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ส่วนที่ 1
บทนำ

1.1 บทนำ
ดำเนิ
น ญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับ
รัฐธรรมนู
การกระจายอำนาจให้
งาน แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย

การปกครอง การบริ ห าร การบริ ห ารงานบุ ค คล การเงิน และการคลั ง และมี อ ำนาจหน้ า ที่ ข องตนเอง
โดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วน
ท้องถิ่น พระราชบั ญญั ติบ ริห ารงานบุ คคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญ ญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บ ริ ห ารท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจุ ดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้ กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะ
พื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒ นาคุณภาพชีวิต การพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคม
ท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริห ารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 5 ปี (25๖๑ – ๒๕๖5)
และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒ นาที่จัดขึ้น สำหรับงบประมาณแต่ล ะปี โดยครอบคลุ มระยะเวลา 5 ปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย และ
คณะกรรมการพัฒนาตำบล จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖4 “แนวทางการพัฒนา”
เป็น “แผนงาน” เพื่อให้ สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒ นาท้องถิ่น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการพั ฒ นาและกิ จ กรรมที่ ด ำเนิ น การจริ ง ทั้ งหมด ในพื้ น ที่ ข ององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 25๖4 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย ขึ้นและเพื่อกำหนดแนวทางในการ
ดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.25๖4 มีความชัดเจนในการ
ปฏิ บั ติ ม ากขึ้ น และมี ก ารประสานและบู ร ณาการการทำงานเกี่ ย วกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ รวมทั้ งการจำแนก
รายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมี
ความสะดวกมากขึ้น
องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย ได้จัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)
เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ คือ “เป็นตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่
ดี ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ของท้องถิ่น ” ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
/ยุทธศาสตร์ที่ 3…
แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยและการ
ป้องกันปัญหายาเสพติด
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การอุตสาหกรรมและการ
ท่องเที่ยว
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แผนดำเนิน งานเป็ นเครื่องมื อสำคัญในการบริหารงานของผู้ บริห ารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ
ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและ
การประเมินผล ลักษณะของแผนการดำเนินงานมีดังนี้
1. เป็นแผนที่แยกมาจากแผนพัฒนา
2. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย
จึงมีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม ที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเกยไชย จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ได้รับการจัดสรรหรือตั้งงบประมาณสำหรับ
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และกำหนดช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานให้มีความชัดเจน

ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับแผนดำเนินงาน

แผนพัฒนาท้องถิน่

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี
แผนการดำเนินงาน
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1.2 วัตถุประสงค์ของแผน
ดำเนินงาน 1. แผนการดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น
ดำเนินงาน
เพื่อให้แนวทางในการดำเนิน งานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีค วามชัดเจนในการ
ปฏิบั ติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน
2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุม
การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒ นาที่ดำเนินการใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมี
ที่มาจาก
3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่ มเติม ขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)
3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒ นาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี)
3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูล
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่ นๆ ที่มีลักษณะการ
ดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบ
เกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็ นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

1.3 ขัน้ ตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
ดำเนินงาน
การจัดทำแผนดำเนิน งานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่ วนตำบลเกยไชย
ได้ดำเนินการจัดทำตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันสรุปได้ดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และการจั ด ทำ “ร่ า ง” แผนการดำเนิ น งานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564
1. คณะกรรมการสนั บสนุนการจัดทำแผนพัฒ นาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หน่ ว ยงานราชการส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค รัฐ วิส าหกิจ และหน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่
ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น
/ขั้นตอนที่ 2...
แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ขัน้ ตอนที่ 2 การพิจารณา “ร่าง” แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2. คณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่น พิ จารณาร่างแผนการดำเนิ น งาน แล้ ว เสนอผู้ บ ริห ารท้ องถิ่ น
ประกาศเป็ นแผนการดำเนินงาน ทั้ งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนั บแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3. แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลา การจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงาน เป็นอำนาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น
การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม
ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วหาก องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ
ส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค รัฐ วิส าหกิจ หรือ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ ด ำเนิ น การในพื้ นที่ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ในปี ง บประมาณนั้ น ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ดำเนิ น การจั ด ทำแผนการดำเนิ น งานให้ แ ล้ ว เสร็ จ
ภายใน 30 วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ร่างแผนการดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน
คือส่วนที่ 1 บทนำ และส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

/ขัน้ ตอนการ...
แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน้า 4

2564
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย

คณะกรรมการการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย
คณะกรรมการการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย

คณะกรรมการการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย

รวบรวมแผนงาน/โครงการ

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

พิจารณาร่างแผนการ
ดำเนินงาน
เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหาร

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย

ประกาศใช้

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
1. แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการดำเนินงานและการ
บริหารงานขององค์
รปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินกงาน
2. แผนการดำเนิ นงานแสดงถึ งรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒ นา และกิจกรรม ทั้งของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หน่ ว ยงานราชการ ส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภ าครัฐวิส าหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่
ดำเนินการจริงในปีงบประมาณนั้น
3. ทำให้ลดความซ้ำซ้อน ทำให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น
4. ทำให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น
แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน้า 5

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
จานวนโครงการ/
คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
โครงการ กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงบกลาง
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันปัญหายาเสพติด
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานบริหารทั่วไป
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมการอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารทั่วไป
รวม
รวมทั้งสิ้น

41

จานวนงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

หน่วยดาเนินการ

6
0
6

10
1
11

14.63
0.00
14.63

4,611,100
30,000
4641100

16.20
0.11
16.30

กองช่าง
กองช่าง

0
7
0
10
3
1
21

1
4
8
9
2
0
24

0.00
17.07
0.00
24.39
7.32
2.44
51.22

50,000
320,000
14,812,380
2,355,300
520,000
100,000
18157680

0.18
1.12
52.04
8.27
1.83
0.35
63.79

กองสวัสดิการ
กองสวัสดิการ
สานักปลัด
กองการศึกษา
สานักปลัด
กองการศึกษา

2
0
2

1
1
2

4.88
0.00
4.88

80,000
40,000
120000

0.28
0.14
0.42

สานักปลัด
สานักปลัด

3
3

0
0

7.32
7.32

250,000
250000

0.88
0.88

กองการศึกษา

3
3

0
0

7.32
7.32

130,000
130000

0.46
0.46

สานักปลัด

1
1

1
1

2.44
2.44

100,000
100000

0.35
0.35

กองการศึกษา

5
5

28
28
66

12.20
12.20
100

หน ้าที่ 6

5,066,000
5066000
28,464,780

17.80
17.80
100.00

สานักปลัด/กองคลัง

บัญชีจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงกำรเกษตร
แผนงำนเคหะและชุมชน

1

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

2

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

3

40000

กองช่าง

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
และค่าซ่อมแซมบารุงรักษายานพาหนะ เช่น มอเตอร์ไซด์ เครื่องปรับอากาศ
ฯลฯ

120000

กองช่าง

4

วัสดุสานักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ธง
ชาติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

10000

กองช่าง

5

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ เช่น สายอากาศ
หรือเสาอากาศสาหรับวิทยุ โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน หม้อแปลงไฟฟ้า
ลาโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ ไฟ
ฉาย สปอตไลท์ หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้า เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสาหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุ
ไฟฟ้า เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ

70000

กองช่าง

หน ้าที่ 7

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

กองช่าง

520000

พ.ศ.2564

มี.ค.

อบต.เกยไชย

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และ
สวนหย่อม งานทาความสะอาด งานพาหนะ งานไฟฟ้า งานผลิตและพิมพ์
เอกสาร งานผลิตสื่อ การประชาสัมพันธ์ งานสารวจ ออกแบบและควบคุมการ
ก่อสร้าง งานตรวจและรับรองมาตรฐาน งานเทคนิคต่าง ๆ ที่เอกชนมีความ
ชานาญมากกว่า ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เป็นอานาจหน้าที่ของ อบต.
ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจาพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย สาหรับค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่า
ผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ ใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ

พ.ศ.2563

ก.พ.

หน่วย
ดำเนินกำร

ม.ค.

สถำนที่ดำเนินกำร

ธ.ค.

งบประมำณ

พ.ย.

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

ต.ค.

โครงกำร/กิจกรรม

ลำดับที่

บัญชีจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงกำรเกษตร
แผนงำนเคหะและชุมชน

6

วัสดุก่อสร้าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ ได้แก่ ไม้ต่าง ๆ น้ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี
แปรงทาสี ปูนซีเมน์ อิฐหรือซีเมนต์บล็อก ทราย สังกะสี กระเบื้อง ตะปู ค้อน
คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ง ขวาน สว่าน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น เครื่องวัดขนาด
เล็ด เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง ท่อน้าบาดาล ท่อน้าและอุปกรณ์ประปา โถส้วม อ่าง
ล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ

50000

กองช่าง

7

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของรถ อบต. ได้แก่ น้ามันดีเซล
น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง น้ามันหล่อลื่น น้ามันก๊าด น้ามันจารบี ฯลฯ

20000

กองช่าง

8

วัสดุการเกษตร

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่างๆ ได้แก่ ปุ๋ย ยาป้องกันและกาจัด
ศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้า น้าเชื้อพันธุ์
สัตว์ วัสดุเพาะชา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้า
พลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ

6000

กองช่าง

9

วัสดุคอมพิวเตอร์

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึกสาหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่องฯลฯ

20000

กองช่าง

10

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ถนน อาคาร
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กริ่ม
มีขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 100.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่
ตั้งแต่รานเสริมสวยช่อแก้ว ถึงบริเวณบ้านนาย น้อยกว่า 300.00 ตรม.พร้อมไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม.
รังสรรค์ แก้วพูลศรี หมู่ที่ 12 ซอยที่ 4

800000

กองช่าง

11

174400

หน ้าที่ 8

หมู่ที่ 12

กองช่าง

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

พ.ศ.2564

มี.ค.

พ.ศ.2563

ก.พ.

หน่วย
ดำเนินกำร

ม.ค.

สถำนที่ดำเนินกำร

ธ.ค.

งบประมำณ

พ.ย.

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

ต.ค.

โครงกำร/กิจกรรม

ลำดับที่

บัญชีจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงกำรเกษตร
แผนงำนเคหะและชุมชน

12

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่ม
ตั้งแต่บริเวณบ้านนายมะลิ เสือปู ถึงบริเวณเขต
ถนนรถไฟ หมู่ที่ 16 บ้านโพธิ์หนองยาว ตาบล
เกยไชย อาเภอชุมแสง

มีขนาดผิวจราจรกว้าง3.00 ม. ยาว 195.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 567.00 ตรม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม.(ตามแบบ
ที่กาหนด) วางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาด-O
0.60x1.00 ม. จานวน 177 ท่อน ยาวรวมบ่อพัก 195.00 ม. พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตจานวน 18.00 บ่อพัก (ตามแบบที่กาหนด)

1152900

หมู่ที่ 16

กองช่าง

13

มีขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.ยาว 234.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 3,400.00 ตรม. พร้อมไหล่ทาง หินคลุกข้างละ 0.50 ม. (ตามแบบ
ที่อบต.กาหนด)
เริ่มตั้งแต่บริเวณบ้านนางสาวแสงเดือน เม่นมั่น ถึงบริเวณบ้านนายมนตรี เย็นจุ
ระ หมู่ที่ 3 ตาบลเกยไชย อาเภอชุแสง จังหวัดนครสวรรค์ (ตามแบบที่กาหนด)

539300

หมู่ที่ 3

กองช่าง

14

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบ
สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย
หมู่ที่ 3
โครงการซ่อมแซมพนังกั้นริมแม่น้าน่าน เริ่ม
ตั้งแต่บริเวณบ้านนางสาวแสงเดือน เม่นมั่น ถึง
บริเวณบ้านนายมนตรี เย็นจุระ หมู่ที่ 3 ตาบล
เกยไชย อาเภอชุแสง จังหวัดนครสวรรค์

88500

หมู่ที่ 3

กองช่าง

15

ติดตั้งป้ายชื่อซอยบริเวณถนนในหมู่บ้าน

ติดตั้งป้ายชื่อซอยบริเวณถนนในหมู่บ้าน

500000

16

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

บริเวณที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย

500000

รวม

16 กิจกรรม

4,611,100

หน ้าที่ 9

กองช่าง
อบต.เกยไชย

กองช่าง

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2564

เม.ย.

พ.ศ.2563

มี.ค.

หน่วย
ดำเนินกำร

ก.พ.

สถำนที่ดำเนินกำร

ม.ค.

งบประมำณ

ธ.ค.

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

พ.ย.

โครงกำร/กิจกรรม

ต.ค.

ลำดับที่

1

รวม

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (ค่าk)

เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับค่าได้ ตาม
หนังสือ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5
มีนาคม 2561 เรื่อง ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการ
กาหนดเงื่อนไขหลักเกณฑสัญญาแบบปรับราคาได้
(ค่า K)
1 กิจกรรม

30,000

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเกยไชย

30,000

หน ้าที่ 10

กองช่าง

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ.2564

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

พ.ศ.2563

ต.ค.

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเษตร
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน่วย
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ลาดับที่
งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ
ดาเนินการ

บัญชีจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที่ 2 ด้ำนกำรพัฒนำกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

1

รวม

ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน
ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดาเนินตามนโยบายแห่งรัฐตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
ดาเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินตามนโยบายแห่งรัฐ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1 กิจกรรม

50,000

องค์การบริหาร กองสวัสดิการ
ส่วนตาบลเกยไชย
สังคม

50,000

หน ้าที่ 11

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2564

เม.ย.

พ.ศ.2563

มี.ค.

หน่วย
ดำเนินกำร

ก.พ.

สถำนที่ดำเนินกำร

ม.ค.

งบประมำณ

ธ.ค.

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

พ.ย.

โครงกำร/กิจกรรม

ต.ค.

ลำดับที่

บัญชีจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที่ 2 ด้ำนกำรพัฒนำกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต
แผนงำนสังคมสงเครำะห์

1

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

2

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

3

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าทาปก เข้า
เล่ม และค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย สาหรับ
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ

20,000

องค์การบริหาร กองสวัสดิการ
ส่วนตาบลเกยไชย
สังคม

50,000

องค์การบริหาร กองสวัสดิการ
ส่วนตาบลเกยไชย
สังคม

วัสดุสานักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ธงชาติ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

20,000

องค์การบริหาร กองสวัสดิการ
ส่วนตาบลเกยไชย
สังคม

4

วัสดุคอมพิวเตอร์

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์ ตลับผง
หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษ
ต่อเนื่อง ฯลฯ

50,000

องค์การบริหาร กองสวัสดิการ
ส่วนตาบลเกยไชย
สังคม

5

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนลดความเสี่ยง เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน
จากยาเสพติดและเพศสัมพันธ์ก่อนวันอันควร ลดความเสี่ยงจากยาเสพติดและเพศสัมพันธ์ก่อน
วันอันควร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
วิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่า
วัสดุอุปกรณ์

20,000

องค์การบริหาร กองสวัสดิการ
ส่วนตาบลเกยไชย
สังคม

หน ้าที่ 12

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

พ.ศ.2564

มี.ค.

พ.ศ.2563

ก.พ.

หน่วย
ดำเนินกำร

ม.ค.

สถำนที่ดำเนินกำร

ธ.ค.

งบประมำณ

พ.ย.

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

ต.ค.

โครงกำร/กิจกรรม

ลำดับที่

บัญชีจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที่ 2 ด้ำนกำรพัฒนำกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต
แผนงำนสังคมสงเครำะห์

6

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (ย่อ อพ.สธ.)

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (ย่อ อพ.สธ.)

30,000

องค์การบริหาร กองสวัสดิการ
ส่วนตาบลเกยไชย
สังคม

7

โครงการเสริมสร้างบทบาทสตรีในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างบทบาท
สตรีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่า
วิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
วิทยากร และค่าวัสดุอุปกรณ์เป็นไปตามระเบียบ

20,000

องค์การบริหาร กองสวัสดิการ
ส่วนตาบลเกยไชย
สังคม

8

โครงการกินดีอยูด่ ี สุขภาพดีในผู้สูงอายุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการกินดี
อยูด่ ี สุขภาพดีในผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรม พ.ศ.2557

20,000

องค์การบริหาร กองสวัสดิการ
ส่วนตาบลเกยไชย
สังคม

9

โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความ
ทุกข์ยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาสและผู้
ประสบสาธารณภัย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความทุกข์ยาก
เดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณ
ภัย (หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อการ
ช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2543)

30,000

องค์การบริหาร กองสวัสดิการ
ส่วนตาบลเกยไชย
สังคม

หน ้าที่ 13

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2564

เม.ย.

พ.ศ.2563

มี.ค.

หน่วย
ดำเนินกำร

ก.พ.

สถำนที่ดำเนินกำร

ม.ค.

งบประมำณ

ธ.ค.

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

พ.ย.

โครงกำร/กิจกรรม

ต.ค.

ลำดับที่

บัญชีจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที่ 2 ด้ำนกำรพัฒนำกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต
แผนงำนสังคมสงเครำะห์

10

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนใน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
พื้นที่ตาบลเกยไชย (หลักสูตรการแปรรูปอาหาร ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่ตาบล
และสมุนไพร)
เกยไชย (หลักสูตรการแปรรูปอาหารและสมุนไพร)
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าป้าย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ฝึกอบรม พ.ศ.2557

30,000

องค์การบริหาร กองสวัสดิการ
ส่วนตาบลเกยไชย
สังคม

11

โครงการสนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านท่องเที่ยว
OTOP ตาบลเกยไชย

30,000

องค์การบริหาร กองสวัสดิการ
ส่วนตาบลเกยไชย
สังคม

รวม

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
สนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ตาบล
เกยไชย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร
ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
และวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม พ.ศ.2557 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา ของ อปท.พ.ศ.2559

11 กิจกรรม

320,000

หน ้าที่ 14

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2564

เม.ย.

พ.ศ.2563

มี.ค.

หน่วย
ดำเนินกำร

ก.พ.

สถำนที่ดำเนินกำร

ม.ค.

งบประมำณ

ธ.ค.

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

พ.ย.

โครงกำร/กิจกรรม

ต.ค.

ลำดับที่

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านการพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงบกลาง

1

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

2

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

3

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบหลักประกันสังคมให้กับ
พนักงานจ้างของ อบต.เกยไชย ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตาม
หนังสือสานักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์

130,000

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเกยไชย

สานักปลัด

5,000

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเกยไชย

สานักปลัด

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เพื่อจ่ายสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการ
สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ จัดสรร
แบบขั้นบันไดตามมติคณะรัฐมนตรี จานวน 12
เดือน ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

11,274,080

องค์การบริหาร กองสวัสดิการ
ส่วนตาบลเกยไชย
สังคม

4

เบี้ยยังชีพคนพิการ

2,656,800

องค์การบริหาร กองสวัสดิการ
ส่วนตาบลเกยไชย
สังคม

5

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เพื่อจ่ายสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการตาม
โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ คนละ
800.-บาท จานวน 12 เดือน ทั้งนี้ จะเบิกจ่าย
ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
เพื่อจ่ายสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จานวน
18 คน ๆ ละ 500 บาท จานวน 12 เดือน ทั้งนี้
จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

108,000

องค์การบริหาร กองสวัสดิการ
ส่วนตาบลเกยไชย
สังคม

หน ้าที่ 15

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2564

เม.ย.

พ.ศ.2563

มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับที่

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านการพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงบกลาง

6

สารองจ่าย

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสารองจ่ายการเผชิญเหตุสา
ธารณภัยตลอดปี และให้นาเงินสารองจ่ายไปจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
กรณีการป้องกันและยับยัง้ ก่อนเกิดสาธารณภัย
หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉิน
เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เป็นส่วนรวมได้ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย น้าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน เป็น
ต้น

200,000

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเกยไชย

สานักปลัด

7

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

200,000

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเกยไชย

สานักปลัด

8

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสานักงานสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อบต.
เกยไชย ไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 50 ของ
ค่าบริการสาธารณสุข
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตามมาตรา 6
แห่งพระราชบัญญัติบาเหน็จ-บานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

238,500

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเกยไชย

สานักปลัด

รวม

8 กิจกรรม

14,812,380

หน ้าที่ 16

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

พ.ศ.2564

มี.ค.

พ.ศ.2563

ก.พ.

หน่วย
ดาเนินการ

ม.ค.

สถานที่ดาเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ

พ.ย.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ลาดับที่

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านการพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

1

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

2

จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก
หนังสือ และข้อบังคับต่าง ๆ ค่าวารสารต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าใช้จ่ายโฆษณาและ
เผยแพร่การจ้างเหมาโฆษณา หรือสิ่งพิมพ์ ค่าจ้างเหมา
บริการต่าง ๆ ที่เป็นกิจการในอานาจหน้าที่ของ อบต. การ
จ้างเหมาทาความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย
สาหรับค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดโครงการประชุมครูและผู้ปกครอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต.
และในส่วนที่อยูใ่ นความรับผิดชอบเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

130,000

องค์การบริหาร กองการศึกษา
ส่วนตาบลเกยไชย

50,000

องค์การบริหาร กองการศึกษา
ส่วนตาบลเกยไชย

3

โครงการประชุมครูและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

4

ค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต.

5

วัสดุสานักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ
แฟ้ม ปากกา ดินสอ ธงชาติฯลฯ

20,000

องค์การบริหาร กองการศึกษา
ส่วนตาบลเกยไชย

6

วัสดุคอมพิวเตอร์

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่องฯลฯ

20,000

องค์การบริหาร กองการศึกษา
ส่วนตาบลเกยไชย

รวม

6 กิจกรรม

3,000

องค์การบริหาร กองการศึกษา
ส่วนตาบลเกยไชย
5,000 องค์การบริหาร กองการศึกษา
ส่วนตาบลเกยไชย

228,000

หน ้าที่ 17

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

พ.ศ.2564

มี.ค.

พ.ศ.2563

ก.พ.

หน่วย
ดาเนินการ

ม.ค.

สถานที่ดาเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ

พ.ย.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ลาดับที่

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านการพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
1 ค่าพาหนะนาส่งเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไป
สถานพยาบาล
2 โครงการค่ายคุณธรรม ห่างไกลยาเสพติด

3

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะนาส่งเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไป
สถานพยาบาล
โครงการค่ายคุณธรรม ห่างไกลยาเสพติด
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินโครงการค่ายคุณธรรม ห่างไกลาย
เสพติดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน
วันพระรชสมภพ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร
ว่าง ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาของอปท. พ.ศ.2559

500

องค์การบริหาร กองการศึกษา
ส่วนตาบลเกยไชย
40,000 องค์การบริหาร กองการศึกษา
ส่วนตาบลเกยไชย

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการวันเด็ก
แห่งชาติระดับอาเภอโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดสถานที่ อุปกรณ์จัดสถานที่
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญสาหรับกิจกรรมการเล่น
เกมส์สร้างสรรค์ต่างๆ/ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาของ อปท. พ.ศ.2559

5,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเกยไชย

หน ้าที่ 18

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2564

เม.ย.

พ.ศ.2563

มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับที่

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านการพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

4

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และบรรยากาศศูนย์พัฒนาเด็ก โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และบรรยากาศศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย
เล็กองค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และบรรยากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเกยไชย ที่เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนการสอนทั้งภายในและภายนอก โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าวัสดุอุปกรณ์การปรับภูมิทัศน์ฯลฯ ค่าป้าย
ไวนิล ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560

5

โครงการเยีย่ มบ้านเด็กนักเรียน

6

7

โครงการเยีย่ มบ้านเด็กนักเรียน
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการเยีย่ มบ้านเด็กนักเรียน เพื่อเป็นการ
เยีย่ มบ้านเด็กนักเรียนและทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ใน
ครอบครัว
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา การ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา การ
จัดการศึกษาสาหรับ ศพด.
จัดการศึกษาสาหรับ ศพด.
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ค่าหนังสือเรียน
ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
จานวน 50 คน 245 วัน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จานวน 50
คน

50,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเกยไชย

3,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเกยไชย
56,500 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเกยไชย

330,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเกยไชย

หน ้าที่ 19

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2564

เม.ย.

พ.ศ.2563

มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับที่

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านการพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

8

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ย่อ อพ.สธ.)

30,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเกยไชย

9

วัสดุงานบ้านงานครัว

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด สบู่
แปรง ผงซักฟอก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

20,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเกยไชย

10

ค่าอาหารเสริม (นม)

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน จานวน 2
โรงเรียน "โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา" ได้แก่
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ จานวน 260 วัน โรงเรียน
วัดท่านา จานวน 45 คน จานวน 260 วัน
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ฯ จานวน 50 คน จานวน 260 วัน
"โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา"

432,300 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเกยไชย

11

วัสดุการศึกษา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ การเรียนการสอน สื่อการ
สอนต่าง ๆ แบบจาลอง ภูมิประเทศ กระดานลื่นพลาสติก
เบาะยืดหยุน่ ฯลฯ

10,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเกยไชย

12

โครงการก่อสร้างหลังคาเชื่อมต่อระหว่างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย

โครงการก่อสร้างหลังคาเชื่อมต่อระหว่างอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย

450,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเกยไชย

หน ้าที่ 20

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

พ.ศ.2564

มี.ค.

พ.ศ.2563

ก.พ.

หน่วย
ดาเนินการ

ม.ค.

สถานที่ดาเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ

พ.ย.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ลาดับที่

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านการพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

13

รวม

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา"
ได้แก่

เพื่อจ่ายสาหรับอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนจานวน 2
โรงเรียน "โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา" ได้แก่
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ จานวน 130 คน 200 วัน
โรงเรียนวัดท่านา จานวน 45 คน ๆ ละ 20 บาท จานวน
200 วัน
13 กิจกรรม

700,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเกยไชย

2,127,300

หน ้าที่ 21

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2564

เม.ย.

พ.ศ.2563

มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับที่

บัญชีจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที่ 2 ด้ำนกำรพัฒนำกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต
แผนงำนสำธำรณสุข

1

15,000 องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเกยไชย

สานักปลัด

80,000 องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเกยไชย

สานักปลัด

75,000 องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเกยไชย

สานักปลัด

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฝึกอบรมผู้
ได้รับมอบหมายให้ทาการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าปีงบประมาณ 2564 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ การ
ดาเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

10,000 องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเกยไชย

สานักปลัด

อุดหนุนงบประมาณเพื่อดาเนินงานตามแนวทางโครงการ
อุดหนุนงบประมาณเพื่อดาเนินงานตามแนวทาง
พระราชดาริด้านสาธารณสุขให้แก่หมู่บ้านและชุมชน 17
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุขให้แก่หมู่บ้านและ
หมู่บ้าน
ชุมชน 17 หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000.-บาท
รวม
5 กิจกรรม

340,000 องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเกยไชย

สานักปลัด

3

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

4

โครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทาการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

5

520,000

หน ้าที่ 22

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

พ.ศ.2564

มี.ค.

พ.ศ.2563

ก.พ.

หน่วย
ดำเนินกำร

ม.ค.

สถำนที่ดำเนินกำร

ธ.ค.

งบประมำณ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสารวจข้อมูลจานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการบริหาร
จัดการขยะในรูปแบบความร่วมมือระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีค่าใช้จ่าย
วัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท โดยจัดสรรตามจานวน
ประชากรสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ จาก
การสารวจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งหลักฐาน
การสารวจให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2

ค่าจ้างเหมาบริการสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า
โครงการบริหารจัดการขยะในรูปแบบความร่วมมือระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชน

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

พ.ย.

โครงกำร/กิจกรรม

ต.ค.

ลำดับที่

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านการพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1

รวม

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อาเภอ
ชุมแสงด้านการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้าน
การกีฬา กีฬาประเพณี กีฬาท้องถิ่น

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อาเภอชุมแสง
ด้านการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬา
กีฬาประเพณี กีฬาท้องถิ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
ข้าราชการ ประชาชน นักศึกษา เยาวชนได้มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งมีน้าใจเป็น
นักกีฬา มีความสามัคคี ตลอดจนการส่งเสริม
พัฒนากีฬาของจังหวัด อาเภอ ตาบล ในระดับ
ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมีความสามารถในการมี
ค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้

1 กิจกรรม

100,000

ตาบลฆะมัง

100,000

หน ้าที่ 23

กองการศึกษา

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2564

เม.ย.

พ.ศ.2563

มี.ค.

หน่วย
ดำเนินกำร

ก.พ.

สถำนที่ดำเนินกำร

ม.ค.

งบประมำณ

ธ.ค.

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

พ.ย.

โครงกำร/กิจกรรม

ต.ค.

ลำดับที่

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันปัญหายาเสพติด
แผนงานบริหารทั่วไป

1

สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
และรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านและตาบล สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

40,000

และรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านและตาบล
รวม

1 กิจกรรม

40,000

หน ้าที่ 24

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

สานักปลัด

พ.ศ.2564

เม.ย.

อบต.เกยไชย

พ.ศ.2563

มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับที่

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันปัญหายาเสพติด
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1

โครงการฝึกอบรมทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

2

โครงการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนช่วงงาน
ประจาปีและงานประเพณีต่าง

3

วัสดุอื่น

รวม

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวน
เพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) ขององค์การบริหารส่วนตาบลเกย
ไชย ประจาปี พ.ศ.2564
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการ
ป้องกันอุบัติเหตุบนถนนช่วงงานประจาปีและงาน
ประเพณีต่าง ๆเช่น จ่ายเป็นค่าอาหาร, เบี้ยเลี้ยง,
อปพร. และผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ เพื่อ
อานวย ความสะดวกในการจราจรและรักษาความ
สงบให้กับประชาชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้า สายดูดน้า ข้อต่อ
ต่าง ๆ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเปลี่ยนถ่ายน้ายา
เคมีดับเพลิง และอื่น ๆ เป็นต้น ที่เกี่ยวข้องในงาน
ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เช่น การ
เตรียมการป้องกันปัญหาน้าท่วมการแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง บ้านเรือนและประชาชนถนน ที่
สาธารณะ เป็นต้น
3 กิจกรรม

สานักปลัด

80,000

หน ้าที่ 25

ก.ย.

อบต.เกยไชย

ส.ค.

35,000

ก.ค.

สานักปลัด

มิ.ย.

อบต.เกยไชย

พ.ค.

20,000

เม.ย.

สานักปลัด

มี.ค.

อบต.เกยไชย

พ.ศ.2564

ก.พ.

25000

พ.ศ.2563

ม.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ธ.ค.

สถานที่ดาเนินการ

งบประมาณ

พ.ย.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ลาดับที่

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที่ 4 ด้ำนกำรพัฒนำกำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรม กำรอุตสำหกรรม และกำรท่องเที่ยว
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

1

โครงการเทศกาลกินตาล

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการ
เทศกาลกินตาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
จัดสถานที่ อุปกรณ์จัดสถานที่ ค่าเงินรางวัลการ
แข่งขัน ค่าเช่าชุดสาหรับการแสดงพิธีเปิด ค่าป้าย
โครงการ ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารว่าง พร้อม
เครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเวที/เครื่องไฟขยาย
เสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน/การสาธิตการ
ทาตาลโตนด ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559

2

โครงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ตาบลเกยไชย แบบบูรณาการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตาบลเกย
ไชย แบบบูรณาการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าจัดสถานที่ อุปกรณ์จัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาไฟ
ประดับพร้อมเครื่องปั่นไฟ ค่าเช่าชุดสาหรับการ
แสดงพิธีเปิด ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์
ค่าเช่าเวที/เครื่องไฟขยายเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดงาน/การสาธิตการทาตาลโตนด ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
อปท. พ.ศ.2559

100,000 วัดเกยไชยเหนือ กองการศึกษา

50,000

ตาบลเกยไชย

หน ้าที่ 26

กองการศึกษา

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2564

เม.ย.

พ.ศ.2563

มี.ค.

หน่วย
ดำเนินกำร

ก.พ.

สถำนที่ดำเนินกำร

ม.ค.

งบประมำณ

ธ.ค.

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

พ.ย.

โครงกำร/กิจกรรม

ต.ค.

ลำดับที่

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที่ 4 ด้ำนกำรพัฒนำกำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรม กำรอุตสำหกรรม และกำรท่องเที่ยว
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

3

รวม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "มัคคุเทศก์น้อย"

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
"มัคคุเทศก์น้อย" โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าป้าย
โครงการ ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร/อาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ/เอกสารในการอบรม เป็นไป
ตามระเบียบ เพื่อสร้างองค์ความรู้ และเตรียม
ความพร้อมของมัคคุเทศก์น้อยสู่การจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน

3 กิจกรรม

100,000 วัดเกยไชยเหนือ กองการศึกษา

250,000

หน ้าที่ 27

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2564

เม.ย.

พ.ศ.2563

มี.ค.

หน่วย
ดำเนินกำร

ก.พ.

สถำนที่ดำเนินกำร

ม.ค.

งบประมำณ

ธ.ค.

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

พ.ย.

โครงกำร/กิจกรรม

ต.ค.

ลำดับที่

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แผนงานการเกษตร

1

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกต้นไม้ ป่าชุมชน
และอนุรักษ์แหล่งน้า ตาบลเกยไชย

50,000

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเกยไชย

สานักปลัด

2

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม รักษ์น้า รัก
ป่า รักแผ่นดิน ตามพระราชดารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวและพระบรม
วงษานุวงศ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม รักษ์น้า รักป่า รัก
แผ่นดิน ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัวและพระบรมวงษานุวงศ์

50,000

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเกยไชย

สานักปลัด

3

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (ย่อ อพ.สธ.)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ย่อ อพ.สธ.)

30,000

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเกยไชย

สานักปลัด

รวม

3 กิจกรรม

130,000

หน ้าที่ 28

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2564

เม.ย.

พ.ศ.2563

มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับที่

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1

โครงการอนุรักษ์ประเพณีการแข่งขันเรือพื้นบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการ
อนุรักษ์ประเพณีการแข่งขันเรือพื้นบ้าน โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดสถานที่ อุปกรณ์จัด
สถานที่ ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าป้าย
โครงการ ค่าจ้างเหมาจัดดอกไม้ปะรัมพิธี ค่าเช่า
เต็นท์ ค่าเครื่องไฟขยายเสียง ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559

50,000 วัดเกยไชยเหนือ

กองการศึกษา

2

จัดงานประเพณีลอยกระทง

50,000 วัดเกยไชยเหนือ

กองการศึกษา

รวม

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอย
กระทง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการอบรมการทากระทง ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวิทยากรใน
การบรรยาย ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ฝึกอบรม พ.ศ.2557
2 กิจกรรม

100,000

หน ้าที่ 29

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2564

เม.ย.

พ.ศ.2563

มี.ค.

หน่วย
ดำเนินกำร

ก.พ.

สถำนที่ดำเนินกำร

ม.ค.

งบประมำณ

ธ.ค.

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

พ.ย.

โครงกำร/กิจกรรม

ต.ค.

ลำดับที่

บัญชีจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที่ 7 ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงธรรมำภิบำลและกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
แผนงำนบริหำรทั่วไป

1

ค่าการทาประกันภัยรถราชการภาคสมัครใจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

เพื่อจ่ายเป็นค่าการทาประกันภัยรถราชการภาค
สมัครใจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาประกันภัยทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

50,000

อบต.เกยไชย

สานักปลัด

2

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าเย็บหนังสือ
เข้าปกหนังสือ และข้อบังคับต่าง ๆ ค่าวารสาร
ต่าง ๆ ค่าเช่าทรัพย์สินของ อบต.

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าเย็บหนังสือ
เข้าปกหนังสือ และข้อบังคับต่าง ๆ ค่าวารสาร
ต่าง ๆ ค่าเช่าทรัพย์สินของ อบต. ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าใช้จ่ายโฆษณาและ
เผยแพร่การจ้างเหมาโฆษณา ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
และเผยแพร่ ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์
หรือสิ่งพิมพ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ที่เป็น
กิจการในอานาจหน้าที่ของ อบต. เช่น การกาจัด
ขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล การจ้างครูฝึก สอนออก
กาลัง การจ้างเหมารักษาความสะอาดสถานที่
ราชการ การจ้างเหมาทาความสะอาด อาคารที่ทา
การ การจ้างอื่น ๆ ที่เป็นอานาจหน้าที่ของ อบต.
ฯลฯ

600,000

อบต.เกยไชย

สานักปลัด

หน ้าที่ 30

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2564

เม.ย.

พ.ศ.2563

มี.ค.

หน่วย
ดำเนินกำร

ก.พ.

สถำนที่ดำเนินกำร

ม.ค.

งบประมำณ

ธ.ค.

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

พ.ย.

โครงกำร/กิจกรรม

ต.ค.

ลำดับที่

บัญชีจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที่ 7 ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงธรรมำภิบำลและกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
แผนงำนบริหำรทั่วไป

3

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยีย่ ม ชมหรือทัศน
ศึกษาดูงาน ขององค์การบริหารส่วนตาบลเกย
ไชย ตั้งไว้ 40,000.-บาท
(2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือ
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้งตามกฎหมาย ตั้งไว้ 25,000.-บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ
ในวันสาคัญต่าง ๆ และร่วมกันปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์ระดับหมู่บ้านและระดับตาบล
100,000.-บาท

165,000

อบต.เกยไชย

สานักปลัด

4

จ่ายในการดาเนินโครงการฝึกอบรม

เพื่อจ่ายป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการ
ตามหลักธรรมาภิบาล และกฎหมายให้แก่
เจ้าหน้าที่ และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง
ส่วนตาบลและพนักงานจ้างและผู้นาชุมชน และ
กรรมการหมู่บ้าน

300,000

อบต.เกยไชย

สานักปลัด

5

โครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมใน
การป้องกันการทุจริต กิจกรรมสนับสนุนและ
สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
ภาคประชาชน
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ
พวงมาลา

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนและสร้างการมี
ส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต กิจกรรม
สนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
การทุจริตภาคประชาชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้
กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา

50,000

อบต.เกยไชย

สานักปลัด

5,000

อบต.เกยไชย

สานักปลัด

6

หน ้าที่ 31

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2564

เม.ย.

พ.ศ.2563

มี.ค.

หน่วย
ดำเนินกำร

ก.พ.

สถำนที่ดำเนินกำร

ม.ค.

งบประมำณ

ธ.ค.

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

พ.ย.

โครงกำร/กิจกรรม

ต.ค.

ลำดับที่

บัญชีจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที่ 7 ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงธรรมำภิบำลและกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
แผนงำนบริหำรทั่วไป

7

8

9
10

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้
ทางการเมืองให้แก่ประชาชน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางการเมือง
ให้แก่ประชาชน
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
และแผนพัฒนาท้องถิ่น
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 308 มิถุนายน 2563

15,000

อบต.เกยไชย

สานักปลัด

25,000

อบต.เกยไชย

สานักปลัด

โครงการสนับสนุนการปกป้องสถาบันสาคัญ
ของชาติ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

25,000

อบต.เกยไชย

สานักปลัด

150,000

อบต.เกยไชย

สานักปลัด

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
สนับสนุนการปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลเกยไชย สาหรับค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ

หน ้าที่ 32

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2564

เม.ย.

พ.ศ.2563

มี.ค.

หน่วย
ดำเนินกำร

ก.พ.

สถำนที่ดำเนินกำร

ม.ค.

งบประมำณ

ธ.ค.

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

พ.ย.

โครงกำร/กิจกรรม

ต.ค.

ลำดับที่

บัญชีจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที่ 7 ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงธรรมำภิบำลและกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
แผนงำนบริหำรทั่วไป

11

ค่าใช้จ่ายสาหรับคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การจัดการประชุมบุคลากรการเลือกตั้ง รวมทั้งผู้สมัคร
และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งตามกฎหมายระเบียบ
ข้อกาหนด ประกาศหรือคาสั่งของ กกต. เช่น ระเบียบว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ค่า
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ค่าจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง บัตร
เลือกตั้งตัวอย่างรวมทั้งค่าขนส่ง ค่าจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้
มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้เสียสิทธิเลือกตั้ง ค่าจัดพิมพ์ทาสาเนา
หนังสือประกาศ ระเบียบ ข้อกาหนด คู่มือเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ค่าจัดซื้อ
ซ่อมแซมหีบบัตรเลือกตั้ง และคูหาลงคะแนน ค่าพาหนะ
ส่งสิ่งของ และอุปกรณ์การเลือกตั้ง ค่าจัดสถานที่และทา
ความสะอาด ค่าเช่าเต๊นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียน
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม รายการค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้น ฯลฯ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

500,000

อบต.เกยไชย

สานักปลัด

12

ค่าส่งเสริมการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารบ้านเมือง

เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมการรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร
บ้านเมือง ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

4,000

อบต.เกยไชย

สานักปลัด

13

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของ
อบต. และในส่วนที่อยูใ่ นความรับผิดชอบเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

60,000

อบต.เกยไชย

สานักปลัด

หน ้าที่ 33

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2564

เม.ย.

พ.ศ.2563

มี.ค.

หน่วย
ดำเนินกำร

ก.พ.

สถำนที่ดำเนินกำร

ม.ค.

งบประมำณ

ธ.ค.

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

พ.ย.

โครงกำร/กิจกรรม

ต.ค.

ลำดับที่

บัญชีจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที่ 7 ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงธรรมำภิบำลและกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
แผนงำนบริหำรทั่วไป

14

วัสดุสานักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ธงชาติ น้าดื่ม
สาหรับบริการประชาชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

90,000

อบต.เกยไชย

สานักปลัด

15

วัสดุงานบ้านงานครัว

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น
ไม้กวาด สบู่ แปรง ผงซักฟอก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ฯลฯ
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะคละสีเพื่อแยก
ประเภทขยะ

240,000

อบต.เกยไชย

สานักปลัด

16

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุรถยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ เช่น ค่าแบตเตอร์รี่ ยางนอก ยางใน สาย
ไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ามันเบรก กรวยจราจร
สัญญาณไฟกระพริบ กระจกโค้งมน ฯลฯ

80,000

อบต.เกยไชย

สานักปลัด

17

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ใน
การปฏิบัติราชการ เช่น น้ามันเบนซิน น้ามัน
ดีเซล น้ามันเครื่อง ฯลฯ

350,000

อบต.เกยไชย

สานักปลัด

18

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่นกระดาษเขียน
โปสเตอร์ ไม้อัด ผ้าดิบ สี พู่กัน ฟิล์มรูปสีหรือขาว
ดาที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ

50,000

อบต.เกยไชย

สานักปลัด

หน ้าที่ 34

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

พ.ศ.2564

มี.ค.

พ.ศ.2563

ก.พ.

หน่วย
ดำเนินกำร

ม.ค.

สถำนที่ดำเนินกำร

ธ.ค.

งบประมำณ

พ.ย.

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

ต.ค.

โครงกำร/กิจกรรม

ลำดับที่

บัญชีจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที่ 7 ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงธรรมำภิบำลและกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
แผนงำนบริหำรทั่วไป

19

วัสดุคอมพิวเตอร์

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์ ตลับผง
หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์กระดาษ
ต่อเนื่อง ฯลฯ

60,000

อบต.เกยไชย

สานักปลัด

20

ค่าไฟฟ้า

1) เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สาหรับที่ทาการองค์การ
บริหารส่วนตาบลเกยไชย ห้องประชุมเฉลิมพระ
เกียรติ และศูนย์ประสานงานกานัน - ผู้ใหญ่บ้าน
2) เพื่อจ่ายเป็นค่าสาหรับสูบน้าของสถานีสูบน้า
ด้วยไฟฟ้า เพื่ออุปโภคบริโภค และนาเข้าแปลง
เกษตร ไร่ นาของราษฎรในหมู่บ้านใกล้เคียงให้แก่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาเภอชุมแสง จ่ายเป็นราย
เดือน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

1,500,000

อบต.เกยไชย

สานักปลัด

21

ค่าบริการโทรศัพท์

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สาหรับที่ทาการองค์การ
บริหารส่วนตาบลเกยไชย

13,000

อบต.เกยไชย

สานักปลัด

22

ค่าบริการไปรษณีย์

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ
ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์

6,000

อบต.เกยไชย

สานักปลัด

หน ้าที่ 35

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

พ.ศ.2564

มี.ค.

พ.ศ.2563

ก.พ.

หน่วย
ดำเนินกำร

ม.ค.

สถำนที่ดำเนินกำร

ธ.ค.

งบประมำณ

พ.ย.

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

ต.ค.

โครงกำร/กิจกรรม

ลำดับที่

บัญชีจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที่ 7 ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงธรรมำภิบำลและกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
แผนงำนบริหำรทั่วไป

23

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการระบบการเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต (INTERNET) แบบความเร็วเพื่อให้
บริการ Internet แก่ประชาชน และรองรับการ
ดาเนินการต่างๆ เช่น การบันทึกข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบล ข้อมูลเพื่อการ
วางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อมูลการลงระบบข้อมูล E-LAAS และค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้บริการ

100,000

หน ้าที่ 36

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

สานักปลัด

พ.ศ.2564

เม.ย.

อบต.เกยไชย

พ.ศ.2563

มี.ค.

หน่วย
ดำเนินกำร

ก.พ.

สถำนที่ดำเนินกำร

ม.ค.

งบประมำณ

ธ.ค.

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

พ.ย.

โครงกำร/กิจกรรม

ต.ค.

ลำดับที่

บัญชีจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที่ 7 ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงธรรมำภิบำลและกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
แผนงำนบริหำรทั่วไป

24

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

25

รายจ่ายอื่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยและประเมินผล
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินการของ อบต.
เกยไชย ประจาปี 2564

รวม 25 โครงการ

4,466,000.0

งำนบริหำรงำนคลัง

หน ้าที่ 37

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

สานักปลัด

มิ.ย.

อบต.เกยไชย

พ.ค.

18,000

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอชุมแสง เพื่อจ่าย
เป็นค่าโครงการสนับสนุนงานรัฐพิธีของอาเภอ
ชุมแสง ประจาปี 2564 เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม
2563 วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรม
นาถบพิตร, วันที่ 23 ตุลาคม 2563, วันปิย
มหาราช วันที่ 5 ธันวาคม 2563, วันคล้าย วัน
พระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ,วันที่ 3
มิถุนายน 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน,ี วันที่ 28 กรกฎาคม
2564 วันเฉลิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลง
กรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ ัว, วันที่ 12 สิงหาคม
2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรม
ราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ และ/หรือ
การจัดงานตามหนังสือสั่งการจากจังหวัด
นครสวรรค์ ทบวง กรม กาหนด

เม.ย.

สานักปลัด

มี.ค.

อบต.เกยไชย

พ.ศ.2564

ก.พ.

10,000

พ.ศ.2563

ม.ค.

หน่วย
ดำเนินกำร

ธ.ค.

สถำนที่ดำเนินกำร

งบประมำณ

พ.ย.

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

ต.ค.

โครงกำร/กิจกรรม

ลำดับที่

บัญชีจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที่ 7 ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงธรรมำภิบำลและกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
แผนงำนบริหำรทั่วไป

1

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดซื้อแบบ
พิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าจ้างเหมา
บริการต่าง ๆ ฯลฯ

250,000

อบต.เกยไชย

กองคลัง

2

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานแผนที่ภาษี เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานแผน
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่พระราชบัญญัติภาษี ที่ภาษีเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่พระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 และประยุกต์ใช้ข้อมูล
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564

150,000

อบต.เกยไชย

กองคลัง

สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อสนับสนุนภารกิจใน
ด้านต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

3

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเกยไชย สาหรับค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอด รถ
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ

60,000

อบต.เกยไชย

กองคลัง

4

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของ
อบต. และในส่วนที่อยูใ่ นความรับผิดชอบเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

20,000

อบต.เกยไชย

กองคลัง

5

วัสดุสานักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ธงชาติ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆฯลฯ

50,000

อบต.เกยไชย

กองคลัง

หน ้าที่ 38

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

พ.ศ.2564

มี.ค.

พ.ศ.2563

ก.พ.

หน่วย
ดำเนินกำร

ม.ค.

สถำนที่ดำเนินกำร

ธ.ค.

งบประมำณ

พ.ย.

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

ต.ค.

โครงกำร/กิจกรรม

ลำดับที่

บัญชีจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที่ 7 ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงธรรมำภิบำลและกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
แผนงำนบริหำรทั่วไป

6

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ใน
การปฏิบัติราชการ เช่นน้ามันเบนซิน น้ามันดีเซล
น้ามันเครื่อง ฯลฯ

10,000

อบต.เกยไชย

กองคลัง

7

วัสดุคอมพิวเตอร์

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์ ตลับผง
หมึกสาหรับ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษ
ต่อเนื่องฯลฯ

50,000

อบต.เกยไชย

กองคลัง

8

ค่าบริการไปรษณีย์

10,000

อบต.เกยไชย

กองคลัง

รวม

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ
ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าตู้ไปรษณีย์
8 กิจกรรม

600,000

หน ้าที่ 39

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2564

เม.ย.

พ.ศ.2563

มี.ค.

หน่วย
ดำเนินกำร

ก.พ.

สถำนที่ดำเนินกำร

ม.ค.

งบประมำณ

ธ.ค.

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

พ.ย.

โครงกำร/กิจกรรม

ต.ค.

ลำดับที่

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
1.ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
1.1 แผนงานบริหาร

1
รวม

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงานสานักงาน จานวน 2 เครื่องๆ
1 กิจกรรม

32,000
32,000

หน ้าที่ 40

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

สานักปลัด

พ.ศ.2564

เม.ย.

อบต.เกยไชย

พ.ศ.2563

มี.ค.

หน่วย
ดำเนินกำร

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมำณ

ธ.ค.

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

พ.ย.

โครงกำร/กิจกรรม

ต.ค.

ลำดับที่

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
1.1 แผนงานบริหาร

2

รวม

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสาเนา เครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ รถจักรยานยนต์
รถบรรทุกน้า เครื่องสูบน้า เครื่องพ่นหมอกควัน
วัสดุต่าง ๆ ฯลฯ
1 กิจกรรม

50,000

50,000

หน ้าที่ 41

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

สานักปลัด

พ.ศ.2564

เม.ย.

อบต.เกยไชย

พ.ศ.2563

มี.ค.

หน่วย
ดำเนินกำร

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมำณ

ธ.ค.

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

พ.ย.

โครงกำร/กิจกรรม

ต.ค.

ลำดับที่

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
1.ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
1.1 แผนงานบริหาร

1

รวม

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าในการจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน
ขนาด 91.4 x 45.7 x 183 ซม. จานวน 2 ตู้ ๆ
1 กิจกรรม

10,000

10,000

หน ้าที่ 42

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

กองคลัง

พ.ศ.2564

เม.ย.

อบต.เกยไชย

พ.ศ.2563

มี.ค.

หน่วย
ดำเนินกำร

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมำณ

ธ.ค.

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

พ.ย.

โครงกำร/กิจกรรม

ต.ค.

ลำดับที่

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
1.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1 แผนงานบริหาร

1
รวม

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)จานวน 1
เครื่อง

1 กิจกรรม

17,000
17,000

หน ้าที่ 43

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

กองคลัง

พ.ศ.2564

เม.ย.

อบต.เกยไชย

พ.ศ.2563

มี.ค.

หน่วย
ดำเนินกำร

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมำณ

ธ.ค.

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

พ.ย.

โครงกำร/กิจกรรม

ต.ค.

ลำดับที่

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
1.1 แผนงานบริหาร

1

รวม

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสาเนา
เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ รถจักรยานยนต์ วัสดุ
ต่าง ๆ ฯลฯ
1 กิจกรรม

20,000

20,000

หน ้าที่ 44

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

กองคลัง

พ.ศ.2564

เม.ย.

อบต.เกยไชย

พ.ศ.2563

มี.ค.

หน่วย
ดำเนินกำร

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมำณ

ธ.ค.

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

พ.ย.

โครงกำร/กิจกรรม

ต.ค.

ลำดับที่

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
1.1 แผนงานบริหาร

1

ค่าครุภัณฑ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทางานระดับ
1-3 จานวน 1 ชุด

2

ค่าครุภัณฑ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้ระดับ 3-6 จานวน 2 ตัว ๆ

3

ค่าครุภัณฑ์

(1) เพื่อจ่ายป็นค่าจัดซื้อโต๊ะแสตนเลส จานวน 20
ตัว ๆ ละ 3,500.-บาท ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว
150 ซม. สูง 75 ซม.

4

ค่าครุภัณฑ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง)แบบตั้งหรือแบบแขวน
ขนาด36,000บีทียูจานวน 2 เครื่อง

รวม

4 กิจกรรม

7,500 ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ส่งสเริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ
7,000 ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ส่งสเริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ
70,000 ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ส่งสเริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ
94,000 ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ส่งสเริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ
178,500

หน ้าที่ 45

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

พ.ศ.2564

มี.ค.

พ.ศ.2563

ก.พ.

หน่วย
ดำเนินกำร

ม.ค.

สถานที่ดาเนินการ

ธ.ค.

งบประมำณ

พ.ย.

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

ต.ค.

โครงกำร/กิจกรรม

ลำดับที่

