
 

 

 
 

แแผนการดําเนินงานผนการดําเนินงาน  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256363  

  

  
  

องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  

 
 

 
 



 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 
เรื่อง  ประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

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

  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ           
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔8 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 25 61 หมวด  5 ขอ 27 
แผนการดําเนินงานใหจัดทําเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยงาน
ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ  ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครอง      
สวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจหนาท่ี
ของผูบริหารทองถ่ิน 
 

องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ จึงประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕6 3 ใหประชาชนไดทราบโดยท่ัวกัน อนึ่ง สําหรับรายละเอียดสามารถขอได ณ ท่ีทําการองคการ
บริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ในวันเวลาราชการ 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  15  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕62 

 
 
                 (  นายสุเทพ  เพ็งนาเรนทร )   
                         นายกองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 
  



คํานําคํานํา  
  

 
 

   

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคการบริหารสวนตําบล     
มหาสวัสดิ์ จัดทําข้ึนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง       
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 25 61 มีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรม  ท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  แผนการดําเนินงาน  จึงเปนเอกสารท่ีรวบรวม รายละเอียดของ แผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรม การพัฒนา ท่ีดําเนินการจริงท้ังหมด  ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. 2563        
ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  โดยจําแนกรายละเอียดตามยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทาง     
การพัฒนาท่ีกําหนดไว  เพ่ือใหทราบกิจกรรมการพัฒนาท่ีแสดงเปาหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ     
ท่ีชัดเจน ตลอดจนกรอบระยะเวลาการดําเนินงาน ตามภารกิจใหแลวเสร็จในรอบปงบประมาณ  เพ่ือใหสามารถ
แกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน  ไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
อยางแทจริง 

   ดังนั้น  แผนการดําเนินงาน  จึงเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน        
เพ่ือควบคุมการดําเนินงานในเขตพ้ืนท่ีใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังยังเปนเครื่องมือ     
ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดวย  จึงหวังเปนอยางยิ่งวาแผนการดําเนินงาน  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2563 ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  จะเปนเครื่องมือในการบริหารงาน        
การปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาของคณะผูบริหารและเจาหนาท่ีตอไป 
 
 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 
       องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 

 
 

 

 

 

 

 
         
 
       



สารบัญ 
    
             
 

 

สวนที่  1   บทนํา  
1) บทนํา         1 

  2) วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน      ๑ 
  3) ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน      ๑ 
  4) ประโยชนของแผนการดําเนินงาน       2 
 

สวนที่  2   บัญชีโครงการ / กิจกรรม        4 
  1) บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.0๑)     5
  2) บัญชีโครงการ /  กิจกรรม / งบประมาณ (แบบ ผด.0๒)    7 
          ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาดานบริการสาธารณะ    8 
          ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาดานส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว          11   
          ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาดานสังคม                           15   
          ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  22 
          ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี   28 
 



สวนที่สวนที่  11  
บทนํา บทนํา 

 
 
 

 
 
กระทรวงมหาดไทย  ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จัดทําแผนยุทธศาสตร         

การพัฒนา  แผนพัฒนาสามป  และแผนดําเนินงาน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 254๘ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ซ่ึงแผนการ
ดําเนินงานท่ีจัดทําข้ึนมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียด  แผนงาน  / โครงการพัฒนาและกิจกรรม            
ท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ี ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณนั้น มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากข้ึน  ลดความซํ้าซอนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานราชการ     
ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยแผนการดําเนินงานจะเปนเครื่องมือสําคัญในการ
บริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือควบคุมการทํางานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมท้ัง    
ยังเปนเครื่องมือในการติดตาม การดําเนินงานและประเมินผล   

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา  องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  
ดําเนินการรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยงานราชการสวนกลาง  
สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ  ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์         
แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน  (Action Plan) ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2563 เสนอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  พิจารณาราง
แผนการดําเนินงานฯ  แลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ         
พ.ศ. 2563 ตอไป  
  

วัตถุประสงคของแผนดําเนินงาน 
1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมการดําเนินการจริงท้ังหมด    

ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  ใหสอดคลองกับ     

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาทองถ่ิน 
3. เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความชัดเจน  ลดความซํ้าซอนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการ   

การทํางานรวมกันกับสวนราชการตางๆ 
4. เพ่ือเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผล 
 

ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548   
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  หมวด 5 ขอ 26 ขอ 27 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน         
จัดทําแผนการดําเนินงาน ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ไดจัดทําแผนดําเนินงานโดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  รวบรวม
แผนงาน/โครงการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  หนวยงานราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ  ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  แลวจัดทํารางแผน  
การดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  

 
 



2 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จัดทํารางแผนการดําเนินงาน 

เสนอรางแผนการดําเนินงาน 

พิจารณารางแผนการดําเนินงาน 

เสนอรางแผนการดําเนินงานตอผูบริหารทองถิ่น 

ผูบริหารทองถิ่นใหความเห็นชอบ 

ประกาศใช 

หนวยงานอ่ืน 

  
2. คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  พิจารณารางแผนการดําเนินงานแลว

เสนอผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ใหความเห็นชอบ  แลวใหประกาศใชเปนแผนการดําเนินงาน  
โดยใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศ  เพ่ือใหประชาชนใ นทองถ่ินทราบ   
โดยท่ัวกัน และตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 
 3. แผนการดําเนินงานใหจัดทําแลวเสร็จภายใน สามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย
ประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากงานสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจาก
หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทําแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 

 

ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
 1. ทําใหการดําเนินงานขององคกร  บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตั้งไว  และเกิดความชัดเจน

ในการดําเนินงาน เนื่องจากการวางแผนเปนการกระทําโดยอาศัยทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยตางๆ           
มากําหนดเปนจุดมุงหมายและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน ใหเหมาะสมกับสภาพขอเท็จจริงท่ีดําเนินอยู 

 2. เปนการลดความซํ้าซอนของงาน  เพราะการวางแผนทําใหสามารถมองเห็นภาพรวมขององคกร     
ท่ีชัดเจน  และเปนการอํานวยประโยชนในการจัดระเบียบขององคกร  ใหมีความเหมาะสมกับลักษณะงาน     
มากยิ่งข้ึน เปนการจําแนกงานไมใหเกิดความซํ้าซอน 

 3. เปนเครื่องมือในการบริหารงาน  ประสานงาน  ควบคุมการดําเนินงาน  ใหเปนไปอยางเหมาะสม      
มีประสิทธิภาพ และเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและประเมินผล 
 

จากขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานขางตนสามารถเขียนเปนแผนภูมิได  ดังนี้จากขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานขางตนสามารถเขียนเปนแผนภูมิได  ดังนี้  
 
              
คณะกรรมการสนับสนุน                      
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
                     
คณะกรรมการสนับสนุน         
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
 
คณะกรรมการสนับสนุน   
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
 
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   
  
    
 
 
    ผูบริหารทองถิ่น            
 
 
       
 



3 
 
ข้ันตอนท่ี  1  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เก็บรวบรวมขอมูล โครงการ /กิจกรรม           
ท่ีจะมีการดําเนินการจริงในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงจะมีท้ังโครงการ /กิจกรรมขององคกร    
ปกครองสวนทองถ่ินแหงนั้นเอง และโครงการ /กิจกรรมท่ีหนวยงานอ่ืนจะเขามาดําเนินการในพ้ืนท่ี           
โดยขอมูลดังกลาวอาจตรวจสอบไดจากหนวยงานในพ้ืนท่ีและตรวจสอบจากแผนการดําเนินงานพัฒนา  
จังหวัด/อําเภอหรือก่ิงอําเภอ แบบบูรณาการ 

ข้ันตอนท่ี  2  การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  จัดทํารางแผนการดําเนินงานโดยพิจารณา        
จัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของทองถ่ินกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีเคาโครงแผนการดําเนินงาน 2 สวน คือ 
 สวนท่ี  1  บทนํา 
 สวนท่ี  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

ข้ันตอนท่ี  3  การประกาศใชแผนการดําเนินงาน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน นํารางแผนการดําเนินงานเสนอผูบริหารทองถ่ิน
เพ่ือประกาศใชแผน  การประกาศใชแผนการดําเนินงาน  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําประกาศของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เรื่องแผนการดําเนินงาน  (องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ) ประจําป เพ่ือปดประกาศ
โดยเปดเผยใหสาธารณชนไดทราบและสามารถตรวจสอบได 

แผนการดําเนินงานใหจัดทําแลวเสร็จภายใน สามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย
ประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากงานสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจาก
หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น  
 การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ินสําหรับ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ไดดําเนินการ
ตามข้ันตอน  ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล เก็บรวบรวมแผนงาน  
โครงการ กิจกรรมท้ังหมดจากองคการบริหารสวนตําบล   หนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ  หนวยงานรัฐวิสาหกิจ  
ท่ีเก่ียวของ ท่ีจะดําเนินการจริงในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล 
 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  จัดทํารางแผนการ
ดําเนินงาน  ซ่ึงเปนเอกสารท่ีระบุถึงแผนงาน  โครงการ  กิจกรรมท้ังหมด  ท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ  พ.ศ. 
2563 ตามเคาโครงแผนการดําเนินงาน 
 3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  นํารางแผนการดําเนินงาน
เสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล (ระเบียบฯ ขอ 26 (1)) 
 4. คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  พิจารณารางแผนการดําเนินงาน  แลวเสนอ
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลประกาศใชเปนแผนการดําเนินงาน โดยปดประกาศโดยเปดเผยใหประชาชน
ทราบโดยท่ัวกัน (ระเบียบฯ ขอ 26 (2)) 



















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.

๑ โครงการกําจัดขยะมูลฝอย กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หรือจางเหมา 1,700,000 เขตพื้นที่ กองสาธารณสุขฯ

และสิ่งปฏิกูล เอกชน หรือหนวยงานอื่นนําขยะมูลฝอยไปกําจัด อบต.มหาสวัสดิ์

คาปรับกลบขยะ คาที่ดินหรือเปนคาเชาที่ดินฯลฯ

2 โครงการรณรงคสงเสริม คาใชจายในการจัดโครงการรณรงคและสงเสริม 100,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสาธารณสุขฯ

การคัดแยกขยะในครัวเรือน การคัดแยกขยะในครัวเรือน ของประชาชน

หมูที่ 1 - 4 ตําบลมหาสวัสดิ์ ตามอํานาจหนาที่

องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แบบ ผด. 02

โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว

2.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
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.

๑ โครงการประชาสัมพันธ จายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาตกแตงสถานที่ 50,000 อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

แหลงทองเที่ยว คาเอกสาร คาปายโครงการ คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเปน

ในการจัดงาน คาจางเหมาจัดทําวีดีทัศน คาจัดทํา

ปายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ คาโฆษณาและเผยแพร

คาปรับปรุงเว็บไซต และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ

2 โครงการฝกอบรมใหบริการ จายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาตกแตงสถานที่ 30,000 อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

เกี่ยวกับการทองเที่ยวในทองถิ่น คาเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจาย

ในการประกวดและแขงขัน ไดแก คาตอบแทน

กรรมการตัดสิน คาโล หรือถวยรางวัลที่มอบให

ผูชนะการประกวดหรือการแขงขันเปนประกาศ

เกียรติคุณ เงินหรือรรางวัลที่มอบใหผูชนะการ

ประวดหรือปแขงขัน คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน

และเกี่ยวของในการจัดงาน

โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02



ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว

2.3  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.

๑ โครงการคลองสวยน้ําใส จายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาเอกสาร คาของ 100,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสาธารณสุขฯ

ที่ระลึก คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม

คาวัสดุตางๆ คาปาย และคาใชจายอื่นๆ

ที่เกี่ยวของและจําเปน

๒ โครงการรณรงคและสงเสริม จายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาเอกสาร คาของ 100,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสาธรณสุขฯ

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ที่ระลึก คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม

และสิ่งแวดลอม คาวัสดุตางๆ คาปาย และคาใชจายอื่นๆ

ที่เกี่ยวของและจําเปน

แบบ ผด. 02

โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



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.

๑ โครงการตั้งดานตรวจและเฝาระวัง เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการฯ อาทิ ๒๐,๐๐๐ อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

การเกิดอุบัติเหตุ ชวงเทศกาล อาหารและเครื่องดื่ม คาเบี้ยเลี้ยง ไฟฉาย กระบอง

วันขึ้นปใหมเทศกาลและวัน เสื้อสะทอนแสง และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

สงกรานต และจําเปน

๒ โครงการฝกซอมแผนปองกันและ เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกซอมแผนและ ๓๐,๐๐๐ อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

บรรเทาสาธารณภัยในชุมชน/ ปองกันบรรเทาสาธารณภัน ใหแก ชุมชน/หมูบาน

หมูบาน และสถานศึกษา สถานศึกษา สถานประกอบการ หนวยงานราชการ

ในเขตพื้นที่ อบต.มหาสวัสดิ์

3 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ํา 2,500,000 อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

แบบบรรทุกน้ํา ขนาด 6 ตัน 6 ลอ  จํานวน  1  คัน

โดยมีบริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี

หรือกําลังเครื่องยนตไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต

จุน้ําไดไมนอยกวา 6,000 ลิตร น้ําหนักของรถ

รวมน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 12,000 กิโลกรัม

เปนราคาพรอมปมและอุปกรณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

โครงการ

องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แบบ ผด. 02



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 โครงการปองกันและควบคุมโรค จายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาใชจายพิธีเปด/ปด 95,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสาธารณสุขฯ

ไขเลือดออกตําบลมหาสวัสดิ์ คาเอกสาร คาของที่ระลึก คาอาหาร อาหารวาง

พรอมเครื่องดื่ม คาทรายอะเบท คาน้ํายาพน

หมอกควัน และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ

2 โครงการฝกอบรมการปองกัน จายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาใชจายพิธีเปด/ปด 20,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสาธารณสุขฯ

และแกไขปญหาโรคเอดส คาเอกสาร คาของที่ระลึก คาอาหาร อาหารวาง

 พรอมเครื่องดื่ม คาวัสดุ/อุปกรณ คาจางเหมา

บริการ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ

3 โครงการรณรงคและแกไขปญหา จายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาใชจายพิธีเปด/ปด 25,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสาธารณสุขฯ

ยาเสพติด To be number one คาเอกสาร คาของที่ระลึก คาอาหาร อาหารวาง

พรอมเครื่องดื่ม คาวัสดุ/อุปกรณ คาจางเหมา

บริการ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

4 โครงการสงเสริมสนับสนุน จายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาใชจายพิธีเปด/ปด 20,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสาธารณสุขฯ

การปองกันโรคติดตอ คาเอกสาร คาของที่ระลึก คาอาหาร อาหารวาง .

พรอมเครื่องดื่ม คาจาเหมายานพาหนะ คาวัสดุ/

อุปกรณ คาจางเหมาบริการ และคาใชจายอื่นๆ

ที่เกี่ยวของ

5 โครงการสงเสริมสุขโภชนาการ จายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาใชจายพิธีเปด/ปด 25,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสาธารณสุขฯ

และสุขภาพอนามัยแมและเด็ก คาเอกสาร คาของที่ระลึก คาอาหาร อาหารวาง

ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา พรอมเครื่องดื่ม คาจาเหมายานพาหนะ คาวัสดุ/

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อุปกรณ คาจางเหมาบริการ และคาใชจายอื่นๆ

สยามบรมราชกุมารี ที่เกี่ยวของ

โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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 โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จายเปนคาใชจายในการจัดอบรมใหความรูแก 56,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสาธารณสุขฯ

จากโรคพิษสุนัขบา ประชาชน หมูบานตางๆ ในพื้นที่ตําบลมหาสวัสดิ์

เชน คาตอบแทนวิทยากร คาใชจายพิธีเปด/ปด

คาเอกสาร คาของที่ระลึก คาอาหาร อาหารวาง

พรอมเครื่องดื่ม คาวัสดุ คาวัคซีนปองกันโรค

พิษสุนัขบา ยาคุมกําเนิด ถุงมือ กระบอกฉีดยา

และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

7 โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว จายเปนคาใชจายในการสํารวจจํานวนสัตวและขึ้น 5,600 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสาธารณสุขฯ

และขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการ ทะเบียนสุนัขและแมว ในเขตพื้นที่ อบต.มหาสวัสดิ์

สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย ปละ 2 ครั้ง ภายในเดือน มีนาคม และ สิงหาคม

จากโรคพิษสุนัขบา โดยเบิกคาตอบแทนใหบุคคลที่สํารวจ

ตัวละ 3 บาท/ครั้ง

8 โครงการอบรมหมอหมูบาน จายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาใชจายพิธีเปด/ปด 30,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสาธารณสุขฯ

ในพระราชประสงค คาเอกสาร คาของที่ระลึก คาอาหาร อาหารวาง

พรอมเครื่องดื่ม คาจาเหมายานพาหนะ คาวัสดุ/

อุปกรณ คาจางเหมาบริการ และคาใชจายอื่นๆ

ที่เกี่ยวของ

โครงการ

แบบ ผด. 02

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



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.

๑ โครงการฝกอบรมการปองกันและ จายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาใชจายพิธีเปด/ปด ๓๐,๐๐๐ อบต.มหาสวัสดิ์ กองสวัสดิการสังคม

แกไขปญหาความรุนแรงตอเด็ก คาเอกสาร คาของที่ระลึก คาอาหาร อาหารวาง

สตรี และบุคคลในครอบครัว พรอมเครื่องดื่ม คาวัสดุ/อุปกรณ คาจางเหมา

บริการ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

พ.ศ. 2562
โครงการ

พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02



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.

๑ โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน จายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาใชจายพิธีเปด/ปด ๒๒๐,๐๐๐ อบต.มหาสวัสดิ์ กองสวัสดิการสังคม

ของกลุมผูสูงอายุ กลุมสตรี ผูนํา คาเอกสาร คาของที่ระลึก คาอาหาร อาหารวาง

ชุมชน และคณะกรรมการหมูบาน พรอมเครื่องดื่ม คาจางเหมายานพาหนะ

ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวน คาเชาที่พัก คาวัสด/ุอุปกรณตางๆ ฯลฯ

ตําบลมหาสวัสดิ์

2 โครงการฝกอบรมอาชีพ ใหแก จายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาใชจายพิธีเปด/ปด 50,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสวัสดิการสังคม

กลุมอาชีพ กลุมสตรี ผูสูงอายุ และ คาเอกสาร คาของที่ระลึก คาอาหาร อาหารวาง

ผูที่วางงาน พรอมเครื่องดื่ม คาวัสดุ/อุปกรณตางๆ และคาใช

จายอื่นที่เกี่ยวของจําเปน ฯลฯ

3 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ จายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาใชจายพิธีเปด/ปด ๕๐,๐๐๐ อบต.มหาสวัสดิ์ กองสวัสดิการสังคม

ผูสูงอายุ คาเอกสาร คาของที่ระลึก คาอาหาร อาหารวาง

พรอมเครื่องดื่ม คาจางเหมายานพาหนะ

คาเชาที่พัก คาวัสด/ุอุปกรณตางๆ ฯลฯ

4 โครงการเสริมสรางเครือขาย จายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาใชจายพิธีเปด/ปด ๕๐,๐๐๐ อบต.มหาสวัสดิ์ กองสวัสดิการสังคม

และพัฒนาศักยภาพของสภาเด็ก คาเอกสาร คาของที่ระลึก คาอาหาร อาหารวาง

และเยาวชนตําบลมหาสวัสดิ์ พรอมเครื่องดื่ม คาจางเหมาานพาหนะ

คาเชาที่พัก คาวัสด/ุอุปกรณตางๆ ฯลฯ

โครงการ
พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 02

พ.ศ. 2563



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.

๑ เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จายเปนเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ใหแกผูสูงอายุ ๑๐,๗๙๑,๖๐๐ อบต.มหาสวัสดิ์ กองสวัสดิการสังคม

ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์

ที่มีอายุ 60 ปบริบูรณ ขึ้นไป 

๒ เบี้ยยังชีพคนพิการ จายเปนเงินเบี้ยความพิการ ใหแกคนพิการในเขต ๑,๗๙๕,๒๐๐ อบต.มหาสวัสดิ์ กองสวัสดิการสังคม

พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ที่มีสิทธิ์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนดที่ไดแสดง

ความจํานงค โดยขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงิน

เบี้ยความพิการไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว

๓ เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ๗๒,๐๐๐ อบต.มหาสวัสดิ์ กองสวัสดิการสังคม

ใหแกผูปวยเอดส ในพื้นที่องคการบริหารสวน

ตําบลมหาสวัสดิ์ ที่แพทยรับรองและทําการ

วินิจฉัยแลว และมีความเปนอยูยากจนหรือ

ถูกทอดทิ้งขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถ

ประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได

๔ เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ๕๐,๐๐๐ อบต.มหาสวัสดิ์ กองสวัสดิการสังคม

ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์

๕ เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ จายเปนเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ ๒๕๐,๐๐๐ อบต.มหาสวัสดิ์ กองสาธารณสุขฯ

ในระดับทองถิ่น ตําบลมหาสวัสดิ์

โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02



ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1  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 จายเปนคาใชจายในพิธีเปด/ปด คาเอกสาร คาของขวัญ ๕,๐๐๐ ศพด.อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

การเรียนรูนอกสถานที่ ของรางวัล คาอาหารและเครื่องดื่ม คาตอบแทน

วิทยกร คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการ และ

คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ

๒ โครงการสนับสนุนคาใชจาย จายเปนคาใชจายในการบริหารงานดานการศึกษา ๒๒๔,๑๗๐ ศพด.อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

ในการบริหารสถานศึกษา ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.มหาสวัสดิ์ ไดแก

คาอาหารกลางวัน คาจัดการเรียนการสอน

คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คาเครื่อง

แบบนักเรียน คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเด็กปฐมวัย

3 โครงการอบรมใหความรูผูปกครอง จายเปนคาใชจายในพิธีเปด/ปด  คาตกแตงสถานที่ 3,000 ศพด.อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

เด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คาเอกสาร คาของขวัญ ของรางวัล คาอาหารและ

อบต.มหาสวัสดิ์ เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยกร คาวัสดุ อุปกรณ 

คาจางเหมาบริการ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ

๔ คาอาหารเสริม (นม) จายเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียน 408,150 ศพด.อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.มหาสวัสดิ์ โรงเรียน ร.ร.บานคลองโยง

บานคลองโยง และโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ ร.ร.บานคลองมหาสวัสดิ์

5 จัดซื้อโตะพรอมเกาอี้นักเรียน จัดซื้อโตะพรอมเกาอี้อสําหรับเด็กนักเรียน 20,000 ศพด.อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

ประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.มหาสวัสดิ์

จํานวน  8  ชุด

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

พ.ศ. 2563

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

พ.ศ. 2562
โครงการ



ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

4.1  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.

6 ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 330,200 ศพด.อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

(CCTV) ผานเครือขาย (Netwotk Video Recorder)

บริเวณศูนยพัฒนาเด็ก อบต.มหาสวัสดิ์

จํานวน  10  จุด

7 จัดซื้อโทรทัศน แอลอีดี (LED TV) จัดซื้อโทรทัศน แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV 14,000 ศพด.อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว ขนาดไมนอยกวา 40 นิ้ว เพื่อใชในการติดตั้งระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) บริเวณศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก อบต.มหาสวัสดิ์  จํานวน  1  เครื่อง

8 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA 5,800 ศพด.อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

ขนาด 1 kVA เพื่อนํามาใชในการติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด

(CCTV) บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.มหาสวัสดิ์

จํานวน  1  เครื่อง

9 โครงการสงเสริมคุณภาพการจัดการ อุดหนุนงบประมาณใหกับ รร.บานคลองมหาสวัสดิ์ 110,000 โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ โรงเรียนบานคลอง

ศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามโครงการสงเสริมคุณภาพการจัดการเพื่อการ มหาสวัสดิ์

ในโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ พัฒนาที่ยั่งยืนในโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

10 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา อุดหนุนงบประมาณใหกับ รร.บานคลองโยง 90,000 โรงเรียนบานคลองโยง โรงเรียนบานคลองโยง

โรงเรียนดีประจําตําบลโรงเรียน ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดี

บานคลองโยง ประจําตําบลโรงเรียนบานคลองโยง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02

โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

4.1  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.

๑๑ สนับสนุนคาอาหารกลางวัน จายเปนคาอาหารกลางโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต. 736,000 โรงเรียนบานคลองโยง สนง.ปลัด อบต.

โรงเรียนในเขตพื้นที่องคการ มหาสวัสดิ์ ไดแก โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ โรงเรียนบานคลองโยง

บริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ โรงเรียนบานคลองโยง สําหรับเด็กนักเรียน ระดับ โรงเรียนบานคลอง

เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปที่ 1 - 6 มหาสวัสดิ์

อัตราเมื้อละ 20 บาท/คน จํานวน 200 วัน

โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02



ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.2  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.

๑ โครงการวันเด็กแหงชาติ เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก ๒๐,๐๐๐ อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

แหงชาติ เชน คาอาหารสําหรับผูรวมกิจกรรมและ

เจาหนาที่ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตกแตง  

สถานที่ คาปายโครงการ คาของรางวัล คาวัสดุ

อุปกรณตางๆ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของจําเปน

2 โครงการสงเสริมคุณธรรม จายเปนคาใชจายในพิธีเปด/ปด คาเอกสาร คาของขวัญ ๕,๐๐๐ อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

จริยธรรมในสถานศึกษา ของรางวัล คาอาหารและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยกร

คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการ และคาใชจายอื่น

3 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม จายเปนคาใชจายในพิธีเปด/ปด คาเอกสาร คาของขวัญ ๑๐,๐๐๐ อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

ประเพณีอันดีงามในสถานศึกษา ของรางวัล คาอาหารและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยกร

คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการ และคาใชจายอื่น

ที่เกี่ยวของ

4 โครงการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น จายเปนคาใชจายในพิธีเปด/ปด คาเอกสาร คาของขวัญ ๕,๐๐๐ อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

ในสถานศึกษา ของรางวัล คาอาหารและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยกร

คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการ และคาใชจายอื่น

5 โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด จายเปนคาใชจายในการตกแตงประดับ คาปาย 50,000 อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

ตําบลมหาสวัสดิ์ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาหรือบริการวัสดุ

อุปกรณที่จําเปนในการจัดงาน และคาใชจายอื่นๆ

ที่เกี่ยวของ

6 โครงการประเพณีแหเทียนพรรษา จายเปนคาใชจายในการตกแตงประดับ คาปาย 20,000 อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

คาดอกไม ธูปเทียน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเชา

หรือบริการวัสดุอุปกรณมที่จําเปนในการจัดงาน

และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

แบบ ผด. 02

โครงการ
พ.ศ. 2563พ.ศ. 2562



ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

4.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (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.

7 โครงการสืบสานวัฒนธรรม จายเปนคาใชจายในการตกแตงสถานที่ คาดอกไม 80,000 รพ.สต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

ประเพณีวันสงกรานตและ ธูปเทียน คาตกแตงเวที คาวัสดุ คาอาหาร เครื่องดื่ม

วันผูสูงอายุ คาใชจายในการประกวดราคาหรือแขงขัน ไดแก

คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโล หรือถวยรางวัล

ที่มอบใหผูประกวดหรือแขงขัน เปนการประกาศ

เกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบใหผูชนะ

การประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมาจัดนิทรรศการ 

คามหรสพ การแสดงและคาใชจายในการโฆษณา

ประชาสัมพันธงาน เชน คาโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน

คาจางเหมาทําปายโฆษณาหรือสงพิมพ คาใชจายอื่นๆ

ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน

แบบ ผด. 02

โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



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 โครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธี จัดกิจกรรมงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสําคัญ ๑๐๐,๐๐๐ อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

และวันสําคัญของชาติ ของชาติ อาทิ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีสินทรมหาวชิราลงกรณ

พระวชิรเกลาเจาอยูหัว กิจกรรมวันเฉลิมพระชนม

พรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี กิจกรรม

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีพันปหลวง

และวันแมแหงชาติ วันคลายวันสวรรคตพระบาท

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราชบรมนาถบพิตร วันพอแหงชาติ ฯลฯ

2 โครงการจัดงานนอมรําลึก อุดหนุนงบประมาณเพื่อจัดงานนอมรําลึก ๑๐,๐๐๐ ที่วาการอําเภอพุทธมณฑล ปกครองอําเภอ

พระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวัน พระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคลายวันสวรรคต พุทธมณฑล

คลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รัชกาลที่ 5

3 โครงการจัดงานพิธีวันเฉลิม อุดหนุนอําเภอพุทธมณฑล ในการจัดโครงการ ๕,๐๐๐ ที่วาการอําเภอพุทธมณฑล ปกครองอําเภอ

พระชนมพรรษา สมเด็จพระเจา จัดงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ พุทธมณฑล

อยูหัว รัชกาลที่ 10 เจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

พ.ศ. 2562



ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ตอ)

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.

4 โครงการจัดงานพิธีวันเฉลิมพระชนม อุดหนุนงบอําเภอพุทธมณฑลในการจัดโครงการ ๕,๐๐๐ ที่วาการอําเภอพุทธมณฑล ปกครองอําเภอ

พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ จัดงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ พุทธมณฑล

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช นางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนี

ชนนีพันปหลวง พันปหลวง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

๕ โครงการฝกอบรมเพื่อสงเสริม จายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาใชจายในพิธี ๓๐,๐๐๐ อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

คุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัย เปด/ปด คาเอกสาร คาของที่ระลึก คาอาหาร

และความโปรงใสในการทํางาน อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาวัสดุ คาจางเหมา

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. บริการ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ

พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา 

พนักงานจาง อบต.มหาสวัสดิ์

6 โครงการสงเสริมประชาธิปไตย จายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาใชจายในพิธี ๓๐,๐๐๐ อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

ในทองถิ่น เปด/ปด คาเอกสาร คาของที่ระลึก คาอาหาร

อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาวัสดุ คาจางเหมา

บริการ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ

๗ โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ จายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาใชจายในพิธี ๒๐๐,๐๐๐ อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

บุคลากรองคการบริหารสวนตําบล เปด/ปด คาเอกสาร คาของที่ระลึก คาอาหาร

อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาจางเหมายานพาหนะ

คาเชาที่พัก คาวัสดุ คาจางเหมาบริการ และ

คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากร

ขององคการบริหารสวนตําบล

แบบ ผด. 02

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี

6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ตอ)
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.

8 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ จายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาใชจายในพิธี ๓๐,๐๐๐ อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

ระเบียบ กฎหมาย และ พ.ร.บ. เปด/ปด คาเอกสาร คาของที่ระลึก คาอาหาร

ทองถิ่น อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาวัสดุ คาจางเหมา

บริการ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ

9 โครงการฝกอบรมใหความรู จายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาใชจายในพิธี ๓๐,๐๐๐ อบต.มหาสวัสดิ์ กองคลัง

เกี่ยวกับ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจาง เปด/ปด คาเอกสาร คาของที่ระลึก คาอาหาร

และการบริหารพัสดุภาครัฐ อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาวัสดุ คาจางเหมา

พ.ศ. 2560 บริการ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ

10 โครงการฝกอบรมใหความรู จายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาใชจายในพิธี ๕๐,๐๐๐ อบต.มหาสวัสดิ์ กองคลัง

เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง เปด/ปด คาเอกสาร คาของที่ระลึก คาอาหาร

อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาวัสดุ คาจางเหมา

บริการ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ

11 จัดซื้อเกาอี้พักคอย จัดซื้อเกาอี้พักคอย ๑๔,๐๐๐ อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

จํานวน  2  ตัว

12 จัดซื้อเกาสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน แบบพนักพิงสูง ๕,๐๐๐ อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

จํานวน  2  ตัว

13 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จัดเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้น ๕๑,๘๐๐ อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

แบบแยกสวน ชนิดแขวน หรือแบบแขวน ขนาดไมต่ํากวา 15,000 บีทียู

จํานวน  2  เครื่อง

พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02

พ.ศ. 2562



ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี

6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ตอ)
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.

14 จัดซื้อตูกระจก แบบบานเลื่อน จัดซื้อตูกระจก แบบบานเลื่อน ๑๒,๐๐๐ อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

จํานวน  2  ตู

15 จัดซื้อตูใสแฟมเอกสาร จัดซื้อตูใสแฟมใสเอกสาร แบบ 20 ชอง ๑๒,๐๐๐ อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

แบบ  20  ชอง จํานวน  3  ตู

16 จัดซื้อโตะหมูบูชา จัดซื้อโตะหมูบูชา จํานวน 1 ชุด ทําดวยไมสัก ๘,๕๐๐ อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

มีโตะหมูบูชา 9 ตัว กวางตัวละ 9 นิ้ว

17 จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร ระดับ XGA ๓๒,๗๐๐ อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

ขนาด 3,000 ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง

18 จัดซื้อโทรทัศน แอลอีดี (LED TV) จัดซื้อโทรทัศน แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ๑๙,๖๐๐ อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

ขนาด 55 นิ้ว ระดับความละเอียด 1920 x 1080 พิกเซล

ขนาด 55 นิ้ว  จํานวน  1  เครื่อง

19 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One ๑๗,๐๐๐ อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

สําหรับงานสํานักงาน สําหรับงานสํานักงาน   จํานวน  1  เครื่อง

20 จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา 8,900 อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1  (28 หนา/นาท)ี

ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน  1 เครื่อง

21 จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน 6,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองคลัง

จํานวน  3  ตัว

22 จัดซื้อโทรศัพทพื้นฐาน แบบไรสาย จัดซื้อโทรศัพทพื้นฐาน แบบไรสาย 2,400 อบต.มหาสวัสดิ์ กองคลัง

จํานวน  2  เครื่อง

พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02

พ.ศ. 2562



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 จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 8,000 อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

แบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึก แบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 

พิมพ (Ink Tank Printer) (Ink Tank Printer)

จํานวน  1  เครื่อง

พ.ศ. 2563พ.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 จัดซื้อตูกระจกแบบบานเลื่อน จัดซื้อตูกระจกแบบบานเลื่อน ๑๒,๐๐๐ อบต.มหาสวัสดิ์ กองสาธารณสุขฯ

จํานวน  2  ตู  

2 จัดซื้อโตะทํางาน จัดซื้อโตะทํางานเหล็กพรอมกระจก ๕,๓๐๐ อบต.มหาสวัสดิ์ กองสาธารณสุขฯ

ขนาดไมนอยกวา 4 ฟุต 

จํานวน  1  ตัว

3 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน ๑๗,๐๐๐ อบต.มหาสวัสดิ์ กองสาธารณสุขฯ

สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน  1 เครื่อง

4 จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก 16,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสาธารณสุขฯ

แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

(Ink Tank Printer) จํานวน  2  เครื่อง

5 จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร ๒,๖๐๐ อบต.มหาสวัสดิ์ กองสาธารณสุขฯ

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

จํานวน  1  เครื่อง

6 จัดซื้อ เครื่องสํารองไฟฟา จัดซื้อ เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA ๑๐,๐๐๐ อบต.มหาสวัสดิ์ กองสาธารณสุขฯ

ขนาด 800 VA จํานวน  4  เครื่อง

7 จัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักและ จัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักและวิเคราะหสมดุล ๒,๐๐๐ อบต.มหาสวัสดิ์ กองสาธารณสุขฯ

วิเคราะหสมดุล จํานวน  1  เครื่อง

โครงการ

แบบ ผด. 02

พ.ศ. 2563พ.ศ. 2562



ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี

6.3  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.

8 จัดซื้อเครื่องวัดความดัน จัดซื้อเครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล ๒,๕๐๐ อบต.มหาสวัสดิ์ กองสาธารณสุขฯ

แบบดิจิตอล จํานวน  1  เครื่อง

9 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง ติดตั้งบริเวณ ๑๐๐,๐๐๐ อบต.มหาสวัสดิ์ กองสาธารณสุขฯ

หมูที่ 1 หมูที่ ๑ เชน เครื่องออกกําลังแขน เครื่องดึงไหล

ออกกําลังแขน เครื่องออกกําลังขอเขา เครื่องออก

กําลังหนาทอง ฯลฯ

10 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง ติดตั้งบริเวณ ๑๐๐,๐๐๐ อบต.มหาสวัสดิ์ กองสาธารณสุขฯ

หมูที่ 3 หมูที่ 3 เชน เครื่องออกกําลังแขน เครื่องดึงไหล

ออกกําลังแขน เครื่องออกกําลังขอเขา เครื่องออก

กําลังหนาทอง ฯลฯ

พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 02

โครงการ
พ.ศ. 2563



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 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล ๒๒,๐๐๐ อบต.มหาสวัสดิ์ กองสวัสดิการสังคม

สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 แบบที่ 1 (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน  1 เครื่อง

2 จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก 8,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองสวัสดิการสังคม

แบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน  1  เครื่อง

3 จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ๒,๖๐๐ อบต.มหาสวัสดิ์ กองสวัสดิการสังคม

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

จํานวน  1  เครื่อง

4 จัดซื้ออุปกรณอานบัตร จัดซื้ออุปกรณอานบัตร แบบอเนกประสงค ๗๐๐ อบต.มหาสวัสดิ์ กองสวัสดิการสังคม

แบบอเนกประสงค (Smart Cart Reader)

(Smart Cart Reader) จํานวน  1  เครื่อง

โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02



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.

๑ โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติ จายเปนคาใชจายในการจัดเวทีประชาคมทองถิ่น ๓๐,๐๐๐ อบต.มหาสวัสดิ์ สนง.ปลัด อบต.

การเพื่อการจัดทําแผนหมูบาน เพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น และเพื่อสงเสริม

และแผนพัฒนาทองถิ่น สนับสนุนการจัดทําแผนหมูบาน เชน คาปาย

โครงการ คาเอกสาร คาอาหาร คาเครื่องดื่ม

คาวัสดุอุปกรณตางๆ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ

จําเปน

โครงการ
พ.ศ. 2563พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 02



ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี

6.6  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.

๑ จัดซื้อตูเก็บเอกสาร จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเปด 11,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองชาง

จํานวน  2  ตู

2 จัดซื้อเครื่องพนยา จัดซื้อเครื่องพนยา แบบแรงดันของเหลว 16,800 อบต.มหาสวัสด กองชาง

ชนิดตั้งพื้น ขนาดไมนอยกวา 3.5 แรงมา

จํานวน  1  เครื่อง

3 จัดซื้อเลื่อยโซยนต จัดซื้อเลื่อยโซยนต เครื่องยนตแบบบารยึดโซ 19,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองชาง

ขนาดไมนอยกวา 11 นิ้ว เครื่องยนตชนิด

เบนซิน 2 จังหวะ ขนาด 0.6 แรงมา

จํานวน  2  เครื่อง

4 จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟา จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟา เครื่องยนตชนิดเบนซิน 23,300 อบต.มหาสวัสดิ์ กองชาง

ขนาดไมนอยกวา 3 กิโลวัตต

จํานวน  1  เครื่อง

5 จัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม จัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม 11,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองชาง

ขนาดไมนอยกวา 22 นิ้ว

จํานวน  1  เครื่อง

6 จัดซื้อเทปวัดระยะทาง จัดซื้อเทปวัดระยะทาง ความยาว 50.00 เมตร 3,000 อบต.มหาสวัสดิ์ กองชาง

จํานวน  1  อัน

7 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล ๒๒,๐๐๐ อบต.มหาสวัสดิ์ กองชาง

สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน  1  เครื่อง

โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02
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6.6  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (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.

8 จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุก จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน ๑๖,๐๐๐ อบต.มหาสวัสดิ์ กองชาง

สําหรับงานสํานักงาน จํานวน  1  เครื่อง

9 จัดซื้อเครืองพิมพแบบฉีดหมึก จัดซื้อเครืองพิมพแบบฉีดหมึก (Inkiet Printer) ๖,๓๐๐ อบต.มหาสวัสดิ์ กองชาง

(Inkiet Printer) สําหรับกระดาษ A3

สําหรับกระดาษ A3 จํานวน  1  เครื่อง

แบบ ผด. 02

โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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