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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

----------------------------------- 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้ วยการจัดท าแผนพัฒ นาของ          
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔8 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 27   
แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจหน้าที่
ของผู้บริหารท้องถิ่น 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ .ศ . 2 5 6 4  ให้ ป ระช าชน ได้ ท ราบ โด ย ทั่ ว กั น  โด ย ได้ เผ ยแ พ ร่ ให้ ท ราบ ทั่ ว กั น ท า ง เว็ บ ไซ ต์ 
https://www.mahasawat.go.th และ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์                  
ในวันเวลาราชการ 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  15  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕63 

 
 
                 ( นายสุเทพ  เพ็งนาเรนทร์ )   
                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ 
  



ค ำน ำค ำน ำ  
  

 
 

   
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ 

จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการ
พัฒนาและกิจกรรม ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ ประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2564 

แผนการด าเนินงาน จึงเป็นเอกสารที่รวบรวมรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา        
และกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมด ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564        
ขององค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์  โดยจ าแนกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทาง    
การพัฒนาที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้ทราบกิจกรรมการพัฒนาที่แสดงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ    
ที่ชัดเจน ตลอดจนกรอบระยะเวลาการด าเนินงาน ตามภารกิจให้แล้วเสร็จในรอบปีงบประมาณ เพ่ือให้สามารถ
แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
อย่างแท้จริง 

ดังนั้น แผนการด าเนินงาน จึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น        
เพ่ือควบคุมการด าเนินงานในเขตพ้ืนที่ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือ    
ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้วย จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์  จะเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน       
การปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ต่อไป 
 
 
 
 
 
           คณะกรรมการพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ 
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ส่วนที่  1   บทน ำ                  หน้ำ 
1) บทน า         1 

  2) วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน      ๑ 
  3) ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน      ๑ 
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          ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ    8 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว  10 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม        14 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  22 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี    28      
    
           
 



ส่วนที่ส่วนที่  11  
บทน ำบทน ำ  

 
  
 

 
 
กระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท าแผนยุทธศาสตร์        

การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี  และแผนด าเนินงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งแผนการ
ด าเนินงานที่จัดท าขึ้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียด  แผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรม           
ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานราชการ    
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
บริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการท างานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง   
ยังเป็นเครื่องมือในการติดตาม การด าเนินงานและประเมินผล   

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์  
ด าเนินการรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์        
แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน (Action Plan) ขององค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์  พิจารณาร่าง
แผนการด าเนินงานฯ แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2564 ต่อไป  
  
วัตถุประสงค์ของแผนด ำเนินงำน 

1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/ โครงการพัฒนาและกิจกรรมการด าเนินการจริงทั้งหมด   
ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์  ให้สอดคล้องกับ    
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3. เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความชัดเจน ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการ  
การท างานร่วมกันกับส่วนราชการต่างๆ 

4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผล 
 

ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 26 ข้อ 27 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
จัดท าแผนการด าเนินงาน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ ได้จัดท าแผนด าเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์  รวบรวม
แผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์  หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์  แล้วจัดท าร่าง     
แผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์  

 
 



2 

รวบรวมโครงกำร/กิจกรรม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

เสนอร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

พิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

เสนอร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนต่อผู้บริหำรท้องถิ่น 

ผู้บริหำรท้องถิ่นให้ควำมเห็นชอบ 

ประกำศใช ้

หน่วยงำนอ่ืน 

  
2. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์  พิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้ว

เสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ให้ความเห็นชอบ แล้วให้ประกาศใช้เป็นแผนการด าเนินงาน 
โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  
โดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 3. แผนการด าเนินงานให้จัดท าแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากงานสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

 

ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 1. ท าให้การด าเนินงานขององค์กร บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเกิดความชัดเจน

ในการด าเนินงาน เนื่องจากการวางแผนเป็นการกระท าโดยอาศัยทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยต่างๆ          
มาก าหนดเป็นจุดมุ่งหมายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ให้เหมาะสมกับสภาพข้อเท็จจริงที่ด าเนินอยู่ 

 2. เป็นการลดความซ้ าซ้อนของงาน เพราะการวางแผนท าให้สามารถมองเห็นภาพรวมขององค์กร    
ที่ชัดเจน และเป็นการอ านวยประโยชน์ในการจัดระเบียบขององค์กร ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงาน    
มากยิ่งขึ้น เป็นการจ าแนกงานไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน 

 3. เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน ควบคุมการด าเนินงาน ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม     
มีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและประเมินผล 
 

จำกขั้นตอนกำรจัดท ำแจำกขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนข้ำงต้นสำมำรถเขียนเป็นแผนภูมิได้ผนกำรด ำเนินงำนข้ำงต้นสำมำรถเขียนเป็นแผนภูมิได้    ดังนี้ดังนี้  
 
              
คณะกรรมกำรสนับสนุน                      
กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
                     
คณะกรรมกำรสนับสนุน         
กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น   
 
คณะกรรมกำรสนับสนุน   
กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   
  
    
 
 
    ผู้บริหำรท้องถิ่น            
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ขั้นตอนที่  1  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูล โครงการ /กิจกรรม           
ที่จะมีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กร   
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่           
โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพ้ืนที่และตรวจสอบจากแผนการด าเนินงานพัฒนา 
จังหวัด/อ าเภอหรือก่ิงอ าเภอ แบบบูรณาการ 

ขั้นตอนที่  2  กำรจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดยพิจารณา        
จัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ 
 ส่วนที่  1  บทน า 
 ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

ขั้นตอนที่  3  กำรประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือประกาศใช้แผน การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประกาศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องแผนการด าเนินงาน (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ประจ าปี เพ่ือปิดประกาศ
โดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้ 

แผนการด าเนินงานให้จัดท าแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากงานสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  
 การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นส าหรับ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ ได้ด าเนินการ
ตามข้ันตอน  ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เก็บรวบรวมแผนงาน  
โครงการ กิจกรรมทั้งหมดจากองค์การบริหารส่วนต าบล  หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
ที่เก่ียวข้อง ที่จะด าเนินการจริงในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  จัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงาน ซึ่งเป็นเอกสารที่ระบุถึงแผนงาน โครงการ กิจกรรมทั้งหมด ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2564 ตามเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 
 3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล น าร่างแผนการด าเนินงาน
เสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล (ระเบียบฯ ข้อ 26 (1)) 
 4. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลประกาศใช้เป็นแผนการด าเนินงาน โดยปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน (ระเบียบฯ ข้อ 26 (2)) 



ส่วนที่  2ส่วนที่  2  
บัญชีโคบัญชีโครรงการงการ/กิจกรร/กิจกรรมม  

 
  
  
 
 

 
 
2.1  บัญชีโครงการ / กิจกรรม 
 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์     
เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมทั้งหมด ที่จะด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ซึ่งผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยมีโครงการ / กิจกรรมในแผนการด าเนินงานประจ าปี 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  แผนงานสาธารณสขุ 
     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 
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22..11    บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ  

( ( แบบ แบบ ผด.ผด.  0101  ))  
 

 
 

  
 
   
 
 

  
  
  
  
  

  
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

22..22    บัญชีโครงการบัญชีโครงการ//กิจกกิจกรรมรรม//งบประมาณงบประมาณ ( ( แบบ แบบ ผด. ผด. 00๒๒  )) 
              ประกอบด้วย ประกอบด้วย   ::    

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านบริการสาธารณะยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสิ่งแวดลอ้มและการท่องเที่ยวยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสิ่งแวดลอ้มและการท่องเที่ยว  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคมยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6ยุทธศาสตร์ที่ 6    การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะการพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ  

 



 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 

(แบบ ผด.02) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

(แบบ ผด.02) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
การพัฒนาด้านสังคม 

(แบบ ผด.02) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(แบบ ผด.02) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

(แบบ ผด.02) 



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ
ท่ีด ำเนินกำร ของโครงกำรท้ังหมด งบประมำณ ของงบประมำณท้ังหมด

  ยุทธศำสตร์ท่ี 1  กำรพัฒนำด้ำนบริกำรสำธำรณะ
     1.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 4 5.80 5,326,500 21.84 กองช่ำง

รวม 4 5.80 5,326,500 21.84

  ยุทธศำสตร์ท่ี 2  กำรพัฒนำด้ำนส่ิงแวดล้อมและกำรท่องเท่ียว
     2.1  แผนงำนเคหะและชุมชน 2 2.90 1,450,000 5.95 กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม
     2.2  แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 1 1.45 30,000 0.12 ส ำนักงำนปลัด อบต.
     2.3  แผนงำนกำรเกษตร 2 2.90 200,000 0.82 กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม

รวม 5 7.25 1,680,000 6.89

  ยุทธศำสตร์ท่ี 3  กำรพัฒนำด้ำนสังคม
     3.1  แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 3 4.35 80,000 0.33 ส ำนักงำนปลัด อบต.
     3.2  แผนงำนสำธำรณสุข 10 14.49 466,600 1.91 กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม
     3.3  แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 1 1.45 30,000 0.12 กองสวัสดิกำรสังคม
     3.4  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน 4 5.80 430,000 1.76 กองสวัสดิกำรสังคม
     3.5  แผนงำนงบกลำง 5 7.25 13,981,200 57.33 กองสวัสดิกำรสังคม / กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม

รวม 23 33.33 14,987,800 61.46

  ยุทธศำสตร์ท่ี 4  กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
     4.1  แผนงำนกำรศึกษำ 11 15.94 1,504,386 6.17 ส ำนักงำนปลัด อบต.
     4.2  แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 7 10.14 170,000 0.70 ส ำนักงำนปลัด อบต.
     4.3  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 1 1.45 204,000 0.84 ส ำนักงำนปลัด อบต.

รวม 18 26.09 1,674,386 6.87

  ยุทธศำสตร์ท่ี 6  กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี
     6.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 17 24.64 586,500 2.41 ส ำนักงำนปลัด อบต. / กองคลัง
     6.2  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 1 1.45 30,000 0.12 ส ำนักงำนปลัด อบต.
     6.3  แผนงำนกำรพำณิชย์ 1 1.45 100,000 0.41 กองช่ำง

รวม 19 27.54 716,500 2.94
รวมท้ังส้ิน 69 100.00 24,385,186 100.00

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมหำสวัสด์ิ  อ ำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

ยุทธศำสตร์ / แนวทำงกำรพัฒนำ หน่วยด ำเนินกำร

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แบบ ผด.01



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน 1,592,000 ซอยบ้านนายจิว กองช่าง
แบบ Para Asphaltic Concrete ลาดยางแบบ Para Asphaltic Concrete (ซอยรุ่มนุ่ม) ช่วงท่ี 2
ซอยบ้านนายจิว (ซอยรุ่มนุ่ม) ถนนกว้าง 5.00 ม. ยาว 332.00 ม. หมู่ท่ี 3 ต าบลมหาสวัสด์ิ
ช่วงท่ี 2 หมู่ท่ี 3 ต าบลมหาสวัสด์ิ หนา 0.05 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

1,660.00 ตร.ม.

2 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง เพ่ือเป็จ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร 3,482,900 ถนนเลียบคลองมหาสวัสด์ิ กองช่าง
แบบ Over Lay โดยใช้ Para Asphaltic ลาดยางแบบ Over Lay โดยใช้ Para จากบ้านนายอมร ปรีดาวงศ์
Concrete สายทางเลียบคลองมหาสวัสด์ิ Asphaltic Concrete ถนนกว้าง 5.00 ม. (นายแก่น) หมู่ท่ี 2 ถึง
จากบ้าน นายอมร ปรีดาวงศ์ (นายแก่น) ยาว 1,517.00 ม. หนา 0.05 เมตร อาคารอเนกประสงค์
หมู่ท่ี 2 ถึง อาคารอเนกประสงค์ หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 7,585.00 ตร.ม. หมู่ท่ี 1 ต าบลมหาสวัสด์ิ
หมู่ท่ี 1 ต าบลมหาสวัสด์ิ

3 โครงการลงหินคลุก ซอยบ้านครูแมว เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงหินคลุกซ่อมแซมถนน 68,600 ซอยบ้านครูแมว กองช่าง
หมู่ท่ี 2 ต าบลมหาสวัสด์ิ โดยการลงหินคลุก ถนนกว้างเฉล่ีย 4.00 ม. หมู่ท่ี 2 ต าบลมหาสวัสด์ิ

ยาว 190.00 ม. ลงหินคลุกเกล่ียปรับแต่ง
หน้าเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีพ้ืนท่ีลงหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 760.00 ตร.ม.

4 โครงการลงหินคลุก สายเลียบทางรถไฟ เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงหินคลุกซ่อมแซมถนน 183,000 ถนนเลียบทางรถไฟ จากบ้าน กองช่าง
จากบริเวณบ้านนางนงค์นุช พัฒนศักด์ิศิริ กว้างเฉล่ีย 3.00 ม. ยาว 675 ม. ลงหินคลุก นางนงค์นุช พัฒนศักด์ิศิริ
(ครูเป็ด) ถึง คลองควาย บ้านนางวาด เกล่ียปรับแต่งหนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมี (ครูเป็ด) ถึง คลองควาย
สุขส าราญ หมู่ท่ี 1 ต าบลมหาสวัสด์ิ พ้ืนท่ีลงหินคลุก ไม่น้อยกว่า 2,025.00 ตร.ม. บ้านนางวาด สุขส าราญ

หมู่ท่ี 1 ต าบลมหาสวัสด์ิ

โครงการ

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสด์ิ  อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564





ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียว
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

1 โครงการก าจัดขยะมูลฝอย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอยและ 1,400,000 พ้ืนท่ี อบต.มหาสวัสด์ิ กองสาธารณสุขฯ
และส่ิงปฏิกูล ส่ิงปฏิกูล หรือจ้างเหมาเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน

น าขยะมูลฝอยไปก าจัด ค่าปรับกลบขยะ ค่าท่ีดิน
หรือเป็นค่าเช่าท่ีดิน ฯลฯ

2 โครงการรณรงค์ส่งเสริม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์และ 50,000 อบต.มหาสวัสด์ิ กองสาธารณสุขฯ
การคัดแยกขยะในครัวเรือน ส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน ของประชาชน

หมู่ท่ี 1 - 4 ต าบลมหาสวัสด์ิ

พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสด์ิ  อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แบบ ผด. 02

โครงการ
พ.ศ. 2563



ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียว
2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.
1 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ 30,000 อบต.มหาสวัสด์ิ สนง.ปลัด อบต.

เชิงเกษตรต าบลมหาสวัสด์ิ ท่องเท่ียวเชิงเกษตรต าบลมหาสวัสด์ิ อาทิ ค่าตอบแทน

อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วิทยากร การตกแต่งสถานท่ี ค่าเอกสาร ค่าอาหารว่าง

และค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าใช้จ่าย
ในการประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการ

ตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลท่ีมอบให้ผู้ชนะการประกวด

หรือแข่งขัน การประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัล

ท่ีมอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องในกรจัดงาน

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02



ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียว
2.3 แผนงานการเกษตร

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.
1 โครงการคลองสวยน้ าใส เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร 100,000 อบต.มหาสวัสด์ิ กองสาธารณสุขฯ

ค่าของท่ีระลึก ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ค่าวัสดุต่างๆ ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวข้องและจ าเป็น

2 โครงการรณรงค์และส่งเสริม เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร 100,000 อบต.มหาสวัสด์ิ กองสาธรณสุขฯ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ค่าของท่ีระลึก ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
และส่ิงแวดล้อม ค่าวัสดุต่างๆ ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

ท่ีเก่ียวข้องและจ าเป็น

แบบ ผด. 02

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564









ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาด้านสังคม
3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

1 โครงการจัดต้ังและทบทวน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ อาทิ 30,000 อบต.มหาสวัสด์ิ สนง.ปลัด อบต.
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด ค่าเอกสาร ค่าตอบแทน
(อปพร.) วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ

เคร่ืองแต่งกาย ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช้าท่ีพัก

ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

2 โครงการต้ังด่านตรวจและเฝ้าระวัง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ อาทิ 20,000 อบต.มหาสวัสด์ิ สนง.ปลัด อบต.
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาล อาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าเบ้ียเล้ียง ไฟฉาย กระบอง
วันข้ึนปีใหม่และเทศกาลวันสงกรานต์ เส้ือสะท้อนแสง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

และจ าเป็น

3 โครงการฝึกซ้อมแผนและป้องกัน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ อาทิ 30,000 อบต.มหาสวัสด์ิ สนง.ปลัด อบต.
บรรเทาสาธารณภัยในชุมชน/ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด ค่าเอกสาร ค่าตอบแทน
หมู่บ้าน และสถานศึกษา วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าท่ีพัก

ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง และค่าใช้จ่ายอ่ืน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสด์ิ  อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
โครงการ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แบบ ผด. 02



ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาด้านสังคม
3.2 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

1 โครงการป้องกันและควบคุมโรค เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด/ปิด 95,000 อบต.มหาสวัสด์ิ กองสาธารณสุขฯ
ไข้เลือดออกต าบลมหาสวัสด์ิ ค่าเอกสาร ค่าของท่ีระลึก ค่าอาหาร อาหารว่าง

พร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าทรายอะเบท ค่าน้ ายา
พ่นหมอกควัน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

2 โครงการฝึกอบรมการป้องกัน เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด/ปิด 20,000 อบต.มหาสวัสด์ิ กองสาธารณสุขฯ
และแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ค่าเอกสาร ค่าของท่ีระลึก ค่าอาหาร อาหารว่าง
 พร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าวัสดุ/

อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวข้อง

3 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด/ปิด 25,000 อบต.มหาสวัสด์ิ กองสาธารณสุขฯ
ยาเสพติด To be number one ค่าเอกสาร ค่าของท่ีระลึก ค่าอาหาร อาหารว่าง

พร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่า
ท่ีพัก ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด/ปิด 20,000 อบต.มหาสวัสด์ิ กองสาธารณสุขฯ
การป้องกันโรคติดต่อ ค่าเอกสาร ค่าของท่ีระลึก ค่าอาหาร อาหารว่าง .

พร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าวัสดุ/
อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวข้อง

5 โครงการส่งเสริมสุขโภชนาการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด/ปิด 25,000 อบต.มหาสวัสด์ิ กองสาธารณสุขฯ
และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ค่าเอกสาร ค่าของท่ีระลึก ค่าอาหาร อาหารว่าง
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า พร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าวัสดุ/
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
สยามบรมราชกุมารี ท่ีเก่ียวข้อง

โครงการ
พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02

พ.ศ. 2563



ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาด้านสังคม
3.2 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

6 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ 56,000 อบต.มหาสวัสด์ิ กองสาธารณสุขฯ
จากโรคพิษสุนัขบ้า แก่ประชาชน หมู่บ้านต่างๆ ฉีดวัคซีนป้องกันโรค

พิษสุนัขป้าให้กับสุนัขและแมว รวมถึงสัตว์เล้ียงลูก
ด้วยนม ท้ังท่ีมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ การท าหมัน
สุนัขและแมวท้ังตัวผู้ตัวเมีย และกิจกรรมรณรงค์
ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด/ปิด ค่าเอกสาร ค่าของ
ท่ีระลึก ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ

ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมก าเนิด ถุงมือ
กระบอกฉีดยา และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

7 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส ารวจจ านวนสัตว์ 5,600 อบต.มหาสวัสด์ิ กองสาธารณสุขฯ
และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการ และข้ึนทะเบียนสุนัขและแมวในเขตพ้ืนท่ีต าบล
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ปีละ 2 คร้ัง ภายในเดือน มีนาคม และ สิงหาคม
จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยเบิกค่าตอบแทนให้บุคคลท่ีส ารวจ ในอัตรา

ตัวละ 3 บาท/คร้ัง

8 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด/ปิด 20,000 อบต.มหาสวัสด์ิ กองสาธารณสุขฯ
ในพระราชประสงค์ ค่าเอกสาร ค่าของท่ีระลึก ค่าอาหาร อาหารว่าง

พร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่า
ท่ีพัก ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
โครงการ

แบบ ผด. 02



ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาด้านสังคม
3.2 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

9 เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง 100,000 อบต.มหาสวัสด์ิ กองสาธารณสุขฯ
หมู่ท่ี 1 ติดต้ังบริเวณ หมู่ท่ี 1 เช่น เคร่ืองออกก าลังกายแขน 

เคร่ืองดึงไหล่ออกก าลังแขน เคร่ืองออกก าลังข้อเข่า 

เคร่ืองออกก าลังลดหน้าท้อง ฯลฯ

10 เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง 100,000 อบต.มหาสวัสด์ิ กองสาธารณสุขฯ
หมู่ท่ี 4 ติดต้ังบริเวณ หมู่ท่ี 4 เช่น เคร่ืองออกก าลังกายแขน 

เคร่ืองดึงไหล่ออกก าลังแขน เคร่ืองออกก าลังข้อเข่า 

เคร่ืองออกก าลังลดหน้าท้อง ฯลฯ

โครงการ
พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02

พ.ศ. 2564



ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาด้านสังคม
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.
1 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด/ปิด 30,000 อบต.มหาสวัสด์ิ กองสวัสดิการสังคม

แก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก ค่าเอกสาร ค่าของท่ีระลึก ค่าอาหาร อาหารว่าง
สตรี และบุคคลในครอบครัว พร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่า

ท่ีพัก ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
โครงการ

แบบ ผด. 02



ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาด้านสังคม
3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.
1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด/ปิด 300,000 อบต.มหาสวัสด์ิ กองสวัสดิการสังคม

ของกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี ผู้น า ค่าเอกสาร ค่าของท่ีระลึก ค่าอาหาร อาหารว่าง
ชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน พร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่า
ในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วน ท่ีพัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
ต าบลมหาสวัสด์ิ

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด/ปิด 30,000 อบต.มหาสวัสด์ิ กองสวัสดิการสังคม

กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ค่าเอกสาร ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม
และผู้ท่ีว่างงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องจ าเป็น

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนา จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด/ปิด 50,000 อบต.มหาสวัสด์ิ กองสวัสดิการสังคม

ศักยภาพผู้สูงอายุ ค่าเอกสาร ค่าของท่ีระลึก ค่าอาหาร อาหารว่าง
พร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ
ค่าเช่าท่ีพัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ

4 โครงการเสริมสร้างเครือข่าย จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด/ปิด 50,000 อบต.มหาสวัสด์ิ กองสวัสดิการสังคม

และพัฒนาศักยภาพของสภาเด็ก ค่าเอกสาร ค่าของท่ีระลึก ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเยาวชนต าบลมหาสวัสด์ิ พร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาานพาหนะ

ค่าเช่าท่ีพัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ

โครงการ
พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02

พ.ศ. 2564



ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาด้านสังคม
3.5 แผนงานงบกลาง

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.
1 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ ผู้สูงอายุ 11,653,200 อบต.มหาสวัสด์ิ กองสวัสดิการสังคม

ในเขตพ้ืนท่ี อบต.มหาสวัสด์ิ ท่ีมีอายุ 60 ปี
บริบูรณ์ข้ึนไป ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
พ.ศ. 2552

2 เบ้ียยังชีพคนพิการ เพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการเบ้ียความพิการ ให้แก่ 1,956,000 อบต.มหาสวัสด์ิ กองสวัสดิการสังคม

คนพิการ ในเขตพ้ืนท่ี อบต.มหาสวัสด์ิ ท่ีมีสิทธ์ิ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ท่ีได้มาแสดงความจ านง
โดยการขอข้ึนทะเบียน เพ่ือขอรับเงินเบ้ียความพิการ
ไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแล้ว

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือรองรับการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000 อบต.มหาสวัสด์ิ กองสวัสดิการสังคม

ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ในพ้ืนท่ี อบต.มหาสวัสด์ิ
ท่ีแพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว และมี
ความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดท้ิงขาดผู้อุปการะ
ดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเล้ียงตัวเองได้

4 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 50,000 อบต.มหาสวัสด์ิ กองสวัสดิการสังคม
ในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสด์ิ

5 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ 250,000 อบต.มหาสวัสด์ิ กองสาธารณสุขฯ
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการต้ังงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

แบบ ผด. 02

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

















ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.
1 โครงการเพ่ิมศักยภาพและ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด ค่าเอกสาร ค่าของขวัญ 5,000 ศพด.อบต.มหาสวัสด์ิ สนง.ปลัด อบต.

การเรียนรู้นอกสถานท่ี ของรางวัล ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทน
วิทยกร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานด้านการศึกษา 183,310 ศพด.อบต.มหาสวัสด์ิ สนง.ปลัด อบต.
ในการบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มหาสวัสด์ิ ได้แก่

ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน
ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับเด็กปฐมวัย

3 โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด  ค่าตกแต่งสถานท่ี 3,000 ศพด.อบต.มหาสวัสด์ิ สนง.ปลัด อบต.
เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าเอกสาร ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหารและ
อบต.มหาสวัสด์ิ เคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวิทยกร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 

ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

4 ค่าอาหารเสริม (นม) จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กนักเรียน 375,576 ศพด.อบต.มหาสวัสด์ิ สนง.ปลัด อบต.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มหาสวัสด์ิ โรงเรียน ร.ร.บ้านคลองโยง
บ้านคลองโยง และโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสด์ิ ร.ร.บ้านคลองมหาสวัสด์ิ

5 โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัด เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ รร.บ้านคลองมหาสวัสด์ิ 120,000 โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสด์ิ สนง.ปลัด อบต.
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเพ่ือการ รร.บ้านคลองมหาสวัสด์ิ

ในโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสด์ิ พัฒนาท่ีย่ังยืนในโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสด์ิ

โครงการ

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสด์ิ  อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

พ.ศ. 2563



ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1 แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.
6 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ รร.บ้านคลองโยง 90,000 โรงเรียนบ้านคลองโยง สนง.ปลัด อบต.

โรงเรียนดีประจ าต าบลโรงเรียน ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดี รร.บ้านคลองโยง
บ้านคลองโยง ประจ าต าบลโรงเรียนบ้านคลองโยง

7 โครงการอาหารกลางวันให้กับ จ่ายเป็นเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ 284,000 โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสด์ิ สนง.ปลัด อบต.
นักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา นักเรียนระดับช้ัน อนุบาล-ประถมศึกษาปีท่ี 6 รร.บ้านคลองมหาสวัสด์ิ

ปีท่ี 6 ของโรงเรียนบ้านคลอง ของโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสด์ิ 
มหาสวัสด์ิ อัตราคนละ 20 บาท/วันจ านวน  200  วัน

8 โครงการอาหารกลางวันให้กับ จ่ายเป็นเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ 400,000 โรงเรียนบ้านคลองโยง สนง.ปลัด อบต.
นักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา นักเรียนระดับช้ัน อนุบาล-ประถมศึกษาปีท่ี 6 รร.บ้านคลองโยง
ปีท่ี 6 ของโรงเรียนบ้านคลองโยง ของโรงเรียนบ้านคลองโยง อัตราคนละ 20 บาท/วัน

วันจ านวน  200  วัน

9 จัดซ้ือโต๊ะอาหารพร้อมม้าน่ังยาว จัดซ้ือโต๊ะอาหารพร้อมม้าน่ังยาวส าหรับเด็กนักเรียน 20,000 ศพด.อบต.มหาสวัสด์ิ สนง.ปลัด อบต.
ส าหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มหาสวัสด์ิ พ้ืนโต๊ะมีขนาด

กว้างไม่น้อยกว่า 70 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 180 ซม.
ท่ีน่ังมีความกว้างไม่น้อย 25 ซม.  จ านวน  2  ตัว

10 จัดซ้ือตู้เหล็ก  แบบ 2 บาน จัดซ้ือตู้เหล็ก  แบบ 2 บาน  จ านวน  2  ตู้ 11,000 ศพด.อบต.มหาสวัสด์ิ สนง.ปลัด อบต.

11 จัดซ้ือโต๊ะอเนกประสงค์ จัดซ้ือโต๊ะอเนกประสงค์ หน้าโฟเมก้าสีขาว 12,500 ศพด.อบต.มหาสวัสด์ิ สนง.ปลัด อบต.
โครงขาเหล็กชุบโครเม่ียม  ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 60 ซม. ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 150 ซม.
ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. 
จ านวน  5  ตัว

แบบ ผด. 02

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

1 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งประดับ ค่าป้าย 30,000 อบต.มหาสวัสด์ิ สนง.ปลัด อบต.
ต าบลมหาสวัสด์ิ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม

ค่าเช่าหรือบริการวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัดงาน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

2 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก 20,000 อบต.มหาสวัสด์ิ สนง.ปลัด อบต.
แห่งชาติ เช่น ค่าอาหารส าหรับผู้ร่วมกิจกรรมและ
เจ้าหน้าท่ี ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าตกแต่ง  
สถานท่ี ค่าป้ายโครงการ ค่าของรางวัล ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องจ าเป็น

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด ค่าเอกสาร 5,000 อบต.มหาสวัสด์ิ สนง.ปลัด อบต.
จริยธรรมในสถานศึกษา ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ค่าตอบแทนวิทยกร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา
บริการและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

4 โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด ค่าเอกสาร 5,000 อบต.มหาสวัสด์ิ สนง.ปลัด อบต.
ในสถานศึกษา ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ค่าตอบแทนวิทยกร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา
บริการและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

5 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด ค่าเอกสาร 10,000 อบต.มหาสวัสด์ิ สนง.ปลัด อบต.
ประเพณีอันดีงามในสถานศึกษา ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ค่าตอบแทนวิทยกร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา
บริการและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

โครงการ
พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02



ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ต่อ)

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

6 โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งประดับ ค่าป้าย 20,000 อบต.มหาสวัสด์ิ สนง.ปลัด อบต.
ค่าดอกไม้ ธูปเทียน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าหรือบริการวัสดุอุปกรณ์
ท่ีจ าเป็นในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

7 โครงการสืบสานวัฒนธรรม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานท่ี ค่าดอกไม้ 80,000 รพ.สต.มหาสวัสด์ิ สนง.ปลัด อบต.
ประเพณีวันสงกรานต์และ ธูปเทียน ค่าตกแต่งเวที ค่าวัสดุ ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม
วันผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทน

กรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลท่ีมอบให้ผู้ชนะ
การประกวดหรือการแข่งขัน เป็นการประกาศเกียรติคุณ

เงินหรือของรางวัลท่ีมอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน

ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง
และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน
เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และค่าส่ือประเภท
ส่ิงพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ
โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาท าป้ายโฆษณาหรือส่ิงพิมพ์
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดงาน

แบบ ผด. 02

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

1 โครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรับปรุงต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 204,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนง.ปลัด อบต.
(ส่วนท่ีต่อเติม ด้านหน้า-ด้านหลัง) และ (ส่วนท่ีต่อเติม ด้านหน้า-ด้านหลัง) และ อบต.มหสวสัด์ิ หมู่ท่ี 1
ปรับปรุงห้องน้ าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรับปรุงห้องน้ าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลมหาสวัสด์ิ
องค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสด์ิ องค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสด์ิ

แบบ ผด. 02

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564









ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

1 โครงการ อบต.เคล่ือนท่ีออกหน่วย เพ่ือจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด 10,000 ต าบลมหาสวัสด์ิ สนง.ปลัด อบต.
พบประชาชน ค่าเอกสาร ค่าของท่ีระลึก ค่าอาหาร อาหารว่าง

พร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

2 โครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธี จัดกิจกรรมงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันส าคัญ 70,000 อบต.มหาสวัสด์ิ สนง.ปลัด อบต.
และวันส าคัญของชาติ ของชาติ อาทิ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมวันเฉลิมพระชนม
พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กิจกรรม
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวง

และวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรม
ราชสมภพ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ฯลฯ

3 โครงการจัดงานพิธีวันเฉลิม อุดหนุนอ าเภอพุทธมณฑล ในการจัดโครงการ 5,000 ท่ีว่าการอ าเภอพุทธมณฑล สนง.ปลัด อบต./
พระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้า จัดงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ อ าเภอพุทธมณฑล
อยู่หัว รัชกาลท่ี 10 ประจ าปี เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 ประจ าปีงบประมาณ
งบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสด์ิ  อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสด์ิ  อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม
แบบ ผด. 02

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
โครงการ



ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (ต่อ)

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

4 โครงการจัดงานพิธีวันเฉลิม อุดหนุนงบอ าเภอพุทธมณฑล ในการจัดโครงการ 5,000 ท่ีว่าการอ าเภอพุทธมณฑล สนง.ปลัด อบต./
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า จัดงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ อ าเภอพุทธมณฑล
สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ พระบรม นางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนี
ราชชนนีพันปีหลวง ประจ าปี พันปีหลวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบประมาณพ.ศ. 2564

5 โครงการจัดพิธีถวายบังคมพระบรมรูป อุดหนุนงบอ าเภอพุทธมณฑล ในการจัดโครงการ 10,000 ท่ีว่าการอ าเภอพุทธมณฑล สนง.ปลัด อบต./
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า จัดพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ อ าเภอพุทธมณฑล
เจ้าอยู่หัว ประจ าปีงบประมาณ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564

6 โครงการจัดพิธีวันเฉลิมพระชนม อุดหนุนงบอ าเภอพุทธมณฑล ในการจัดโครงการพิธี 5,000 ท่ีว่าการอ าเภอพุทธมณฑล สนง.ปลัด อบต./
พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา อ าเภอพุทธมณฑล
พัชรสุธาพิมลลักษณ บรมราชินี พัชรสุธาพิมลลักษณ บรมราชินี ประจ าปี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ พ.ศ. 2564

7 โครงการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริม จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธี 30,000 อบต.มหาสวัสด์ิ สนง.ปลัด อบต.
คุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัย เปิด/ปิด ค่าเอกสาร ค่าของท่ีระลึก ค่าอาหาร
และความโปร่งใสในการท างาน อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. บริการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง อบต.มหาสวัสด์ิ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02



ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (ต่อ)

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

8 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธี 30,000 อบต.มหาสวัสด์ิ สนง.ปลัด อบต.
ในท้องถ่ิน เปิด/ปิด ค่าเอกสาร ค่าของท่ีระลึก ค่าอาหาร

อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ
ค่าเช่าท่ีพัก ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

9 โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธี 230,000 อบต.มหาสวัสด์ิ สนง.ปลัด อบต.
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล เปิด/ปิด ค่าเอกสาร ค่าของท่ีระลึก ค่าอาหาร

อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ
ค่าเช่าท่ีพัก ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบล

10 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธี 30,000 อบต.มหาสวัสด์ิ สนง.ปลัด อบต.
ระเบียบ กฎหมาย และ พ.ร.บ. เปิด/ปิด ค่าเอกสาร ค่าของท่ีระลึก ค่าอาหาร
ท้องถ่ิน อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ

ค่าเช่าท่ีพัก ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

11 จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน แบบพนักพิงสูง 4,500 อบต.มหาสวัสด์ิ สนง.ปลัด อบต.
แบบพนักพิงสูง จ านวน  1  ตัว

12 จัดซ้ือเคร่ืองท าลายเอกสาร จัดซ้ือเคร่ืองท าลายเอกสาร แบบตัดตรง 62,200 อบต.มหาสวัสด์ิ สนง.ปลัด อบต.
แบบตัดตรง จ านวน  1  เคร่ือง

โครงการ
พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02



ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (ต่อ)

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

13 โครงการจัดซ้ือโต๊ะอเนกประสงค์ จัดซ้ือโต๊ะอเนกประสงค์ หน้าโฟเมก้าสีขาว 37,500 อบต.มหาสวัสด์ิ สนง.ปลัด อบต.
โครงขาเหล็กชุบโครเม่ียม ขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า
60 ซม. ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 150 ซม. ขนาด
ความสูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. จ านวน 15 ตัว

14 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จัดเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืน 40,200 อบต.มหาสวัสด์ิ กองคลัง
แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือ หรือแบบแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 30,000 บีทียู
แบบแขวน จ านวน  1  เคร่ือง

15 จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร แบบ 20 ช่อง 7,000 อบต.มหาสวัสด์ิ กองคลัง
แบบ 20 ช่อง จ านวน  2  ตู้

16 จัดซ้ือเคร่ืองพิพม์ Multifunction จัดซ้ือเคร่ืองพิพม์ Multifunction แบบฉีดหมึก 7,500 อบต.มหาสวัสด์ิ กองคลัง
แบบฉีดหมึก พร้อมติดต้ังถังหมึก พร้อมติดต้ังถังหมึก (Ink Tank Printer)
(Ink Tank Printer) จ านวน  1  เคร่ือง

17 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 2,600 อบต.มหาสวัสด์ิ กองคลัง
หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) (18 หน้า/นาที)  จ านวน  1  เคร่ือง

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02



ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี
6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

1 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมท้องถ่ิน 30,000 อบต.มหาสวัสด์ิ สนง.ปลัด อบต.
การเพ่ือจัดท าแผนหมู่บ้านและ เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน และเพ่ือส่งเสริม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน สนับสนุนการจัดท าแผนหมู่บ้าน เช่น ค่าป้าย

โครงการ ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข้องจ าเป็น

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02

โครงการ



ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี
6.3 แผนงานการพาณิชย์

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

1 จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าใต้ดิน เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าใต้ดิน (ซัมเมอร์ส) 100,000 อบต.มหาสวัสด์ิ กองช่าง
ส าหรับบ่อบาดาล พร้อมอุปกรณ์ มีก าลังมอเตอร์
ไม่น้อยกว่า 10 แรงม้า พร้อมสายไฟและ
ตู้คอนโทรล  จ านวน 1 เคร่ือง

แบบ ผด. 02

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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