คํานํา
เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่บําบัดทุกข์ บํารุงสุขให้กับประชาชนใน
ท้องถิ่น งานบริการประชาชนในส่วนต่างๆ ของเทศบาลเป็นหัวใจสําคัญในการบริหารงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทํา
ให้เราทราบถึงปัญหา และความต้องการของประชาชน ว่ามีความต้องการสิ่งใดมาก สิ่งใดน้อย ต้องแก้ไข สิ่งใด
ต้องเพิ่มเติมในสิ่งใด เพื่อบริหารงานเทศบาลให้มีความก้าวหน้า มีประสิทธิภาพ และตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีอํานาจและหน้าที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองโดยเฉพาะ การจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และนโยบายผู้บริหารท้องถิ่นตามลําดับ
แผนการดําเนินงานจึงเป็นแผนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน / โครงการและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจําปีงบประมาณนั้นๆ ทําให้ทราบถึงแผนงาน / โครงการที่ดําเนินการในพื้นที่ ว่ามีแผนงาน / โครงการใด
วงเงินเท่าใด ดําเนินการเมื่อใด และดําเนินการตรงจุดไหน
เทศบาลตําบลบางนมโคหวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตําบลบางนมโค จะเป็นประโยชน์ในการบูรณาการแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน
ต่างๆ ในเขตเทศบาลตําบลบางนมโค และสามารถตอบสนองความต้องการตลอดจนเป็นประโยชน์ในการแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบางนมโค และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจและ
สังคมให้ดีขึ้นต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สํานักปลัดเทศบาล

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนํา
1.1 บทนํา
1.2 ประโยชน์ของแผนดําเนินงาน
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
2.1 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01)
2.2 บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (ผด.02)
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิต
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชน การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
และการติดตามประเมินผล
-โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ
2.3 บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับที่ไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.02/1)
ภาคผนวก
ประกาศเทศบาลตําบลบางนมโค เรื่องใช้แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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ส่วนที่ 1
บทนํา

ส่วนที่ 1
บทนํา
1.1 บทนํา
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ว ยการจัด ทํา แผนพัฒ นาขององค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทํา
แผนการดํ า เนิ น งานให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ป ระกาศใช้ ง บประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ
อื่น สําหรับแผนการดําเนินงานเป็นแผนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน /โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจําปีงบประมาณนั้นๆ
แผนการดําเนินงานประจําปี 2562 ของเทศบาลตําบลบางนมโคเป็นการรวบรวมข้อมูล
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่มี
ลักษณะการดําเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเป็นโครงการ/ กิจกรรมการ
พัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสําคัญใน
การบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ทําให้สามารถควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามดําเนินงานและการประเมินผลด้วย
1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยการจัด ทํา แผนพัฒ นาขององค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 26 การจัดทําแผนการดําเนินงานให้ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการ
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดทําร่างแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่างแผนการดําเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
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ข้อ 27 แผนการดําเนินงานให้จัดทําให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดําเนินการใน
พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทําและการแก้ไขแผนการดําเนินงาน
เป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
1.4 ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน
1. เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดใน
เขตพื้นที่ของเทศบาลนครนนทบุรีประจําปีงบประมาณนั้นๆ
2. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ตามแผนงาน /
โครงการและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจํา
3. เพื่อเป็นการประสานงานแผนงาน / โครงการรวมถึงการบูรณาการท างานกับหน่วยงาน
ต่างๆทําให้การดําเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผลแผนงาน / โครงการว่าบรรลุตามเป้าหมาย
หรือไม่
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ส่วนที่ 2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลตําบลบางนมโค อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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แบบ ผด.01
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลตําบลบางนมโค อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยดําเนินการ

-

-

-

-

0

0

0

0

2
9
11

40,000
40,000
80,000

0.12
0.12
0.24

สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล

4
11
7
22

30,000
148,500
9,998,400
10,176,900

0.09
0.45
30.61
31.15

สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล

16
7

19,034,187
110,000

58.28
0.34

กองการศึกษา
กองการศึกษา

23

19,144,187

58.62

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม
1.1 แผนงาน – ไม่มีโครงการที่ดําเนินการรวม
0
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1
2.2 แผนงานการเกษตร
4
รวม
5
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านการพัฒนาคนสังคม และคุณภาพชีวติ
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
2
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
5
3.3 แผนงานงบกลาง
3
รวม
10
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ด้านการพัฒนาการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้
4.1 แผนงานการศึกษา
7
4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
3
นันทนาการ
รวม
10
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ยุทธศาสตร์

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยดําเนินการ

3.58
3.58

กองสาธารณสุขฯ

3.90
3.90

กองช่าง

0.46
0.86
1.32

สํานักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา

0.92
0.26
1.18
100

สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ด้านการพัฒนาการสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
5.1 แผนงานสาธารณสุข
6
13
1,170,000
รวม
6
13
1,170,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและการคมนาคม
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
4
9
1,275,000
รวม
4
9
1,275,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7 ด้านการพัฒนาการฟืน้ ฟูศลิ ปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
2
4
150,000
7.2 แผนงานกาศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
4
9
280,133
รวม
6
13
430,133
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 8 ด้านการพัฒนาการบริการประชาชน การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี และการติดตามประเมินผล
8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1
2
300,000
8.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
3
7
85,000
รวม
4
9
385,000
รวมทั้งสิน
45
100
32,661,220

หน้า 5

บัญชีจาํ นวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลตําบลบางนมโค อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน้า 6

แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลบางนมโค
………………………………………………………………
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์และวัฒนธรรม
1.1 แผนงาน……..-……….
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
รวม

โครงการ
ไม่มีโครงการ
XXX

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
-

งบประมาณ
(บาท)
XXX

สถานที่
ดําเนินการ
-

หน่วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
-

*ไม่มีโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน้า 7

แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลบางนมโค
………………………………………………………………
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

1

รวม

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ -อบรมเชิงปฏิบัติการทุกไตรมาส ๆ
ตําบลบางนมโค
ละ 1 วัน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จํานวน
เทศบัญญัติฯ หน้า 84 30 คน
1 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

40,000

สํานักงาน
เทศบาลตําบล
บางนมโค

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัดฯ

40,000

2.2 แผนงานการเกษตร
ที่

1

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
โครงการศูนย์บริการและ - อบรมให้ความรู้ แก่คณะกรรมการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ถ่ายทอด
เทศบาลตําบลบางนมโค, หมอดิน,
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลบางนมโค อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน,ผู้นํา
เทศบัญญัติฯ หน้า 88 เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
จํานวน 25 คน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)
10,000

สถานที่
ดําเนินการ
สํานักงาน
เทศบาลตําบล
บางนมโค

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัดฯ

หน้า 8

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัดฯ

โครงการส่งเสริมการ
เลี้ยงปลาในชุมชน
เทศบัญญัติฯ หน้า 88

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
-จัดอบรม สาธิตการเลี้ยงปลา โดยมี
กลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนในพื้นที่
ตําบลบางนมโค จํานวน 20 คน

งบประมาณ
(บาท)
10,000

สถานที่
ดําเนินการ
สํานักงาน
เทศบาลตําบล
บางนมโค

3

โครงการส่งเสริม
เกษตรกรรมในชุมชน
เทศบัญญัติฯ หน้า 88

-จัดอบรม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ
เกษตรกรในพื้นที่ตําบลบางนมโค
จํานวน 20 คน

10,000

สํานักงาน
เทศบาลตําบล
บางนมโค

สํานักปลัดฯ

4

โครงการส่งเสริมเกษตร
ชีวภาพ
เทศบัญญัติฯ หน้า 89

-จัดอบรม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ
ครัวเรือนในพื้นที่ตําบลบางนมโค
จํานวน 20 คน

10,000

สํานักงาน
เทศบาลตําบล
บางนมโค

สํานักปลัดฯ

รวม

4 โครงการ

ที่

โครงการ

2

40,000

หน้า 9

แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลบางนมโค
………………………………………………………………
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงานบริหารทั่วไป
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
-จัดอบรม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ
ประชาชนในเขตเทศบาล
จํานวน 30 คน

ที่

โครงการ

1

โครงการขับเคลื่อน
พลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย
เทศบัญญัติฯ หน้า 51

2

โครงการพัฒนากลุ่มสตรี -จัดอบรมแบบบรรยายและ
และครอบครัว
เชิงปฏิบัติการ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
เทศบัญญัติฯ หน้า 51 จํานวน 40 คน

รวม

2 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)
10,000

สถานที่
ดําเนินการ
ห้องประชุม
เทศบาลตําบล
บางนมโค

20,000

สํานักงาน
เทศบาลตําบล
บางนมโค

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

30,000

หน้า 10

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

1

โครงการจัดเวทีประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล/
เทศบาล
เทศบัญญัติฯ หน้า 83
โครงการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน
ของกลุ่มต่างๆในเขต
เทศบาลตําบลบางนมโค
เทศบัญญัติฯ หน้า 83
โครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติและ
สถาบันพระมหากษัตริย์
เทศบัญญัติฯ หน้า 84

2

3

4

5

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
เทศบัญญัติฯ หน้า 84

โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์และ
จัดกิจกรรมเนื่องในวัน
ต่อต้านยาเสพติด
เทศบัญญัติฯ หน้า 84
รวม
5 โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
-จัดประชุมประชาคม โดยมี
กลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าเกณฑ์
สัดส่วนร้อยละ 5 ของประชาชนใน
พื้นที่
-จัดประชุมเพื่อติดตามการดําเนินงาน
ของกลุ่มต่างๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
คือ กองทุนสวัสดิการชุมชน ,
ชมรมผู้สูงอายุ และกลุ่มจักสาน
จํานวน 45 คน
-จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการให้ความการให้ความ
สําคัญกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดย
มีกลุ่มเป้าหมายจํานวน 300 คน
จํานวน 11 ครั้ง
-กิจกรรมส่งเสริมการบําบัดฟื้นฟู
ผู้ติดยาเสพติด และส่งเสริมการ
ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบําบัด
จํานวน 15 คน ๆ ละ 6,500.- บาท
-จัดขบวนกิจกรรมเดินรณรงค์เผยแพร่
ในงานวันที่ 26 มิถุนายน โดยมี
กลุ่มเป้าหมายจํานวน 150 คน

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัดฯ

งบประมาณ
(บาท)
5,000

สถานที่
ดําเนินการ
ในพื้นที่
ทต.บางนมโค

20,000

ห้องประชุม
ทต.บางนมโค

สํานักปลัดฯ

10,000

พื้นที่ หมู่ที่ 1
ถึงหมู่ที่ 11

สํานักปลัดฯ

97,500
(เงินอุดหนุน)

อําเภอเสนา

สํานักปลัดฯ

16,000

ในพื้นที่
ทต.บางนมโค

สํานักปลัดฯ

148,500

หน้า 11

3.3 แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ

1

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เทศบัญญัติฯ หน้า 90

2

เบี้ยยังชีพคนพิการ
เทศบัญญัติฯ หน้า 91

3

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เทศบัญญัติฯ หน้า 91

รวม

3 โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
-ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 1,038
คน เป็นเงิน 688,200 บาท/เดือน
จํานวน 12 เดือน
-ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 180
คน ๆ ละ 800 บาท
จํานวน 12 เดือน
-ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ คนละ 500
บาท/เดือน จํานวน 2 คน
จํานวน 12 เดือน

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัดฯ

งบประมาณ
(บาท)
8,258,400
(เงินอุดหนุน)

สถานที่
ดําเนินการ
ในพื้นที่
ทต.บางนมโค

1,728,000
(เงินอุดหนุน)

ในพื้นที่
ทต.บางนมโค

สํานักปลัดฯ

12,000

ในพื้นที่
ทต.บางนมโค

สํานักปลัดฯ

9,998,400

หน้า 12

แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลบางนมโค
………………………………………………………………
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้
4.1 แผนงานการศึกษา
ที่

1
2

3

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย -สนับสนุนให้โรงเรียน, ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ในสังกัดเทศบาลฯ
การบริหารสถานศึกษา
เทศบัญญัติฯ หน้า 63
โครงการถมดินบริเวณ
-ถมดินบริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดมาร
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย วิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์)
(เกษม ปกาสิตอนุสรณ์)
จํานวน 1 แห่ง

งบประมาณ
(บาท)
12,550,787

-ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.00
เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00
ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. บริเวณ
ภายในโรงเรียนเทศบาลวัด
มารวิชัย (เกษม ปกิตอนุสรณ์)

1,200,000

โครงการ

เทศบัญญัตฯิ หน้า 71
โครงการปรับปรุงถนน
ค.ส.ล. กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 250.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 750.00 ตาราง
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา
และรางระบายน้าํ
ค.ส.ล. บริเวณภายใน
โรงเรียนเทศบาลวัด
มารวิชัย (เกษม ปกิตอ
นุสรณ์)

500,000

สถานที่
ดําเนินการ
โรงเรียน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
โรงเรียน
เทศบาลวัด
มารวิชัย

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

โรงเรียน
เทศบาลวัด
มารวิชัย

กองการศึกษา

กองการศึกษา

หน้า 13

ที่

4

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
-ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00
โครงการปรับปรุงถนน
ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร เมตร ยาว 143.00 เมตร หนา 0.15
ยาว 143.00 เมตร หนา เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 572.00
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา
น้อยกว่า 572.00 ตาราง และรางระบานน้ํา ค.ส.ล. บริเวณ
เมตร พร้อมวางท่อระบาย ภายในโรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์
น้ํา และรางระบานน้ํา
(ไวทย์วรวิทย์)
ค.ส.ล. บริเวณภายใน
โรงเรียนเทศบาลวัด
สุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)
เทศบัญญัติฯ หน้า 72
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)
650,000

สถานที่
ดําเนินการ
โรงเรียน
เทศบาล
วัดสุธาโภชน์

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

5

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ทางวิชาการ “การแข่งขัน
วิชาการกลุ่มโรงเรียน”
เทศบัญญัติฯ หน้า 73

-จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียน
แสดงออกถึงความสามารถในด้าน
วิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนทุกระดับชั้น
คณะครูและผู้เกี่ยวข้องในสังกัดที่เข้า
ร่วมกิจกรรม จํานวน 120 คน

20,000

โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล

กองการศึกษา

6

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ทางวิชาการ “การแข่งขัน
วิชาการ ภาคกลาง”
เทศบัญญัติฯ หน้า 73

-จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียน
แสดงออกถึงความสามารถในด้าน
วิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนทุกระดับชั้น
คณะครูและผู้เกี่ยวข้องในสังกัดที่เข้า
ร่วมกิจกรรม จํานวน 128 คน

100,000

เทศบาลฯที่รับ
เป็นเจ้าภาพ

กองการศึกษา

หน้า 14

ที่

7

รวม

โครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ “ค่าจ้างเหมา
บุคลกากรสนับสนุน
การสอน”
เทศบัญญัติฯ หน้า 74

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- จัดหาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้เป็นไปตามโครงสร้างและ
กิจกรรมการเรียนการสอนตาม
นโยบายของการศึกษาชาติ

7 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)
4,013,400

สถานที่
ดําเนินการ
โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

19,034,187

4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

1

2

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
-กิจกรรมแข่งขันกีฬาชุมชน โดยมี
โครงการแข่งขันกีฬา
กลุ่มเป้าหมายคือ เด็ก เยาวชนและ
นันทนาการ และการ
ส่งเสริมการออกกําลังกาย ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
“กิจกรรมการแข่งขันกีฬา บางนมโค
ชุมชน”
เทศบัญญัติฯ หน้า 86
โครงการ

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียน “กิจกรรมการ
แข่งขันกีฬานักเรียน
เทศบาลตําบลบางนมโค”
เทศบัญญัติฯ หน้า 87

-จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลบาง
นมโค

งบประมาณ
(บาท)
5,000

สถานที่
ดําเนินการ
ภายในเขต
เทศบาล

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

5,000

ภายในเขต
เทศบาล

กองการศึกษา

หน้า 15

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
-กิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียนระดับ
3 โครงการแข่งขันกีฬา
ภาคกลาง โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ
นักเรียน “กิจกรรมการ
แข่งขันกีฬานักเรียนระดับ นักเรียนในสังกัดเทศบาลตําบล
บางนมโค
ภาคกลาง”
เทศบัญญัติฯ หน้า 87
รวม
3 โครงการ
ที่

โครงการ

งบประมาณ
(บาท)
100,000

สถานที่
ดําเนินการ
จังหวัด
ราชบุรี

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

110,000

หน้า 16

แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลบางนมโค
………………………………………………………………
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
5.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

1

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
เทศบัญญัติฯ หน้า 76

2

โครงการจังหวัดสะอาด
หน้าบ้าน น่ามอง
เทศบัญญัติฯ หน้า 76

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- กิจกรรมควบคุมโรคในชุมชนเพี่อ
กําจัดลูกน้ํายุงลายในเขตชุมชนหมู่ที่ 1
ถึง หมู่ที่ 11 ใช้สารเคมีโดยใส่
ทรายอะเบทในตุ่มน้ําใช้ในครัวเรือน
โดย อสม. แกนนําสุขภาพ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข
- กิจกรรมการออกพ่นหมอกควันโดย
ใช้น้ํายาเคมีกําจัดยุงลายเพื่อควบคุม
โรค กรณีผู้ป่วยไข้เลือดออกในพื้นที่
รณรงค์พน่ หมอกควันในพื้นที่ตําบล
บางนมโค

งบประมาณ
(บาท)
80,000

สถานที่
ดําเนินการ
พื้นที่ในเขต
เทศบาลฯ

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

- กิจกรรมทําความสะอาดทั่วทั้งตําบล
บางนมโค
- จัดกิจกรรมประกวดหมู่บ้านจังหวัด
สะอาด หน้าบ้าน น่ามอง

10,000

พื้นที่ในเขต
เทศบาลฯ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

หน้า 17

สถานที่
ดําเนินการ
พื้นที่ในเขต
เทศบาลฯ

โครงการพัฒนาคุณภาพ -ดําเนินการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ในสถานีอนามัยเทศบาลตําบล
การให้บริการด้าน
บางนมโค จํานวน 5 อัตรา
สาธารณสุขของสถานี
อนามัยเทศบาลตําบล
บางนมโค
เทศบัญญัติฯ หน้า 77

1,000,000

สถานีอนามัย
เทศบาลตําบล
บางนมโค

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

5

โครงการสัตว์ปลอดโรค -จัดกิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน
คนปลอดภัยจากโรคพิษ โรคพิษสุนัขบ้า แก่ สุนัขและแมว ใน
สุนัขบ้า
เขตเทศบาล
เทศบัญญัติฯ หน้า 77

50,000

พื้นที่ในเขต
เทศบาลฯ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

6

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์
เทศบัญญัติฯ หน้า 77

-กิจกรรมดําเนินการสํารวจข้อมูลสัตว์
ปีละ 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ภายในช่วงเดือนธันวาคม
ครั้งที่ 2 ภายในช่วงเดือนมิถุนายน

10,000

พื้นที่ในเขต
เทศบาลฯ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

รวม

6 โครงการ

โครงการ

3

โครงการทําหมันสุนัข
และแมว
เทศบัญญัติฯ หน้า 76

4

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- จัดกิจกรรมให้บริการทําหมันสุนัข
และแมว

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ
(บาท)
20,000

ที่

1,170,000

หน้า 18

แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลบางนมโค
………………………………………………………………
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

1

2

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
-ก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง
โครงการก่อสร้างถนน
ผิวจราจร ค.ส.ล. (สิ้นสุด 3.00 เมตร ยาว 179.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
บ้านนางประเทือง
537.00 ตารางเมตร
ตรีสุขี)
เลขที่ 36 หมู่ที่ 8
ตําบลบางนมโค
เทศบัญญัติฯ หน้า 82

งบประมาณ
(บาท)
350,000

สถานที่
ดําเนินการ
ต่อจากถนน
ค.ส.ล. เดิม
สิ้นสุดบ้านนาง
ประเทือง
ตรีสุขี
บ้านเลขที่ 36
หมู่ที่ 8 ตําบล
บางนมโค

โครงการปรับปรุงถนน
ผิวจราจร ค.ส.ล.
(บริเวณทางเข้าหอพัก
ราชาชาญ) หมู่ที่ 3
ตําบลบางบางนมโค
เทศบัญญัติฯ หน้า 82

225,000

บริเวณทางเข้า
หอพักราชา
ชาญ หมู่ที่ 3
ตําบลบางนม
โค

โครงการ

-ปรับปรุงถนนผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง
3.50 เมตร ยาว 87.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 304.50 ตารางเมตร

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง

กองช่าง

หน้า 19

ที่

โครงการ

3

โครงการปรับปรุงถนน
ผิวจราจร แอสฟัลท์ติก
(บริเวณข้างวัดมารวิชัย)
ตําบลบางนมโค
เทศบัญญัติฯ หน้า 82

4

โครงการปรับปรุงถนน
ผิวจราจรลูกรัง (บริเวณ
เลียบลํารางบ่อชะโด)
หมู่ที่ 9 ตําบลบางนมโค
เทศบัญญัติฯ หน้า 82

รวม

4 โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
-ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
กว้าง 4.50 เมตร ยาว 119.00
เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 535.50 ตารางเมตร

งบประมาณ
(บาท)
350,000

สถานที่
ดําเนินการ
บริเวณข้าง
วัดมารวิชัย
หมู่ที่ 9 ตําบล
บางนมโค

-ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง กว้าง
3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร

350,000

บริเวณเลียบ
ลํารางบ่อชะโด
หมู่ที่ 9 ตําบล
บางนมโค

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง

กองช่าง

1,275,000

หน้า 20

แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลบางนมโค
………………………………………………………………
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

1

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
โครงการจัดงานวันเฉลิม -จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยมี
พระเกียรติสมเด็จพระ กลุ่มเป้าหมาย คือ คณะผู้บริหาร
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
พนักงานเทศบาล กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
กรณบดินทร เทพย
อสม. อปพร. ผู้นําชุมชน ประชาชน
วรางกูร
เทศบัญญัติฯ หน้า 51 องค์กรภาคเอกชน จํานวน 300 คน
โครงการ

2

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชการที่ 9
เทศบัญญัติฯ หน้า 51

รวม

2 โครงการ

-จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย คือ คณะผู้บริหาร
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
อสม. อปพร. ผู้นําชุมชน ประชาชน
องค์กรภาคเอกชน จํานวน 200 คน

งบประมาณ
(บาท)
100,000

สถานที่
ดําเนินการ
เทศบาลตําบล
บางนมโค

50,000

เทศบาลตําบล
บางนมโค

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

150,000

หน้า 21

7.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

1

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
โครงการวันเด็กแห่งชาติ -จัดกิจกรรมวันเด็ก โดยมี
เทศบัญญัติฯ หน้า 74 กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 500 คน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)
120,133

สถานที่
ดําเนินการ
เทศบาลตําบล
บางนมโค

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

2

โครงการงานประเพณี
ลอยกระทง
เทศบัญญัติฯ หน้า 85

-จัดงานประเพณีลอยกระทง โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 500 คน

50,000

บริเวณ
คลองขนมจีน
หมู่ที่ 6

กองการศึกษา

3

โครงการงานประเพณี
แห่เทียนพรรษา
เทศบัญญัติฯ หน้า 85

-จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาไปยังวัด
ในชุมชน จํานวน 3 วัด ได้แก่
วัดบางนมโค วัดสุธาโภชน์
และวัดมารวิชัย
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 500 คน

50,000

ทต.บางนมโค,
วัดบางนมโค,
วัดสุธาโภชน์,
วัดมารวิชัย

กองการศึกษา

4

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์
เทศบัญญัติฯ หน้า 86

-จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ โดยมี
กลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนในเขต
พื้นที่ตําบลบางนมโค จํานวน 350
คน

60,000

บริเวณอาคาร
อเนกประสงค์
สํานักงาน
เทศบาลตําบล
บางนมโค

กองการศึกษา

รวม

4 โครงการ

280,133

หน้า 22

แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลบางนมโค
………………………………………………………………
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชน การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และการติดตามประเมินผล
8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

1

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้แก่
บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบัญญัติฯ หน้า 52

รวม

1 โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
-จัด อบรมเชิ ง ปฏิ บัติ ก ารและศึ ก ษาดู
งานนอกสถานที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
คื อ บุ ค ลากรในสั ง กั ด เทศบาลตํ า บล
บางนมโค

งบประมาณ
(บาท)
300,000

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัดฯ

สถานที่
ดําเนินการ
บริเวณหน้า
ศูนย์สุขภาพ
ทต.บางนมโค
หมู่ที่ 5

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัดฯ

300,000

8.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

1

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
เทศบัญญัติฯ หน้า 60

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
-จัดตั้งจุดตรวจบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาล
สงกรานต์

งบประมาณ
(บาท)
30,000

หน้า 23

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
-จัดอบรมภาคปฏิบัติ ทักษะในการ
ผจญเพลิง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและ อปพร.
จํานวน 20 คน

ที่

โครงการ

2

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (อุทกภัย
วาตภัย อัคคีภัย)
เทศบัญญัติฯ หน้า 60

3

-จัดอบรมแบบบรรยายและฝึกปฏิบัติ
โครงการให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนใน
ระงับอัคคีภัยเบื้องต้นใน พื้นที่ ทต.บางนมโค 11 หมู่บ้าน
ชุมชน
เทศบัญญัติฯ หน้า 61

รวม

3 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)
35,000

สถานที่
ดําเนินการ
เทศบาลตําบล
บางนมโค

20,000

พื้นที่ หมู่ที่ 1
ถึงหมู่ที่ 11
ตําบล
บางนมโค

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

85,000

หน้า 24

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
จากหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ
ที่ดําเนินการในพื้นที่เทศบาลตําบลบางนมโค
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน้า 25

แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
จากหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอืน่ ๆ
ทีด่ าํ เนินการในพืน้ ที่เทศบาลตําบลบางนมโค
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
………………………………………………………………
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเฃิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
โครงการชุมชนท่องเที่ยว -จัดทําตลาดวัดมารวิชัย
OTOP นวัตวิถี
โครงการ

1

2
รวม

โครงการชุมชนท่องเที่ยว -พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จํานวน 10
OTOP นวัตวิถี
ผลิตภัณฑ์
2 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)
1,423,300

650,000

สถานที่
ดําเนินการ
ตลาด
วัดมารวิชัย หมู่
ที่ 9 ตําบลบาง
นมโค
หมู่ที่ 9
ตําบลบางนมโค

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พัฒนาชุมชน
อําเภอเสนา
พัฒนาชุมชน
อําเภอเสนา

2,073,300

หน้า 26

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพ -ส่ ง เสริ ม อาชี พ ต่ า งๆในชุ ม ชน ตาม
ชุมชน
ความสนใจของประชาชน
(กลุ่มละ15 คน)
โครงการสัมมาชีพชุมชน -จัดตั้งกลุ่มอาชีพ จํานวน 3 หมู่บ้าน
ห มู่ บ้ า น ล ะ 2 0 ค น ห มู่ บ้ า น ล ะ
24,000 บาท
โครงการ

1
2

รวม

2 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)
20,000

สถานที่
ดําเนินการ
ตําบลบางนมโค

72,000

หมู่ที่ 8 ถึง
หมู่ที่ 10
ตําบลบางนมโค

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กศน.
อําเภอเสนา
พัฒนาชุมชน
อําเภอเสนา

92,000

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนสังคมและคุณภาพชีวิต
โครงการ
1

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
-จัดอบรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

โครงการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
2 โครงการจัดกระบวนการ -จัดอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
3 โครงการจัดการศึกษา
-จัดอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
เพื่อพัฒนาสังคมและ
ชุมชน
รวม
3 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)
2,800

สถานที่
ดําเนินการ
ตําบลบางนมโค

2,800

ตําบลบางนมโค

5,000

ตําบลบางนมโค

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กศน.
อําเภอเสนา
กศน.
อําเภอเสนา
กศน.
อําเภอเสนา

10,600

หน้า 27

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการ
1

โครงการบริหารจัดการ
ขยะในครัวเรือน
รวม
1 โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
-จัดอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ขยะในชุมชน

งบประมาณ
(บาท)
2,000

สถานที่
ดําเนินการ
ตําบลบางนมโค

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กศน.
อําเภอเสนา

สถานที่
ดําเนินการ
บริเวณบ้าน
นายดํารงค์
เพ็ชร์น้อย หมู่ที่
10 ตําบลบาง
นมโค

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
อําเภอเสนา

2,000

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม
โครงการ
1

โครงการปรับปรุงระบบ
จําหน่ายย้ายแนวเสา
ไฟฟ้า

รวม

1 โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
-โครงการปรับปรุงระบบจําหน่ายย้าย
แนวเสาไฟฟ้า

งบประมาณ
(บาท)

หน้า 28

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับทีไ่ ม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลบางนมโค อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน้า 29

แบบ ผด.02/1
บัญชีจํานวนครุภณ
ั ฑ์สําหรับที่ไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลบางนมโค
………………………………………………………………
1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่

1

2

รวม

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

เครื่องถ่ายเอกสารระบบ -เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว
– ดํา) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที เป็น
ดิจิตอล (ขาว – ดํา)
เทศบัญญัติฯ หน้า 53 ระบบกระดาษธรรมดาชนิดหมึกผง
ย่อ – ขยายได้ จํานวน 1 เครื่อง
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน -ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบสูง
จํานวน 5 ตู้ ๆ ละ 4,900 บาท
ทึบสูง
เทศบัญญัติฯ หน้า 58
2 รายการ

งบประมาณ
(บาท)
100,000

สถานที่
ดําเนินการ
เทศบาลตําบล
บางนมโค

24,500

เทศบาลตําบล
บางนมโค

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัดฯ

กองคลัง

124,500.-

หน้า 30

1.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
(บาท)
14,000

สถานที่
ดําเนินการ
เทศบาลตําบล
บางนมโค

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

-เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด
40,000 BTU จํานวน 1 เครื่อง

51,200

เทศบาลตําบล
บางนมโค

กองการศึกษา

-โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน สําหรับนักเรียน

300,000

เทศบาลตําบล
บางนมโค

กองการศึกษา

สถานที่
ดําเนินการ
เทศบาลตําบล
บางนมโค

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ที่

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

1

เก้าอี้สํานักงาน
เทศบัญญัติฯ หน้า 69

-เก้าอี้สํานักงาน ชนิดปรับระดับพนัก
พิงเตี้ย จํานวน 7 ตัว

2

เครื่องปรับอากาศ
ชนิดแขวน
เทศบัญญัติฯ หน้า 69

3

โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
เทศบัญญัติฯ หน้า 69

รวม

3 รายการ

365,200.-

1.3 แผนงานสาธารณสุข
ที่

ครุภัณฑ์

1

โต๊ะทํางาน
เทศบัญญัติฯ หน้า 78

รวม

1 รายการ

รายละเอียดของครุภัณฑ์

-โต๊ะทํางานตัวแอล หน้า TOP
เมลามีน 1 ชุด

งบประมาณ
(บาท)
5,400
5,400.-

หมายเหตุ แบบ ผด.02/1 ไม่นํามารวมในแบบ ผด.01

หน้า 31

1.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

1

ตู้ล็อกเกอร์
เทศบัญญัติฯ หน้า 59

-ตู้ล็อกเกอร์ จํานวน 1 ตู้ สําหรับใส่
สิ่งของ (ช่องยาว) จํานวน 9 ประตู

2

เตียงนอน 2 ชั้น
เทศบัญญัติฯ หน้า 59

-เตียงนอน 2 ชั้น จํานวน 2 ชุดๆ ละ
9,660

รวม

2 รายการ

งบประมาณ
(บาท)
7,000

สถานที่
ดําเนินการ
เทศบาลตําบล
บางนมโค

19,320

เทศบาลตําบล
บางนมโค

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ

26,320.-

2.ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

1

เครื่องฉายภาพ 3 มิติ
เทศบัญญัติฯ หน้า 53

-เครื่องฉายภาพ 3 มิติ สามารถใช้งาน
ร่วมกับโทรทัศน์ วีดีโอ โปรเจคเตอร์
คอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง

รวม

1 รายการ

งบประมาณ
(บาท)
20,800

สถานที่
ดําเนินการ
เทศบาลตําบล
บางนมโค

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัดฯ

20,800.-

หน้า 32

3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3.1 แผนงานบริหารทั่วไป
สถานที่
ดําเนินการ
เทศบาลตําบล
บางนมโค

-เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครื่องมี
ความสามารถเป็น Printer, Copier ,
Scanner และ FAX ภายในเครื่อง
เดียวกัน

7,900

เทศบาลตําบล
บางนมโค

สํานักปลัดฯ

-เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA
สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า
15 นาที จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
2,500 บาท

5,000

เทศบาลตําบล
บางนมโค

สํานักปลัดฯ

ครุภัณฑ์

1

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน
จอขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว
เทศบัญญัติฯ หน้า 54
เครื่องพิมพ์
Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet)
เทศบัญญัติฯ หน้า 55

-สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 16,000 บาท

3

เครื่องสํารองไฟ
ขนาด 800 VA
เทศบัญญัติฯ หน้า 55

รวม

3 รายการ

2

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัดฯ

งบประมาณ
(บาท)
32,000

ที่

รายละเอียดของครุภัณฑ์

44,900.-

หน้า 33

3.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
(บาท)
16,000

สถานที่
ดําเนินการ
เทศบาลตําบล
บางนมโค

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

-เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา
จํานวน 1 เครื่อง

9,000

เทศบาลตําบล
บางนมโค

กองการศึกษา

-เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA
สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า
15 นาที จํานวน 1 เครื่อง

2,500

เทศบาลตําบล
บางนมโค

กองการศึกษา

ที่

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

1

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับสํานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว)
เทศบัญญัติฯ หน้า 70

-สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

2

เครื่องพิมพ์
Multifunction
ชนิดเลเซอร์
เทศบัญญัติฯ หน้า 70

3

เครื่องสํารองไฟ ขนาด
800 VA
เทศบัญญัติฯ หน้า 71

รวม

3 รายการ

27,500

หน้า 34

3.3 แผนงานสาธารณสุข
ที่

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

1

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับสํานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว)
เทศบัญญัติฯ หน้า 79

-สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

2

เครื่องสํารองไฟ ขนาด
800 VA
เทศบัญญัติฯ หน้า 79

-เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA
สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า
15 นาที จํานวน 1 เครื่อง

รวม

2 รายการ

งบประมาณ
(บาท)
16,000

สถานที่
ดําเนินการ
เทศบาลตําบล
บางนมโค

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

2,500

เทศบาลตําบล
บางนมโค

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

สถานที่
ดําเนินการ
เทศบาลตําบล
บางนมโค

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

18,500

4. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
4.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

ครุภัณฑ์

1

รถบรรทุก(ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน
เทศบัญญัติฯ หน้า 79

รวม

1 รายการ

รายละเอียดของครุภัณฑ์

-รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
จํานวน 1 คัน

งบประมาณ
(บาท)
814,000

814,000

หน้า 35

5.ประเภทครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
5.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

ครุภัณฑ์

1

เครื่องพ่นหมอกควัน
เทศบัญญัติฯ หน้า 79

รวม

1 รายการ

รายละเอียดของครุภัณฑ์

-เครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน 1
เครื่อง

งบประมาณ
(บาท)
59,000

สถานที่
ดําเนินการ
เทศบาลตําบล
บางนมโค

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

59,000

หน้า 36

ภาคผนวก

