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...............................................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์ ได้อนุมัติให้ เพิ่มเติมแผนการดาเนินงานองค์การ
บริ ห ารส่ ว นตาบลมหาสวัส ดิ์ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่ มเติม ครั้งที่ 1 ตามแนวทางปฏิ บั ติ ที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนดตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวั น ที่
6 พฤศจิกายน 2562
อาศั ย อ านาจตามความในข้อ 27 ของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัด ท าแผนพั ฒ นา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 จึงประกาศใช้แผน
การดาเนิ น งานองค์การบริห ารส่ วนตาบลมหาสวัส ดิ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
เพื่ อเป็ น เครื่องมือส าคัญ ในการบริห ารรวมทั้งการติดตามการดาเนินงานและการประเมินผล โดยขอดูได้ที่
ศูน ย์ บ ริ การข้อ มูล ข่าวสารองค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลมหาสวัส ดิ์ ในวัน และเวลาราชการ หรือทางเว็บ ไซต์
www.mahasawat.go.th
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕64

( นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์

คำนำ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์ ได้จัดทาแผนการดาเนินงานองค์การบริหารส่วน
ตาบลมหาสวัสดิ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๗ แผนการดาเนินงานให้ จัดทาให้ แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณ
จากเงิน สะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ และตามแนวทางปฏิบัติ
ที่ ก ระทรวงมหาดไทยก าหนดตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวั น ที่
๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การจัดทาแผนการดาเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์ หวังว่าแผนการดาเนินงานองค์การบริหารส่วนตาบล
มหาสวัสดิ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการดาเนินงานให้มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติ และนาไปเป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์

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

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงกำร / กิจกรรม
2.1) บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.0๑)
2.2) บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ (แบบ ผด.0๒)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

หน้ำ
1
๑
2
2-3
4
5-6
7
8-9
10-12

ส่วนที่ 1
บทนำ
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพั ฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการ
จัดทาแผนดาเนิ น งาน ตามหมวด 5 ข้อ 26 การจัดทาแผนดาเนินการให้ ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมี
ขั้น ตอนการด าเนิ น งาน ดั งนี้ (1)คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น รวบรวมแผนงาน
โครงการพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หน่ ว ยราชการส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค รัฐ วิ ส าหกิ จ และ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้ว จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอ
คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น (2)คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้ วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ประกาศ เพื่อให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และ
ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561“ข้อ 27 แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติ ม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภ าค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนิ นการในพื้นที่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น”
องค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์ จึงได้ประกาศใช้แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 ขึ้นเพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ดาเนิ น การจริ งทั้ งหมดในพื้ น ที่ องค์ การบริห ารส่ ว นตาบลมหาสวัส ดิ์ ประจาปี งบประมาณนั้ น และใช้เป็ น
แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์ ให้มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการ การทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียด
ต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่ อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงำน
1. เพื่อให้ทราบถึงละเอียดของแผนงาน/ โครงการพัฒนาและกิจกรรมการที่ดาเนินการจริงทั้งหมด
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564
2. เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์ ให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความชัดเจน ลดความซ้าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการ
การทางานร่วมกันกับส่วนราชการต่างๆ
4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดาเนินงานและการประเมินผล

ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
1. คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ดท าแผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลมหาสวั ส ดิ์ รวบรวม
แผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์ หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
รัฐ วิส าหกิจ และหน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ ดาเนิ น การในพื้ น ที่ อ งค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลมหาสวัส ดิ์ แล้ ว จั ดท าร่าง
แผนการดาเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์

2

2. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์ พิจารณาร่างแผนการดาเนินงานแล้ว
เสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์ให้ความเห็นชอบ แล้วให้ประกาศใช้เป็นแผนการดาเนินงาน
โดยให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
3. แผนการดาเนินงานให้จัดทาแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากงานสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทาแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น

จำกขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำนข้ำงต้นสำมำรถเขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้
คณะกรรมกำรสนับสนุน
กำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น

รวบรวมโครงกำร/กิจกรรม

คณะกรรมกำรสนับสนุน
กำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น

จัดทำร่ำงแผนกำรดำเนินงำน

คณะกรรมกำรสนับสนุน
กำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น

เสนอร่ำงแผนกำรดำเนินงำน

คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น

พิจำรณำร่ำงแผนกำรดำเนินงำน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงำนอื่น

เสนอร่ำงแผนกำรดำเนินงำนต่อผู้บริหำรท้องถิ่น
ผู้บริหำรท้องถิ่น

ผู้บริหำรท้องถิ่นให้ควำมเห็นชอบ

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

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

2.1 บัญชีโครงการ / กิจกรรม
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมหาสวั ส ดิ์ เป็ น เอกสารที่ ร ะบุ แ ผนงาน / โครงการ / กิ จ กรรมทั้ ง หมด ที่ จ ะด าเนิ น การจริ ง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการ
ดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีโครงการ / กิจกรรมในแผนการดาเนินงาน
ประจาปี พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งพอสรุปได้ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
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2.1 บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
( แบบ ผด. 01 )

บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลมหำสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

แบบ ผด.01

จำนวนโครงกำร

คิดเป็นร้อยละ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

ที่ดำเนินกำร

ของโครงกำรทั้งหมด

งบประมำณ

ของงบประมำณทั้งหมด

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนบริกำรสำธำรณะ
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
รวม

2
2

25.00
25.00

413,900
413,900

91.88
91.88

กองช่ำง

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี
6.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
รวม
รวมทั้งสิ้น

6
6
8

75.00
75.00
100.00

36,600
36,600
450,500

8.12
8.12
100.00

สำนักงำนปลัด อบต.

ยุทธศำสตร์ / แนวทำงกำรพัฒนำ

หน่วยดำเนินกำร
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2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ( แบบ ผด. 0๒ )
ประกอบด้วย :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
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ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ
(แบบ ผด.02)

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564
องค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์ อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างทางลาด
1 โครงการก่อสร้างทางลาด
บริเวณทางเท้าคลองควาย หมู่ที่ 4 บริเวณทางเท้าคลองควาย หมู่ที่ 4
ตาบลมหาสวัสดิ์
ทางลาดจานวน 2 จุด พื้นที่รวม
9.00 ตารางเมตร
จุดที่ 1 กว้าง 1.20 เมตรยาว 5.00 เมตร
จุดที่ 2 กว้าง 1.20 เมตรยาว 2.00 เมตร

ลาดับ

โครงการ

2 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบ Para Asphaltic concrete
บริเวณถนนลาดยางสายบ้าน
นายมา ไทยทวี หมู่ที่ 3
ตาบลมหาสวัสดิ์

เพื่อเป็จ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Para Asphaltic concrete
บริเวณถนนลาดยางสายบ้าน
นายมา ไทยทวี หมู่ที่ 3
กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวรวม 157 ม.
โดยมีพื้นที่ซ่อมรวมไม่น้อยกว่า 628.00
ตร.ม. หนา 0.05 เมตร

แบบ ผด. 02
หน่วยงาน พ.ศ. 2563
สถานที่
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ดาเนินการ
46,900 บริเวณทางเท้า
กองช่าง
คลองควาย หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 4 ตาบลมหาสวัสดิ์

งบประมาณ

367,000 บริเวณถนนลาดยาง
สายบ้านนายมา ไทยทวี
หมู่ที่ 3

กองช่าง

พ.ศ. 2564
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
(แบบ ผด.02)

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564
องค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์ อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ

ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

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

1 จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน
แบบพนักพิงสูง

จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน แบบพนักพิงสูง
จานวน 1 ตัว

4,500

อบต.มหาสวัสดิ์

สนง.ปลัด อบต.

2 จัดซื้อโต๊ะทางานแบบโต๊ะเหล็ก
พร้อมกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า
5 ฟุต

จัดซื้อโต๊ะทางานแบบโต๊ะเหล็ก
พร้อมกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต
จานวน 1 ตัว

6,400

อบต.มหาสวัสดิ์

สนง.ปลัด อบต.

3 จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์
ขนาดไม่น้อยกว่า
0.80 เมตร จานวน 1 ตัว

จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์
ขนาดไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร จานวน 1 ตัว

1,900

อบต.มหาสวัสดิ์

สนง.ปลัด อบต.

17,000

อบต.มหาสวัสดิ์

สนง.ปลัด อบต.

4,300

อบต.มหาสวัสดิ์

สนง.ปลัด อบต.

4 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

5 จัดซื้อเครื่องพิพม์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึก
(Ink Tank Printer)

จัดซื้อเครื่องพิพม์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)
จานวน 1 เครื่อง

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

แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ

ที่

โครงการ

6 จัดซื้อเครื่องสารองไฟ 800 VA

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
จัดซื้อเครื่องสารองไฟ 800 VA

งบประมาณ
(บาท)

2,500

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.มหาสวัสดิ์

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

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

