่าอุปกรณ์การเรียน
จานวน 12,000 บาท
5.ค่าเครื่องแบบนักเรียน
จานวน 18,000 บาท
6.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จานวน 25,800 บาท

70,000 ตาบลบางม่วงและ
สถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ

งานการศึกษา

628,800 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล
บางม่วง

งานการศึกษา

(งานส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)

(งานส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)

๑๕

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ. ๒๕64

ก.พ.

พ.ศ. ๒๕๖3

ม.ค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ธ.ค.

สถานทีด่ าเนินการ

พ.ย.

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

ลาดับ
ที่

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มคี ุณภาพ
๑) แผนงานการศึกษา
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ

4

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมของเด็ก
และเยาวชนในตาบลบางม่วง
(ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 41/78)

1.ค่าหารเสริม(นม)
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบางม่วง
จานวน 3 ศูนย์
จานวน 163,000 บาท
2.ค่าอาหารเสริม (นม)
ให้กับนักเรียน
ร.ร.บ้านคุ้งวารี
ร.ร.วัดยางงาม
(ประชาพัฒนา)
และ ร.ร.วัดนิเวศวุฒาราม
จานวน 562,000 บาท

1.เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ได้เข้าอบรมและทากิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมอันดีงาม
2.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้รับการพัฒนา
จิตใจอยู่บนพื้นฐานของ
คุณธรรม จริยธรรม ฯ
3.เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ได้ใช้ประโยชน์ในการ
ใช้เวลาว่างด้วยการฝึกอบรม
ตนเองให้เป็นผู้นาที่ดีและ
มีความสามารถ

725,0๐๐ สถานศึกษาใน
สังกัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล
บางม่วง

งานการศึกษา

20,000 ศาลาปฏิบัตธิ รรม
วัดยางงาม
หรือวัดที่ใกล้เคียง

งานการศึกษา

(งานส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)

(งานส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)

โรงเรียน
วัดยางงาม
(ประชาพัฒนา)

๑๖

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ. ๒๕64

เม.ย.

พ.ศ. ๒๕๖3

มี.ค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานทีด่ าเนินการ

ม.ค.

ค่าอาหารเสริม(นม)
(ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 40/78)

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

3

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ

พ.ย.

โครงการ

ต.ค.

ลาดับ
ที่

6

7

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านคุ้งวารี
(ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 42/78)

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
วัดนิเวศวุฒาราม
(ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 42/78)

20,000 ศาลาปฏิบัตธิ รรม
วัดยางงาม
หรือวัดที่ใกล้เคียง

งานการศึกษา
(งานส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)

โรงเรียน
วัดยางงาม
(ประชาพัฒนา)

188,000 โรงเรียนบ้านคุ้งวารี งานการศึกษา
(งานส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)

โรงเรียน
บ้านคุ้งวารี
712,000 โรงเรียน
วัดนิเวศวุฒาราม

งานการศึกษา
(งานส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)

โรงเรียน
วัดนิเวศวุฒาราม

๑๗

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ. ๒๕64

เม.ย.

พ.ศ. ๒๕๖3

มี.ค.

1.เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ได้เข้าอบรมและทากิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมอันดีงาม
2.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้รับการพัฒนา
จิตใจอยู่บนพื้นฐานของ
คุณธรรม จริยธรรม ฯ
3.เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ได้ใช้ประโยชน์ในการ
ใช้เวลาว่างด้วยการฝึกอบรม
ตนเองให้เป็นผู้นาที่ดีและ
มีความสามารถ
1.เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ด้านร่างกายให้แก่นกั เรียน
2.เพื่อให้นักเรียนทั้งโรงเรียน
มีอาหารกลางวันรับประทาน
ทุกคน ฯ
3.เพื่อส่งเสริมและ
บารุงสมองให้กับนักเรียน
ได้มีสติปัญญาที่ดี
ในการเรียนรู้
1.เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ด้านร่างกายให้แก่นกั เรียน
2.เพื่อให้นักเรียนทั้งโรงเรียน
มีอาหารกลางวันรับประทาน
ทุกคน ทุกวันที่เปิด
ทาการเรียนการสอน
3.เพื่อส่งเสริมและบารุง
สมองให้กับนักเรียนได้มี
สติปัญญาที่ดีในการเรียนรู้

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารของเด็กและเยาวชน
(ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 41/78)

สถานทีด่ าเนินการ

ม.ค.

5

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ

พ.ย.

โครงการ

ต.ค.

ลาดับ
ที่

1

รวม

1 โครงการ

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

พ.ค.

เม.ย.

โรงเรียน
วัดยางงาม
(ประชาพัฒนา)

2,635,800

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนโครงการ
พระราชดาริด้านสาธารณสุข
ให้แก่คณะกรรมการหมูบ่ ้าน
จานวน ๑๒ หมูบ่ ้าน
แห่งละ 20,000 บาท

240,000 ตาบลบางม่วง

พ.ค.

พ.ศ. ๒๕64

เม.ย.

พ.ศ. ๒๕๖3

มี.ค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานทีด่ าเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสขุ ภาวะทีด่ ี
๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ
เงินอุดหนุนโครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
(ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 45/78)

(งานส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)

พ.ย.

ลาดับ
ที่

8 โครงการ

พ.ศ. ๒๕64

งานการศึกษา

ต.ค.

รวม

272,000 โรงเรียนวัดยางงาม
(ประชาพัฒนา)

พ.ศ. ๒๕๖3

มี.ค.

1.เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ด้านร่างกายให้แก่นกั เรียน
2.เพื่อให้นักเรียนทั้งโรงเรียน
มีอาหารกลางวันรับประทาน
ทุกคนทุกวันที่เปิด
ทาการเรียนการสอน
3.เพื่อส่งเสริมและ
บารุงสมองให้กับนักเรียน
ได้มีสติปัญญาที่ดี
ในการเรียนรู้

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดยางงาม(ประชาพัฒนา)
(ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 42/78)

สถานทีด่ าเนินการ

ม.ค.

8

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ

พ.ย.

โครงการ

ต.ค.

ลาดับ
ที่

งานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
(งานสวัสดิการและ
พัฒนาชุมชน)

240,000

๑๘

1

2

โครงการสารวจข้อมูล
ประชากรสุนัขและแมว
(ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 43/78)

1.เพื่อป้องกันการเกิด
โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง
ภายในเขต อบต.บางม่วง
2.เพื่อสนองพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารีฯ
3.เพื่อให้ทราบข้อมูล
ประชากรสุนัขและแมว
ภายในตาบล

15,000 ตาบลบางม่วง

โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า (ภายใต้โครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี)
(ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 44/78)

1.เพื่อให้อาสาสมัครได้
รับทราบข้อมูลวิธีการฉีดยา
ให้กับสุนัขและแมว
อย่างถูกวิธี
2.เพื่อควบคุมและป้องกัน
เฝ้าระวังในเรื่องโรค
สัตว์ติดคนฯ
3.เพื่อเป็นการเผยแพร่
และให้ความรู้เรื่องโรค
พิษสุนัขบ้า
4.เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องพิษสุนัขบ้า ฯ
5.ดาเนินการตาม
พระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬภร
ณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

50,000 พื้นที่หมู่ที่ 1-12 /
วัด/โรงเรียน/
สถานที่สาธารณ

งานสาธารณสุข
(งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย)

งานสาธารณสุข
(งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

๑๙

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ. ๒๕64

เม.ย.

พ.ศ. ๒๕๖3

มี.ค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานทีด่ าเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ

พ.ย.

๒) แผนงานสาธารณสุข
โครงการ

ต.ค.

ลาดับ
ที่

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้โครงการ
ชุมชนปลอดภัยแก่ประชาชน
โรงเรียน หน่วยงานเอกชนและ
หน่วยงานราชการ
(ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 32/78)

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

พ.ค.

เม.ย.

125,000

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้รับความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับ
ภัยอันตรายต่างๆ
2.เพื่อป้องกันการสูญเสีย
ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
จากภัยอันตรายต่างๆ
3.เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการ
เกิดภัยที่สามารถป้องกันได้
(ต่อหน้า 21)

30,๐๐๐ ตาบลบางม่วง

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ. ๒๕64

ก.พ.

พ.ศ. ๒๕๖3

ม.ค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ธ.ค.

๓.ยุทธศาสตร์ การจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
สถานทีด่ าเนินการ
ที่
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ
(บาท)
1

พ.ศ. ๒๕64

(งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

พ.ย.

3 โครงการ

งานสาธารณสุข

ต.ค.

รวม

60,000 พื้นที่หมู่ที่ 1-12 /
วัด/โรงเรียน/
สถานที่สาธารณ

พ.ศ. ๒๕๖3

มี.ค.

1.เพื่อลดอัตราผู้ป่วยด้วย
โรคไข้เลือดออก
2.เพื่อกาจัดลูกน้ายุงลายซึ่ง
เป็นพาหะของโรคไม่ให้เกิด
การระบาด
3.เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการดาเนิน
กิจกรรมป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกในบ้าน
4.เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
อันดีระหว่าง อบต.บางม่วง
กับชุมชนในการควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
(ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 45/78)

สถานทีด่ าเนินการ

ม.ค.

3

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ

พ.ย.

โครงการ

ต.ค.

ลาดับ
ที่

งานรักษาความ
สงบภายใน
(งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย)

๒๐

(ต่อจากหน้า 20)

2

รวม

โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่-สงกรานต์
(ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 38/78)

2 โครงการ

4.เพื่อลดความเสียหายหรือ
การสูญเสียจากภัยในชุมชน
5.เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชน ให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้นาไปสู่ชุมชน
เข้มแข็งด้านการป้องกันภัย
1.เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์
2.เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน
เกิดความตื่นตัวและ
ตระหนักถึงความปลอดภัย
บนท้องถนน
3.เพื่อสร้างจิตสานึก
ให้ประชาชน ตระหนักถึง
หน้าที่ของตนในการมีส่วน
ร่วมในการช่วยเหลือสังคม
4.เพื่อจัดจุดพักรถ และ
จุดบริการฯ
5.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

10,๐๐๐ ตาบลบางม่วง

งานรักษาความ
สงบภายใน
(งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย)

40,๐๐๐

๒๑

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ. ๒๕64

เม.ย.

พ.ศ. ๒๕๖3

มี.ค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานทีด่ าเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ

พ.ย.

โครงการ

ต.ค.

ลาดับ
ที่

1

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัตกิ าร
จิตอาสาภัยพิบัติ
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 30/78)

1.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
และความเข้มแข็งให้แก่
อปท.ให้มีบุคลากรที่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ชว่ ยเหลือ จพง.
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านสา
ธารณภัยเบือ้ งต้นฯ
3.เพื่อพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานกูภ้ ัยในภาวะ
ฉุกเฉินให้เป็นระบบฯ
2.เพื่อเป็นการทบทวน
ความรู้และเพิ่มเติมวิชาการ
พร้อมทั้งให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้เรียนรู้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ฯ
3.เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมในด้านร่างกาย
จิตใจ ฯ
4.เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
กระตุ้นให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม มีจิตสานึก
รับผิดชอบต่อหน้าที่
ในงานป้องกันฯ
5.เพื่อเป็นการส่งเสริมความ
สามัคคี กระบวนการทางาน
เป็นทีม การมีจิตอาสาฯ

108,๐๐๐ ตาบลบางม่วง

งานรักษาความ
สงบภายใน
(งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย)

(ต่อหน้า 23)

๒๒

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ. ๒๕64

ก.พ.

พ.ศ. ๒๕๖3

ม.ค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ธ.ค.

สถานทีด่ าเนินการ

พ.ย.

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

ลาดับ
ที่

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ

(ต่อจากหน้า 22)

2

3

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับอัคคีภัยให้กับสถานศึกษา
ในตาบลบางม่วง
(ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 32/78)

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
(ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 31/78)

6.เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการช่วยเหลือ ดูแล
เฝ้าระวัง ป้องกัน หมู่บ้าน
ชุมชนของตนเอง จาก
เหตุทางสาธารณภัยต่างๆ ฯ
7.เพื่อสนับสนุนการดารง
รักษาการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขฯ
1.เพื่อให้นักเรียน
ในสถานศึกษา มีความรู้
ทักษะ ในการระงับเหตุ
อัคคีภัย โดยปฏิบัติได้อย่าง
ถูกวิธี
2.เพื่อเป็นการป้องกัน
การสูญเสียทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สินอันเกิดจากอัคคีภยั
3.เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการ
เกิดอัคคีภัยในสถานศึกษา
ได้มีความรู้ ทักษะ ในการ
ป้องกันอัคคีภัย
1.เพื่อเป็นกาลังสนับสนุนใน
การป้องกันภัยและช่วย
ปฏิบัติงานในกิจการของ
อปท. ฯ
2.เพื่อเป็นการทบทวน
ความรู้และเพิ่มเติมวิชาการฯ
(ต่อหน้า 24)

40,๐๐๐ ตาบลบางม่วง

งานรักษาความ
สงบภายใน
(งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย)

50,๐๐๐ ตาบลบางม่วง

งานรักษาความ
สงบภายใน
(งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย)

๒๓

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ. ๒๕64

เม.ย.

พ.ศ. ๒๕๖3

มี.ค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานทีด่ าเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ

พ.ย.

โครงการ

ต.ค.

ลาดับ
ที่

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

พ.ค.

พ.ศ. ๒๕64

เม.ย.

พ.ศ. ๒๕๖3

มี.ค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานทีด่ าเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ

พ.ย.

โครงการ

ต.ค.

ลาดับ
ที่

(ต่อจากหน้า 24)
3.เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับการ
อบรม ฯ
4.เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
กระตุ้นให้มีจิตสานึก
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ฯ
5.เพื่อเป็นการส่งเสริมความ
สามัคคี การทางานเป็นทีมฯ
6.เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการช่วยเหลือ ดูแล
เผ้าระวัง ป้องกัน ฯ
7.เพื่อสนับสนุนและดารง
รักษาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ฯ
๑๙๘,๐๐๐

1

โครงการดาเนินงานฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น ของโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.)
(ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 69/78)

1.เพื่อร่วมสนอง
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
ในการเข้าร่วมโครงการฯ
(อพ.สธ.)

60,000 ตาบลบางม่วง

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ. ๒๕64

ก.พ.

พ.ศ. ๒๕๖3

ม.ค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ธ.ค.

๔.ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ และการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้มปี ระสิทธิภาพอย่างยัง่ ยืน
กลยุทธ์ที่ ๑ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมได้รบั การอนุรกั ษ์และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
1) แผนงานการเกษตร
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
สถานทีด่ าเนินการ
ที่
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ
(บาท)

พ.ย.

3 โครงการ

ต.ค.

รวม

งานเกษตร
(งานนโยบาย
และแผน)

(ต่อหน้า25)

๒๔

(ต่อจากหน้า 24)

2

โครงการรณรงค์และส่งเสริม
การปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
ในหลวงรัชกาลที่ 10 และ
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องใน
วันสาคัญเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและ
พัฒนาภูมิทัศน์ของตาบลให้มีต้นไม้
เพิ่มขึ้น
(ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 70/78)

2.เพื่อศึกษาและเรียนรู้
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทั้งทรัพยากรทางกายภาพ
(สิ่งที่ไม่มีชีวิต) ฯลฯ
3.เพื่อเป็นการสร้างภาคี
เครือข่ายการทางาน
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่
1.เพื่อเป็นการเฉลิม
พระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ ัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนี พันปีหลวง
2.เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
3.เพื่อเป็นการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทฯ

10,000 ตาบลบางม่วง

งานอนุรักษ์
แหล่งน้าและป่า
ไม้
(งานนโยบาย
และแผน)

(ต่อหน้า 26)

๒๕

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ. ๒๕64

เม.ย.

พ.ศ. ๒๕๖3

มี.ค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานทีด่ าเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ

พ.ย.

โครงการ

ต.ค.

ลาดับ
ที่

ส.ค.

ก.ย.

ส.ค.

ก.ย.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕64

เม.ย.

สถานทีด่ าเนินการ

พ.ศ. ๒๕๖3

มี.ค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานทีด่ าเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ

พ.ย.

โครงการ

ต.ค.

ลาดับ
ที่

(ต่อจากหน้า 25)
4.เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชน
ในตาบลบางม่วง
ได้ทากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ร่วมกัน
เพื่อสร้างความสามัคคี
ภายในชุมชน

๑

ค่าบริการกาจัดขยะมูลฝอย
(ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 54/78)

รวม

1 โครงการ

ค่าบริการกาจัดขยะมูลฝอย
ให้แก่เทศบาลนคร
นครสวรรค์/องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครสวรรค์/
บริษัทรับทาการเก็บ
ขนขยะ ฯลฯ

42๐,๐๐๐ ตาบลบางม่วง

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

พ.ศ. ๒๕64

มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3

ก.พ.

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ

ธ.ค.

2) แผนงานเคหะและชุมชน
โครงการ

70,๐๐๐

พ.ย.

ลาดับ
ที่

2 โครงการ

ต.ค.

รวม

กองคลัง

42๐,๐๐๐

๒๖

๑

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสาคัญ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
จัดกิจกรรมวันสาคัญทาง
(ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 49/78) ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
ต่างๆ เช่น งานแห่เทียน
จานาพรรษา งานแข่งเรือ
งานลอยกระทง
งานประเพณีสงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุ และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

50,000 ตาบลบางม่วง

งานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
(งานนโยบายและ
แผน)
(งานส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)
(งานสวัสดิการและ
พัฒนาชุมชน)

2

ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี
(ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 49/78)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงาน
รัฐพิธี กิจกรรมหรือโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ
การดาเนินการหรือ
สนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

50,000 ตาบลบางม่วง

งานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
(งานนโยบายและ
แผน)
(งานส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)
(งานสวัสดิการและ
พัฒนาชุมชน)

รวม

2 โครงการ

10๐,๐๐๐

๒๗

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

พ.ศ. ๒๕64

ธ.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3

พ.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ต.ค.

๕.ยุทธศาสตร์ การอนุรกั ษ์และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
กลยุทธ์ที่ ๑ อนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
สถานทีด่ าเนินการ
ที่
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ
(บาท)

1

รวม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประชาคมตาบลและการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นประจาปี
(ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 55/78)

1 โครงการ

1.เพื่อชี้แจงและแจ้ง
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
รับทราบปัญหา
ความต้องการฯ
2.เพื่อนาเสนอกิจกรรม/
โครงการพัฒนาที่ประชาชน
ในพื้นที่มีความต้องการ
ไปจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
3.เพื่อให้การจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สอดคล้องและเป็นไปตาม
หลักสาคัญ 5 ประการ
4.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
5.เพื่อดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่ของ อบต.

25,000 ตาบลบางม่วง

งานสร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน
(งานนโยบายและ
แผน)

25,๐๐๐

๒๘

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

พ.ศ. ๒๕64

ธ.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3

พ.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ต.ค.

๖.ยุทธศาสตร์ การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทกุ ภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ ตามหลักประชารัฐ
๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
สถานทีด่ าเนินการ
ที่
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ
(บาท)

1

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติ
ราชการและพัฒนาท้องถิ่น
(ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 10/78)

1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการเพิ่มพูนความรู้
พัฒนาทักษะ ความสามารถ
ประสิทธิภาพฯ
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้มีพัฒนาการปฏิบัติงานใน
รูปแบบบูรณาการฯ
3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ทัศนคติที่ดีปลูกฝังจิตสานึก
ทั้งต่อองค์กร ต่อตนเอง และ
สาธารณะฯ
4.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้นาความรู้จากการศึกษาดู
งานมาประยุกต์ใช้ฯ
5.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้พบปะแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ทัศนคติ
ประสบการณ์ร่วมกันฯ

250,๐๐๐ ตาบลบางม่วง

งานบริหารงาน
ทั่วไป
(งานบริหารงาน
บุคคล)

๒๙

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ. ๒๕64

ม.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3

ธ.ค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ย.

สถานทีด่ าเนินการ

ต.ค.

ลาดับ
ที่

กลยุทธ์ที่ ๒ เพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิราชการและการให้บริการประชาชน
๑) แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ
(บาท)

งานบริหารงาน
ทั่วไป
(งานบริหารงาน
บุคคล)

งานบริหารงาน
ทั่วไป
(งานกฎหมาย
และคดี)

๓๐

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

16,450 ตาบลบางม่วง

พ.ค.

1.เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึก
ด้านจริยธรรมและคุณธรรม
ให้เด็กและเยาวชนฯ
2.เพื่อเสริมสร้างค่านิยม
ที่ถูกต้องให้กับเด็กและ
เยาวชน และให้เกิดจิตสานึก
ที่จะยึดมั่นในการทาความดี
มีความซื่อสัตย์สุจริต
3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนรู้จกั ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ และ
สร้างสรรค์

พ.ศ. ๒๕64

เม.ย.

15,๐๐๐ ตาบลบางม่วง

พ.ศ. ๒๕๖3

มี.ค.

1.เพื่อให้ผู้บริหาร และ
พนักงานของ อบต.บางม่วง
ยึดมั่นในมาตรฐานกลางทาง
จริยธรรมของข้าราชการฯ
2.เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ให้กับผู้บริหาร
และพนักงานของ
อบต.บางม่วง ฯ
3.เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร
และพนักงาน อบต.บางม่วง
ให้มีจิตสานึกในการ
ปฏิบัติงาน ฯ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
(ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 11/78)

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
ให้แก่เด็กและเยาวชน
ในการต่อต้านการทุจริต
(ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 11/78)

สถานทีด่ าเนินการ

ม.ค.

2

3

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ

พ.ย.

โครงการ

ต.ค.

ลาดับ
ที่

งานบริหารงาน
ทั่วไป
(งานกฎหมาย
และคดี)

5

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพือ่ ศึกษาวิจยั
ประเมินผลพัฒนาระบบต่างๆ
(ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 20/78)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสารวจ
วิจัยและประเมินความพึง
พอใจของประชาชนต่อการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
อบต.

18,000 ตาบลบางม่วง

งานบริหารงาน
ทั่วไป

6

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอเมือง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
(ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 21/78)

เงินอุดหนุนโครงการ
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
อาเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
ให้แก่ อบต.กลางแดด

27,000 ตาบลบางม่วง

งานบริหารงาน
ทั่วไป

๓๑

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

11,450 ตาบลบางม่วง

พ.ค.

1.เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ ผู้นา พนักงาน
ส่วนตาบล ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้าง และประชาชน
ทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นฯ
2.เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายใน
ชีวิตประจาวัน ฯ
3.เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารทางราชการ

พ.ศ. ๒๕64

เม.ย.

โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมาย
(ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 12/78)

พ.ศ. ๒๕๖3

มี.ค.

4

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานทีด่ าเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ

พ.ย.

โครงการ

ต.ค.

ลาดับ
ที่

1

โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
บอกจุดหมายปลายทาง
ป้ายแนะนาสถานที่ราชการ
(ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 62/78)

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ลาดับ
ที่

2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ

พ.ค.

7 โครงการ

พ.ศ. ๒๕64

เม.ย.

รวม

60,000 ตาบลบางม่วง

พ.ศ. ๒๕๖3

มี.ค.

สารวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อ
จัดทาบัญชีรายการที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ.
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ.2562 และนาเข้า
ระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2564

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

โครงการสารวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อ
จัดทาบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และนาเข้า
ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
(ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 25/78)

สถานทีด่ าเนินการ

ม.ค.

7

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ

พ.ย.

โครงการ

ต.ค.

ลาดับ
ที่

กองคลัง

๓๙๗,๙๐๐

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
บอกจุดหมายปลายทางป้าย
แนะนาสถานที่ราชการ
บริเวณไหล่ทาง ถนนสาย
นครสวรรค์-พิษณุโลก ทั้ง
สองฝั่ง ประกอบด้วยงาน
-ป้ายประชาสัมพันธ์ น-2
ขนาด 0.75x2.10 เมตร
จานวน 2 ป้าย
-ป้ายแนะนาสถานที่ราชการ
แสดงข้อความยินดีต้อนรับ
บอกจุดหมายปลายทาง
แบบป้าย น-2 0.75x2.40
เมตร แบบ 1 ชุด 2 ชิ้น
จานวน 2 ป้าย

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ. ๒๕64

ม.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3

ธ.ค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ย.

สถานทีด่ าเนินการ

ต.ค.

งบประมาณ
(บาท)

86,000 บริเวณไหล่ทาง
กองช่าง
ถนนสายนครสวรรค์
-พิษณุโลก ทั้ง 2 ฝั่ง

๓๒

กองช่าง

386,000

๓๓

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

2 โครงการ

พ.ศ. ๒๕64

เม.ย.

รวม

300,000 ที่ทาการ
อบต.บางม่วง

พ.ศ. ๒๕๖3

มี.ค.

1.งานปรับปรุงพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก ด้านข้างอาคารที่
ทาการฯ ทั้งสองฝั่ง ฯ
2.งานปรับปรุงเสาโชว์
ด้านข้างอาคารที่เสียหายให้
กลับคืนสภาพเดิม ฯ
3.งานปรับปรุงทาหลังคา
บริเวณช่องว่างระหว่าง
อาคารที่ทาการหลังเดิมและ
อาคารที่ทาการหลังใหม่ ฯ
4.งานปรับปรุงบานหน้าต่าง
ห้องน้า ปรับปรุงรื้อบาน
หน้าต่าง น.3 น.4 ของเดิม
ออก ฯ
5.งานปรับปรุงแผ่นหลังคา
ด้านบนชั้น 2 อาคารที่ทา
การ อบต.บางม่วง ฯ
6.งานปรับปรุงฝ้าเพดานชั้น
สองฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด ฯ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

โครงการปรับปรุงอาคารที่ทาการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วง
อาเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
(ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 63/78)

สถานทีด่ าเนินการ

ม.ค.

2

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ

พ.ย.

โครงการ

ต.ค.

ลาดับ
ที่

โครงการก่อสร้างเสาธงชาติบริเวณ
หน้าที่ทาการองค์การบริหารส่วน
ตาบลบางม่วง
(ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 61/78)

รวม

1 โครงการ

ตัวเสาธงเป็นเหล็ก
Gavanized ไร้สนิมมีความ
สูงไม่น้อยกว่า 18 เมตร
ทาการประกอบติดตั้ง
เรียบร้อย

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

มิ.ย.

สถานทีด่ าเนินการ

343,000 อบต.บางม่วง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖3

พ.ศ. ๒๕64

พ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

เม.ย.

2)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ

1

50,000

มี.ค.

ลาดับ
ที่

(งานนโยบายและ
แผน)

ก.พ.

1 โครงการ

งานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ม.ค.

รวม

50,000 -อบต.บางม่วง
-จังหวัดที่มีสถานที่
สาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ชาติ
ไทย หรือที่เกี่ยวข้อง

มิ.ย.

1.เพื่อปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์
ที่สาคัญของชาติ
2.เพื่อให้ประชาชนเกิด
ความรู้ความเข้าใจในสิทธิ
และหน้าที่ของตนเองในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
3.เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปรองดองสมานฉันท์ มีความ
เข้าใจร่วมกัน เกิดความ
สมัครสมานสามัคคีเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันฯ

พ.ศ. ๒๕64

ธ.ค.

โครงการปกป้องสถาบันและ
เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์ของสถาบัน
มหากษัตริย์ เพื่อเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
(ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 60/78)

พ.ศ. ๒๕๖3

พ.ย.

1

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ต.ค.

ลาดับ
ที่

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข
๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
สถานทีด่ าเนินการ
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ
(บาท)

กองช่าง

343,000

๓๔

แบบ ผด.๐๑/๑

บัญชีสรุปจำนวนครุภณ
ั ฑ์สำหรับทีไ่ ม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4
องค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วง อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ประเภทครุภัณฑ์

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด

จานวนงบประมาณ
(บาท)

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

1) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

12

66.7

1,132,900

89.9

2) แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
3) แผนงำนกำรศึกษำ
4) แผนงำนเคหะและชุมชน

1
2
1
16

5.5
11.1
5.5
88.8

60,000
49,000
7,000
1,248,900

4.7
3.9
0.5
99

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด

2
2
18

11.1
11.1
100

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.ครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน

รวม

ประเภทครุภัณฑ์
1.ครุภณ
ั ฑ์สำรวจ
1) แผนงำนเคหะและชุมชน
รวม
รวมทัง้ สิน้

จานวนงบประมาณ
(บาท)
12,200
12,200
1,261,100

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ
1
1
100

-งำนบริหำรงำนทั่วไป
-กองคลัง
-กองช่ำง
-งำนกำรศึกษำ
-กองช่ำง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
-กองช่ำง

๓๕

แบบ ผด.๐๒/1

บัญชีจำนวนครุภณ
ั ฑ์สำหรับทีไ่ ม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิน่
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงม่วง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

1

จัดซื้อรถจักรยำนยนต์
ขนำด 110 ซีซี
(ปรำกฏในข้อบัญญัติหน้ำ ๑8/78)
จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลำง รถบรรทุก
(ดีเซล) ขนำด 1 ตัน
(ปรำกฏในข้อบัญญัติหน้ำ ๑8/78)

รถจักรยำนยนต์ ขนำด 110
ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ
จำนวน 1 คัน
รถยนต์ส่วนกลำง รถบรรทุก
(ดีเซล) ขนำด 1 ตัน
ปริมำณกระบอกสูบไม่ต่ำ
กว่ำ 2,400 ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่ำ
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน
2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
จำนวน 1 คัน

3

จัดซื้อเครื่องขยำยเสียงไร้สำยแบบ
หิ้ว
(ปรำกฏในข้อบัญญัติหน้ำ ๑9/78)

เครื่องขยำยเสียงไร้สำยแบบ
หิ้ว ขนำดกำลังขับไม่น้อย
กว่ำ 50 วัตต์ พร้อมไมค์
ลอยถือ จำนวน 1 เครื่อง

4

จัดซื้อกล้องถ่ำยภำพ ระบบดิจิตอล
(ปรำกฏในข้อบัญญัติหน้ำ ๑9/78)

กล้องถ่ำยภำพ ระบบ
ดิจิตอล ควำมละเอียดไม่
น้อยกว่ำ 20 ล้ำนพิกเซล
จำนวน 1 กล้อง

2

51,900 อบต.บำงม่วง

งำนบริหำรงำน
ทั่วไป

854,000 อบต.บำงม่วง

งำนบริหำรงำน
ทั่วไป

4,000 อบต.บำงม่วง

งำนบริหำรงำน
ทั่วไป

19,300 อบต.บำงม่วง

งำนบริหำรงำน
ทั่วไป

36

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

พ.ศ. ๒๕64

มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3

ก.พ.

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ม.ค.

สถำนทีด่ ำเนินกำร

ธ.ค.

งบประมำณ
(บำท)

พ.ย.

รำยละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

1.ประเภทครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน
1.๑ แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป
ลำดับ
ครุภณ
ั ฑ์
ที่

งำนบริหำรงำน
ทั่วไป

7

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED
ขำวดำ ชนิด Network แบบที่ 1
(ปรำกฏในข้อบัญญัติหน้ำ 20/78)

17,800 อบต.บำงม่วง

งำนบริหำรงำน
ทั่วไป

8

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ
(ปรำกฏในข้อบัญญัติหน้ำ 20/78)

เครื่องสำรองไฟ
ขนำด 800 VA
จำนวน 4 เครื่องๆ ละ
2,500 บำท

10,000 อบต.บำงม่วง

งำนบริหำรงำน
ทั่วไป

9

จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น
(ปรำกฏในข้อบัญญัติหน้ำ 28/78)

เครื่องดูดฝุ่นขนำด 25 ลิตร
จำนวน 1 เครื่อง

14,000 อบต.บำงม่วง

กองคลัง

10

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บำน
(ปรำกฏในข้อบัญญัติหน้ำ 28/78)

ตู้เหล็กแบบ 2 บำน (มอก.)
จำนวน 6 ตู้ๆ ละ 5,500
บำท

33,000 อบต.บำงม่วง

กองคลัง

๓๗

ก.ย.

88,000 อบต.บำงม่วง

ส.ค.

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
(ปรำกฏในข้อบัญญัติหน้ำ 20/78)

ก.ค.

งำนบริหำรงำน
ทั่วไป

มิ.ย.

10,000 อบต.บำงม่วง

6

เครื่องขยำยเสียงติดรถยนต์
ประกอบด้วย ปำกฮอล์น
8x15 จำนวน 2 ปำก ,ยู
นิฮอล์น จำนวน 2 ตัว ,แอ
มป์ติดรถโฆษณำ จำนวน 1
เครื่อง ,สำยลำโพง จำนวน
10 เมตร ,ไมโครโฟน และ
วัสดุอื่นๆที่จำเป็น
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ
งำนประมวลผล แบบที่ 1
(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อย
กว่ำ 19 นิว้ ) จำนวน 4
เครื่องๆละ 22,000 บำท
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED
ขำวดำ ชนิด Network แบบ
ที่ 1 จำนวน 2 เครื่องๆละ
8,900 บำท

พ.ค.

จัดซื้อชุดเครื่องขยำยเสียงติดรถยนต์
(ปรำกฏในข้อบัญญัติหน้ำ ๑9/78)

พ.ศ. ๒๕64

เม.ย.

5

พ.ศ. ๒๕๖3

มี.ค.

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถำนทีด่ ำเนินกำร

ม.ค.

งบประมำณ
(บำท)

ธ.ค.

รำยละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ลำดับ
ที่

1

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
(ปรำกฏในข้อบัญญัติหน้ำ36/78)

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

พ.ศ. ๒๕64

ธ.ค.

พ.ย.

พ.ศ. ๒๕๖3

งำนรักษำควำม
สงบภำยใน

60,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ
งำนประมวลผล แบบที่ 1
(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อย
กว่ำ 19 นิว้ ) จำนวน 2
เครื่องๆละ 22,000 บำท

44,000 อบต.บำงม่วง

พ.ศ. ๒๕๖3

พ.ศ. ๒๕64

มิ.ย.

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ค.

สถำนทีด่ ำเนินกำร

เม.ย.

งบประมำณ
(บำท)

มี.ค.

รำยละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

ก.พ.

1.3 แผนงำนกำรศึกษำ
ครุภณ
ั ฑ์

60,000 อบต.บำงม่วง

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ม.ค.

1

สถำนทีด่ ำเนินกำร

ธ.ค.

รวม

เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ
VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์
จำนวน 5 เครื่องๆละ
12,000 บำท

งบประมำณ
(บำท)

พ.ย.

จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ
VHF/FM
(ปรำกฏในข้อบัญญัติหน้ำ 34/78)

ลำดับ
ที่

1,132,900

1.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
ครุภณ
ั ฑ์
รำยละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

1

กองคลัง

ต.ค.

ลำดับ
ที่

8,900 อบต.บำงม่วง

ต.ค.

รวม

กองคลัง

พ.ศ. ๒๕64

เม.ย.

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED
ขำวดำ ชนิด Network แบบที่ 1
(ปรำกฏในข้อบัญญัติหน้ำ 20/78)
12

22,000 อบต.บำงม่วง

พ.ศ. ๒๕๖3

มี.ค.

12

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ
งำนประมวลผล แบบที่ 1
(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อย
กว่ำ 19 นิว้ )
จำนวน 1 เครื่อง
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED
ขำวดำ ชนิด Network
แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
(ปรำกฏในข้อบัญญัติหน้ำ 20/78)

สถำนทีด่ ำเนินกำร

ม.ค.

11

งบประมำณ
(บำท)

ธ.ค.

รำยละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ลำดับ
ที่

งำนกำรศึกษำ

๓๘

1
รวม

จัดซื้อโต๊ะทำงำนพร้อมเก้ำอี้
ระดับ 3-6
(ปรำกฏในข้อบัญญัติหน้ำ 52/78)
1

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

งำนกำรศึกษำ

49,000

โต๊ะทำงำนพร้อมเก้ำอี้
ระดับ 3-6 จำนวน 1 ชุด

7,000 อบต.บำงม่วง

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖3

พ.ศ. ๒๕64

พ.ค.

สถำนทีด่ ำเนินกำร

เม.ย.

งบประมำณ
(บำท)

มี.ค.

รำยละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

ก.พ.

1.4 แผนงำนเคหะและชุมชน
ครุภณ
ั ฑ์

พ.ศ. ๒๕64

ม.ค.

ลำดับ
ที่

พ.ศ. ๒๕๖3

ธ.ค.

2

5,000 อบต.บำงม่วง

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ธ.ค.

รวม

เครื่องสำรองไฟ
ขนำด 800 VA
จำนวน 2 เครื่องๆ ละ
2,500 บำท

สถำนทีด่ ำเนินกำร

พ.ย.

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ
(ปรำกฏในข้อบัญญัติหน้ำ 36/78)

งบประมำณ
(บำท)

พ.ย.

2

รำยละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ลำดับ
ที่

กองช่ำง

7,000

๓๙

1

เครือ่ งทดสอบควำมเหลวของ
คอนกรีต
(ปรำกฏในข้อบัญญัติหน้ำ 53/78)

1.แบบตัวอย่ำงคอนกรีต
(Slump Cone) รูปกรวย
หัวตัด ทำด้วย สแตนเลสมี
เส้นผ่ำศูนย์กลำงในที่ฐำน 8
นิ้ว และเส้นผ่ำศูนย์กลำงใน
บนยอด 4 นิ้ว ควำมสูง
12 นิ้ว จำนวน 1 อัน
2.เหล็กกระทุ้ง (Tamping
Rod) จำนวน 1 อัน
3.ถำดรอง (Tray) ขนำด
24x24 นิ้ว ทำจำกเหล็ก
แผ่น จำนวน 1 อัน
4.ที่ตัก (Scoop) ใช้ตัด
คอนกรีตใส่ลงแบบ
จำนวน 1 อัน
5.แปรงทองเหลือง
จำนวน 1 อัน
6.เกรียงสำหรับปำดตัวอย่ำง
จำนวน 1 อัน

6,200 อบต.บำงม่วง

กองช่ำง

๔๐

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

พ.ศ. ๒๕64

มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3

ก.พ.

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ม.ค.

สถำนทีด่ ำเนินกำร

ธ.ค.

งบประมำณ
(บำท)

พ.ย.

รำยละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

2.ประเภทครุภณ
ั ฑ์สำรวจ
1.๑ แผนงำนเคหะและชุมชน
ลำดับ
ครุภณ
ั ฑ์
ที่

กองช่ำง

12,200

๔๑

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

2

พ.ศ. ๒๕64

เม.ย.

รวม

6,000 อบต.บำงม่วง

พ.ศ. ๒๕๖3

มี.ค.

เครื่องทดสอบวัสดุ
(แบบหล่อคอนกรีต)
ทรงเหลี่ยม
1.แบบหล่อคอนกรีต
ขนำด 150x150x150
มิลลิเมตร
2.ทำด้วยเหล็กหล่อ ด้ำนใน
ใสเรียบ มีควำมหนำไม่น้อย
กว่ำ 10 มิลลิเมตร
3.สำมำรถแยกออกได้และ
ประกอบกันได้อย่ำงสนิท
ปรำศจำกช่องโหว่
โดยใช้น็อตขันยึด

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

เครือ่ งทดสอบวัสดุ
(ปรำกฏในข้อบัญญัติหน้ำ 53/78)

สถำนทีด่ ำเนินกำร

ม.ค.

2

งบประมำณ
(บำท)

ธ.ค.

รำยละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ย.

ครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.

ลำดับ
ที่

ภาคผนวก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วง
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
..........................................................
อาศัยอานาจตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 26 และ ข้อ 27
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบางม่ ว ง จึ ง ประกาศใช้ แ ผนการด าเนิ น งาน ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน บริหารงาน และพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในตาบล
บางม่วงต่อไป รายละเอียดปรากฏตามแผนการดาเนินงานฯ แนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3
สมบูรณ์ วารินสุข
(นายสมบูรณ์ วารินสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วง

