
 
 
 
 
 
 

    

แผนการดําเนินงาน 

ขอบญัญตัิงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 

   องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู  
   อําเภอเมืองสิงหบุรี     จังหวัดสิงหบุร ี



งานนโยบายและแผน สํานักปลดัองคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 
 

คํานํา 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548  หมวด 5 ขอ 26 และขอ
12 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 กําหนดใหทองถิ่นจัดทําแผนการ
ดําเนินงานตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวย
ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่ตองดําเนินการในพ้ืนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น  

ดังนั้นเพ่ือใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมู  เปนไปตามระเบียบและเพ่ือใหการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปใชให
เกิดประโยชนมปีระสิทธิภาพ สามารถติดตามและประเมินผลได  ซึ่งมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถงึรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการ
จริงทั้งหมดในพ้ืนที่องคการบรหิารสวนตําบลมวงหมูตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  เพ่ือใหแนวทางในการดําเนินงานมี
ความชัดเจนในการปฏิบัตมิากขึ้นสามารถทําการประเมินผลไดเมื่อส้ินปงบประมาณเพ่ือนํามาใชในการปรับปรุงและพัฒนาทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  

  องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู   จึงไดจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  ฉบับนี้ขึ้นเพ่ือประโยชนตอ
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพขององคการบริหารสวนตําบลตอไป 
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แผนการดําเนินงาน 
ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู   อําเภอเมืองสงิหบุรี  จังหวัดสงิหบุรี 

  บทนํา 
  แผนการดําเนนิงานเปนแผนทีม่ีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  สําหรับเปนทางแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือใหเกิด
ความชัดเจนและสอดคลองกับงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร และทําใหการติดตาม ประเมินผลมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นจึงจัดทําแผนดําเนินงาน
ฉบับนี้ขึ้น 

 
  วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 

1. เพ่ือเปนขอมูลและแนวทางในการปฏิบัติงานของปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. เพ่ือกําหนดเปาหมายของการพัฒนาใหเปนรูปธรรมชัดเจน  สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเกิดผลที่ชัดเจน 
3. เพ่ือกําหนดแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
4. เพ่ือใหสามารถบรหิารงานไดตามกําหนดเวลาและความตองการของประชาชน 
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 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

 ขั้นตอนท่ี  1  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  คณะกรรมการสนบัสนนุการพัฒนาทองถิ่น  เก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะมีการดําเนนิการจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ซึ่ง
มี โครงการ/กิจกรรม ที่องคการบริหารสวนตําบลมวงหมูดําเนินการเองและโครงการ/กิจกรรมที่หนวยงานอื่นจะเขามาดําเนินการในพ้ืนที่ขององคการบริหาร
สวนตําบลมวงหมู 
 

 ขั้นตอนท่ี  2  การจัดทํารางแผนการดาํเนินงาน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น  จัดทํารางแผนการดําเนินงาน ซึ่งพิจารณาตามขอบัญญัติงบประมาณใหสอดคลองกับยุทธศาสตร

การพัฒนาและแผนงานตามงบประมาณรายจาย 
 
 ขั้นตอนท่ี  3  การประกาศแผนการดําเนินงาน 

  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น นํารางแผนการดําเนินงานเสนอผูบริหารทองถิ่นเพ่ือประกาศใช และปดประกาศโดยเปดเผยให
สาธารณชนไดทราบและสามารถตรวจสอบไดในการนี ้ องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู ไดจัดทําแผนการดาํเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนงาน
ตามงบประมาณรายจาย โดยมีขั้นตอนในการดําเนินงานดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 



งานนโยบายและแผน สํานักปลดัองคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 
 

-3- 

จากข้ันตอนการทําแผนการดําเนินงานสามารถเขียนเปนแผนภูมิไดดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

คณะกรรมการสนับสนุน 
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หนวยงานอ่ืน 

 

ทํารางแผนการดําเนินงาน 

 

เสนอรางแผนการดําเนินงาน 

พิจารณารางแผนการ
ดําเนนิงาน 

 

เสนอรางตอผูบริหารทองถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น 

ผูบริหารทองถิ่น 
ใหความเห็นชอบ 

 

ประกาศใช 
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  ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 

1. เปนการจัดสรรทรัพยากรใหกับประชาชนไดทัว่ถึงกันเพ่ือความเปนธรรม 
2. เปนตัวชีว้ดัความสามารถในการใหบริการและตอบสนองความตองการของประชาชนตามเปาหมาย 
3. แสดงถึงภารกิจตอสังคมตามวิสัยทัศน  นโยบาย  และแผนงานขององคการบริหารสวนตําบล 
4. มีแนวทางการดําเนนิงานและสนับสนุนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวดัสิงหบรุี เกดิประโยชนอยางมีประสิทธภิาพตอประชาชนอยาง

สูงสุด 
 
 
 
 

⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕ 
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สวนที่ 2 บญัชโีครงการพฒันาทองถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ 
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สวนที่ 3 บญัชโีครงการพฒันาทองถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ จากสวนราชการอืน่                      



แบบ ผด.01

จํานวนโครงการที่ คิดเปนรอยละของ จํานวน คิดเปนรอยละของ
ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1                       1.88               150,000              0.48                  กองชาง

รวม 1                       1.88              150,000.00         0.48                 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
   2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1                       1.88               25,000.00           0.08                  กองคลัง,สํานักปลัด
   2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 4                       7.55               680,000.00         2.20                  สํานักปลัด, กองชาง

รวม 5                       9.43              705,000.00         2.276               
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
   3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1                       1.88               150,000.00         0.48                  สํานักปลัด
   3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5                       9.43               595,000.00         1.92                  สํานักปลัด
   3.3 แผนงานการศึกษา 6                       11.33             1,281,920.00      4.14                  สํานักปลัด
   3.4 แผนงานสาธารณสุข 4                       7.55               739,903.00         2.39                  สํานักปลัด
   3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 4                       7.55               325,000.00         1.05                  สํานักปลัด
   3.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 4                       7.55               345,000.00         1.11                  สํานักปลัด
   3.9 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4                       7.55               565,000.00         1.82                  สํานักปลัด
   3.10 แผนงานงบกลาง 3                       5.66               11,106,223.00    35.86                สํานักปลัด,กองชาง

รวม 31                     58.50            15,108,046.00    48.77               

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา หนวยดําเนินการ
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู



แบบ ผด.01

จํานวนโครงการที่ คิดเปนรอยละของ จํานวน คิดเปนรอยละของ
ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
    4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 1.89               30,000.00           0.10                  สํานักปลัด

รวม 1 1.89              30,000.00           0.10                 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 9 16.98             12,190,618.00    39.36                สํานักปลัด,กองคลัง

    5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 3 5.66               2,482,291.00      8.02                  กองชาง

    5.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 3.77               20,000.00           0.06                  สํานักปลัด,

    5.4 แผนงานงบกลาง 1 1.89               289,445.00         0.93                  สํานักปลัด

รวม 15 28.30            14,982,354.00    48.37               

รวมทั้งสิ้น 53                     100.00          30,975,400.00    100.00             

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา หนวยดําเนินการ
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แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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 ซอมแซมและบํารุงรักษา จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เพื่อใชในการซอมแซม 150,000 หมูที่ 1-5 ต.มวงหมู กองชาง น.62(1)

ไฟฟาสาธารณะ และ และบํารุงรักษาไฟฟาสาธารณะใหใชการไดดี

เสียงตามสายภายในตําบล

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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 จัดซื้อวัสดุการเกษตร  - จัดซื้อวัสดุเพื่อการเกษตร เชน ยากําจัดวัชพืช ปุย 25,000        อบต.มวงหมู สํานักปลัด น.72(2)

เปนตน

2.2 แผนงาน เคหะและชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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 คาใชจายในการบริหาร  - จายเปนคาใชจายในการบริหารจัดการขยะในชุมชน 100,000      หมูที่ 1-5 สํานักปลัด น.72(1) 

จัดการขยะในชุมชน เชน กิจกรรมคัดแยกขยะ กิจกรรมรณรงค การจัดซื้อ ต.มวงหมู น.3(1)

วัสดุ เปนตน เพิ่มเติม

ครั้งที่ 1

2 จางเหมาบริการ  - คาจางเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย คาจางเหมาทิ้งขยะ 550,000      หมูที่ 1-5 สํานักปลัด น.72(2)

มูลฝอยและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ต.มวงหมู
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
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หมายเหตุโครงการ

พ.ศ.2561

โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

หมายเหตุ

โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

หมายเหตุ



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.2 แผนงาน เคหะและชุมชน (ตอ)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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.

3 ปรับภูมิทัศนพื้นที่  - ดําเนินการจัดกิจกรรมในการปรับภูมิทัศน 10,000 หมูที่ 1-5 กองชาง น.73(3)

ตําบลมวงหมู ทางสาธารณะ แมน้ํา คูคลอง บํารุงรักษาสวนสาธารณะ ต.มวงหมู

รายจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

4 โครงการรักน้ํา รักปา  - ดําเนินกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว  สนับสนุนการอนุรักษ 20,000        หมูที่ 1-5 สํานักปลัด น.73(4)

รักแผนดิน พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ ต.มวงหมู และเพิ่มเติม

พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 4

680,000      

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

   3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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 คารับรองและพิธีการ  - คารับรอง จายเปนคาอาหาร อาหารวางพรอม 150,000      อบต.มวงหมู สํานักปลัด น.74(1)

เครื่องดื่ม คาของขวัญ พิมพเอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่อง

กับการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งคาบริการ และคาใชจายอื่นๆ 

ที่จําเปนตองจายเกี่ยกับการรับรอง ตอนรับบุคคล

กลุมบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน

หรือเยี่ยมชนหรือทัศนศึกษาดูงาน หรือเพื่อจายเปนคา

เลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต.

 - คาใชจายในการจัดงานรัฐพิธิและพิธีสําคัญ เชน คา

พวงมาลา พวงมาลัย หรีด ดอกไมฯลฯ สําหรับพิธี

สําคัญตางๆ 

โครงการ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2562

องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี
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พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
หมายเหตุ

โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

หมายเหตุ



แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

   3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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 สนับสนุนการบริหารศูนย  - ดําเนินการสงเสริมสนับสนุนการบริหารงานศูนย 10,000        อบต.มวงหมู สํานักปลัด น.74(2)

อปพร.อบต.มวงหมู อปพร. อบต.มวงหมู

2 ฝกอบบรมและพัฒนา  - ดําเนินการจัดอบรม อปพร. อบรมทบทวน 100,000      อบต.มวงหมู สํานักปลัด น.75(3)

ศักยภาพ อปพร. ฝกซอมแผน และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการพัฒนา

ศักยภาพของสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

3 ปองกันและลดอุบัติเหตุ  - ดําเนินกิจกรรมในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 50,000        อบต.มวงหมู สํานักปลัด น.75(4)

ทางถนน ในชวงวันหยุดเทศกาลและรายจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

4 จัดซื้อวัสดุ  - จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 15,000        อบต.มวงหมู สํานักปลัด น.75(5)

   ดําเนินการจัดซื้อวัสดุที่ใชในงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย เชน ปายจราจร กรวย แผงกั้นจราจร

เปนตน

 - จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000        อบต.มวงหมู สํานักปลัด น.75(5)

   ดําเนินการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน ถังดับเพลิง

น้ํายาเคมีสําหรับเครื่องดับเพลิง

5 บริหารจัดการระบบ  - คาใชจายในการบริหารจัดการระบบแพทยฉุกเฉิน 400,000      อบต.มวงหมู สํานักปลัด น.75(6)

แพทยฉุกเฉิน เชน คาวัสดุ คาตอบแทน คาจางเหมาบริการและ

คาใชจายอี่น ๆ ที่เกี่ยวของ 595,000      
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แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

   3.3 แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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 จัดซื้อวัสดุการศึกษา  - จัดซื้อวัสดุการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 10,000        ศพด.บานบางเดื่อ สํานักปลัด น.78(1)

เพื่อสนับสนุนสงเสริมการจัดกิจกรรมใหกับเด็กนักเรียน หมูที่ 3 ต.มวงหมู

2 เสริมสรางความรูสูชุมชน ดําเนินการจัดซื้อวารสาร สิ่งพิมพและรายจายอื่น ๆ ที่ 120,000 หมูที่ 1-5 สํานักปลัด น.78(3)

เกี่ยวของสําหรับที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน ต.มวงหมู

3 สนับสนุนการบริหาร สนับสนุนการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบางเดื่อ 171,600      ศพด.บานบางเดื่อ สํานักปลัด น.78(4)

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามภารกิจถายโอนและอํานาจหนาที่ของ อบต. หมู 3 ต.มวงหมู

4 คาจางเหมาบริการ ดําเนินการจางเหมาบริการ เชนทําความสะอาดอาคาร 160,320      ศพด.บานบางเดื่อ สํานักปลัด น.78(4)

สถานที่ และจางเหมารถรับสงนักเรียน และคาจางเหมา หมู 3 ต.มวงหมู

อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

5 อุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่ อุดหนุนโรงเรียนตามโครงการอาหารกลางวันเด็กตาม 580,000      โรงเรียนวัดพระปรางคมุนี สํานักปลัด น.95(1)

ภารกิจถายโอนดานการศึกษา ใหกับโรงเรียนในพื้นที่ ดังนี้ โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม

 - โรงเรียนวัดพระปรางคมุนี 320,000 บาท

 - โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม 260,000 บาท

6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ อุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 240,000      โรงเรียนวัดพระปรางคมุนี สํานักปลัด เพิ่มเติมฯ

การเรียนการสอน การเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม ครั้งที่ 1

 - โรงเรียนวัดพระปรางคมุนี จํานวนเงิน 120,000 บาท น.4(1)

 - โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม จํานวนเงิน 120,000 บาท

1,281,920   

หมายเหตุโครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
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แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

     3.4 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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 รณรงคปองกันและควบคุม จัดซื้อสารเคมี จัดกิจกรรมรณรงคปองกันโรคติดตอและ 30,000 หมูที่ 1-5 สํานักปลัด น.79(2)

โรคติดตอ รายจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ต.มวงหมู

2 รณรงคปองกันโรคพิษ  - คาจางเหมาบริการ โดยจายเปนคาสํารวจขอมูล 15,000 หมูที่ 1-5 สํานักปลัด น.79(3)

สุนัขบา จํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ต.มวงหมู

 - จัดซื้อวัคซีนปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 65,000        หมูที่ 1-5 สํานักปลัด น.79(3)

ต.มวงหมู

3 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) จัดซื้ออาหารเสริมนมสําหรับเด็กนักเรียนศูนยพัฒนา 529,903 ศพด.บานบางเดื่อ, สํานักปลัด น.79(4)

เด็กเล็ก โรงเรียนพื้นที่ และศูนยการศึกษาพิเศษจังหวัด ร.ร.วัดพระปรางคมุนี,

สิงหบุรี ร.ร.วัดศรัทธาภิรม

4 อุดหนุนหมูบานในการ  - จายเปนเงินอุดหนุนใหกับหมูบานสําหรับการ 100,000 หมูที่ 1-5 สํานักปลัด เพิ่มเติม

ดําเนินโครงการตาม ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ ต.มวงหมู ครั้งที่ 2

พระราชดําริดาน ดานสาธารณสุข น.6(1)

สาธารณสุข 739,903

องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี

โครงการ
พ.ศ.2561

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2562

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
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หมายเหตุ
พ.ศ.2562



แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

     3.5. แผนงานสังคมสงเคราะห

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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 จางเหมาบริการ ดําเนินการจางเหมาบริการ คาจางแรงงานในการ 50,000 หมูที่ 1-5 สํานักปลัด น.80(1)

ซอมแซมบานผูดอยโอกาส จางแรงงานผูวางงาน ต.มวงหมู

ในการจัดทําโครงการกิจกรรมอันเปนสาธารณะประโยชน

2 คาใชจายชวยเหลือ ดําเนินโครงการชวยเหลือผูดอยโอกาสและกิจกรรม 100,000 อบต.มวงหมู สํานักปลัด น.80(2)

ผูดอยโอกาส อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

3 จัดซื้อวัสดุกอสราง ดําเนินการจัดซื้อวัสดุกอสรางสําหรับซอมแซมบาน 100,000      หมูที่ 1-5 สํานักปลัด น.80(3)

ใหกับผูดอยโอกาส เชน ไม กระเบื้อง สังกะสี อิฐ ต.มวงหมู

ตะปู เปนตน

4 อุดหนุนศูนยสงเคราะห  - จายเปนเงินอุดหนุนศูนยสงเคราะหราษฎรประจํา 75,000        หมูที่ 1-5 สํานักปลัด น.80(3)

ราษฎรประจําหมูบาน หมูบาน หมูที่ 1-5 ต.มวงหมู

325,000

พ.ศ.2562
หมายเหตุ
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2562

โครงการ
พ.ศ.2561

องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี



แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

     3.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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 สงเสริมการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม เชน กิจกรรมกีฬา กิจกรรมจิตสาธารณะ 30,000 หมูที่ 1-5 สํานักปลัด น.81(1)

ของเยาวชน เปนตน ต.มวงหมู

2 กิจกรรมสําหรับเด็ก 1.อบรมเชิงปฏิบัติการ สรางความรูความเขาใจเรื่อง 100,000      อบต.มวงหมู สํานักปลัด น.81(2)

นักเรียนชวงปดภาคเรียน จิตอาสาดูแลผูสูงอายุ

2.อบรมใหความรูเกี่ยวกับวิชาการ วิชาชีพ และกิจกรรม

อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชชีวิตประจําวัน

3. กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณะประโยชนตามสถานที่ตาง ๆ

4. ผูเขารวมโครงการเปนนักเรียน นักศึกษา 

3 ปองกันและแกไขปญหา  - ดําเนินการจัดกิจกรรมรณรงค ปองกันแกไขปญหา 50,000 หมูที่ 1-5 สํานักปลัด น.81(5)

ยาเสพติด ยาเสพติด เชน โครงการ DARE โครงการปองกันและแกไข ต.มวงหมู

ปญหายาเสพติด NPD เปนตน

 - สงเสริมบําบัดฟนฟูผูเสพยาเสพติดและอบรมอาชีพ 65,000        อบต.มวงหมู สํานักปลัด น.81(5)

ผูผานการบําบัด

4 พัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ  - จัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับผูสูงอายุหรือ 100,000      หมูที่ 1-5 สํานักปลัด น.4(1)

ผูพิการ ต.มวงหมู เพิ่มเติมฯ

345,000

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
หมายเหตุ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2562

องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี

โครงการ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
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แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

     3.7 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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 กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ดําเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2562 200,000 อาคารอเนกประสงค สํานักปลัด น.82(1)

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

2 สงเสริมสนับสนุน  - จัดกิจกรรมงานประเพณีและวัฒนธรรม เชน สงกรานต 250,000 หมูที่ 1-5 สํานักปลัด น.82(2)

งานประเพณีและวัฒนธรรม  เขาพรรษา ลอยกระทง เปนตน และสนับสนุนงาน ต.มวงหมู

ประเพณีอื่น ๆ เปนตน

3 สงเสริมสนับและสนับสนุน  - จายเปนคาใชจายในการจัดแขงขันกีฬา จัดสงนักกีฬา 30,000 หมูที่ 1-5 สํานักปลัด น.83(4)

การกีฬาและออกกําลังกาย เขารวมการแขงขันและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เปนการสงเสริม ต.มวงหมู

ของประชาชน การออกกําลังกาย

 - จายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุกีฬา เชน ฟุตบอล 50,000        หมูที่ 1-5 สํานักปลัด น.83(4)

ตะกรอ เปนตน ต.มวงหมู

4 อุดหนุนสวนราชการ  - จายเงินอุดหนุนหนวยงานราชการตามโครงการ 35,000 ที่ทําการปกครองอําเภอเมือง สํานักปลัด น.96(1)

จัดงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงหบุรี สิงหบุรี และที่ทําการ

ปกครองจังหวัดสิงหบุรี

565,000

โครงการ
พ.ศ.2561

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2562

องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

พ.ศ.2562
หมายเหตุ

 -14-



แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

     3.8 แผนงาน งบกลาง

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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 เงินสํารองจาย จายเปนคาใชจายในกณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ 613,823      หมู 1-5 ต.มวงหมู สํานักปลัด น.84(1)

บรรเทาความเดือดรอนของประชาชนเปนการสวนรวม กองชาง

กรณีเรงดวน

2 สงเคราะหเบี้ยยังชีพ 1.ดําเนินการสนับสนุนการสรางหลักประกันรายไดใหแก 8,178,000 หมูที่ 1-5 ต.มวงหมู สํานักปลัด น.84(2)

ผูสูงอายุ ผูพิการ, ผูสูงอายุ 

ผูปวยเอดส 2. ดําเนินการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการ 2,150,400   หมูที่ 1-5 ต.มวงหมู สํานักปลัด น.84(2)

ตามภารกิจถายโอนและอํานาจหนาที่ของ อบต.

3. ดําเนินการสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวย 54,000        หมูที่ 1-5 ต.มวงหมู สํานักปลัด น.84(2)

เอดส ตามภารกิจภายโอนและอํานาจหนาที่ของ อบต.

3 อุดหนุนกองทุน  - จายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการ 110,000 อบต.มวงหมู สํานักปลัด น.96(1)

หลักประกันสุขภาพ บริหารสวนตําบลมวงหมู 

อบต.มวงหมู

11,106,223   

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

   4.1 แผนงาน สรางความเขมเข็งของชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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 สงเสริมการประกอบอาชีพ จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพ 30,000 หมูที่ 1-5 สํานักปลัด น.85(1)

และพัฒนารายไดใหกับ และอบรมใหความรูอาชีพเสริมในครัวเรือน การพัฒนา ต.มวงหมู

ประชาชน รายได เปนตน

 -15-

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2562

องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
หมายเหตุ

โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

หมายเหตุ

โครงการ



แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

   5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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 คาใชจายในการบริหารงาน  - จายเปนเงินเดือน(ฝายการเมือง) 1,620,720   อบต.มวงหมู สํานักปลัด น.87(1)

บุคลากร อบต.  - จายเปนเงินเดือน(ฝายประจํา), คาตอบแทนและเงิน กองคลัง

ชวยเหลือ แยกเปน

   สํานักปลัด 5,640,420   

   กองคลัง 1,924,740   

 - จายเปนคาจางเหมาบริการ 300,000      

 - จายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 96,323        

 - จายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 168,415      

   สวนทองถิ่น

2 เสริมสรางความรูของ  - จัดอบรมอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานสําหรับ 200,000      อบต.มวงหมู สํานักปลัด น.87(2)

บุคลากร ผูบริหาร ที่ปรึกษานายก สมาชิกสภา อบต. ขาราชการ กองคลัง

ลูกจางประจํา พนักงานจาง ผูนําทองถิ่น และ

ประชาคมหมูบาน เพื่อพัฒนาความรูในการพัฒนาทองถิ่น

 - คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาธรรมเนียมฯ

แยกเปน

   สํานักปลัด 130,000      

   กองคลัง 40,000        

3 ประชาสัมพันธการดําเนิน  -จัดทําวารสาร สื่อ โฆษณา สิ่งพิมพตาง ๆ เพื่อเผยแพร 100,000      อบต. มวงหมู สํานักปลัด น.87(2)

งานและแผยแพรขอมูล ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร รายงานผลการปฏิบัติงาน

ขาวสารขององคกร ของ อบต. 10,220,618 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
หมายเหตุโครงการ
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2562

องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี



แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

   5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป (ตอ)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

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

4 การประเมินผลการ  - เพื่อจายเปนคาจางทําการประเมินผล วิจัย เกี่ยวกับการ 25,000 อบต.มวงหมู สํานักปลัด น.87((4)

ปฏิบัติงานของ อบต. บริหารงานของทองถิ่น หรือการวิเคราะหขอมูลเพื่อใช

ในการบริหารงานของ อบต.

5 จัดซื้อวัสดุตาง ๆ จัดซื้อวัสด ุแยกเปน น.88(5)

สํานักปลัด

 - จัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา 100,000      อบต. สํานักปลัด

แฟม เอกสาร เปนตน มวงหมู

 - จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน ไมกวาด 50,000        

น้ํายาทําความสะอาด แกวน้ํา เปนตน

 - จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยาง 150,000      

หัวเทียน เปนตน

 - จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน 350,000      

น้ํามันดีเซล น้ํามันหลอลื่น

 - จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกเครื่องพิมพ 60,000        

แผนซีดี เปนตน

กองคลัง

 - จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  เชน กระดาษ ปากกา 60,000        อบต.มวงหมู กองคลัง

แฟมเอกสาร เปนตน

 - จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกเครื่องพิมพ 50,000        

แผนซีดี เปนตน 845,000

องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี

โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

หมายเหตุ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2562
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แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

   5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป (ตอ)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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 สาธารณูปโภคตาง ๆ จายเปนคาสาธารณูปโภค แยกเปน น.88(6)

สํานักปลัด

 - จายเปนคาไฟฟาสําหรับสํานักงานและอาคารอื่น ๆ 380,000      อบต.มวงหมู สํานักปลัด

ที่อยูในความรับผิดชอบของทองถิ่น

 - จายเปนคาน้ําประปาสํานักงานและอาคารสถานที่ใน 15,000        

ความรับผิดชอบของทองถิ่น

 - จายเปนคาโทรศัพทที่ใชในราชการ ที่ทําการ อบต. และ 10,000        

ศูนย อปพร. อบต.มวงหมู

 - จายเปนคาบริการไปรษณีย เชน คาธรรมเนียมการสง 10,000        

จดหมาย อากรแสตมป คาลงทะเบียน คาบริการเชาตู

ไปรษณีย เปนตน

 - จายคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาบริการ 45,000        

อินเตอรเน็ต คาเชาพื้นที่เว็บไซต เปนตน

กองคลัง อบต.มวงหมู กองคลัง

 - จายเปนคาบริการไปรษณีย เชน คาธรรมเนียมการสง 15,000        

จดหมาย อากรแสตมป คาลงทะเบียน คาบริการเชาตู

ไปรษณีย เปนตน

7 บํารุงรักษาและซอมแซม  - จายเปนคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ 100,000      อบต.มวงหมู สํานักปลัด น.88(7)

ที่ดินและสิ่งกอสรางอันเปนทรัพยสินของทองถิ่น

 -จายเปนคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ 50,000        กองคลัง

 - จายเปนคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ 300,000      กองชาง

ที่ดินและสิ่งกอสรางอันเปนทรัพยสินของทองถิ่น

ใหสามารถใชงานไดตามปกติ 925,000      

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2562

องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี

โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

หมายเหตุ
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แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

   5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป (ตอ)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

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

8 การพัฒนาประสิทธิภาพ  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการ กิจกรรม 100,000      หมูที่ 1-5 กองคลัง น.88(8)

การจัดเก็บรายได การพัฒนาขอมูล และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของกับการพัฒนา ต.มวงหมู

ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดและคาธรรมเนียมตาง ๆ

และการจัดทําหรือปรับขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน และจัดทําฐานขอมูลในการจัดเก็บรายได

เชน การจัดทําฐานขอมูลที่ดินและสิ่งปลูกสราง เพื่อรองรับ

การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางตามที่กฎหมายกําหนดฯลฯ

9 การจัดการเลือกตั้งทองถิ่น  - จายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งของ นายก สมาชิก 100,000      อบต.มวงหมู สํานักปลัด น.88(9)

อบต. ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด รวมทั้ง

คาใชจายในการประชาสัมพันธ การณรงคหรือการให

ขอมูลขาวสารแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิและหนาที่

และการมีสวนรวมทางการเมือง เปนตน 200,000      

12,190,618   

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2562

องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี

โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

หมายเหตุ
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แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

   5.2 แผนงาน เคหะและชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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 คาใชจายในการบริหารงาน  - จายเปนเงินเดือน(ฝายประจํา) 1,771,020   อบต.มวงหมู กองชาง น.89(1)

บุคลากร อบต.  - คาตอบแทนและเงินชวยเหลือ 137,000      

 - จายเปนคาจางเหมาบริการ 210,000      

 - จายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 14,271        

2 เสริมสรางองคความรูของ  - จายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน 10,000        อบต.มวงหมู กองชาง น.89(2)

บุคลากร คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ ของพนักงานสวนตําบล

พนักงานจางและลูกจางประจํา

 - จายเปนคาธรรมเนียมในการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 25,000        

ของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง

และคาธรรมเนียมในการรังวัดแนวเขตที่สาธารณะอื่นๆ 

ที่เกี่ยวของ

3 จัดซื้อวัสดุตาง ๆ จัดซื้อวัสด ุแยกเปน อบต.มวงหมู กองชาง น.89(3)

 - จัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา 50,000        

แฟม เอกสาร เปนตน

 - จัดซื้อวัสดุกอสราง เชน อิฐ ลูกรัง สี กระเบื้อง เปนตน 150,000      

 - จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน 80,000        

น้ํามันดีเซล แกส น้ํามันเครื่อง เปนตน

 - จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกเครื่องพิมพ 35,000        

แผนซีดี เปนตน 2,482,291   

4,964,582   

โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

หมายเหตุ
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2562

องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี



แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

   5.3 แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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 เสริมสรางการมีสวนรวม  - คาใชจายโครงการสนับสนุนและสงเสริมการจัด 15,000 อบต.มวงหมู สํานักปลัด น.92(1)

ของประชาชนในการพัฒนา ประชาคมหมูบาน ประชาคมตําบล และคณะทํางาน

ทองถิ่น ตาง ๆ เพื่อจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาทองถิ่น และ

กิจกรรมอื่นเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน

2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร  - จายเปนคาใชจายในการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 5,000          อบต.มวงหมู สํานักปลัด น.92(3)

ขององคกรในชุมชน ใหกับกลุมและองคกรในชุมชนเพื่อเสริมสรางความรู

ในการบริหารงานและพัฒนากลุมและองคกร

20,000

   5.4 แผนงาน งบกลาง

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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 สนับสนุนกองทุนสวัสดิการ  ดําเนินการจายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล 289,445 กองทุนสวัสดิการชุมชน สํานักปลัด น.97(1)

สังคม มวงหมู ต.มวงหมู

โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

หมายเหตุ

โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

หมายเหตุ

องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2562
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แบบ ผด.02/1

1. ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน

   1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที่ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ 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 ตูเหล็ก 2 บานเปด มอก. ขนาด 2 บาน (มอก.) 11,000        อบต.มวงหมู กองคลัง เพิ่มเติม

จํานวน 2 หลัง  1) มีมือจับชนิดบิด ครั้งที่ 3

 2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น น.2(1)

 3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

2 เกาอี้สํานักงานทรงสูง สามารถปรับเอนไปดานหลังพรอมปรับระดับสูงต่ําได 6,000          อบต.มวงหมู กองคลัง เพิ่มเติม

จํานวน 1 ตัว มีที่ทาวแขน เบาะหนัง ขนาดไมนอยกวา ครั้งที่ 3

 W55 x D65 x H105 cm. น.2(2)

3 เกาอี้สํานักงาน จํานวน  สามารถปรับระดับสูงต่ําได มีที่เทาแขน เบาะหนัง 9,000          อบต.มวงหมู กองคลัง เพิ่มเติม

3 ตัว ขนาดไมนอยกวา W60 x D65 x H90 cm. ครั้งที่ 3

น.2(3)

4 เครื่องเจาะกระดาษ 2 รู เจาะกระดาษหนาไดไมนอยกวา 150 แผน 5,000          อบต.มวงหมู กองคลัง เพิ่มเติม

จํานวน 1 เครื่อง (กระดาษ 80 แกรม) ครั้งที่ 3

น.2(4)

31,000          

พ.ศ.2562

 -22-

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี

หมายเหตุครุภัณฑ
พ.ศ.2561



แบบ ผด.02/1

   1.2 แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ 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 ตูเหล็ก 2 บานเปด มอก. ขนาด 2 บาน (มอก.) 5,500          อบต.มวงหมู กองชาง เพิ่มเติม

จํานวน 1 หลัง  1) มีมือจับชนิดบิด ครั้งที่ 3

 2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น น.5(10)

 3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

2 เกาอี้สํานักงาน จํานวน  สามารถปรับระดับสูงต่ําได รายละเอียดตามแบบที่ 9,000          อบต.มวงหมู กองชาง เพิ่มเติม

3 ตัว อบต.กําหนด ครั้งที่ 3

น.5(11)

14,500        

ครุภัณฑ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

หมายเหตุ
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี



แบบ ผด.02/1

2. ประเภทครุภัณฑโรงงาน

   2.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ 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 สวานไฟฟา จํานวน 1 ตัว  - กําลังไฟฟาไมนอยกวา 550 วัตต 2,500          อบต.มวงหมู กองชาง เพิ่มเติม

 - ความเร็วรอบสูงสุดไมนอยกวา 2,800 รอบตอ ครั้งที่ 3

   ตอนาที น.8(14)

 - มีสวิทซปรับตั้งหมุนซายและขวา

2 สวานไฟฟาโรตารี่  - กําลังไฟฟาไมนอยกวา 800 วัตต 9,800          อบต.มวงหมู กองชาง เพิ่มเติม

จํานวน 1 ตัว  -ความเร็วรอบสูงสุดไมนอยกวา 900 รอบตอนาที ครั้งที่ 3

 -สามารถหมุนซายและขวาได น.8(15)

 - อัตราการกระแทกไมนอยกวา 4,000 รอบ

  ตอนาที

3 เลื่อยวงเดือนไฟฟา  - เลื่อยวงเดือนไฟฟาแบบมือถือ ขนาด 7 นิ้ว 4,800          อบต.มวงหมู กองชาง เพิ่มเติม

จํานวน 1 ตัว  - ความเร็วรอบสูงสุดไมนอยกวา 1,400 วัตต ครั้งที่ 3

 - ความเร็วรอบสูงสุดไมนอยกวา 5,000 รอบ น.8(16)

   ตอนาที

 - สามารถปรับองศาและความลึกของการตัดได

4 เครื่องเจียแบบมือถือ  - เครื่องเจียแบบมือถือ ขนาด 4 นิ้ว 3,500          อบต.มวงหมู กองชาง เพิ่มเติม

จํานวน 1 เครื่อง  - กําลังไฟฟาไมนอยกวา 850 วัตต ครั้งที่ 3

 - ความเร็วรอบสูงสุดไมนอยกวา 11,000 รอบ น.8(17)

   ตอนาที

20,600        

หมายเหตุ
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี

ครุภัณฑ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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 ซอมสรางถนนลาดยาง ซอมสรางถนนสายลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 1,800,000   ถนนสาย สห.ถ.33003 กองชาง

แอสฟสทติกคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น สห.ถ.33003 สาย รพช. สาย รพช.บานบางเดื่อ อบต.มวงหมู

สห.ถ.33003 สาย รพช. บานบางเดื่อ หมูที่ 3-4 ตําบลมวงหมู กวาง 4.00 เมตร หมูที่ 3,4 ต.มวงหมู

บานบางเดื่อ หมู 3,4 ยาว 1,280 เมตร หนา 0.05 เมตร 

2 ซอมสรางถนนลาดยาง ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 5,410,000   ถนนสาย สห.ถ.33005 กองชาง 

แอสฟลทติกคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น สห.ถ.33005 หมูที่ 1 หมูที่ 1 ต.มวงหมู อบต.มวงหมู

สห.ถ.33005 หมูที่ 1 ตําบลมวงหมู ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว

2,840 เมตร หนา 0.05 เมตร 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ จากสวนราชการอื่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2562

องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี

ไดรับ

จัดสรร

งบประมาณ

จากกรม

สงเสริม

การ

ปกครอง

ทองถิ่น

โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

หมายเหตุ

ไดรับ

จัดสรร

งบประมาณ

จากกรม

สงเสริม

การ

ปกครอง

ทองถิ่น



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการพัฒนาคุณภาพ จัดซื้อชุดอุปกรณตามโครงการ ประกอบดวย 30,700        ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สํานักปลัด

การศึกษาดวยเทคโนโลยี  1. โทรทัศนแอลอีดี แบบ Smart TV หรือ Android TV บานบางเดื่อ

สารสนเทศ DLTV ขนาดไมต่ํากวา 55 นิ้ว 

 2. ชุดรับสัญญาณโทรทัศนผานดาวเทียม

 3. เครื่องรับสัญญาณภาพดาวเทียม IRD

ทั้งนี้ คุณลักษณะพื้นฐานเปนไปตามของเขตและ

รายละเอียดของงาน (Terms of Reference : TOR)

ขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมู
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ จากสวนราชการอื่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2562

องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี

ไดรับ

จัดสรร

งบประมาณ

จากกรม

สงเสริม

การ

ปกครอง

ทองถิ่น

โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

หมายเหตุ


