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

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 

............................................................... 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ ได้อนุมัติให้เพ่ิมเติมแผนการด าเนินงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ตามแนวทางปฏิบัติที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนดตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่                   
6 พฤศจิกายน 2562 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 27 ของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา    
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 จึงประกาศใช้แผน  
การด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1     
เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารรวมทั้งการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผล  โดยขอดูได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์  ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ 
www.mahasawat.go.th  

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  2  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕64 

 
 
                 ( นายสุเทพ  เพ็งนาเรนทร์ )   
                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ 
  



ค ำน ำค ำน ำ  
  

 
 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ ได้จัดท าแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลมหาสวัสดิ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น  

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๗ แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณ
จากเงิน สะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ และตามแนวทางปฏิบัติ
ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่                
๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การจัดท าแผนการด าเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  

 

องค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์  หวังว่าแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบล  
มหาสวัสดิ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานให้มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติ และน าไปเป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
 
 
 
             นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ 
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  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการ
จัดท าแผนด าเนินงาน ตามหมวด 5 ข้อ 26 การจัดท าแผนด าเนินการให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ (1)คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน 
โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (2)คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561“ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนิ นการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น” 

 องค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ จึงได้ประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2564 ขึ้นเพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ ประจ าปีงบประมาณนั้น และใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ ให้มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการ การท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียด
ต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น 
  

วัตถุประสงค์ของแผนด ำเนินงำน 
1. เพ่ือให้ทราบถึงละเอียดของแผนงาน/ โครงการพัฒนาและกิจกรรมการที่ด าเนินการจริงทั้งหมด   

ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2564 
2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์  ให้สอดคล้องกับ    

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3. เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความชัดเจน ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการ  

การท างานร่วมกันกับส่วนราชการต่างๆ 
4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผล 
 

ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
  

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

จำกขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนข้ำงต้นสำมำรถเขียนเป็นแผนภูมิได้จำกขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนข้ำงต้นสำมำรถเขียนเป็นแผนภูมิได้    ดังนี้ดังนี้  
 
              
คณะกรรมกำรสนับสนุน                      
กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
                     
คณะกรรมกำรสนับสนุน         
กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น   
 
คณะกรรมกำรสนับสนุน   
กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   
  
    
 
 
    ผู้บริหำรท้องถิ่น            
 
 
       
 
 
ขั้นตอนที่  1  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูล โครงการ /กิจกรรม           
ที่จะมีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กร   
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่           
โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพ้ืนที่และตรวจสอบจากแผนการด าเนินงานพัฒนา 
จังหวัด/อ าเภอหรือก่ิงอ าเภอ แบบบูรณาการ 
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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 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2564  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมหาสวัสดิ์ ได้ด าเนินการตามข้ันตอน  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) 
 

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 



ส่วนที่  2ส่วนที่  2  
บัญชีโคบัญชีโครรงการงการ/กิจกรร/กิจกรรมม  

 
  
  
 
 

 
 
2.1  บัญชีโครงการ / กิจกรรม 
 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมเพ่ิมเติม  ครั้งที่ครั้งที่   1/25641/2564  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมหาสวัสดิ์   เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมทั้งหมด ที่จะด าเนินการจริงใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมเพ่ิมเติม  ครั้งที่ครั้งที่   1/1/25642564  ซึ่งผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีโครงการ / กิจกรรมในแผนการด าเนินงาน
ประจ าป ีพ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมเพ่ิมเติม  ครั้งที่ครั้งที่   1/25641/2564  ซึ่งพอสรุปได ้ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  
     6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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22..11    บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ  

( ( แบบ แบบ ผด.ผด.  0101  ))  
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จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ

ท่ีด ำเนินกำร ของโครงกำรท้ังหมด งบประมำณ ของงบประมำณท้ังหมด

  ยุทธศำสตร์ท่ี 1  กำรพัฒนำด้ำนบริกำรสำธำรณะ
     1.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 2 25.00 413,900 91.88 กองช่ำง

รวม 2 25.00 413,900 91.88

  ยุทธศำสตร์ท่ี 6  กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี
     6.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 6 75.00 36,600 8.12 ส ำนักงำนปลัด อบต.

รวม 6 75.00 36,600 8.12

รวมท้ังส้ิน 8 100.00 450,500 100.00

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมหำสวัสด์ิ  อ ำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

ยุทธศำสตร์ / แนวทำงกำรพัฒนำ หน่วยด ำเนินกำร

แบบ ผด.01



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านบริการสาธารณะยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ  
ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 6  6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ด ี   
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ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 

(แบบ ผด.02) 
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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 โครงการก่อสร้างทางลาด เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างทางลาด 46,900 บริเวณทางเท้า กองช่าง
บริเวณทางเท้าคลองควาย หมู่ท่ี 4 บริเวณทางเท้าคลองควาย หมู่ท่ี 4 คลองควาย หมู่ท่ี 4
ต าบลมหาสวัสด์ิ ทางลาดจ านวน 2 จุด พ้ืนท่ีรวม หมู่ท่ี 4 ต าบลมหาสวัสด์ิ

9.00 ตารางเมตร

จุดท่ี 1 กว้าง 1.20 เมตรยาว 5.00 เมตร

จุดท่ี 2 กว้าง 1.20 เมตรยาว 2.00 เมตร

2 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพ่ือเป็จ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร 367,000 บริเวณถนนลาดยาง กองช่าง
แบบ Para Asphaltic concrete แบบ Para Asphaltic concrete สายบ้านนายมา ไทยทวี
บริเวณถนนลาดยางสายบ้าน บริเวณถนนลาดยางสายบ้าน หมู่ท่ี 3
นายมา ไทยทวี หมู่ท่ี 3 นายมา ไทยทวี หมู่ท่ี 3
ต าบลมหาสวัสด์ิ กว้างเฉล่ีย 4.00 ม. ยาวรวม 157 ม. 

โดยมีพ้ืนท่ีซ่อมรวมไม่น้อยกว่า 628.00

 ตร.ม. หนา 0.05 เมตร

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/2564

องค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสด์ิ  อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม
แบบ ผด. 02

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

(แบบ ผด.02) 
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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 จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน แบบพนักพิงสูง 4,500 อบต.มหาสวัสด์ิ สนง.ปลัด อบต.
แบบพนักพิงสูง จ านวน  1  ตัว

2 จัดซ้ือโต๊ะท างานแบบโต๊ะเหล็ก จัดซ้ือโต๊ะท างานแบบโต๊ะเหล็ก 6,400 อบต.มหาสวัสด์ิ สนง.ปลัด อบต.
พร้อมกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า พร้อมกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า  5 ฟุต
 5 ฟุต จ านวน  1  ตัว

3 จัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ จัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ 1,900 อบต.มหาสวัสด์ิ สนง.ปลัด อบต.
 ขนาดไม่น้อยกว่า  ขนาดไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร จ านวน 1 ตัว
0.80 เมตร จ านวน 1 ตัว

4 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 17,000 อบต.มหาสวัสด์ิ สนง.ปลัด อบต.
ส าหรับงานส านักงาน ส าหรับงานส านักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

5 จัดซ้ือเคร่ืองพิพม์แบบฉีดหมึก จัดซ้ือเคร่ืองพิพม์แบบฉีดหมึก 4,300 อบต.มหาสวัสด์ิ สนง.ปลัด อบต.
 พร้อมติดต้ังถังหมึก  พร้อมติดต้ังถังหมึก (Ink Tank Printer)
(Ink Tank Printer) จ านวน  1  เคร่ือง

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/2564

องค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสด์ิ  อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม
แบบ ผด. 02

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



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.

6 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 800 VA จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 800 VA 2,500 อบต.มหาสวัสด์ิ สนง.ปลัด อบต.

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02
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