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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ แบบ ผด. 01

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละ จํานวน คิดเปนรอยละของ

ที่ดําเนินการ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด
  ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริการสาธารณะ
      1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 4.76 9,437,000 36.61 กองชาง

รวม 3 4.76 9,437,000 36.61
  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว
      2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 2 3.17 1,800,000 6.98 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
      2.2  แผนงานการเกษตร 2 3.17 200,000 0.78 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

รวม 4 6.35 2,000,000 7.76
  3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
      3.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 4.76 80,000 0.31 สํานักงานปลัด อบต.
      3.2  แผนงานสาธารณสุข 7 11.11 350,000 1.36 กองสาธารณสุขฯ / กองสวัสดิการสังคม
      3.3  แผนงานสังคมสงเคราะห 1 1.59 30,000 0.12 กองสวัสดิการสังคม
      3.4  แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 2 3.17 230,000 0.89 สํานักงานปลัด อบต./ กองสวัสดิการสังคม
      3.5  แผนงานงบกลาง 5 7.94 11,388,400 44.18 กองสาธารณสุขฯ / กองสวัสดิการสังคม

รวม 18 28.57 12,078,400 46.86
  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
      4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 1.59 150,000 0.58 สํานักงานปลัด อบต.
      4.2  แผนงานการศึกษา 7 11.11 1,526,936 5.92 สํานักงานปลัด อบต.
      4.3  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2 3.17 100,000 0.39 สํานักงานปลัด อบต.

รวม 10 15.87 1,776,936 6.89
  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
      5.1  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 3.17 50,000 0.19 สํานักงานปลัด อบต./ กองสวัสดิการสังคม

รวม 2 3.17 50,000 0.19
  6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
      6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 17 26.98 356,900 1.38 สํานักงานปลัด อบต./กองคลัง
      6.2  แผนงานการศึกษา 5 7.94 28,400 0.11 สํานักงานปลัด อบต.
      6.3  แผนงานสาธารณสุข 2 3.17 11,300 0.04 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
      6.4 แผนงานสังคมสงเคราะห 1 1.59 7,900 0.03 กองสวัสดิการสังคม
      6.5  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 1.59 30,000 0.12 สํานักงานปลัด อบต.

รวม 26 41.27 434,500 1.69

รวมทั้งสิ้น 63 100.00 25,776,836 100.00

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕62

องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา หนวยดําเนินการ



หนา 6



ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาการบริการสาธารณะ
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการกอสรางเขื่อนคอนกรีต กอสรางเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก ริมคลอง 3,868,000 คลองกํานันขาว หมูที่ 4 กองชาง

เสริมเหล็กปองกันตลิ่ง ริมคลอง กํานันขาว ยาว 429.00 เมตร สูง 2.50 เมตร พิกัดเริ่มตน

กํานันขาว ฝงทิศตะวันตก (จากประตูระบายน้ํา - บานนายพรชัย ชั้นอินทรงาม)   N 13° 49.548ʹ
หมูที่ 4   E 100° 15.622ʹ

พิกัดสิ้นสุด

  N 13° 49.313ʹ
  E 100° 15.626ʹ

2 โครงการกอสรางเขื่อนคอนกรีต กอสรางเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3,107,000 คลองปฏิรูป 2 ชวงที่ 2 กองชาง

เสริมเหล็กปองกันตลิ่ง ริมคลอง ริมคลองปฏิรูป 2 ชวงที่ 2 หมูที่ 4 หมูที่ 4  พิกัดเริ่มตน 

ปฏิรูป 2 ชวงที่ 2 หมูที่ 4 จากประตูระบายน้ํา - ริมคลองโยง   N 13° 49.594ʹ
ยาว 354.00 เมตร สูง 2.50   E 100° 16.389ʹ

พิกัดสิ้นสุด 

  N 13° 49.781ʹ
  E 100° 16.381ʹ

3 โครงการกอสรางเขื่อนคอนกรีต กอสรางเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กปองกันตลิ่งและ 2,462,000 คลองโรงเจ หมูที่ 4 กองชาง

เสริมเหล็กปองกันตลิ่ง และ ปรับปรุงภูมิทัศน พรอมราวกันตก ริมคลองโรงเจ พิกัดเริ่มตน

ปรับปรุงภูมิทัศน พรอมราวกันตก หมูที่ 4 จากสะพานคลองโรงเจ - ประตูระบายน้ํา   N 13° 49.180ʹ
ริมคลองโรงเจ หมูที่ 4  เขื่อนยาว 180.00 เมตร สูง 2.50เมตร   E 100° 14.703ʹ

และปรับปรุงภูมิทัศน กวาง 5.00 เมตร พิกัดสิ้นสุด 

ยาว 180.00 เมตร   E 100° 14.803ʹ
  N 13° 49.171ʹ 

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

โครงการ

แบบ ผด. 02บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ





โครงการ งบประมาณ

1 3,868,000

1 3,107,000

1 2,462,000

หนา 9 3 9,437,000
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ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว
2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการกําจัดขยะมูลฝอย กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หรือจางเหมา 1,700,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสาธารณสุขฯ

และสิ่งปฏิกูล เอกชน หรือหนวยงานอื่นนําขยะมูลฝอยไปกําจัด

คาปรับกลบขยะ คาที่ดินหรือเปนคาเชาที่ดินฯลฯ

2 โครงการรณรงคสงเสริม จัดกิจกรรมรณรงคและสงเสริมการคัดแยกขยะ 100,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสาธารณสุขฯ

การคัดแยกขยะในครัวเรือน ในครัวเรือน ของประชาชน หมูที่ 1 - 4

ตําบลมหาสวัสดิ์

ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว
2.2  แผนงานการเกษตร

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการคลองสวยน้ําใส จัดกิจกรรมการเพื่อการอนุรักษสภาพแวดลอม 100,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสาธารณสุขฯ

แมน้ํา ลําคลอง โดยการจํากัดผักตบชวา ลอกสวะ

กําจัดวัชพืช เปนตน

2 โครงการรณรงคและสงเสริม จัดกิจกรรมปลูกตนไมและรวมอนุรักษทรัพยากร 100,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสาธรณสุขฯ

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ธรรมชาติและและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ตําบล

และสิ่งแวดลอม มหาสวัสดิ์

องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. 02

โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562





โครงการ งบประมาณ

1 1,700,000

1 100,000

2 1,800,000

โครงการ งบประมาณ

1 100,000

1 100,000

2 200,000

หนา 11
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ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาดานสังคม
3.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดตั้งและทบทวน จัดกิจกรรมฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัย 30,000 อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ฝายพลเรือน (อปพร.) องคการบริหารสวนตําบล

(อปพร.) ประจําป พ.ศ. 2562 มหาสวัสดิ์ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

2 โครงการตั้งดานตรวจและเฝาระวัง จัดโครงการเฝาระวังปองกันการเกิดอุบัติเหตุ 20,000 อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

การเกิดอุบัติเหตุ ชวงเทศกาล ในชวงเทศกาลวันขึ้นปใหม และเทศกาล

วันขึ้นปใหมเทศกาลวันสงกรานต วันสงกรานต

3 โครงการฝกซอมแผนปองกัน จัดโครงการฝกอบรมซอมแผนปองกันและบรรเทา 30,000 อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

บรรเทาสาธารณภัยในชุมชน / สาธารณภัย ใหแก ชุมชน/หมูบาน สถานศึกษา

หมูบานและสถานศึกษา ประจําป สถานประกอบการ หนวยงานราชการ

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในเขตพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. 02

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

โครงการ

องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม



ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาดานสังคม
3.2  แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จัดกิจกรรมอบรมใหความรู ความเขาใจ 25,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสาธารณสุขฯ

การปองกัน และควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

ใหกับประชาชน เด็กเล็ก เด็กนักเรียน โรงเรียน

ในเขตพื้นที่ตําบลมหาสวัสดิ์

2 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ การตรวจสุขภาพ การใหความรู ความเขาใจ 25,000 พื้นที่ อบต.มหาสวัสดิ์ กองสาธารณสุขฯ

เกิดความตระหนัก เห็นความสําคัญ ใสใจสุขภาพ

ของตนเอง และคนในครอบครัว ลดความเสี่ยง

ภาวะการเกิดโรค และการเจ็บปวยในอนาคต

3 โครงการปองกันและควบคุม จัดกิจกรรมออกสํารวจจํานวนสุนัขและแมว 50,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสาธารณสุขฯ

โรคพิษสุนัขบาตําบลมหาสวัสดิ์ การจัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา

การออกใหบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา

การรณรงค ประชาสัมพันธการปองกันและ

ควบคุมโรคพิษสุนัขบา ในพื้นที่ตําบลมหาสวัสดิ์

4 โครงการสงเสริมสนับสนุน จัดกิจกรรมการอบรมใหความรู ความเขาใจ 20,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสาธารณสุขฯ

การปองกันโรคติดตอ ในการปองกันโรคติดตอ การจัดหาเวชภัณฑ .

วัคซีนและอุปกรณอื่นๆ เพื่อใชในการปองกัน

โรคติดตอ จัดทําเสื่อประชาสัมพันธ เชน แผนพับ

วารสาร คูมือ ปายประชาสัมพันธโรคติดตอ ฯลฯ

สําหรับประชาชน ในเขตพื้นที่ตําบลมหาสวัสดิ์

5 โครงการอบรมหมอหมูบาน จัดกิจกรรมอบรมใหความรู ความเขาใจ ในการ 30,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสาธารณสุขฯ

ในพระราชประสงค รักษาพยาบาลเบื้องตน การรักษาโรคอยางงาย

เพื่อใหสามารถชวยเหลือคนในครอบครัว 

และเพื่อนรวมหมูบานของตนเองได

แบบ ผด. 02

พ.ศ. 2562
โครงการ

พ.ศ. 2561



ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาดานสังคม

3.2  แผนงานสาธารณสุข (ตอ)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง จัดซื้อเครื่องออกกําลังกลางแจงประจําหมูบาน 100,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสาธารณสุขฯ

หมูที่ 1 ติดตั้งในพื้นที่ หมูที่ 1 ตําบลมหาสวัสดิ์

เชน เครื่องออกกําลังกายแขน เครื่องดึงไหล

ออกกําลังแขน เครื่องออกกําลังขอเขา

เครื่องออกกําลังหนาทอง ฯลฯ

7 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง จัดซื้อเครื่องออกกําลังกลางแจงประจําหมูบาน 100,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสาธารณสุขฯ

หมูที่ 4 ติดตั้งในพื้นที่ หมูที่ 4 ตําบลมหาสวัสดิ์

เชน เครื่องออกกําลังกายแขน เครื่องดึงไหล

ออกกําลังแขน เครื่องออกกําลังขอเขา

เครื่องออกกําลังหนาทอง ฯลฯ

แบบ ผด. 02

โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาดานสังคม
3.3  แผนงานสังคมสงเคราะห

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝกอบรมการปองกันและ จัดกิจกรรมการฝกอบรมการปองกันและแกไข 30,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสวัสดิการสังคม

แกไขปญหาความรุนแรงตอเด็ก ปญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคล

สตรี และบุคคลในครอบครัว ในครอบครัว ในพื้นที่ตําบลมหาสวัสดิ์

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาดานสังคม
3.4  แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝกอบรมการจัดทําบัญชี จัดฝกอบรมใหความรู เกี่ยวกับการจัดทําบัญชี 10,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสวัสดิการสังคม

ใหกับกลุมอาชีพ กลุมสตรี และ ใหกับกลุมอาชีพ กลุมสตรี และประชาชนทั่วไป

ประชาชนทั่วไป

2 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน จัดฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ใหแก 220,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสวัสดิการสังคม

ของกลุมผูสูงอายุ กลุมสตรี ผูนํา กลุมผูสูงอายุ กลุมสตรี ผูนําชุมชน และคณะ

ชุมชน และคณะกรรมการหมูบาน กรรมการหมูบาน ในเขตพื้นที่องคการบริหาร

ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวน สวนตําบลมหาสวัสดิ์

ตําบลมหาสวัสดิ์

แบบ ผด. 02

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

โครงการ

โครงการ
พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561



ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาดานสังคม
3.5  แผนงานงบกลาง

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จายเปนเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ใหแกผูสูงอายุ 9,374,400 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสวัสดิการสังคม

ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์

ที่มีอายุ 60 ปบริบูรณ ขึ้นไป

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ จายเปนเงินเบี้ยความพิการ ใหแกคนพิการในเขต 1,680,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสวัสดิการสังคม

พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ที่มีสิทธิ์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่ไดแสดง

ความจํานงค โดยขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงิน

เบี้ยความพิการไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 84,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสวัสดิการสังคม

ใหแกผูปวยเอดส ในพื้นที่องคการบริหารสวน

ตําบลมหาสวัสดิ์ ที่แพทยรับรองและทําการ

วินิจฉัยแลว และมีความเปนอยูยากจนหรือ

ถูกทอดทิ้งขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถ

ประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได

4 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 50,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสวัสดิการสังคม

ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์

5 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ จายเปนเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ 200,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสาธารณสุขฯ

ในระดับทองถิ่น ตําบลมหาสวัสดิ์

แบบ ผด. 02

โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธี จายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการ 150,000 อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.  

และวันสําคัญของชาติ งานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสําคัญของชาติ 

ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
4.2  แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเพิ่มศักยภาพและ จัดกิจกรรมเพิ่มประสบการณจริงใหแกเด็กเล็ก 2,000 ศพด.อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

การเรียนรูนอกสถานที่ เพื่อใหเด็ก ไดสัมผัส เรียนรู นอกหองเรียน

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.มหาสวัสดิ์

2 โครงการฟนสวยดวยมือเรา จัดกิจกรรมสงเสริมใหความรู แกเด็ก ผูปกครอง 5,000 ศพด.อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต

รูจักการดูแลรักษาความสะอาดภายในชองปาก

และฟน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.มหาสวัสดิ์

3 โครงการสนับสนุนคาใชจาย จายเปนคาสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร 217,210 ศพด.อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

ในการบริหารสถานศึกษา สถานศึกษา ไดแก คาอาหารกลางวัน คาจัดการ

เรียนการสอน คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน

คาเครื่องแบบนักเรียน คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

สําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.มหาสวัสดิ์

แบบ ผด. 02บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

พ.ศ. 2561

โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

โครงการ



ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
4.2  แผนงานการศึกษา (ตอ)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการอบรมใหความรูผูปกครอง จัดกิจกรรมอบรม ผูดูแลเด็ก ผูชวย พอแม 2,000 ศพด.อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

เด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของ มีความรูความเขาใจ

องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ตามหลักวิชาการ

ที่ถูกวิธี

5 คาอาหารเสริม (นม) จายเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียน 440,726 ศพด.อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.มหาสวัสดิ์ โรงเรียน ร.ร.บานคลองโยง

บานคลองโยง และโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ ร.ร.บานคลองมหาสวัสดิ์

6 สนับสนุนคาอาหารกลางวัน จายเปนคาอาหารกลางโรงเรียนในเขตพื้นที่ 800,000 ร.ร.บานคลองโยง สนง.ปลัด อบต.

โรงเรียนในเขตพื้นที่องคการ องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ไดแก ร.ร.บานคลองมหาสวัสดิ์ ร.ร.บานคลองโยง

บริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ โรงเรียนบานคลองโยง ร.ร.บานคลอง

สําหรับเด็กนักเรียน ระดับเด็กอนุบาล และ มหาสวัสดิ์

และเด็กประถมศึกษาปที่ 1 - 6

7 โครงการยกระดับคุณภาพ สนับสนุนงบประมาณโรงเรียนบานคลองโยง 60,000 รร.บานคลองโยง สนง.ปลัด อบต.

การศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบล ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา รร.บานคลองโยง

โรงเรียนบานคลองโยง โรงเรียนดีประจําตําบล โรงเรียนบานคลองโยง

แบบ ผด. 02

โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.3  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดงานประเพณี จัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา วัฒนธรรม 80,000 อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

วัฒนธรรมทองถิ่น และวันสําคัญ และประเพณีทองถิ่น เชน โครงการสืบสาน

ทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต วันเขาพรรษา

วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา ฯลฯ

2 โครงการวันเด็กแหงชาติ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแหงชาติ เพื่อสงเสริม 20,000 อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

และสนับสนุนใหเด็กและเยาวชน ไดมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิหนาที่ของตนเอง  

ในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์

แบบ ผด. 02

โครงการ
พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561



โครงการ งบประมาณ

1 150,000

1 150,000           

โครงการ งบประมาณ

1 2,000

1 5,000

1 217,210

หนา 19



1 2000

1 440,726

1 800,000

1 60,000

7 1,526,936

หนา 20



โครงการ งบประมาณ

1 80,000

1 20,000

2 100,000           

หนา 21

0



5.1  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝกอบรมเจาบานนอย จัดฝกอบรมใหความรู และพัฒนาทักษะ การเปน 20,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสวัสดิการสังคม

นักแนะนําและประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว

ในพื้นที่ตําบลมหาสวัสดิ์ ใหแก เด็ก เยาวชน

เด็กนักเรียน เพื่อเตรียมความพรอมและรองรับ

การกาวสูประชาคมอาเซียน

2 โครงการสงเสริมและสนับสนุน จัดฝกอบรมสงเสริมและสนับสนุน ฝกอบรมอาชีพ 30,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสวัสดิการสังคม

ฝกอบรมอาชีพระยะสั้นแกประชาชน ระยะสั้น แกประชาชน ที่วางงาน ผูพิการ ผูดอย

ที่วางงาน ผูพิการ ผูดอยโอกาส โอกาส หรือผูที่ตองการอาชีพเสริม

หรือผูที่ตองการอาชีพเสริม

องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

                                                                            บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ



โครงการ งบประมาณ

1 20,000

1 30,000

2 50,000             

หนา 23 0



ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝกอบรมเพื่อสงเสริม จัดกิจกรรมอบรมสงเสริมคุณธรรม จริธรรม 20,000 อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

คุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัย การักษาวินัย ความโปรงใสในการทํางานของ

และความโปรงใสในการทํางาน คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล 

ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. ลูกจางประจํา พนักงานจาง อบต.มหาสวัสดิ์

พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา บริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์

พนักงานจาง อบต.มหาสวัสดิ์

2 โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมอบรมใหความรูกฎหมายที่เกี่ยวของ 200,000 อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

บุคลากรองคการบริหารสวนตําบล กับการปฏิบัติงาน และศึกษาดูงานองคกรตนแบบ

ใหแก คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตําบล พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา

พนักงานจางของ อบต.มหาสวัสดิ์

3 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ จัดฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ 20,000 อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร ขอมูลขาวสารของราชการ ใหกับ คณะผูบริหาร

ของราชการ สมาชิสภาฯ พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา

พนักงานจาง อบต.มหาสวัสดิ์ กํานัน ผูใหญบาน

ผูนําชุมชน

พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 02บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

พ.ศ. 2561



ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ตอ)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จัดเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดแขวน 106,600 อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

แบบแยกสวน ชนิดแขวน ขนาดไมต่ํากวา 44,000 บีทียู

จํานวน  2  เครื่อง

5 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จัดเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดแขวน 91,800 อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

แบบแยกสวน ชนิดแขวน ขนาดไมต่ํากวา 20,000 บีทียู

จํานวน  3  เครื่อง

6 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จัดเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดแขวน 28,600 อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

แบบแยกสวน ชนิดแขวน ขนาดไมต่ํากวา 18,000 บีทียู

จํานวน  1  เครื่อง

7 จัดซื้อตูใสแฟมเอกสาร จัดซื้อต็ใสแฟมใสเอกสาร แบบ 20 ชอง 8,000 อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

แบบ  20  ชอง จํานวน  2  ตู

8 จัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน 11,000 อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

จํานวน  2  ตู

9 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 48,000 อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

สําหรับงานสํานักงาน ขนาดจอไมนอยกวา 19 นิ้ว กองคลัง

(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน  3  เครื่อง

10 จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร 7,900 อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

หรือชนิด LED ขาวดํา หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network

ชนิด Network แบบที่ 1 แบบที่ 1  (27 หนา/นาท)ี

(27 หนา/นาที) จํานวน  1 เครื่อง

พ.ศ. 2561

แบบ ผด. 02

โครงการ
พ.ศ. 2562



ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ตอ)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา จัดซื้อ เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA 11,800 อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

ขนาด 1 kVA จํานวน 2 เครื่อง

12 จัดซื้อ เครื่องสํารองไฟฟา จัดซื้อ เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 10,000 อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

ขนาด 800 VA จํานวน 4 เครื่อง กองคลัง

13 จัดซื้อจอภาพ LED หรือดีกวา จัดซื้อจอภาพ LED หรือดีกวา 5,600 อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว

จํานวน  2  จอ

14 จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน 10,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองคลัง

จํานวน  5  ตัว

15 จัดซื้อโตะทํางานเหล็กพรอมกระจก จัดซื้อโตะทํางานเหล็กพรอมกระจก 5,300 อบต.มหาสวัสดิ์ กองคลัง

ขนาดไมนอยกวา 4 ฟุต ขนาดไมนอยกวา 4 ฟุต

จํานวน  1  ตัว

16 จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร 5,200 อบต.มหาสวัสดิ์ กองคลัง

หรือชนิด LED ขาวดํา หรือชนิด LED ขาวดํา (18 หนา/นาท)ี

(18 หนา/นาที) จํานวน  2  เครื่อง

17 จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet) 7,100 อบต.มหาสวัสดิ์ กองคลัง

(Inkjet) สําหรับกระดาษ A3 สําหรับกระดาษ A3

จํานวน  1  เครื่อง

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

แบบ ผด. 02

โครงการ



ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
6.2  แผนงานการศึกษา

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน 2,000 ศพด.อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

จํานวน  1  ตัว

2 จัดซื้อโตะทํางานเหล็กพรอมกระจก จัดซื้อโตะทํางานเหล็กพรอมกระจก 5,300 ศพด.อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

ขนาดไมนอยกวา 4 ฟุต ขนาดไมนอยกวา 4 ฟุต

จํานวน  1  ตัว

3 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 16,000 ศพด.อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

สําหรับงานสํานักงาน ขนาดจอไมนอยกวา 19 นิ้ว

(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน  1  เครื่อง

4 จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร 2,600 ศพด.อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

หรือชนิด LED ขาวดํา หรือชนิด LED ขาวดํา (18 หนา/นาท)ี

(18 หนา/นาที) จํานวน  1  เครื่อง

5 จัดซื้อ เครื่องสํารองไฟฟา จัดซื้อ เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 2,500 ศพด.อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

ขนาด 800 VA จํานวน  1  เครื่อง

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 02



ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
6.3  แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน 6,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสาธารณสุขฯ

จํานวน  3  ตัว

2 จัดซื้อโตะทํางานเหล็กพรอมกระจก จัดซื้อโตะทํางานเหล็กพรอมกระจก 5,300 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสาธารณสุขฯ

ขนาดไมนอยกวา 4 ฟุต ขนาดไมนอยกวา 4 ฟุต

จํานวน  1  ตัว

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
6.4  แผนงานสังคมสงเคราะห

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา 7,900 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสวัสดิการสังคม

หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หนา/นาท)ี

ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน  1  เครื่อง

(27 หนา/นาที)

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
6.5  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติ จัดเวทีประชาคมทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนา 30,000 อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

การเพื่อการจัดทําแผนหมูบาน ทองถิ่น และเพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดทํา

และแผนพัฒนาทองถิ่น แผนหมูบาน

โครงการ

แบบ ผด. 02

โครงการ
พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562





โครงการ งบประมาณ

1 20,000

1 200,000

1 20,000

หนา 25



1 106,600

1 91,800

1 28,600

1 8,000

1 11,000

1 48,000

1 7,900

หนา 26



1 11,800

1 10,000

1 5,600

1 10,000

1 5,300

1 5,200

1 7,100

17 356,900

หนา 27



โครงการ งบประมาณ

1 2,000

1 5,300

1 16,000

1 2,600

1 2,500

5 28,400

หนา 28



โครงการ งบประมาณ

1 6,000

1 5,300

2 11,300

โครงการ งบประมาณ

1 7,900

1 7,900

โครงการ งบประมาณ

1 30,000

1 30,000   

หนา 29



0



ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาการบริการสาธารณะ
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการกอสรางเขื่อนคอนกรีต กอสรางเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก ริมคลอง 3,868,000 คลองกํานันขาว หมูที่ 4 กองชาง

เสริมเหล็กปองกันตลิ่ง ริมคลอง กํานันขาว ยาว 429.00 เมตร สูง 2.50 เมตร พิกัดเริ่มตน

กํานันขาว ฝงทิศตะวันตก (จากประตูระบายน้ํา - บานนายพรชัย ชั้นอินทรงาม)   N 13° 49.548ʹ
หมูที่ 4   E 100° 15.622ʹ

พิกัดสิ้นสุด

  N 13° 49.313ʹ
  E 100° 15.626ʹ

2 โครงการกอสรางเขื่อนคอนกรีต กอสรางเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3,107,000 คลองปฏิรูป 2 ชวงที่ 2 กองชาง

เสริมเหล็กปองกันตลิ่ง ริมคลอง ริมคลองปฏิรูป 2 ชวงที่ 2 หมูที่ 4 หมูที่ 4  พิกัดเริ่มตน 

ปฏิรูป 2 ชวงที่ 2 หมูที่ 4 จากประตูระบายน้ํา - ริมคลองโยง   N 13° 49.594ʹ
ยาว 354.00 เมตร สูง 2.50   E 100° 16.389ʹ

พิกัดสิ้นสุด 

  N 13° 49.781ʹ
  E 100° 16.381ʹ

3 โครงการกอสรางเขื่อนคอนกรีต กอสรางเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กปองกันตลิ่งและ 2,462,000 คลองโรงเจ หมูที่ 4 กองชาง

เสริมเหล็กปองกันตลิ่ง และ ปรับปรุงภูมิทัศน พรอมราวกันตก ริมคลองโรงเจ พิกัดเริ่มตน

ปรับปรุงภูมิทัศน พรอมราวกันตก หมูที่ 4 จากสะพานคลองโรงเจ - ประตูระบายน้ํา   N 13° 49.180ʹ
ริมคลองโรงเจ หมูที่ 4  เขื่อนยาว 180.00 เมตร สูง 2.50เมตร   E 100° 14.703ʹ

และปรับปรุงภูมิทัศน กวาง 5.00 เมตร พิกัดสิ้นสุด 

ยาว 180.00 เมตร   E 100° 14.803ʹ
  N 13° 49.171ʹ 

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

โครงการ

แบบ ผด. 02บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ





โครงการ งบประมาณ

1 3,868,000

1 3,107,000

1 2,462,000

หนา 9 3 9,437,000



0



ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว
2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการกําจัดขยะมูลฝอย กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หรือจางเหมา 1,700,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสาธารณสุขฯ

และสิ่งปฏิกูล เอกชน หรือหนวยงานอื่นนําขยะมูลฝอยไปกําจัด

คาปรับกลบขยะ คาที่ดินหรือเปนคาเชาที่ดินฯลฯ

2 โครงการรณรงคสงเสริม จัดกิจกรรมรณรงคและสงเสริมการคัดแยกขยะ 100,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสาธารณสุขฯ

การคัดแยกขยะในครัวเรือน ในครัวเรือน ของประชาชน หมูที่ 1 - 4

ตําบลมหาสวัสดิ์

ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว
2.2  แผนงานการเกษตร

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการคลองสวยน้ําใส จัดกิจกรรมการเพื่อการอนุรักษสภาพแวดลอม 100,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสาธารณสุขฯ

แมน้ํา ลําคลอง โดยการจํากัดผักตบชวา ลอกสวะ

กําจัดวัชพืช เปนตน

2 โครงการรณรงคและสงเสริม จัดกิจกรรมปลูกตนไมและรวมอนุรักษทรัพยากร 100,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสาธรณสุขฯ

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ธรรมชาติและและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ตําบล

และสิ่งแวดลอม มหาสวัสดิ์

องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. 02

โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562





โครงการ งบประมาณ

1 1,700,000

1 100,000

2 1,800,000

โครงการ งบประมาณ

1 100,000

1 100,000

2 200,000

หนา 11



0



ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธี จายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการ 150,000 อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.  

และวันสําคัญของชาติ งานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสําคัญของชาติ 

ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
4.2  แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเพิ่มศักยภาพและ จัดกิจกรรมเพิ่มประสบการณจริงใหแกเด็กเล็ก 2,000 ศพด.อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

การเรียนรูนอกสถานที่ เพื่อใหเด็ก ไดสัมผัส เรียนรู นอกหองเรียน

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.มหาสวัสดิ์

2 โครงการฟนสวยดวยมือเรา จัดกิจกรรมสงเสริมใหความรู แกเด็ก ผูปกครอง 5,000 ศพด.อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต

รูจักการดูแลรักษาความสะอาดภายในชองปาก

และฟน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.มหาสวัสดิ์

3 โครงการสนับสนุนคาใชจาย จายเปนคาสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร 217,210 ศพด.อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

ในการบริหารสถานศึกษา สถานศึกษา ไดแก คาอาหารกลางวัน คาจัดการ

เรียนการสอน คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน

คาเครื่องแบบนักเรียน คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

สําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.มหาสวัสดิ์

โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

โครงการ

แบบ ผด. 02บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

พ.ศ. 2561



ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
4.2  แผนงานการศึกษา (ตอ)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการอบรมใหความรูผูปกครอง จัดกิจกรรมอบรม ผูดูแลเด็ก ผูชวย พอแม 2,000 ศพด.อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

เด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของ มีความรูความเขาใจ

องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ตามหลักวิชาการ

ที่ถูกวิธี

5 คาอาหารเสริม (นม) จายเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียน 440,726 ศพด.อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.มหาสวัสดิ์ โรงเรียน ร.ร.บานคลองโยง

บานคลองโยง และโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ ร.ร.บานคลองมหาสวัสดิ์

6 สนับสนุนคาอาหารกลางวัน จายเปนคาอาหารกลางโรงเรียนในเขตพื้นที่ 800,000 ร.ร.บานคลองโยง สนง.ปลัด อบต.

โรงเรียนในเขตพื้นที่องคการ องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ไดแก ร.ร.บานคลองมหาสวัสดิ์ ร.ร.บานคลองโยง

บริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ โรงเรียนบานคลองโยง ร.ร.บานคลอง

สําหรับเด็กนักเรียน ระดับเด็กอนุบาล และ มหาสวัสดิ์

และเด็กประถมศึกษาปที่ 1 - 6

7 โครงการยกระดับคุณภาพ สนับสนุนงบประมาณโรงเรียนบานคลองโยง 60,000 รร.บานคลองโยง สนง.ปลัด อบต.

การศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบล ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา รร.บานคลองโยง

โรงเรียนบานคลองโยง โรงเรียนดีประจําตําบล โรงเรียนบานคลองโยง

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 02

โครงการ



ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.3  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดงานประเพณี จัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา วัฒนธรรม 80,000 อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

วัฒนธรรมทองถิ่น และวันสําคัญ และประเพณีทองถิ่น เชน โครงการสืบสาน

ทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต วันเขาพรรษา

วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา ฯลฯ

2 โครงการวันเด็กแหงชาติ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแหงชาติ เพื่อสงเสริม 20,000 อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

และสนับสนุนใหเด็กและเยาวชน ไดมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิหนาที่ของตนเอง  

ในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์

โครงการ
พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

แบบ ผด. 02



โครงการ งบประมาณ

1 150,000

1 150,000           

โครงการ งบประมาณ

1 2,000

1 5,000

1 217,210

หนา 19
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โครงการ งบประมาณ

1 80,000

1 20,000
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ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาดานสังคม
3.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดตั้งและทบทวน จัดกิจกรรมฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัย 30,000 อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ฝายพลเรือน (อปพร.) องคการบริหารสวนตําบล

(อปพร.) ประจําป พ.ศ. 2562 มหาสวัสดิ์ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

2 โครงการตั้งดานตรวจและเฝาระวัง จัดโครงการเฝาระวังปองกันการเกิดอุบัติเหตุ 20,000 อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

การเกิดอุบัติเหตุ ชวงเทศกาล ในชวงเทศกาลวันขึ้นปใหม และเทศกาล

วันขึ้นปใหมเทศกาลวันสงกรานต วันสงกรานต

3 โครงการฝกซอมแผนปองกัน จัดโครงการฝกอบรมซอมแผนปองกันและบรรเทา 30,000 อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

บรรเทาสาธารณภัยในชุมชน / สาธารณภัย ใหแก ชุมชน/หมูบาน สถานศึกษา

หมูบานและสถานศึกษา ประจําป สถานประกอบการ หนวยงานราชการ

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในเขตพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ

องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. 02

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562



ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาดานสังคม
3.2  แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จัดกิจกรรมอบรมใหความรู ความเขาใจ 25,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสาธารณสุขฯ

การปองกัน และควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

ใหกับประชาชน เด็กเล็ก เด็กนักเรียน โรงเรียน

ในเขตพื้นที่ตําบลมหาสวัสดิ์

2 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ การตรวจสุขภาพ การใหความรู ความเขาใจ 25,000 พื้นที่ อบต.มหาสวัสดิ์ กองสาธารณสุขฯ

เกิดความตระหนัก เห็นความสําคัญ ใสใจสุขภาพ

ของตนเอง และคนในครอบครัว ลดความเสี่ยง

ภาวะการเกิดโรค และการเจ็บปวยในอนาคต

3 โครงการปองกันและควบคุม จัดกิจกรรมออกสํารวจจํานวนสุนัขและแมว 50,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสาธารณสุขฯ

โรคพิษสุนัขบาตําบลมหาสวัสดิ์ การจัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา

การออกใหบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา

การรณรงค ประชาสัมพันธการปองกันและ

ควบคุมโรคพิษสุนัขบา ในพื้นที่ตําบลมหาสวัสดิ์

4 โครงการสงเสริมสนับสนุน จัดกิจกรรมการอบรมใหความรู ความเขาใจ 20,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสาธารณสุขฯ

การปองกันโรคติดตอ ในการปองกันโรคติดตอ การจัดหาเวชภัณฑ .

วัคซีนและอุปกรณอื่นๆ เพื่อใชในการปองกัน

โรคติดตอ จัดทําเสื่อประชาสัมพันธ เชน แผนพับ

วารสาร คูมือ ปายประชาสัมพันธโรคติดตอ ฯลฯ

สําหรับประชาชน ในเขตพื้นที่ตําบลมหาสวัสดิ์

5 โครงการอบรมหมอหมูบาน จัดกิจกรรมอบรมใหความรู ความเขาใจ ในการ 30,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสาธารณสุขฯ

ในพระราชประสงค รักษาพยาบาลเบื้องตน การรักษาโรคอยางงาย

เพื่อใหสามารถชวยเหลือคนในครอบครัว 

และเพื่อนรวมหมูบานของตนเองได

โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 02



ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาดานสังคม

3.2  แผนงานสาธารณสุข (ตอ)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง จัดซื้อเครื่องออกกําลังกลางแจงประจําหมูบาน 100,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสาธารณสุขฯ

หมูที่ 1 ติดตั้งในพื้นที่ หมูที่ 1 ตําบลมหาสวัสดิ์

เชน เครื่องออกกําลังกายแขน เครื่องดึงไหล

ออกกําลังแขน เครื่องออกกําลังขอเขา

เครื่องออกกําลังหนาทอง ฯลฯ

7 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง จัดซื้อเครื่องออกกําลังกลางแจงประจําหมูบาน 100,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสาธารณสุขฯ

หมูที่ 4 ติดตั้งในพื้นที่ หมูที่ 4 ตําบลมหาสวัสดิ์

เชน เครื่องออกกําลังกายแขน เครื่องดึงไหล

ออกกําลังแขน เครื่องออกกําลังขอเขา

เครื่องออกกําลังหนาทอง ฯลฯ

พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 02

โครงการ
พ.ศ. 2561



ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาดานสังคม
3.3  แผนงานสังคมสงเคราะห

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝกอบรมการปองกันและ จัดกิจกรรมการฝกอบรมการปองกันและแกไข 30,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสวัสดิการสังคม

แกไขปญหาความรุนแรงตอเด็ก ปญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคล

สตรี และบุคคลในครอบครัว ในครอบครัว ในพื้นที่ตําบลมหาสวัสดิ์

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาดานสังคม
3.4  แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝกอบรมการจัดทําบัญชี จัดฝกอบรมใหความรู เกี่ยวกับการจัดทําบัญชี 10,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสวัสดิการสังคม

ใหกับกลุมอาชีพ กลุมสตรี และ ใหกับกลุมอาชีพ กลุมสตรี และประชาชนทั่วไป

ประชาชนทั่วไป

2 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน จัดฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ใหแก 220,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสวัสดิการสังคม

ของกลุมผูสูงอายุ กลุมสตรี ผูนํา กลุมผูสูงอายุ กลุมสตรี ผูนําชุมชน และคณะ

ชุมชน และคณะกรรมการหมูบาน กรรมการหมูบาน ในเขตพื้นที่องคการบริหาร

ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวน สวนตําบลมหาสวัสดิ์

ตําบลมหาสวัสดิ์

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561
โครงการ

โครงการ

แบบ ผด. 02

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561



ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาดานสังคม
3.5  แผนงานงบกลาง

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จายเปนเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ใหแกผูสูงอายุ 9,374,400 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสวัสดิการสังคม

ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์

ที่มีอายุ 60 ปบริบูรณ ขึ้นไป

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ จายเปนเงินเบี้ยความพิการ ใหแกคนพิการในเขต 1,680,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสวัสดิการสังคม

พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ที่มีสิทธิ์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่ไดแสดง

ความจํานงค โดยขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงิน

เบี้ยความพิการไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 84,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสวัสดิการสังคม

ใหแกผูปวยเอดส ในพื้นที่องคการบริหารสวน

ตําบลมหาสวัสดิ์ ที่แพทยรับรองและทําการ

วินิจฉัยแลว และมีความเปนอยูยากจนหรือ

ถูกทอดทิ้งขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถ

ประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได

4 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 50,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสวัสดิการสังคม

ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์

5 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ จายเปนเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ 200,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสาธารณสุขฯ

ในระดับทองถิ่น ตําบลมหาสวัสดิ์

โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 02





โครงการ งบประมาณ
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โครงการ งบประมาณ
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1 100,000

1 100,000

7 350,000

หนา 15



โครงการ งบประมาณ

1 30,000

1 30,000

โครงการ งบประมาณ

1 10,000

1 220,000

2 230,000         

หนา 16



โครงการ งบประมาณ

1 9,374,400

1 1,680,000

1 84,000

1 50,000

1 200,000

5 11,388,400    

หนา 17



0



5.1  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝกอบรมเจาบานนอย จัดฝกอบรมใหความรู และพัฒนาทักษะ การเปน 20,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสวัสดิการสังคม

นักแนะนําและประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว

ในพื้นที่ตําบลมหาสวัสดิ์ ใหแก เด็ก เยาวชน

เด็กนักเรียน เพื่อเตรียมความพรอมและรองรับ

การกาวสูประชาคมอาเซียน

2 โครงการสงเสริมและสนับสนุน จัดฝกอบรมสงเสริมและสนับสนุน ฝกอบรมอาชีพ 30,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสวัสดิการสังคม

ฝกอบรมอาชีพระยะสั้นแกประชาชน ระยะสั้น แกประชาชน ที่วางงาน ผูพิการ ผูดอย

ที่วางงาน ผูพิการ ผูดอยโอกาส โอกาส หรือผูที่ตองการอาชีพเสริม

หรือผูที่ตองการอาชีพเสริม

องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

                                                                            บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ



โครงการ งบประมาณ

1 20,000

1 30,000

2 50,000             

หนา 23 0



ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝกอบรมเพื่อสงเสริม จัดกิจกรรมอบรมสงเสริมคุณธรรม จริธรรม 20,000 อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

คุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัย การักษาวินัย ความโปรงใสในการทํางานของ

และความโปรงใสในการทํางาน คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล 

ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. ลูกจางประจํา พนักงานจาง อบต.มหาสวัสดิ์

พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา บริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์

พนักงานจาง อบต.มหาสวัสดิ์

2 โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมอบรมใหความรูกฎหมายที่เกี่ยวของ 200,000 อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

บุคลากรองคการบริหารสวนตําบล กับการปฏิบัติงาน และศึกษาดูงานองคกรตนแบบ

ใหแก คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตําบล พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา

พนักงานจางของ อบต.มหาสวัสดิ์

3 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ จัดฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ 20,000 อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร ขอมูลขาวสารของราชการ ใหกับ คณะผูบริหาร

ของราชการ สมาชิสภาฯ พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา

พนักงานจาง อบต.มหาสวัสดิ์ กํานัน ผูใหญบาน

ผูนําชุมชน

แบบ ผด. 02บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ตอ)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จัดเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดแขวน 106,600 อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

แบบแยกสวน ชนิดแขวน ขนาดไมต่ํากวา 44,000 บีทียู

จํานวน  2  เครื่อง

5 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จัดเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดแขวน 91,800 อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

แบบแยกสวน ชนิดแขวน ขนาดไมต่ํากวา 20,000 บีทียู

จํานวน  3  เครื่อง

6 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จัดเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดแขวน 28,600 อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

แบบแยกสวน ชนิดแขวน ขนาดไมต่ํากวา 18,000 บีทียู

จํานวน  1  เครื่อง

7 จัดซื้อตูใสแฟมเอกสาร จัดซื้อต็ใสแฟมใสเอกสาร แบบ 20 ชอง 8,000 อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

แบบ  20  ชอง จํานวน  2  ตู

8 จัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน 11,000 อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

จํานวน  2  ตู

9 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 48,000 อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

สําหรับงานสํานักงาน ขนาดจอไมนอยกวา 19 นิ้ว กองคลัง

(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน  3  เครื่อง

10 จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร 7,900 อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

หรือชนิด LED ขาวดํา หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network

ชนิด Network แบบที่ 1 แบบที่ 1  (27 หนา/นาท)ี

(27 หนา/นาที) จํานวน  1 เครื่อง

โครงการ
พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

แบบ ผด. 02



ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ตอ)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา จัดซื้อ เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA 11,800 อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

ขนาด 1 kVA จํานวน 2 เครื่อง

12 จัดซื้อ เครื่องสํารองไฟฟา จัดซื้อ เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 10,000 อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

ขนาด 800 VA จํานวน 4 เครื่อง กองคลัง

13 จัดซื้อจอภาพ LED หรือดีกวา จัดซื้อจอภาพ LED หรือดีกวา 5,600 อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว

จํานวน  2  จอ

14 จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน 10,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองคลัง

จํานวน  5  ตัว

15 จัดซื้อโตะทํางานเหล็กพรอมกระจก จัดซื้อโตะทํางานเหล็กพรอมกระจก 5,300 อบต.มหาสวัสดิ์ กองคลัง

ขนาดไมนอยกวา 4 ฟุต ขนาดไมนอยกวา 4 ฟุต

จํานวน  1  ตัว

16 จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร 5,200 อบต.มหาสวัสดิ์ กองคลัง

หรือชนิด LED ขาวดํา หรือชนิด LED ขาวดํา (18 หนา/นาท)ี

(18 หนา/นาที) จํานวน  2  เครื่อง

17 จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet) 7,100 อบต.มหาสวัสดิ์ กองคลัง

(Inkjet) สําหรับกระดาษ A3 สําหรับกระดาษ A3

จํานวน  1  เครื่อง

โครงการ
พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

แบบ ผด. 02



ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
6.2  แผนงานการศึกษา

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน 2,000 ศพด.อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

จํานวน  1  ตัว

2 จัดซื้อโตะทํางานเหล็กพรอมกระจก จัดซื้อโตะทํางานเหล็กพรอมกระจก 5,300 ศพด.อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

ขนาดไมนอยกวา 4 ฟุต ขนาดไมนอยกวา 4 ฟุต

จํานวน  1  ตัว

3 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 16,000 ศพด.อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

สําหรับงานสํานักงาน ขนาดจอไมนอยกวา 19 นิ้ว

(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน  1  เครื่อง

4 จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร 2,600 ศพด.อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

หรือชนิด LED ขาวดํา หรือชนิด LED ขาวดํา (18 หนา/นาท)ี

(18 หนา/นาที) จํานวน  1  เครื่อง

5 จัดซื้อ เครื่องสํารองไฟฟา จัดซื้อ เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 2,500 ศพด.อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

ขนาด 800 VA จํานวน  1  เครื่อง

แบบ ผด. 02

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
6.3  แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน 6,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสาธารณสุขฯ

จํานวน  3  ตัว

2 จัดซื้อโตะทํางานเหล็กพรอมกระจก จัดซื้อโตะทํางานเหล็กพรอมกระจก 5,300 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสาธารณสุขฯ

ขนาดไมนอยกวา 4 ฟุต ขนาดไมนอยกวา 4 ฟุต

จํานวน  1  ตัว

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
6.4  แผนงานสังคมสงเคราะห

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา 7,900 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสวัสดิการสังคม

หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หนา/นาท)ี

ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน  1  เครื่อง

(27 หนา/นาที)

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
6.5  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติ จัดเวทีประชาคมทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนา 30,000 อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

การเพื่อการจัดทําแผนหมูบาน ทองถิ่น และเพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดทํา

และแผนพัฒนาทองถิ่น แผนหมูบาน

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

โครงการ
พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

โครงการ

แบบ ผด. 02





โครงการ งบประมาณ

1 20,000

1 200,000

1 20,000

หนา 25



1 106,600

1 91,800

1 28,600

1 8,000

1 11,000

1 48,000

1 7,900

หนา 26



1 11,800

1 10,000

1 5,600

1 10,000

1 5,300

1 5,200

1 7,100

17 356,900

หนา 27



โครงการ งบประมาณ

1 2,000

1 5,300

1 16,000

1 2,600

1 2,500

5 28,400

หนา 28



โครงการ งบประมาณ

1 6,000

1 5,300

2 11,300

โครงการ งบประมาณ

1 7,900

1 7,900

โครงการ งบประมาณ

1 30,000

1 30,000   

หนา 29



0



2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
แบบ ผ.01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานบริการสาธารณะ

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

     1.2 แผนงานการงานเกษตร #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

รวม #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว

     2.1 แผนงานเคหะและชุมชน #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

     2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

     2.3 แผนงานการเกษตร #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

รวม #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาดานสังคม

     3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

     3.2 แผนงานสาธารณสุข #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

     3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

     3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

     3.5 แผนงานงบกลาง #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

รวม #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

     4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

     4.2 แผนงานการศึกษา #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

     4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

รวม #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

                         บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ป ๒๕๖2 ป ๒๕๖3 รวม  5  ป

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖5)
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

ป ๒๕๖4

ยุทธศาสตร

ป ๒๕61 ป ๒๕๖๕



แบบ ผ.01                         บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

     5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห ๐ ๐ ๒ ๘๐,๐๐๐ ๒ ๘๐,๐๐๐ ๒ ๘๐,๐๐๐ ๒ ๘๐,๐๐๐ ๘ ๓๒๐,๐๐๐

     5.2 แผนงานการเกษตร ๐ ๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๒ ๘๐,๐๐๐ ๒ ๘๐,๐๐๐ ๒ ๘๐,๐๐๐ ๗ ๒๙๐,๐๐๐

รวม ๐ ๐ ๓ ๑๓๐,๐๐๐ ๔ ๑๖๐,๐๐๐ ๔ ๑๖๐,๐๐๐ ๔ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๕ ๖๑๐,๐๐๐

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

     6.2 แผนงานสาธารณสุข #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

     6.3 แผนงานสังคมสงเคราะห #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

     6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

     6.5 แผนงานการเกษตร #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

     6.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

รวม #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

รวมทั้งสิ้น #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

รวม  5  ปป ๒๕๖2 ป ๒๕๖3 ป ๒๕๖4

ยุทธศาสตร

ป ๒๕61 ป ๒๕๖๕



แบบ ผ.01                         บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม



หนา 67



หนา 68



๐



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

   ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ แบบ ผ.02

   5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สงเสริมพัฒนาผลิตภัณฑของชุมชน เพื่อใหผลิตภัณฑของชุมชน สงเสริมพัฒนาผลิตภัณฑของชุมชน 0 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละความ ผลิตภัณฑของ กองสวัสดิการ

ไดรับการพัฒนาทั้งคุณภาพ ความพึงพอใจ ชุมชนที่ตองการ

และรูปแบบของผลิตภัณฑ ผูเขารวม ของตลาด

2 สงเสริมสนับสนุนการจัดจําหนายและ เพื่อสงเสริมและสนับสนุน สงเสริมสนับสนุนการจัดจําหนาย 0 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละความ ประชาชนมีอาชีพ กองสวัสดิการ

จัดแสดงสินคา/ผลิตภัณฑของชุมชน การสรางอาชีพ สรางรายได และจัดแสดงสินคา/ผลิตภัณฑ ความพึงพอใจ มีรายได

ของชุมชน ผูเขารวม

๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐

หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา

 รวม  2  โครงการ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  พัฒนาการจัดการหวงโซคุณคาสินคาเกษตร อาหารปลอดภัย และสงเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมถึงการพัฒนาสินคาและบริการโดยใชนวัตกรรมเทคโนโลยีและความคิดเชิงสรางสรรค

   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ํา และสงเสริมสังคมแหงความรู และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

จะไดรับ
ที่ โครงการ



ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ แบบ ผ.02

5.2  แผนงานการเกษตร

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ สนับสนุนการรวมกลุมทํานาการทําเกษตร  - เพื่อสนับสนุนการทํา กลุมทํานา กลุมทํานาบัว 0 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนความ กลุมเกษตรกร สนง.ปลัด อบต.

แบบปลอดสารพิษ และเกษตรอินทรีย เกษตรแบบปลอดสารพิษและ กลุมสวนผลไม พึงพอใจของ ตระหนักถึงความ

(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน ม.๑) เกษตรอินทรียใหแกกลุมเกษตร ผูเขาอบรม ปลอดภัยของตน

การในพื้นที่ และผูบริโภค

 - เพื่อสรางรายไดใหแกชุมชน

2 สงเสริมการเรียนรูเศรษกิจพอพียงในชุมชน เพื่อใหประชาชนมีการใชชีวิต ผูนําชุมชน เยาวชน ผูสูงอายุ 0 0 30,000 30,000 30,000 รอยละความพึง เพื่อใหประชาชน สนง.ปลัด อบต.

ตามหลัก ของความพอเพียง เกษตรกร และประชาชนที่สนใจ พอใจของผูเขารวม มีการใชชีวิตตามหลัก

ความพอดี การใชชีวิตอยาง จํานวน 50 คน ของความพอเพียง

รอบคอบ ใชทรัพยากรที่มีอยู ความพอดี รอบครอบ

ใหเกิดประโยชน มีคุณคา ใชทรัพยากรที่มีอยู

เกิดรายได ใหเกิดประโยชน

มีคุณคา เกิดรายได

๐ ๕๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

รวม  2  โครงการ

หนวยงาน





61 62 63 64 65

0 1 1 1 1

0 1 1 1 1

หนา 101 0 2 2 2 2



61 62 63 64 65

0 1 1 1 1

0 0 1 1 1

หนา 102 0 1 2 2 2



0



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาดานบริหารจัดการที่ดี

   ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี แบบ ผ.02

   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ จัดโครงการจัดงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อถวายเปนพระราชสักการะ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ๐ ๐ ๕,๐๐๐ ๐ ๐ ขาราชการ ขาราชการ พนักงาน สนง.ปลัด อบต./

สมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 เฉลิมพระเกียรติ ตอสถาบันพระมหากษัตริย พนักงาน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน อําเภอพุทธมณฑล

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รัฐวิสาหกิจ ไดแสดงออกถึง

ประชาชน ความจงรักภักดี

๒ จัดโครงการจัดงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อถวายเปนพระราชสักการะ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ๐ ๐ ๕,๐๐๐ ๐ ๐ ขาราชการ ขาราชการ พนักงาน สนง.ปลัด อบต./

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระเกียรติ ตอสถาบันพระมหากษัตริย พนักงาน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน อําเภอพุทธมณฑล

ในรัชกาลที่ 9 ประจําปงบประมาณ รัฐวิสาหกิจ ไดแสดงออกถึง

พ.ศ. 2563 ประชาชน ความจงรักภักดี

๓ จัดโครงการจัดงานพิธีนอมรําลึกพระมหา เพื่อถวายเปนพระราชสักการะ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ขาราชการ ขาราชการ พนักงาน สนง.ปลัด อบต./

กรุณาธิคุณเนื่องในวันคลายวันสวรรคต เฉลิมพระเกียรติ ตอสถาบันพระมหากษัตริย พนักงาน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน อําเภอพุทธมณฑล

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัฐวิสาหกิจ ไดแสดงออกถึง

รัชกาลที่ 5 ประจําปงบประมาณ ประชาชน ความจงรักภักดี

พ.ศ. 2563

4 สงเสริมการเรียนรูในองคกร  -เพื่อเปนการสงเสริมการเรียนรู จัดประชุมถายทอดความรูเกี่ยวกับ ๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ บุคลากรไดรับความรู สนง.ปลัด อบต.

ของบุคลากรในองคกร การปฏิบัติงานภายในองคกร ความพึงพอใจ หลากหลายสามารถ

 -เพื่อสรางปฏิสัมพันธระหวาง อยางนอยปละ 3 ครั้ง ของผูเขาอบรม นําไปประยุกตใชใน

บุคลากรในหนวยงาน การปฏิบัติงานไดดีขึ้น

ที่
ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

งบประมาณ ผลที่คาดวา

รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ํา และสงเสริมสังคมแหงความรู และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

         รายละเอียดโครงการพัฒนา

จะไดรับ

หนวยงานเปาหมาย
วัตถุประสงคโครงการ



   ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี แบบ ผ.02

   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ตอ)

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๕ สงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรมการรักษา  -เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมี  -จัดอบรมเพื่อสงเสริมคุณธรรม ๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ ผูบริหาร พนักงาน สนง.ปลัด อบต.

วินัยและความโปรงใสในการทํางาน จิตสํานึกความรับผิดชอบ และจริยธรรมของบุคลากร ความพึงพอใจ สวนตําบล ลูกจางฯ 

คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา อบต.  -เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม ในองคกร จํานวน 2 ครั้ง/ป ของผูเขาอบรม มีวินัยปฏิบัติงาน 

พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และ และสรางความรักความสามัคคี  -จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อสงเสริม ดวยคุณธรรม

พนักงานจาง อบต.มหาสวัสดิ์ คุณธรรมและจริยธรรมบุคลากร จริยธรรม

ไมนอยกวา 3 กิจกรรม/โครงการ

6 โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในทองถิ่น เพื่อใหประชาชนไดมีความรู โรงเรียนในเขตพื้นที่ หนวยงาน ๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละ ประชาชนมีความรู สนง.ปลัด อบต.
เกี่ยวกับหลักการประชาธิปไตย ราชการ ผูนําชุมชน ความพึงพอใจ เกี่ยวกับหลักการ

และเตรียมความพรอม จํานวน 50 คน ของผูเขาอบรม ประชาธิปไตย

7 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ เพื่อใหพนักงานของ อบต. ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา อบต. ๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละ พนักงานของ อบต. สนง.ปลัด อบต.

ระเบียบ กฎหมาย และ พรบ.ทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น และสมาชิก ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงาน ความพึงพอใจ ผูบริหารทองถิ่น

อบต. ไดรับความรูเกี่ยวกับ จางตามภาระกิจ พนักงานจางทั่วไป ของผูเขาอบรม และสมาชิก อบต.
ระเบียบ กฎหมาย พรบ.ทองถิ่น มีความรูเพิ่มขึ้น

8 โครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธี เพื่อถวายเปนพระราชสักการะ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน ขาราชการพนักงาน สนง.ปลัด อบต.

และวันสําคัญของชาติ เฉลิมพระเกียรติ ตอสถาบันพระมหากษัตริย ของผูเขารวม รัฐวิสาหกิจ ประชาชน

โครงการ ไดแสดงออกถึงความ

จงรักภักดี

9 โครงการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับ  -เพื่อใหบุคลากรมีความรูและ ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา อบต. ๐ ๐ ๓๐,๐๐๐ ๐ ๐ รอยละ พนักงานของ อบต. กองคลัง

พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุ เขาใจในกฎหมาย ระเบียบใน ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงาน ความพึงพอใจ ผูบริหารทองถิ่น

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 การปฏิบัติงาน จางตามภาระกิจ พนักงานจางทั่วไป ของผูเขาอบรม สมาชิก อบต.  และ

 -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ประชาชนทั่วไป

ปฏิบัติงานของบุคลากร มีความรูเพิ่มขึ้น

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลักจะไดรับ



   ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี แบบ ผ.02
   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ตอ)

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๐ โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิ  -เพื่อใหบุคลากรมีความรูและ จัดฝกอบรมและศึกษาดูงาน ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ รอยละ  -บุคลากรมีความรู สนง.ปลัด อบต.

ภาพบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล เขาใจในกฎหมาย ระเบียบใน องคตนแบบใหแกบุคลากรของ ความพึงพอใจ ความเขาใจในกฎหมาย

การปฏิบัติงาน อบต.มหาสวัสดิ์ ๑ ครั้ง/ป ไมนอย ของผูเขาอบรม และระเบียบตางๆ 

 -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ กวา 50 คน ไดแก คณะผูบริหาร มากขึ้น

ปฏิบัติงานของบุคลากร ทองถิ่น สมาชิกสภา อบต.พนักงาน  -การปฏิบัติงาน

สวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง มีความถูกตองและ

รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

11 โครงการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับ  -เพื่อใหบุคลากรมีความรูและ ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา อบต. ๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๐ รอยละ พนักงานของ อบต. กองคลัง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ประชาชนทั่วไปเขาใจในกฎหมาย ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงาน ความพึงพอใจ ผูบริหารทองถิ่น

ระเบียบในการปฏิบัติงาน จางตามภาระกิจ พนักงานจางทั่วไป ของผูเขาอบรม สมาชิก อบต. และ

และประชาชนทั่วไป ประชาชนทั่วไป

มีความรูเพิ่มขึ้น

12 ปายประชาสัมพันธโครงสรางเหล็ก เพื่อประชาสัมพันธแหลง  จํานวน  1  แหง ๐ ๐ ๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ รอยละ ประชาชนทั่วไป สนง.ปลัด อบต.

ทองเทียวในเขตพื้นที่ตําบล ความพึงพอใจ นักทองเที่ยว ไดรับ

มหาสวัสดิ์ ประชาชนและ ทราบขอมูลแหลง

นักทองเที่ยว ทองเที่ยว ของตําบล

มหาสวัสดิ์

13 กั้นหองจัดเก็บรายได เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย ยาว 6.32 เมตร ๐ ๕๑,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ รอยละความ ประชาชนที่มาติดตอ กองคลัง

และอํานวยความสะดวก สูง 2.50 เมตร พึงพอใจของ ราชการไดรับความ

แกผูมาติดตอราชการ ประชาชนที่มา สะดวก

ติดตอราชการ

14 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน เพื่อใหบริการประชาชนที่มา จํานวน  2  เครื่อง ๐ ๐ ๕๑,๘๐๐ ๐ ๐ รอยละความ ประชาชนที่มาติดตอ สนง.ปลัด อบต.

รวมประชุมหรือรวมกิจกรรม พึงพอใจของ ราชการไดรับความ

ของ อบต. ประชาชนที่มา สะดวก

ติดตอราชการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณ ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัด



   ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี แบบ ผ.02

   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ตอ)

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร เพื่อใหบริการประชาชนที่มา จํานวน  1  เครื่อง ๐ ๐ ๓๒,๗๐๐ ๐ ๐ จํานวนเครื่องมือ มีครุภัณฑใชในการ สนง.ปลัด อบต.

รวมประชุมหรือรวมกิจกรรม ใชในการปฏิบัติ ปฏิบัติงานและ 

ขององคการบริหารสวนตําบล งานเพิ่มขึ้น เหมาะสม

16 โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) เพื่อใหบริการประชาชนที่มา จํานวน  1  เครื่อง ๐ ๐ ๑๙,๖๐๐ ๐ ๐ จํานวนเครื่องมือ มีครุภัณฑใชในการ สนง.ปลัด อบต.

แบบ Smart TV รวมประชุมหรือรวมกิจกรรม ใชในการปฏิบัติ ปฏิบัติงานและ

ขององคการบริหารสวนตําบล งานเพิ่มขึ้น เหมาะสม

17 เกาอี้พักคอย แบบพลาสติก เพื่อใหบริการประชาชนที่มา เกาอี้พักคอย แบบสลาสติก ๐ ๐ ๑๔,๐๐๐ ๐ ๐ ความพึงพอใจ ประชาชนผูมาติดตอ กองคลัง

พรอมขาเหล็ก ติดตอราชการขององคการ ไมนอยกวา 4 ที่นั่ง พรอมขาเหล็ก ของผูใชบริการ ราชการ มีที่นั่งพัก

บริหารสวนตําบล จํานวน ๒ ชุด เพื่อรอรับบริการ

18 จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค เพื่ออํานวยความสะดวก อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 0 1,400 0 0 0 รอยละ ประชาชนไดรับความ สนง.ปลัด อบต.

(Smart Card Reader) และลดภาระแกประชาชน (Smart Card Reader) ความพึงพอใจ สะดวกโดยไมตอง กองคลัง

โดยไมเรียกสําเนาเอกสาร จํานวน  2  เครื่อง ของประชาชน ถายสําเนาเอกสาร

ที่ทางราชการออกให จาก ผูมาติดตอราชการ ที่ทางราชการออกให

ประชาชนที่มาติดตอราชการ

19 จัดซื้อตูลําโพงพรอมเครื่องขยายเสียง เพื่อใหหนวยงานมีเครื่องมือ ตูลําโพงพรอมเครื่องขยายเสียง 0 15,000 0 0 0 จํานวนเครื่องมือ มีครุภัณฑใชในการ สนง.ปลัด อบต.

แบบเคลื่อนที่ พรอมไมคโครโฟน เครื่องใชในการปฏิบัติงาน แบบเคลื่อนที่ พรอมไมคโครโฟน ใชในการปฏิบัติ ปฏิบัติงานอยาง

แบบไรสาย และขาตั้งลําโพง อยางเหมาะสมและเพียงพอ แบบไรสาย และขาตั้งลําโพง งานเพิ่มขึ้น เหมาะสม เพียงพอ

จํานวน  1  ชุด

20 ติดตั้งระบบไฟฟาและอุปกรณบริเวณ เพื่อปรับปรุงระบบอุปกรณและ หมอแปลงไฟฟาพรอมอุปกรณ ๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ อุกปรณเครื่องใช หนวยงาน สนง.ปลัด อบต.

ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล ระบบไฟฟาใหสามารถใชงาน จํานวน  1  ชุด ไฟฟาตางๆ ชํารุด มีกระแสไฟฟา

มหาสวัสดิ์ ไดอยางเหมาะสมและเพียงพอ /ขัดของนอยลง ใชอยางเพียงพอ

๐ ๘๔๗,๔๐๐ ๑,๐๔๘,๑๐๐ ๒,๑๓๐,๐๐๐ ๒,๘๘๐,๐๐๐

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) จะไดรับ

รวม  20  โครงการ

ตัวชี้วัด
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ 

รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดวา หนวยงาน



   ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี แบบ ผ.02

   6.2 แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค เพื่ออํานวยความสะดวกและ อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 0 700 0 0 0 รอยละ ประชาชนไดรับความ กองสาธารณสุขฯ

(Smart Card Reader) ลดภาระแกประชาชนโดยไมเรียก (Smart Card Reader) ความพึงพอใจ สะดวกโดยไมตอง

สําเนาเอกสารที่ทางราชการ จํานวน  1  เครื่อง ของประชาชน ถายสําเนาเอกสาร

ออกใหจากประชาชน ผูมาติดตอราชการ ที่ทางราชการออกให

๐ ๗๐๐ ๐ ๐ ๐

   ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี แบบ ผ.02

   6.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค เพื่อใหหนวยงานมีเครื่องมือ จํานวน 1 เครื่อง ๐ ๐ ๗๐๐ ๐ ๐ จํานวนเครื่องมือ มีครุภัณฑใชในการ กองสวัสดิการสังคม

(Smart Cart Reader) เครื่องใชในการปฏิบัติงาน ใชในการปฏิบัติ ปฏิบัติงาน เหมาะสม

อยางเหมาะสมและเพียงพอ งานเพิ่มขึ้น และเพียงพอ

๐ ๐ ๗๐๐ ๐ ๐

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

  รวม  1  โครงการ

ผลที่คาดวา

จะไดรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย ตัวชี้วัดงบประมาณ 

หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ ตัวชี้วัด

รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดวา

รวม  1  โครงการ

จะไดรับ

หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



   ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี แบบ ผ.02

   6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค เพื่ออํานวยความสะดวก อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 0 700 0 0 ๐ รอยละ ประชาชนไดรับความ กองชาง

(Smart Card Reader) และลดภาระแกประชาชน (Smart Card Reader) ความพึงพอใจ สะดวกโดยไมตอง

โดยไมเรียกสําเนาเอกสาร จํานวน  1  เครื่อง ของประชาชน ถายสําเนาเอกสาร

ที่ทางราชการออกใหจาก ผูมาติดตอราชการ ที่ทางราชการออกให

ประชาชนผูมาติดตอราชการ

2 จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟา เพื่อใหหนวยงานมีเครื่องมือ จํานวน  1  เครื่อง ๐ ๐ ๒๓,๓๐๐ ๐ ๐ จํานวนเครื่องมือ มีครุภัณฑใชในการ กองชาง

เครื่องใชในการปฏิบัติงาน ใชในการปฏิบัติ ปฏิบัติงาน เหมาะสม

อยางเหมาะสมและเพียงพอ งานเพิ่มขึ้น และเพียงพอ

3 จัดซื้อเครื่องพนยา เพื่อใหหนวยงานมีเครื่องมือ เครื่องพนยา แบบใชแรงดันของเหลว 0 0 16,800 0 0 จํานวนเครื่องมือ มีครุภัณฑใชในการ กองชาง

แบบใชแรงดันของเหลว ชนิดตั้ง เครื่องใชในการปฏิบัติงาน ชนิดตั้ง ขนาดไมนอยกวา 3.5 แรงมา ใชในการปฏิบัติ ปฏิบัติงาน เหมาะสม

อยางเหมาะสมและเพียงพอ จํานวน  1  เครื่อง งานเพิ่มขึ้น และเพียงพอ

4 จัดซื้อเลื่อยโซยนต เพื่อใหหนวยงานมีเครื่องมือ จํานวน  2  เครื่อง ๐ ๐ ๑๙,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ จํานวนเครื่องมือ มีครุภัณฑใชในการ กองชาง

เครื่องใชในการปฏิบัติงาน ใชในการปฏิบัติ ปฏิบัติงาน เหมาะสม

อยางเหมาะสมและเพียงพอ งานเพิ่มขึ้น และเพียงพอ

5 จัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม เพื่อใหหนวยงานมีเครื่องมือ จํานวน  1  เครื่อง ๐ ๐ ๑๑,๐๐๐ ๐ ๑๑,๐๐๐ จํานวนเครื่องมือ มีครุภัณฑใชในการ กองชาง

เครื่องใชในการปฏิบัติงาน ใชในการปฏิบัติ ปฏิบัติงาน เหมาะสม

อยางเหมาะสมและเพียงพอ งานเพิ่มขึ้น และเพียงพอ

0 700 70,100 19,000 30,000รวม  5  โครงการ

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) รับผิดชอบหลัก(KPI) จะไดรับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย



   ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี แบบ ผ.02

   6.5 แผนงานการเกษตร

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดซื้อเครื่องสูบน้ําใตดิน (ซัมเมอรส) เพื่อใหหนวยงานมีเครื่องมือ จํานวน  1  ชุด ๐ ๐ ๒๙๘,๕๐๐ ๒๙๘,๕๐๐ ๒๙๘,๕๐๐ จํานวนเครื่องมือ มีครุภัณฑใชในการ กองชาง

สําหรับบอบาดาลพรอมชุดอุปกรณ เครื่องใชในการปฏิบัติงาน ใชในการปฏิบัติ ปฏิบัติงาน เหมาะสม

อยางเหมาะสมและเพียงพอ งานเพิ่มขึ้น และเพียงพอ

0 0 298,500 298,500 298,500รวม  1  โครงการ

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณ 



   ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี แบบ ผ.02

   6.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ เพื่อใหประชาชนไดรวมกัน ประชุมประชาคมหมูบาน ๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนของ รับทราบปญหาของ สนง.ปลัด อบต.

จัดทําแผนหมูบานและแผนพัฒนาทองถิ่น ระดมความคิด แกไขปญหา หมูที่ ๑ - ๔ ตําบลมหาสวัสดิ์   ผูที่ไดรับ ประชาชนในพื้น

ความเดือด รอน ในพื้นที่ ประโยชน ที่เปนขอมูลจัดทํา

อบต.มหาสวัสดิ์ แผนไดอยาง

มีประสิทธิภาพ

2 โครงการ อบต. เคลื่อนที่ออกหนวย  -เพื่อบริการประชาชน อํานวย จัดกิจกรรมประชุมชี้แจงทําความ ๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวนของ ประชาชนไดรับขอมูล สนง.ปลัด อบต.

พบประชาชน ความสะดวกแกประชาชน เขาใจกับประชาชนและแถลงผลการ ผูเขารวม ขาวสารที่ถูกตองและ

 -เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น ดําเนินงานที่ผานมา และรับเรื่อง โครงการ สรางความเขาใจ

และเกิดความเขาใจที่ดีตอกัน รองเรียน รองทุกข จากประชาชน ระหวางหนวยงาน

 เกิดความสมานฉันทในสังคม ออกใหบริการ ความรู การพัฒนา และประชาชน

และชุมชน สงเสริมอาชีพ

๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) รับผิดชอบหลัก

รวม  2  โครงการ

ผลที่คาดวา

จะไดรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ 





61 62 63 64 65

0 0 1 0 0

0 0 1 0 0

0 0 1 0 0

0 1 1 1 1

หนา 103



0 1 1 1 1

0 1 1 1 1

0 1 1 1 1

0 1 1 1 1

0 0 1 0 0

หนา 104



0 1 1 1 1

0 0 1 0 0

0 0 0 1 1

0 1 0 0 0

0 0 1 0 0

หนา 105



0 0 1 0 0

0 0 1 0 0

0 0 1 0 0

0 1 0 0 0

0 1 0 0 0

0 1 0 0 0

หนา 106 0 10 15 7 7



61 62 63 64 65

0 1 0 0 0

0 1 0 0 0

61 62 63 64 65

0 0 1 0 0

หนา 107 0 0 1 0 0



61 62 63 64 65

0 1 0 0 0

0 0 1 0 0

0 0 1 0 0

0 0 1 1 1

0 0 1 0 1

หนา 108 0 1 4 1 2



61 62 63 64 65

0 0 1 1 1

หนา 109 0 0 1 1 1



61 62 63 64 65

0 1 1 1 1

0 1 1 1 1

หนา 110 0 2 2 2 2
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