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ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
----------------------------------อาศั ย อ านาจตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔8 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้ อ 27
แผนการด าเนิ น งานให้ จั ด ท าเสร็ จ ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศใช้ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงาน
ราชการส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิภ าค รั ฐวิส าหกิจหรื อหน่ว ยงานอื่ นๆ ที่ต้องด าเนิน การในพื้น ที่อ งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจหน้าที่
ของผู้บริหารท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์ จึงประกาศใช้แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
พ .ศ . 2 5 6 4 ให้ ป ระ ช าช น ได้ ท ราบ โด ย ทั่ ว กั น โด ย ได้ เผ ย แ พ ร่ ใ ห้ ท ราบ ทั่ ว กั น ท างเว็ บ ไซ ต์
https://www.mahasawat.go.th และ ศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลมหาสวั ส ดิ์
ในวันเวลาราชการ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕63

( นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์

คำนำ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์
จัดทาขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการ
พัฒนาและกิจกรรม ที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
แผนการด าเนิ น งาน จึ ง เป็ น เอกสารที่ ร วบรวมรายละเอี ย ดของแผนงาน/โครงการพั ฒ นา
และกิจกรรมการพัฒ นาที่ดาเนินการจริงทั้งหมด ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564
ขององค์การบริห ารส่ วนตาบลมหาสวัส ดิ์ โดยจาแนกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์การพั ฒ นาและแนวทาง
การพัฒนาที่กาหนดไว้ เพื่อให้ทราบกิจกรรมการพัฒนาที่แสดงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ
ที่ชัดเจน ตลอดจนกรอบระยะเวลาการดาเนินงาน ตามภารกิจให้แล้วเสร็จในรอบปีงบประมาณ เพื่อให้สามารถ
แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
อย่างแท้จริง
ดั งนั้ น แผนการด าเนิ น งาน จึ งเป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในการบริ ห ารงานของผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
เพื่อควบคุมการดาเนินงานในเขตพื้นที่ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภ าพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือ
ในการติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานด้ ว ย จึ งหวั งเป็ น อย่ า งยิ่ งว่ า แผนการด าเนิ น งาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลมหาสวัส ดิ์ จะเป็ น เครื่อ งมื อ ในการบริห ารงาน
การปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ต่อไป

คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์

สำรบัญ

ส่วนที่ 1 บทนำ
1) บทนา
2) วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
3) ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
4) ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงกำร / กิจกรรม
2.1) บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.0๑)
2.2) บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ (แบบ ผด.0๒)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

หน้ำ
1
๑
๑
2
4
5
7
8
10
14
22
28

ส่วนที่ 1
บทนำ
กระทรวงมหาดไทย ได้ ก าหนดให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์
การพั ฒ นา แผนพั ฒ นาสามปี และแผนด าเนิ น งาน ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งแผนการ
ด าเนิ น งานที่ จั ด ท าขึ้ น มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ แสดงถึ ง รายละเอี ย ด แผนงาน / โครงการพั ฒ นาและกิ จ กรรม
ที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณนั้น มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูร ณาการการทางานกับหน่วยงานราชการ
ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแผนการดาเนินงานจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการ
บริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการทางานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ยังเป็นเครื่องมือในการติดตาม การดาเนินงานและประเมินผล
คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นา องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลมหาสวั ส ดิ์
ดาเนินการรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง
ส่ ว นภู มิ ภ าค รั ฐ วิ ส าหกิ จ และหน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ ด าเนิ น การในพื้ น ที่ อ งค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลมหาสวั ส ดิ์
แล้ ว จั ด ท าร่ า งแผนการด าเนิ น งาน (Action Plan) ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลมหาสวั ส ดิ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอคณะกรรมการพั ฒ นาองค์ การบริห ารส่ ว นตาบลมหาสวัส ดิ์ พิ จารณาร่าง
แผนการด าเนิ น งานฯ แล้ ว เสนอผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ประกาศใช้ แ ผนการด าเนิ น งาน ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 ต่อไป

วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงำน
1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/ โครงการพัฒ นาและกิจกรรมการดาเนินการจริงทั้งหมด
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. เพื่ อเป็ น แนวทางในการด าเนิ น งานขององค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบลมหาสวัส ดิ์ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความชัดเจน ลดความซ้าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการ
การทางานร่วมกันกับส่วนราชการต่างๆ
4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดาเนินงานและการประเมินผล

ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 26 ข้อ 27 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดทาแผนการดาเนินงาน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์ ได้จัดทาแผนดาเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ดท าแผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลมหาสวั ส ดิ์ รวบรวม
แผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์ หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
รัฐ วิส าหกิจ และหน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ ดาเนิ น การในพื้ น ที่ อ งค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลมหาสวัส ดิ์ แล้ ว จั ดท าร่าง
แผนการดาเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์
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2. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์ พิจารณาร่างแผนการดาเนินงานแล้ว
เสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์ให้ความเห็นชอบ แล้วให้ประกาศใช้เป็นแผนการดาเนินงาน
โดยให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
3. แผนการดาเนินงานให้จัดทาแล้วเสร็ จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากงานสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทาแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น

ประโยชน์ของแผนกำรดำเนินงำน
1. ทาให้การดาเนินงานขององค์กร บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเกิดความชัดเจน
ในการด าเนิ น งาน เนื่ อ งจากการวางแผนเป็ น การกระท าโดยอาศั ย ทฤษฎี หลั ก การ และงานวิ จั ย ต่ า งๆ
มากาหนดเป็นจุดมุ่งหมายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ให้เหมาะสมกับสภาพข้อเท็จจริงที่ดาเนินอยู่
2. เป็นการลดความซ้าซ้อนของงาน เพราะการวางแผนทาให้สามารถมองเห็นภาพรวมขององค์กร
ที่ชัดเจน และเป็ น การอานวยประโยชน์ ในการจัดระเบียบขององค์กร ให้ มีความเหมาะสมกับลั กษณะงาน
มากยิ่งขึ้น เป็นการจาแนกงานไม่ให้เกิดความซ้าซ้อน
3. เป็น เครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน ควบคุมการดาเนินงาน ให้ เป็นไปอย่างเหมาะสม
มีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือในการติดตามการดาเนินงานและประเมินผล

จำกขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำนข้ำงต้นสำมำรถเขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้
คณะกรรมกำรสนับสนุน
กำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น

รวบรวมโครงกำร/กิจกรรม

คณะกรรมกำรสนับสนุน
กำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น

จัดทำร่ำงแผนกำรดำเนินงำน

คณะกรรมกำรสนับสนุน
กำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น

เสนอร่ำงแผนกำรดำเนินงำน

คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น

พิจำรณำร่ำงแผนกำรดำเนินงำน

หน่วยงำนอื่น

เสนอร่ำงแผนกำรดำเนินงำนต่อผู้บริหำรท้องถิ่น
ผู้บริหำรท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้บริหำรท้องถิ่นให้ควำมเห็นชอบ

ประกำศใช้
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ขั้นตอนที่ 1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โครงการ/กิ จ กรรม
ที่ จ ะมี ก ารด าเนิ น การจริ ง ในพื้ น ที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ งจะมี ทั้ ง โครงการ/กิ จ กรรมขององค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แห่ ง นั้ น เอง และโครงการ/กิ จ กรรมที่ ห น่ ว ยงานอื่ น จะเข้ า มาด าเนิ น การในพื้ น ที่
โดยข้อ มู ล ดั งกล่ าวอาจตรวจสอบได้ จ ากหน่ ว ยงานในพื้ น ที่ และตรวจสอบจากแผนการด าเนิ น งานพั ฒ นา
จังหวัด/อาเภอหรือกิ่งอาเภอ แบบบูรณาการ
ขั้นตอนที่ 2 กำรจัดทำร่ำงแผนกำรดำเนินงำน
คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น จัดทาร่างแผนการดาเนินงานโดยพิจารณา
จัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นกาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดาเนินงาน 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 3 กำรประกำศใช้แผนกำรดำเนินงำน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น นาร่างแผนการดาเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อประกาศใช้แผน การประกาศใช้แผนการดาเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาประกาศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องแผนการดาเนินงาน (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ประจาปี เพื่อปิดประกาศ
โดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้
แผนการดาเนินงานให้ จัดทาแล้วเสร็จ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากงานสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้ บริห ารท้องถิ่น สาหรับ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์ ได้ดาเนินการ
ตามขั้นตอน ดังนี้
1. คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจัดทาแผนพัฒ นาองค์การบริหารส่วนตาบล เก็บรวบรวมแผนงาน
โครงการ กิจกรรมทั้งหมดจากองค์การบริหารส่วนตาบล หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ที่จะดาเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล
2. คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบล จั ด ท าร่ างแผนการ
ดาเนิ น งาน ซึ่งเป็ น เอกสารที่ ระบุ ถึงแผนงาน โครงการ กิจกรรมทั้ งหมด ที่ จะดาเนิน การในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ตามเค้าโครงแผนการดาเนินงาน
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล นาร่างแผนการดาเนินงาน
เสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล (ระเบียบฯ ข้อ 26 (1))
4. คณะกรรมการพั ฒ นาองค์ การบริห ารส่ ว นต าบล พิ จ ารณาร่างแผนการด าเนิ น งาน แล้ ว เสนอ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลประกาศใช้เป็นแผนการดาเนินงาน โดยปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน (ระเบียบฯ ข้อ 26 (2))

4

ส่วนที่ 2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม

2.1 บัญชีโครงการ / กิจกรรม
แผนการด าเนิ น งานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์ การบริห ารส่ ว นต าบลมหาสวัส ดิ์
เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมทั้งหมด ที่จะดาเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ซึ่งผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยมีโครงการ / กิจกรรมในแผนการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. 2564 ซึ่งพอสรุปได้ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
2.3 แผนงานการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม
3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
3.2 แผนงานสาธารณสุข
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
3.5 แผนงานงบกลาง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1 แผนงานการศึกษา
4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการจัดการที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
6.3 แผนงานการพาณิชย์

2.1 บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
( แบบ ผด. 01 )

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ( แบบ ผด. 0๒ )
ประกอบด้วย :
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 6

การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
การพัฒนาด้านสังคม
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ
(แบบ ผด.02)

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
(แบบ ผด.02)

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านสังคม
(แบบ ผด.02)

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(แบบ ผด.02)

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
(แบบ ผด.02)

บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลมหำสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
จำนวนโครงกำร
ที่ดำเนินกำร

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงกำรทั้งหมด

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนบริกำรสำธำรณะ
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
รวม

4
4

5.80
5.80

5,326,500
5,326,500

21.84
21.84

กองช่ำง

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรท่องเที่ยว
2.1 แผนงำนเคหะและชุมชน
2.2 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร
2.3 แผนงำนกำรเกษตร
รวม

2
1
2
5

2.90
1.45
2.90
7.25

1,450,000
30,000
200,000
1,680,000

5.95
0.12
0.82
6.89

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
สำนักงำนปลัด อบต.
กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนสังคม
3.1 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน
3.2 แผนงำนสำธำรณสุข
3.3 แผนงำนสังคมสงเครำะห์
3.4 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน
3.5 แผนงำนงบกลำง
รวม

3
10
1
4
5
23

4.35
14.49
1.45
5.80
7.25
33.33

80,000
466,600
30,000
430,000
13,981,200
14,987,800

0.33
1.91
0.12
1.76
57.33
61.46

สำนักงำนปลัด อบต.
กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิกำรสังคม
กองสวัสดิกำรสังคม
กองสวัสดิกำรสังคม / กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
4.1 แผนงำนกำรศึกษำ
4.2 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร
4.3 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
รวม

11
7
1
18

15.94
10.14
1.45
26.09

1,504,386
170,000
204,000
1,674,386

6.17
0.70
0.84
6.87

สำนักงำนปลัด อบต.
สำนักงำนปลัด อบต.
สำนักงำนปลัด อบต.

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี
6.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
6.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
6.3 แผนงำนกำรพำณิชย์
รวม
รวมทั้งสิ้น

17
1
1
19
69

24.64
1.45
1.45
27.54
100.00

586,500
30,000
100,000
716,500
24,385,186

2.41
0.12
0.41
2.94
100.00

สำนักงำนปลัด อบต. / กองคลัง
สำนักงำนปลัด อบต.
กองช่ำง

ยุทธศำสตร์ / แนวทำงกำรพัฒนำ

จำนวน
งบประมำณ

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมำณทั้งหมด

แบบ ผด.01
หน่วยดำเนินกำร

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์ อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ

ที่
1

2

3

4

รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วยงาน พ.ศ. 2563
งบประมาณ
สถานที่
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน
1,592,000
ซอยบ้านนายจิว
กองช่าง
แบบ Para Asphaltic Concrete
ลาดยางแบบ Para Asphaltic Concrete
(ซอยรุ่มนุ่ม) ช่วงที่ 2
ซอยบ้านนายจิว (ซอยรุ่มนุ่ม)
ถนนกว้าง 5.00 ม. ยาว 332.00 ม.
หมู่ที่ 3 ตาบลมหาสวัสดิ์
ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3 ตาบลมหาสวัสดิ์
หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,660.00 ตร.ม.
โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง
เพื่อเป็จ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร
3,482,900 ถนนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ กองช่าง
จากบ้านนายอมร ปรีดาวงศ์
แบบ Over Lay โดยใช้ Para Asphaltic ลาดยางแบบ Over Lay โดยใช้ Para
Concrete สายทางเลียบคลองมหาสวัสดิ์ Asphaltic Concrete ถนนกว้าง 5.00 ม.
(นายแก่น) หมู่ที่ 2 ถึง
จากบ้าน นายอมร ปรีดาวงศ์ (นายแก่น) ยาว 1,517.00 ม. หนา 0.05 เมตร
อาคารอเนกประสงค์
หมู่ที่ 2 ถึง อาคารอเนกประสงค์
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,585.00 ตร.ม.
หมู่ที่ 1 ตาบลมหาสวัสดิ์
หมู่ที่ 1 ตาบลมหาสวัสดิ์
โครงการลงหินคลุก ซอยบ้านครูแมว
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงหินคลุกซ่อมแซมถนน
68,600
ซอยบ้านครูแมว
กองช่าง
หมู่ที่ 2 ตาบลมหาสวัสดิ์
โดยการลงหินคลุก ถนนกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.
หมู่ที่ 2 ตาบลมหาสวัสดิ์
ยาว 190.00 ม. ลงหินคลุกเกลี่ยปรับแต่ง
หน้าเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ลงหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 760.00 ตร.ม.
โครงการลงหินคลุก สายเลียบทางรถไฟ เพื่อจ่ายเป็นค่าลงหินคลุกซ่อมแซมถนน
183,000 ถนนเลียบทางรถไฟ จากบ้าน กองช่าง
จากบริเวณบ้านนางนงค์นุช พัฒนศักดิ์ศริ ิ กว้างเฉลีย่ 3.00 ม. ยาว 675 ม. ลงหินคลุก
นางนงค์นุช พัฒนศักดิ์ศริ ิ
(ครูเป็ด) ถึง คลองควาย บ้านนางวาด เกลี่ยปรับแต่งหนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี
(ครูเป็ด) ถึง คลองควาย
สุขสาราญ หมู่ที่ 1 ตาบลมหาสวัสดิ์
พื้นที่ลงหินคลุก ไม่น้อยกว่า 2,025.00 ตร.ม.
บ้านนางวาด สุขสาราญ
หมู่ที่ 1 ตาบลมหาสวัสดิ์
โครงการ

แบบ ผด. 02
พ.ศ. 2564
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์ อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ
ที่
1 โครงการกาจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

2 โครงการรณรงค์ส่งเสริม
การคัดแยกขยะในครัวเรือน

งบประมาณ
สถานที่
พ.ศ. 2563
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกาจัดขยะมูลฝอยและ 1,400,000 พื้นที่ อบต.มหาสวัสดิ์ กองสาธารณสุขฯ
สิ่งปฏิกูล หรือจ้างเหมาเอกชน หรือหน่วยงานอื่น
นาขยะมูลฝอยไปกาจัด ค่าปรับกลบขยะ ค่าที่ดนิ
หรือเป็นค่าเช่าที่ดนิ ฯลฯ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์และ
ส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน ของประชาชน
หมู่ที่ 1 - 4 ตาบลมหาสวัสดิ์

50,000

อบต.มหาสวัสดิ์

กองสาธารณสุขฯ

แบบ ผด. 02
พ.ศ. 2564
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
1 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
30,000
เชิงเกษตรตาบลมหาสวัสดิ์
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรตาบลมหาสวัสดิ์ อาทิ ค่าตอบแทน
อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วิทยากร การตกแต่งสถานที่ ค่าเอกสาร ค่าอาหารว่าง
และค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่าย
ในการประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวด
หรือแข่งขัน การประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัล
ที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในกรจัดงาน

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.มหาสวัสดิ์

หน่วยงาน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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.
สนง.ปลัด อบต.

แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
2.3 แผนงานการเกษตร
ลาดับ
โครงการ
ที่
1 โครงการคลองสวยน้าใส

2 โครงการรณรงค์และส่งเสริม
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร
100,000
ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ่ งดืม่
ค่าวัสดุตา่ งๆ ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องและจาเป็น

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.มหาสวัสดิ์

หน่วยงาน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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.
กองสาธารณสุขฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร
ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ่ งดืม่
ค่าวัสดุตา่ งๆ ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องและจาเป็น

อบต.มหาสวัสดิ์

กองสาธรณสุขฯ

100,000

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์ อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม
3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

แบบ ผด. 02

งบประมาณ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
1 โครงการจัดตั้งและทบทวน
30,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ อาทิ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด ค่าเอกสาร ค่าตอบแทน
(อปพร.)
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ

ลาดับ

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.มหาสวัสดิ์

พ.ศ. 2563
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
สนง.ปลัด อบต.

เครื่องแต่งกาย ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช้าที่พัก

ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น
2 โครงการตั้งด่านตรวจและเฝ้าระวัง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ อาทิ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาล อาหารและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ไฟฉาย กระบอง
วันขึ้นปีใหม่และเทศกาลวันสงกรานต์ เสื้อสะท้อนแสง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
และจาเป็น

20,000

อบต.มหาสวัสดิ์

สนง.ปลัด อบต.

3 โครงการฝึกซ้อมแผนและป้องกัน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ อาทิ
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด ค่าเอกสาร ค่าตอบแทน
บรรเทาสาธารณภัยในชุมชน/
หมู่บ้าน และสถานศึกษา
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่น

30,000

อบต.มหาสวัสดิ์

สนง.ปลัด อบต.

พ.ศ. 2564
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม
3.2 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ

งบประมาณ
(บาท)
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด/ปิด
95,000
ค่าเอกสาร ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร อาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าทรายอะเบท ค่าน้ายา
พ่นหมอกควัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โครงการฝึกอบรมการป้องกัน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด/ปิด
20,000
และแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
ค่าเอกสาร ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร อาหารว่าง
พร้อมเครือ่ งดืม่ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าวัสดุ/
อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด/ปิด
25,000
ยาเสพติด To be number one ค่าเอกสาร ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร อาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่า
ที่พัก ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โครงการส่งเสริมสนับสนุน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด/ปิด
20,000
การป้องกันโรคติดต่อ
ค่าเอกสาร ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร อาหารว่าง
.
พร้อมเครือ่ งดืม่ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าวัสดุ/
อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
โครงการส่งเสริมสุขโภชนาการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด/ปิด
25,000
และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ค่าเอกสาร ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร อาหารว่าง
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า พร้อมเครือ่ งดืม่ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าวัสดุ/
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
สยามบรมราชกุมารี
ที่เกี่ยวข้อง

โครงการ
ที่
1 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกตาบลมหาสวัสดิ์

2

3

4

5

แบบ ผด. 02
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.มหาสวัสดิ์

พ.ศ. 2563
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
กองสาธารณสุขฯ

อบต.มหาสวัสดิ์

กองสาธารณสุขฯ

อบต.มหาสวัสดิ์

กองสาธารณสุขฯ

อบต.มหาสวัสดิ์

กองสาธารณสุขฯ

อบต.มหาสวัสดิ์

กองสาธารณสุขฯ

พ.ศ. 2564
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม
3.2 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

แบบ ผด. 02

รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
6 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้
56,000
จากโรคพิษสุนัขบ้า
แก่ประชาชน หมู่บ้านต่างๆ ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขป้าให้กับสุนัขและแมว รวมถึงสัตว์เลีย้ งลูก
ด้วยนม ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ การทาหมัน
สุนัขและแมวทั้งตัวผู้ตวั เมีย และกิจกรรมรณรงค์
ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด/ปิด ค่าเอกสาร ค่าของ

ลาดับ

โครงการ

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.มหาสวัสดิ์

หน่วยงาน
พ.ศ. 2563
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
กองสาธารณสุขฯ

ที่ระลึก ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมกาเนิด ถุงมือ

กระบอกฉีดยา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7 โครงการสารวจข้อมูลจานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสารวจจานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตาบล
ปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือน มีนาคม และ สิงหาคม
โดยเบิกค่าตอบแทนให้บุคคลที่สารวจ ในอัตรา
ตัวละ 3 บาท/ครั้ง

5,600

อบต.มหาสวัสดิ์

กองสาธารณสุขฯ

8 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค์

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด/ปิด

20,000

อบต.มหาสวัสดิ์

กองสาธารณสุขฯ

ค่าเอกสาร ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร อาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่า
ที่พัก ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

พ.ศ. 2564
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม
3.2 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)
ลาดับ

โครงการ

ที่
9 เครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง
หมู่ที่ 1

รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง
100,000

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.มหาสวัสดิ์

หน่วยงาน
พ.ศ. 2563
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
กองสาธารณสุขฯ

อบต.มหาสวัสดิ์

กองสาธารณสุขฯ

ติดตั้งบริเวณ หมู่ที่ 1 เช่น เครื่องออกกาลังกายแขน
เครื่องดึงไหล่ออกกาลังแขน เครื่องออกกาลังข้อเข่า

เครื่องออกกาลังลดหน้าท้อง ฯลฯ
10 เครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง
หมู่ที่ 4

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง
ติดตั้งบริเวณ หมู่ที่ 4 เช่น เครื่องออกกาลังกายแขน
เครื่องดึงไหล่ออกกาลังแขน เครื่องออกกาลังข้อเข่า
เครื่องออกกาลังลดหน้าท้อง ฯลฯ

100,000

พ.ศ. 2564
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบประมาณ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
1 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด/ปิด
30,000
แก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก ค่าเอกสาร ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร อาหารว่าง
สตรี และบุคคลในครอบครัว
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่า
ที่พัก ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลาดับ

แบบ ผด. 02
สถานที่
ดาเนินการ
อบต.มหาสวัสดิ์

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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.
กองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม
3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ลาดับ

โครงการ
ที่
1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ของกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี ผู้นา
ชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลมหาสวัสดิ์

แบบ ผด. 02

งบประมาณ
(บาท)
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด/ปิด
300,000
ค่าเอกสาร ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร อาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่า
ที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ตา่ งๆ

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.มหาสวัสดิ์

กองสวัสดิการสังคม

30,000

อบต.มหาสวัสดิ์

กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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.

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่
กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ
และผู้ที่ว่างงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด/ปิด

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ

จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด /ปิด
ค่าเอกสาร ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร อาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ตา่ งๆ ฯลฯ

50,000

อบต.มหาสวัสดิ์

กองสวัสดิการสังคม

4 โครงการเสริมสร้างเครือข่าย
จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด /ปิด
และพัฒนาศักยภาพของสภาเด็ก ค่าเอกสาร ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเยาวชนตาบลมหาสวัสดิ์
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาานพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ตา่ งๆ ฯลฯ

50,000

อบต.มหาสวัสดิ์

กองสวัสดิการสังคม

ค่าเอกสาร ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องจาเป็น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม
3.5 แผนงานงบกลาง

แบบ ผด. 02

รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ ผู้สูงอายุ
11,653,200
ในเขตพื้นที่ อบต.มหาสวัสดิ์ ที่มีอายุ 60 ปี
บริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2552

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.มหาสวัสดิ์

กองสวัสดิการสังคม

1,956,000

อบต.มหาสวัสดิ์

กองสวัสดิการสังคม

เพื่อรองรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ในพื้นที่ อบต.มหาสวัสดิ์
ที่แพทย์ได้รับรองและทาการวินิจฉัยแล้ว และมี
ความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะ
ดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้

72,000

อบต.มหาสวัสดิ์

กองสวัสดิการสังคม

4 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์

50,000

อบต.มหาสวัสดิ์

กองสวัสดิการสังคม

5 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ
โดยถือปฏิบัตติ ามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

250,000

อบต.มหาสวัสดิ์

กองสาธารณสุขฯ

ลาดับ

โครงการ

ที่
1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ

เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ให้แก่
คนพิการ ในเขตพื้นที่ อบต.มหาสวัสดิ์ ที่มีสิทธิ์
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ที่ได้มาแสดงความจานง

หน่วยงาน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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.

โดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ

ไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว
3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์ อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ

โครงการ
ที่
1 โครงการเพิ่มศักยภาพและ
การเรียนรู้นอกสถานที่

งบประมาณ
สถานที่
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
หน่วยงาน
(บาท)
ดาเนินการ
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.
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด ค่าเอกสาร ค่าของขวัญ
5,000 ศพด.อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.
ของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยกร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานด้านการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มหาสวัสดิ์ ได้แก่
ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน
ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนสาหรับเด็กปฐมวัย

183,310 ศพด.อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

3 โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด ค่าตกแต่งสถานที่
เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ค่าเอกสาร ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหารและ
เครือ่ งดื่ม ค่าตอบแทนวิทยกร ค่าวัสดุ อุปกรณ์
อบต.มหาสวัสดิ์
ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3,000 ศพด.อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา

4 ค่าอาหารเสริม (นม)

5 โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัด
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์

แบบ ผด. 02

จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สาหรับเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มหาสวัสดิ์ โรงเรียน
บ้านคลองโยง และโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์

375,576 ศพด.อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.
ร.ร.บ้านคลองโยง

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ รร.บ้านคลองมหาสวัสดิ์
ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์

120,000

ร.ร.บ้านคลองมหาสวัสดิ์
โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์

สนง.ปลัด อบต.
รร.บ้านคลองมหาสวัสดิ์

แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1 แผนงานการศึกษา (ต่อ)
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
6 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ รร.บ้านคลองโยง
โรงเรียนดีประจาตาบลโรงเรียน ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดี
บ้านคลองโยง
ประจาตาบลโรงเรียนบ้านคลองโยง

ลาดับ

โครงการ

7 โครงการอาหารกลางวันให้กับ
นักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา
ปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านคลอง
มหาสวัสดิ์

จ่ายเป็นเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ
นักเรียนระดับชั้น อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6
ของโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์
อัตราคนละ 20 บาท/วันจานวน 200 วัน

8 โครงการอาหารกลางวันให้กับ
จ่ายเป็นเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ
นักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา นักเรียนระดับชั้น อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6
ปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านคลองโยง ของโรงเรียนบ้านคลองโยง อัตราคนละ 20 บาท/วัน
วันจานวน 200 วัน

หน่วยงาน
งบประมาณ
สถานที่
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
(บาท)
ดาเนินการ
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.
90,000 โรงเรียนบ้านคลองโยง สนง.ปลัด อบต.
รร.บ้านคลองโยง
284,000

โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์

สนง.ปลัด อบต.
รร.บ้านคลองมหาสวัสดิ์

400,000 โรงเรียนบ้านคลองโยง สนง.ปลัด อบต.
รร.บ้านคลองโยง

9 จัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมม้านั่งยาว
สาหรับเด็กนักเรียน

จัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมม้านั่งยาวสาหรับเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มหาสวัสดิ์ พื้นโต๊ะมีขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า 70 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 180 ซม.
ที่นั่งมีความกว้างไม่น้อย 25 ซม. จานวน 2 ตัว

20,000 ศพด.อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

10 จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จานวน 2 ตู้

11,000 ศพด.อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

11 จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์

จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ หน้าโฟเมก้าสีขาว
โครงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 60 ซม. ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 150 ซม.
ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 75 ซม.
จานวน 5 ตัว

12,500 ศพด.อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งบประมาณ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
30,000
1 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งประดับ ค่าป้าย
ตาบลมหาสวัสดิ์
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าเช่าหรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในการจัดงาน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.มหาสวัสดิ์

พ.ศ. 2563
หน่วยงาน
ต.ค.
พ.ย. ธ.ค.
รับผิดชอบหลัก
สนง.ปลัด อบต.

2 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ เช่น ค่าอาหารสาหรับผู้ร่วมกิจกรรมและ
เจ้าหน้าที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าป้ายโครงการ ค่าของรางวัล ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ตา่ งๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องจาเป็น

20,000

อบต.มหาสวัสดิ์

สนง.ปลัด อบต.

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด ค่าเอกสาร
ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าตอบแทนวิทยกร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา
บริการและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

5,000

อบต.มหาสวัสดิ์

สนง.ปลัด อบต.

4 โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด ค่าเอกสาร
ในสถานศึกษา
ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าตอบแทนวิทยกร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา
บริการและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

5,000

อบต.มหาสวัสดิ์

สนง.ปลัด อบต.

10,000

อบต.มหาสวัสดิ์

สนง.ปลัด อบต.

ลาดับ

ที่

โครงการ

5 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามในสถานศึกษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด ค่าเอกสาร
ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าตอบแทนวิทยกร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา
บริการและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

พ.ศ. 2564
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ต่อ)
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ที่
(บาท)
6 โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งประดับ ค่าป้าย
20,000
ค่าดอกไม้ ธูปเทียน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือบริการวัสดุอุปกรณ์
ที่จาเป็นในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.มหาสวัสดิ์

หน่วยงาน
พ.ศ. 2563
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
สนง.ปลัด อบต.

7 โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีวันสงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุ

รพ.สต.มหาสวัสดิ์

สนง.ปลัด อบต.

ลาดับ

โครงการ

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้
ธูปเทียน ค่าตกแต่งเวที ค่าวัสดุ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม
ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผชู้ นะ
การประกวดหรือการแข่งขัน เป็นการประกาศเกียรติคุณ
เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน

ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง
และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน
เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และค่าสือ่ ประเภท
สิ่งพิมพ์ตา่ งๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ
โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาทาป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน

80,000

พ.ศ. 2564
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ที่
1 โครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรับปรุงต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ส่วนที่ต่อเติม ด้านหน้า-ด้านหลัง) และ (ส่วนที่ตอ่ เติม ด้านหน้า -ด้านหลัง) และ
ปรับปรุงห้องน้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรับปรุงห้องน้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์ องค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์

ลาดับ

โครงการ

หน่วยงาน
งบประมาณ
สถานที่
พ.ศ. 2563
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
204,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนง.ปลัด อบต.
อบต.มหสวสัดิ์ หมู่ที่ 1
ตาบลมหาสวัสดิ์

พ.ศ. 2564
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์ อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1 โครงการ อบต.เคลื่อนที่ออกหน่วย เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด
พบประชาชน
ค่าเอกสาร ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร อาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ตา่ งๆ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่าย
อื่นที่เกี่ยวข้อง

ลาดับ

โครงการ

2 โครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธี
และวันสาคัญของชาติ

จัดกิจกรรมงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสาคัญ
ของชาติ อาทิ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

งบประมาณ
10,000

สถานที่
ดาเนินการ
ตาบลมหาสวัสดิ์

พ.ศ. 2563
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
สนง.ปลัด อบต.

70,000

อบต.มหาสวัสดิ์

สนง.ปลัด อบต.

(บาท)

สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีสินทรมหาวชิราลงกรณ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ ัว กิจกรรมวันเฉลิมพระชนม
พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กิจกรรม
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวง
และวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรม

ราชสมภพ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ฯลฯ
3 โครงการจัดงานพิธีวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

อุดหนุนอาเภอพุทธมณฑล ในการจัดโครงการ
จัดงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

5,000 ที่ว่าการอาเภอพุทธมณฑล สนง.ปลัด อบต./
อาเภอพุทธมณฑล

พ.ศ. 2564
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

แบบ ผด. 02

งบประมาณ
สถานที่
พ.ศ. 2563
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วยงาน
(บาท)
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
4 โครงการจัดงานพิธีวันเฉลิม
อุดหนุนงบอาเภอพุทธมณฑล ในการจัดโครงการ
5,000 ที่ว่าการอาเภอพุทธมณฑล สนง.ปลัด อบต./
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า จัดงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
อาเภอพุทธมณฑล
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรม นางเจ้าสิริกิตพิ์ ระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนี
ราชชนนีพันปีหลวง ประจาปี
พันปีหลวง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบประมาณพ.ศ. 2564

ลาดับ

โครงการ

5 โครงการจัดพิธีถวายบังคมพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

อุดหนุนงบอาเภอพุทธมณฑล ในการจัดโครงการ
จัดพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

10,000 ที่ว่าการอาเภอพุทธมณฑล สนง.ปลัด อบต./
อาเภอพุทธมณฑล

6 โครงการจัดพิธีวันเฉลิมพระชนม
พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ บรมราชินี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อุดหนุนงบอาเภอพุทธมณฑล ในการจัดโครงการพิธี
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

5,000 ที่ว่าการอาเภอพุทธมณฑล สนง.ปลัด อบต./
อาเภอพุทธมณฑล

7 โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัย
และความโปร่งใสในการทางาน
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้าง อบต.มหาสวัสดิ์

จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด/ปิด ค่าเอกสาร ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา
บริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

พัชรสุธาพิมลลักษณ บรมราชินี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
30,000

อบต.มหาสวัสดิ์

สนง.ปลัด อบต.

พ.ศ. 2564
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)
ลาดับ

ที่

โครงการ

8 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในท้องถิ่น

รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
(บาท)
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธี
30,000
เปิด/ปิด ค่าเอกสาร ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.มหาสวัสดิ์

หน่วยงาน
พ.ศ. 2563
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
สนง.ปลัด อบต.

9 โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธี
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบล เปิด/ปิด ค่าเอกสาร ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตาบล

230,000

อบต.มหาสวัสดิ์

สนง.ปลัด อบต.

10 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธี
ระเบียบ กฎหมาย และ พ.ร.บ. เปิด/ปิด ค่าเอกสาร ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร
ท้องถิ่น
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

30,000

อบต.มหาสวัสดิ์

สนง.ปลัด อบต.

4,500

อบต.มหาสวัสดิ์

สนง.ปลัด อบต.

62,200

อบต.มหาสวัสดิ์

สนง.ปลัด อบต.

11 จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน
แบบพนักพิงสูง

จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน แบบพนักพิงสูง
จานวน 1 ตัว

12 จัดซื้อเครื่องทาลายเอกสาร
แบบตัดตรง

จัดซื้อเครื่องทาลายเอกสาร แบบตัดตรง
จานวน 1 เครื่อง

พ.ศ. 2564
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

แบบ ผด. 02

งบประมาณ
รายละเอียดของกิจกรรม
(บาท)
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
13 โครงการจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ หน้าโฟเมก้าสีขาว
37,500
โครงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า
60 ซม. ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 150 ซม. ขนาด
ความสูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. จานวน 15 ตัว

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.มหาสวัสดิ์

14 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน

จัดเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาดไม่ต่ากว่า 30,000 บีทียู
จานวน 1 เครื่อง

40,200

อบต.มหาสวัสดิ์

กองคลัง

15 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร
แบบ 20 ช่อง

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร แบบ 20 ช่อง
จานวน 2 ตู้

7,000

อบต.มหาสวัสดิ์

กองคลัง

16 จัดซื้อเครื่องพิพม์ Multifunction จัดซื้อเครื่องพิพม์ Multifunction แบบฉีดหมึก
แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)
(Ink Tank Printer)
จานวน 1 เครื่อง

7,500

อบต.มหาสวัสดิ์

กองคลัง

17 จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา
หรือ LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) (18 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง

2,600

อบต.มหาสวัสดิ์

กองคลัง

ลาดับ

โครงการ

พ.ศ. 2563
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
สนง.ปลัด อบต.

พ.ศ. 2564
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ

ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

1 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น
การเพื่อจัดทาแผนหมู่บ้านและ เพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อส่งเสริม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สนับสนุนการจัดทาแผนหมู่บ้าน เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ตา่ งๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องจาเป็น

งบประมาณ
(บาท)
30,000

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.มหาสวัสดิ์

หน่วยงาน
พ.ศ. 2563
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
สนง.ปลัด อบต.

พ.ศ. 2564
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
6.3 แผนงานการพาณิชย์
ลาดับ

ที่

โครงการ

1 จัดซื้อเครื่องสูบน้าใต้ดนิ

รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้าใต้ดนิ (ซัมเมอร์ส)
100,000
สาหรับบ่อบาดาล พร้อมอุปกรณ์ มีกาลังมอเตอร์
ไม่น้อยกว่า 10 แรงม้า พร้อมสายไฟและ
ตู้คอนโทรล จานวน 1 เครื่อง

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.มหาสวัสดิ์

หน่วยงาน
พ.ศ. 2563
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
กองช่าง

พ.ศ. 2564
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

