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คํานํา 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548  หมวด 5 ขอ 26 และขอ12 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กําหนดใหทองถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงาน
ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่ตองดําเนินการในพ้ืนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น  

ดังนั้นเพ่ือใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมู  เปนไปตามระเบียบและเพ่ือใหการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปใชให
เกิดประโยชนมีประสิทธิภาพ สามารถติดตามและประเมินผลได  ซึ่งมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการ
จริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมวงหมูตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  เพ่ือใหแนวทางในการดําเนินงานมี
ความชัดเจนในการปฏิบัตมิากขึ้นสามารถทําการประเมินผลไดเมื่อส้ินปงบประมาณเพ่ือนํามาใชในการปรับปรุงและพัฒนาทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  

  องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู   จึงไดจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ฉบับนี้ขึ้นเพ่ือประโยชนตอ
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพขององคการบริหารสวนตําบลตอไป 
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แผนการดําเนินงาน 
ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู   อําเภอเมืองสงิหบุรี  จังหวัดสงิหบุรี 

  บทนํา 
  แผนการดําเนินงานเปนแผนที่มีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนท่ีของ
องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สําหรับเปนทางแนวทางในการดาํเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือใหเกิดความ
ชัดเจนและสอดคลองกับงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร และทําใหการติดตาม ประเมินผลมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นจึงจัดทําแผนดําเนินงาน   
ฉบับนี้ขึ้น 

 
  วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 

1. เพ่ือเปนขอมูลและแนวทางในการปฏิบัติงานของปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. เพ่ือกําหนดเปาหมายของการพัฒนาใหเปนรูปธรรมชัดเจน  สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเกิดผลที่ชัดเจน 
3. เพ่ือกําหนดแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
4. เพ่ือใหสามารถบรหิารงานไดตามกําหนดเวลาและความตองการของประชาชน 
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 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

 ขั้นตอนท่ี  1  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น  เก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะมีการดําเนินการจรงิ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ซึ่งมี 
โครงการ/กิจกรรม ที่องคการบริหารสวนตําบลมวงหมูดําเนินการเองและโครงการ/กิจกรรมที่หนวยงานอื่นจะเขามาดําเนินการในพ้ืนที่ขององคการบริหารสวน
ตําบลมวงหมู 
 

 ขั้นตอนท่ี  2  การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น  จัดทํารางแผนการดําเนินงาน ซึ่งพิจารณาตามขอบัญญัติงบประมาณใหสอดคลองกับยุทธศาสตร

การพัฒนาและแผนงานตามงบประมาณรายจาย 
 
 ขั้นตอนท่ี  3  การประกาศแผนการดําเนินงาน 

  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น นํารางแผนการดําเนินงานเสนอผูบริหารทองถิ่นเพ่ือประกาศใช และปดประกาศโดยเปดเผยให
สาธารณชนไดทราบและสามารถตรวจสอบไดในการนี้  องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู ไดจัดทําแผนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนงาน
ตามงบประมาณรายจาย โดยมีขั้นตอนในการดําเนินงานดังนี้  
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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 บัญชโีครงการพัฒนาทองถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ 



แบบ ผด.01

จํานวนโครงการที่ คิดเปนรอยละของ จํานวน คิดเปนรอยละของ

ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 11                      16.42               2,525,700              7.53                   กองชาง

รวม 11                     16.42              2,525,700.00         7.53                  

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1                        1.49                 10,000.00              0.03                   กองคลัง,สํานักปลัด

   2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 3                        4.48                 580,000.00             1.72                   สํานักปลัด, กองชาง

   2.3 แผนงานการเกษตร 1                        1.49                 10,000.00              0.03                   สํานักปลัด, กองชาง

รวม 5                       7.46                600,000.00            1.78                  

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

   3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1                        1.49                 150,000.00             0.45                   สํานักปลัด

   3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 9                        13.43               1,058,200.00          3.15                   สํานักปลัด

   3.3 แผนงานการศึกษา 6                        8.96                 1,381,960.00          4.12                   สํานักปลัด

   3.4 แผนงานสาธารณสุข 5                        7.46                 808,999.00             2.41                   สํานักปลัด

   3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 2                        2.99                 350,000.00             1.04                   สํานักปลัด

   3.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 4                        5.96                 279,000.00             0.83                   สํานักปลัด

   3.9 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3                        4.48                 385,000.00             1.15                   สํานักปลัด

   3.10 แผนงานงบกลาง 3                        4.48                 11,572,400.00         34.48                 สํานักปลัด,กองชาง

รวม 33                     49.25              15,985,559.00        47.63                
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู

ยุทธศาสตร/แผนงาน
หนวยงานรับผิดชอบ

หลัก



แบบ ผด.01

จํานวนโครงการที่ คิดเปนรอยละของ จํานวน คิดเปนรอยละของ

ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

    4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 1.49                 20,000.00              0.06                   สํานักปลัด

รวม 1 1.49                20,000.00             0.06                  

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 8 11.94               11,653,996.00         34.722                สํานักปลัด,กองคลัง

    5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 5 7.46                 2,257,870.00          6.727                 กองชาง

    5.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 2.99                 210,000.00             0.626                 สํานักปลัด,

    5.4 แผนงานงบกลาง 2 2.99                 310,175.00             0.924                 สํานักปลัด

รวม 17 25.38              14,432,041.00        43.00                

รวมทั้งสิ้น 67                     100.00            33,563,300.00        100.00               

ยุทธศาสตร/แผนงาน
หนวยงานรับผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

เกิดขึ้นจากโครงการ (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 ซอมแซมและบํารุงรักษา จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เพื่อใชในการซอมแซม 80,000        หมูที่ 1-5 ต.มวงหมู กองชาง

ไฟฟาสาธารณะ และ และบํารุงรักษาไฟฟาสาธารณะใหใชการไดดี

เสียงตามสายภายในตําบล

(น.48 ลําดับ 1)

2 ปรับปรุงระบบเสียง 1. จัดซื้อเครื่องขยายเสียงขนาดกําลัง 1,500  วัตต 138,000      อบต.มวงหมู กองชาง

ตามสายภายในตําบล รวมวัสดุและอุปกรณติดตั้ง อุปกรณฯจํานวน 6 ชุด

(น.50 ลําดับ3) ชุดละ 23,000 บาท รายละเอียดดังนี้

 - เครื่องขยายเสียงขนาดกําลังไมนอยกวา 1,500วัตต

Mono Power Mixer Amp มี Maching Line

70/100 V แสดงระดับสัญญาณดวยหลอด LED

ใชไฟ AC200V ปรับโทนเสียง ทุม กลาง แหลม 

ไดอยางมีอิสระ มีพัดลมระบายความรอนในตัวเครื่อง

มีระบบปองกันหากอุณหภูมิสูง

2.เครื่องรับ-สงสัญญาณระบบเสียงตามสาย 10,000        อบต.มวงหมู กองชาง

ควบคุมระบบเปด-ปด สะพานไฟควบคุมดวยไฟฟา

แปลงสัญญาณสง-รับสัญญาณเสียงตามสาย
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน(ตอ)
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

เกิดขึ้นจากโครงการ (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.

3 ติดตั้งตาขายปองกันนก 1. งานทาสีกันสนิมโครงหลังคาและโครงเกล็ด 61,100        บริเวณอาคารโรงจอดรถ กองชาง

พรอมปรับปรุงระบบไฟฟา ระบายอากาศ พื้นที่รวมไมนอยกวา 217 ตร.ม. ดับเพลิงภายในที่ทําการ

สองสวางอาคารที่จอด 2.งานติดตั้งตาขายปองกันนก กวาง 10.50 ม. อบต.มวงหมู 

รถดับเพลิง ยาว 13.00 ม. พื้นที่รวมไมนอยกา 136.50 ตร.ม. หมู 4 ต.มวงหมู

(น.55 ลําดับ 15) 3. งานติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางภายในอาคาร

จํานวน 3 ชุด

4.งานทาสีอะครีลิค 100% กึ่งเงาผนังและเสาอาคาร

พื้นที่รวมมนอยกวา 62.40 ตร.ม.

4 รื้อถอนโครงสรางประปา งานรื้อถอนโครงสรางประปาและอุปกรณควบคุม 39,200        บริเวณทางเขาซอย กองชาง

หอถังสูงกรมโยธาธิการ ระบบ หอถังสูงกรมโยธาธิการ (แบบ ก) ขนาด บานนายเริ่ม หมู 2

(แบบ ก) หมูที่ 2 10 ลบ.ม.จํานวน 1 แหง พรอมขนยายกองเก็บ ต.มวงหมู

(น.56 ลําดับ 17) โดยสถานที่กองเก็บ อบต.มวงหมูเปนผูกําหนด

ภายหลัง

5 วางทอระบายน้ําพรอม 1.วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.40 ม. จํานวน 192,000      ภายในซอยครูทวาย กองชาง

บอพัก หมู 5 48 ทอน ตอจากโครงการเดิม

(น.56 ลําดับ 19) 2.ติดตั้งบอพักทอระบายน้ํา จํานวน 6 ชุด ป 2555 ถึงบริเวณ

บานนายสงกรานต  อวมสุโข
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน(ตอ)
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

เกิดขึ้นจากโครงการ (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 กอสรางถนนคอนกรีต กอสรางถนน คสล.ภายในซอยรวมใจ 2 (ซอยเย็นฤดี) 258,500      บริเวณภายในซอย กองชาง

เสริมเหล็ก หมู 5 แบงเปน 3 ชวง รวมใจ 2 (ซอยเย็นฤดี)

(น.58 ลําดับ 22) ชวงที่ 1 ซอยเกือกมาดานซายมือตอจากถนนเดิม หมู 5 ต.มวงหมู

ผิวจราจรกวาง 3.00 ม. ยาว 68.00 ม. หนา 0.15 ม.

ไหลทางหินลูกรังเฉลี่ยขางละ 0.30 ม.

ชวงที่ 2 ซอยเกือกมาดานขวามือตอจากถนนเดิม ผิว

จราจรกวาง 3.00 ม. ยาว 30.00 ม. หนา 0.15 ม.

ไหลทางหินลูกรังเฉลี่ยขางละ 0.30 ม.

ชวงที่ 3 ซอยบานผูพิพากษาจากรอยตอถนนเดิม

ผิวจราจรกวาง 3.00 ม. ยาว 14.70 ม. หนา 0.15 ม.

ไหลทางหินลูกรังเฉลี่ยขางละ 0.30 ม.

หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไมนอยกวา 338.10 ตร.ม.

7 กอสรางถนนคอนกรีต กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 3.00 เมตร 478,900      ซอยบางเดื่อรวมใจ กองชาง

เสริมเหล็ก หมู 3 ยาว 211.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหลทางหินลูกรัง หมู 3 ต.มวงหมู

(น.58 ลําดับ 23) เฉลี่ยขางละ 0.30 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.

ไมนอยกวา 633.00 ตร.ม. 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ)
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

เกิดขึ้นจากโครงการ (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 ปรับปรุงผิวจราจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตผิวจราจร 770,800      ถนนสาย สห.ถ.33001 กองชาง

ถนนลาดยาง หมู 2 กวาง 5.00-7.50 ม. ยาวรวม 267.00 ม. หนา หมู 2 ต.มวงหมู จุดเริ่ม

(น.59 ลําดับ24) 5 ซม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,898.50 ตนโครงการบริเวณ

ตร.ม. บานเลขที่ 75 นายสงา

นิ่มนวล พิกัด UTM 1644426N,

654950E จุดสิ้นสุดโครงการ

บริเวณบานเลขที่ 93 

นายปรีชา อยูสุข พิกัด

UTM 1644496N,655194E

9 ปรับปรุงศาลาอเนก 1.ปรับปรุงหองน้ําเดิม จํานวน 1 หอง 110,000      ศาลาอเนกประสงค กองชาง

ประสงคและหองน้ํา 2.ติดตั้งรั้วสแตนเลสและตาขายรั้วอาคารเดิม หมู 2 ต.มวงหมู

หมู 2 จํานวน 1 ชุด

(น.59 ลําดับ 25) 3.ปรับปรุงพื้นอาคารเดิม จํานวน 1 ชุด

10 กอสรางลาน คสล. กอสรางลาน คสล. อเนกประสงค ขนาดลาน คสล. 360000 บริเวณศาลาอเนก กองชาง

อเนกประสงค หมู 3 มีพื้นที่ไมนอยกวา 685.00 ตร.ม. หนา 0.15 ม. ประสงคเฉลิม

(น.59 ลําดับ 26) พระเกียรติ 80 พรรษา

ฝงขวา หมู 3 ต.มวงหมู

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี



แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ)
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

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

11 ขุดลอกคูระบายน้ํา ขุดลอกคูระบายน้ําเพื่อการเกษตรเลียบถนน 27,200        ภายในซอย กองชาง

หมู 1 คสล. ประกอบดวยงานดังนี้ บางยายแปน หมู 1

(น.60 ลําดับ 29) 1.งานถางปาและลมตนไม กวางเฉลี่ย 2.50 ม. ต.มวงหมู

ยาวรวม 415 ม.

2.งานขุดลอกตะกอนดินคูระบายน้ํา ระยะทาง

ยาวรวม 415 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา 105.50 ลบ.ม.

3.งานตักพรอมขนยายตะกอนดินและวัชพืช 

ปรับเกลี่ยแตงเรียบ จํานวนไมนอยกวา 107.00 ลบ.ม.

2,525,700    

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

เกิดขึ้นจากโครงการ (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 จัดซื้อวัสดุการเกษตร  - จัดซื้อวัสดุเพื่อการเกษตร เชน ยากําจัดวัชพืช ปุย 10,000        อบต.มวงหมู สํานักปลัด

(น.69 ลําดับ 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. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 คาใชจายในการบริหาร  - จายเปนคาใชจายในการบริหารจัดการขยะในชุมชน 50,000        หมูที่ 1-5 สํานักปลัด

จัดการขยะในชุมชน เชน กิจกรรมคัดแยกขยะ กิจกรรมรณรงค การจัดซื้อ ต.มวงหมู

(น.69 ลําดับ 1) วัสดุ เปนตน

2 จางเหมาบริการ  - คาจางเหมาคนงานจัดเก็บขยะ คนขับรถขยะ 500,000      หมูที่ 1-5 สํานักปลัด

(น.70 ลําดับ 2) คาบริการกําจัดขยะมูลฝอย และคาใชจายอื่น ๆ ต.มวงหมู

ที่เกี่ยวของ

3 ปรับภูมิทัศนพื้นที่  - ดําเนินการจัดกิจกรรมในการปรับภูมิทัศน 30,000 หมูที่ 1-5 กองชาง

ตําบลมวงหมู ทางสาธารณะ แมน้ํา คูคลอง บํารุงรักษาสวนสาธารณะ ต.มวงหมู

(น.70 ลําดับ 3) รายจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

580,000      

พ.ศ.2563
โครงการ

พ.ศ.2562

ที่

โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.3 แผนงานการเกษตร
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

เกิดขึ้นจากโครงการ (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 โครงการรักน้ํา รักปา  - ดําเนินกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกตนไม 10,000        หมูที่ 1-5 สํานักปลัด

รักแผนดิน ในพื้นที่ เปนตน ต.มวงหมู

(น.73 ลําดับ 1)

โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ที่
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี



แบบ ผด.02

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. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 คารับรองและพิธีการ  - คารับรอง จายเปนคาอาหาร อาหารวางพรอม 150,000      อบต.มวงหมู สํานักปลัด

(น.74 ลําดับ 1) เครื่องดื่ม คาของขวัญ พิมพเอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่อง

กับการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งคาบริการ และคาใชจายอื่นๆ 

ที่จําเปนเพื่อตอนรับบุคคล กลุมบุคคลหรือคณะบุคคล

ที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษา

ดูงานหรือเพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองการประชุมสภาฯ

 - คาใชจายในการจัดงานรัฐพิธี/พิธีทางศาสนา และ

พิธีสําคัญ เชน คาพวงมาลา พานพุมดอกไม เปนตน

โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
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แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

   3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

เกิดขึ้นจากโครงการ (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 คาตอบแทนผูปฏิบัติ จายเปนคาตอบแทน อปพร.ตามคําสั่งของ อปท. 200,000      ต.มวงหมู สํานักปลัด

ราชการอันเปนประโยชน และโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

(น.75 ลําดับ 1)

2 สนับสนุนการบริหารศูนย คาใชจายในการจัดประชุมและสงเสริมสนับสนุนการ 20,000        ศูนย อปพร. สํานักปลัด

อปพร.อบต.มวงหมู บริหารงานของศูนย อปพร. อบต.มวงหมู อบต.มวงหมู

(น.75 ลําดับ 2)

3 ฝกอบบรมและพัฒนา  - ดําเนินการจัดอบรม อปพร. อบรมทบทวน 180,000      อบต.มวงหมู สํานักปลัด

ศักยภาพ อปพร. และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการพัฒนา

(น.75 ลําดับ 3) ศักยภาพของสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

 - คาใชจายในการฝกซอมแผนปองกันและระงับ 20,000        อบต.มวงหมู สํานักปลัด

อัคคีภัย

4 ปองกันและลดอุบัติเหตุ  - ดําเนินกิจกรรมในการปองกันและลดอุบัติเหตุ 50,000        อบต.มวงหมู สํานักปลัด

ทางถนน ทางถนนในชวงวันหยุดเทศกาลและรายจายอื่น ๆ

(น.75 ลําดับ 4) ที่เกี่ยวของ

ที่
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แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

   3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

เกิดขึ้นจากโครงการ (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.

5 จัดซื้อวัสดุ  - จัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย 15,000        อบต.มวงหมู สํานักปลัด

(น.75 ลําดับ 5)    ดําเนินการจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายที่เกี่ยวของ

ในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน เสื้อคลุม

และกางเกงสําหรับดับเพลิงหรือกันไฟ เปนตน

 - จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000        อบต.มวงหมู สํานักปลัด

   ดําเนินการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน สายสง

ดับเพลิง น้ํายาเคมี เปนตน

6 บริหารจัดการระบบ  - คาใชจายในการบริหารจัดการระบบแพทยฉุกเฉิน 210,000      อบต.มวงหมู สํานักปลัด

แพทยฉุกเฉิน เชน คาวัสดุ คาตอบแทน คาจางเหมาบริการและ

(น.76 ลําดับ 6) คาใชจายอี่น ๆ ที่เกี่ยวของ

7 ติดตั้งกลองวงจรปด จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขายแบบ 250,000      บริเวณถนนเลียบ สํานักปลัด

หมู 4 มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 4 ตัว แมน้ําลพบุรีฝงตะวันออก

(น.78 ลําดับ 13) พรอมอุปกรณบันทึกขอมูลผานเครือขาย รวมถึง หมู 4

อุปกรณประกอบการติดตั้ง ตูควบคุม เสาพรอม

ติดตั้ง
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แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

   3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน(ตอ)
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

เกิดขึ้นจากโครงการ (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 ติดตั้งกระจกโคง หมู 1 จัดซื้อกระจกโคงแบบโพลีคารบอเนต ขนาด 75,000        1. ทางแยกซอยพงษเกษม สํานักปลัด

(น.76 ลําดับ 7) เสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 24 นิ้ว พรอมเสาเหล็ก จํานวน 2 ชุด

และอุปกรณในการติดตั้ง จํานวน 14 ชุด 2. ทางแยกเขาซอยบาน

พต.เครือ จํานวน 2 ชุด

3. ทางแยกเขาซอยบาง

ยายแปน จํานวน 2 ชุด

4.ทางแยกทางโคงรอบวัด

พระปรางคมุนี จํานวน 5 ชุด

5.ทางแยกถนนลาดยางริมถนน

สายเอเซีย(ตะวันออก)จํานวน 2 ชุด

6.ทางแยกถนนลาดยางริมถนน

สายเอเซีย(แขวงการทางเดิม)

จํานวน 1 ชุด

9 จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา แบบหอยโขง เครื่องยนตเบนซิน 18,200        อบต.มวงหมู สํานักปลัด

แบบหอยโขง สูบน้ําได 1,000 ลิตรตอนาที ขนาด 5 แรงมา จํานวน

(น.81 ลําดับ 15) 2 เครื่อง ๆ ละ 9,100 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป

ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ พ.ศ.2561

พ.ศ.2561 ดังนี้

 1. เปนเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ใชเครื่องยนตเบนซิน

ขนาดไมนอยกวา 5 แรงมา หรือขนาดปริมาตรกระบอกสูบ

ไมนอยกวา 160 ซีซี
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
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องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

   3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน(ตอ)
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

เกิดขึ้นจากโครงการ (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.

 2. ขนาดทอสงไมนอยกวา 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)

 3. สูบน้ําไดไมนอยกวาตามปริมาณที่กําหนด

 4. สงน้ําไดสูงไมนอยกวา 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต

 5. อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําและของเครื่องยนต

ตองมีครบชุด พรอมที่จะใชงานได

1,058,200    

   3.3 แผนงานการศึกษา
ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (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 เสริมสรางความรูสูชุมชน ดําเนินการจัดซื้อวารสาร สิ่งพิมพและรายจายอื่น ๆ ที่ 100,000 หมูที่ 1-5 สํานักปลัด

(น.82 ลําดับ 3) เกี่ยวของสําหรับที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน ต.มวงหมู

2 สนับสนุนการบริหาร  - สนับสนุนการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 147,640      ศพด.บานบางเดื่อ สํานักปลัด

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานบางเดื่อตามภารกิจถายโอนและอํานาจหนาที่ หมู 3 ต.มวงหมู

(น.83 ลําดับ 4) ของ อบต.

 -ดําเนินการจางเหมาบริการ เชนทําความสะอาดอาคาร 160,320      ศพด.บานบางเดื่อ สํานักปลัด

สถานที่ และจางเหมารถรับสงนักเรียน และคาจางเหมา หมู 3 ต.มวงหมู

อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

 - ดําเนินการจัดซื้อวัสดุการศึกษาสําหรับศูนย 10,000        ศพด.บานบางเดื่อ สํานักปลัด

พัฒนาเด็กเล็ก หมู 3 ต.มวงหมู

 -18-

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
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องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี

ที่ โครงการ
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แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

   3.3 แผนงานการศึกษา(ตอ)
ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (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.

3 อุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่ อุดหนุนโรงเรียนตามโครงการอาหารกลางวันเด็กตาม 544,000      ร.ร.วัดพระปรางคมุนี สํานักปลัด

(น.83 ลําดับ 5) ภารกิจถายโอนดานการศึกษา ใหกับโรงเรียนในพื้นที่ ดังนี้ ร.ร.วัดศรัทธาภิรม

 - โรงเรียนวัดพระปรางคมุนี 296,000 บาท

 - โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม 248,000 บาท

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ อุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่ตามโครงการเพิ่ม 240,000      ร.ร.วัดพระปรางคมุนี สํานักปลัด

การเรียนการสอน ประสิทธิภาพการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู ร.ร.วัดศรัทธาภิรม

(น.83 ลําดับ 6)  - โรงเรียนวัดพระปรางคมุนี จํานวนเงิน 120,000 บาท

 - โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม จํานวนเงิน 120,000 บาท

5 โครงการอนุรักษพันธุกรรม คาใชจายโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง 10,000        หมู 1-5 ต.มวงหมู สํานักปลัด

พืชอันเนื่องมาจาก มาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา

พระราชดําริ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช

(น.83 ลําดับ 7) กุมารี

6 โครงการวันเด็กแหงชาติ ดําเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2563 170,000 อาคารอเนกประสงค สํานักปลัด

(น.84 ลําดับ 9) เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

1,381,960    
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี

โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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 จัดกิจกรรมรณรงคปองกันโรคติดตอ 30,000 หมูที่ 1-5 สํานักปลัด

โรคติดตอ และรายจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ต.มวงหมู

(น.84 ลําดับ 2)

2 รณรงคปองกันโรคพิษ  - คาจางเหมาบริการ โดยจายเปนคาสํารวจขอมูล 15,360 หมูที่ 1-5 สํานักปลัด

สุนัขบา จํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ต.มวงหมู

(น.85 ลําดับ 3)  - จัดซื้อวัคซีนปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 76,800        หมูที่ 1-5 สํานักปลัด

ต.มวงหมู

3 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) จัดซื้ออาหารเสริมนมสําหรับเด็กนักเรียนศูนยพัฒนา 527,839 ศพด.บานบางเดื่อ, สํานักปลัด

(น.85 ลําดับ 4) เด็กเล็ก โรงเรียนพื้นที่ และศูนยการศึกษาพิเศษจังหวัด ร.ร.วัดพระปรางคมุนี,

สิงหบุรี ร.ร.วัดศรัทธาภิรม

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

ดําเนินโครงการตาม ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ ต.มวงหมู

พระราชดําริดาน ดานสาธารณสุข

สาธารณสุข

(น.85 ลําดับ 6)

องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี

พ.ศ.2563
โครงการ

พ.ศ.2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
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แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

     3.4 แผนงานสาธารณสุข(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.

5 จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง 59,000        หมู 1-5 สํานักปลัด

(น.85 ลําดับ 7) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชี ต.มวงหมู

ราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ดังนี้

 1. ปริมาณการฉีดพนน้ํายาไมนอยกวา 40 ลิตร

ตอชั่วโมง

 2. ถังบรรจุน้ํายาไมนอยกวา 6 ลิตร

 3. กําลังเครื่องยนตไมนอยกวา 25 แรงมา

808,999

     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 จางงานสําหรับผูดอย จายเปนคาใชจายในการชวยเหลือและสงเคราะห 150,000 หมูที่ 1-5 สํานักปลัด

โอกาส ผูดอยโอกาส ผูยากไรในพื้นที่ และการชวยเหลือ ต.มวงหมู

(น.86 ลําดับ 2) ประชาชนตามอํานาจหนาที่ของ อปท.

2 ซอมแซมบานผูดอย จายเปนคาใชจายในการซอมแซมบานผูดอยโอกาส 200,000      หมูที่ 1-5 สํานักปลัด

โอกาส เชน คาแรงงาน คาวัสดุกอสราง และกิจกรรมอื่น ๆ ต.มวงหมู

(น.86 ลําดับ 3) ที่เกี่ยวของ

350,000

พ.ศ.2563
โครงการ

พ.ศ.2562
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี

โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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 เสริมสรางและพัฒนา จัดกิจกรรมเสริมสราง พัฒนาศักยภาพใหกับเยาวชน 30,000 หมูที่ 1-5 สํานักปลัด

ศักยภาพของเยาวชน และสงเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ ต.มวงหมู

(น.88 ลําดับ 1) เยาวชนตําบลมวงหมู

2 กิจกรรมสําหรับเด็ก 1.อบรมเชิงปฏิบัติการ สรางความรูความเขาใจเรื่อง 100,000      อบต.มวงหมู สํานักปลัด

นักเรียนชวงปดภาคเรียน จิตอาสาดูแลผูสูงอายุ

(น.88 ลําดับ 2) 2.อบรมใหความรูเกี่ยวกับวิชาการ วิชาชีพ และกิจกรรม

อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชชีวิตประจําวัน

3. กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณะประโยชนตามสถานที่ตาง ๆ

4. ผูเขารวมโครงการเปนนักเรียน นักศึกษา 

3 สงเสริมกิจกรรม  - จัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับผูสูงอายุหรือ 50,000        หมูที่ 1-5 สํานักปลัด

ผูสูงอายุ ผูพิการ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ต.มวงหมู

(น.88 ลําดับ 5)

4 ปองกันและแกไขปญหา  - ดําเนินการจัดกิจกรรมรณรงค ปองกันแกไขปญหา 60,000 หมูที่ 1-5 สํานักปลัด

ยาเสพติด ยาเสพติด เชน โครงการ DARE การจัดทําฐานขอมูล ต.มวงหมู

(น.89 ลําดับ 6) ผูเสพ ผูคา เปนตน

 - สงเสริมบําบัดฟนฟูผูเสพยาเสพติดและอบรมอาชีพ 39,000        อบต.มวงหมู สํานักปลัด

ผูผานการบําบัด

279,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี

โครงการ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
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พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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 สงเสริมสนับสนุนงาน  - จัดกิจกรรมงานประเพณีและวัฒนธรรม เชน 250,000 หมูที่ 1-5 สํานักปลัด

ประเพณีและวัฒนธรรม สงกรานต เขาพรรษา ลอยกระทง และสนับสุนน ต.มวงหมู

(น.90 ลําดับ 2) งานประเพณีอื่น ๆ เปนตน

2 สงเสริมและสนับสนุน  - จายเปนคาใชจายในการจัดแขงขันกีฬา จัดสง 50,000 หมูที่ 1-5 สํานักปลัด

การกีฬาและออกกําลังกาย นักกีฬาเขารวมการแขงขัน กิจกรรมสงเสริมการ ต.มวงหมู

ของประชาชน ออกกําลังกายและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

(น.90 ลําดับ 4)  - จัดซื้อวัสดุกีฬา สําหรับประชาชนทุกหมูบาน 50,000        หมูที่ 1-5 สํานักปลัด

เชน ฟุตบอล ตะกรอ เปนตน ต.มวงหมู

3 อุดหนุนสวนราชการ  - จายเงินอุดหนุนหนวยงานราชการตามโครงการ 35,000 ที่ทําการปกครอง สํานักปลัด

(น.91 ลําดับ 5) จัดงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงหบุรี อําเภอเมืองสิงหบุรี,

ที่ทําการปกครอง

จังหวัดสิงหบุรี

385,000

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

พ.ศ.2563

 -23-

องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี

โครงการ
พ.ศ.2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563



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 เพื่อจายเปนคาใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย 300,000      หมู 1-5 ต.มวงหมู สํานักปลัด

(น.91 ลําดับ 1) เกิดขึ้นหรือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน กองชาง

เปนการสวนรวมกรณีเรงดวนซึ่งมิไดมีการตั้ง

งบประมาณไว

2 สงเคราะหเบี้ยยังชีพ 1.ดําเนินการสนับสนุนการสรางหลักประกันรายได 8,577,600 หมูที่ 1-5 ต.มวงหมู สํานักปลัด

ผูสูงอายุ ผูพิการ, ใหแกผูสูงอายุ 

ผูปวยเอดส 2. ดําเนินการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมใหแก 2,524,800    หมูที่ 1-5 ต.มวงหมู สํานักปลัด

(น.91 ลําดับ 2) ผูพิการตามภารกิจถายโอนและอํานาจหนาที่ของ อบต.

3. ดําเนินการสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวย 60,000        หมูที่ 1-5 ต.มวงหมู สํานักปลัด

เอดส ตามภารกิจภายโอนและอํานาจหนาที่ของ อบต.

3 อุดหนุนกองทุน  - จายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 110,000 อบต.มวงหมู สํานักปลัด

หลักประกันสุขภาพ องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

อบต.มวงหมู

(น.91 ลําดับ 3)

11,572,400  
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี

โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



แบบ ผด.02

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 20,000 หมูที่ 1-5 สํานักปลัด

และพัฒนารายไดใหกับ และอบรมใหความรูอาชีพเสริมในครัวเรือน ต.มวงหมู

ประชาชน การพัฒนารายได เปนตน

(น.92 ลําดับ 1)

โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี



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

บุคลากร อบต.  - จายเปนเงินเดือน(ฝายประจํา), คาตอบแทนและเงิน กองคลัง

(น.95 ลําดับ 1) และชวยเหลือ แยกเปน

   -สํานักปลัด 5,284,900    

   -กองคลัง 1,849,200    

 - จายเปนคาจางเหมาบริการ 185,000      

 - จายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 102,020      

 - จายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 171,156      

   สวนทองถิ่น

2 เสริมสรางความรูของ  - จัดอบรมอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานสําหรับ 250,000      อบต.มวงหมู สํานักปลัด

บุคลากร ผูบริหาร ที่ปรึกษานายก สมาชิกสภา อบต. ขาราชการ กองคลัง

(น.95 ลําดับ 2) ลูกจางประจํา พนักงานจาง ผูนําทองถิ่น และ

ประชาคมหมูบาน เพื่อพัฒนาความรูในการพัฒนาทองถิ่น

 - คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาธรรมเนียมฯ

แยกเปน

   -สํานักปลัด 65,000        

   -กองคลัง 60,000        

3 ประชาสัมพันธการดําเนิน  -จัดทําวารสาร สื่อ โฆษณา สิ่งพิมพตาง ๆ เพื่อ 20,000        อบต. มวงหมู สํานักปลัด

งานและแผยแพรขอมูล เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร รายงานผล

ขาวสารขององคกร การปฏิบัติงานของ อบต. 9,607,996    

(น.95 ลําดับ 3)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี
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พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ



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 จัดซื้อวัสดุตาง ๆ จัดซื้อวัสด ุแยกเปน

สํานักปลัด

 - จัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา 80,000        อบต. สํานักปลัด

แฟม เอกสาร เปนตน มวงหมู

 - จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน ไมกวาด 50,000        

น้ํายาทําความสะอาด แกวน้ํา เปนตน

 - จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยาง 70,000        

หัวเทียน เปนตน

 - จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน 350,000      

น้ํามันดีเซล น้ํามันหลอลื่น

 - จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกเครื่องพิมพ 60,000        

แผนซีดี เปนตน

กองคลัง

 - จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  เชน กระดาษ ปากกา 50,000        อบต.มวงหมู กองคลัง

แฟมเอกสาร เปนตน

 - จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกเครื่องพิมพ 50,000        

แผนซีดี เปนตน 710,000

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี

โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
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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.

5 สาธารณูปโภคตาง ๆ จายเปนคาสาธารณูปโภค แยกเปน

สํานักปลัด

 - จายเปนคาไฟฟาสําหรับสํานักงานและอาคารอื่น ๆ 370,000      อบต.มวงหมู สํานักปลัด

ที่อยูในความรับผิดชอบของทองถิ่น

 - จายเปนคาน้ําประปาสํานักงานและอาคารสถานที่ใน 15,000        

ความรับผิดชอบของทองถิ่น

 - จายเปนคาโทรศัพทที่ใชในราชการ ที่ทําการ อบต. และ 6,000         

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 10,000        

จดหมาย อากรแสตมป คาลงทะเบียน คาบริการเชาตู

ไปรษณีย เปนตน

6 บํารุงรักษาและซอมแซม  - จายเปนคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษา 20,000        อบต.มวงหมู สํานักปลัด

(น.96 ลําดับ 7) ครุภัณฑ เปนตน

 - คาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑยานพาหนะและ 150,000      สํานักปลัด

ขนสงอันเปนทรัพยสินของทองถิ่น

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี

โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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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.

 - คาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ อาคารสํานักงาน 60,000        กองคลัง

ที่ดินและสิ่งกอสราง และอื่น ๆ อันเปนทรัพยสิน 686,000      

ของทองถิ่น

 - คาซอมแซม บํารุงรักษาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่ง 150,000      กองชาง

กอสรางอีนเปนทรัพยสินของทองถิ่น

7 การพัฒนาประสิทธิภาพ  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการ 400,000      อบต.มวงหมู กองคลัง

การจัดเก็บรายได กิจกรรมการพัฒนาขอมูลระบบ และคาใชจายอื่น

(น.96 ลําดับ 8) ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ

รายไดและคาธรรมเนียมตาง ๆ และโครงการจัดทํา

หรือปรับขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

และจัดทําฐานขอมูลในการจัดเก็บรายได เชน 

การจัดทําฐานขอมูลที่ดินและสิ่งปลูกสราง เพื่อรองรับ

การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางตามที่กฎหมาย

กําหนด และการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษี

และสิ่งปลูกสราง ฯลฯ

8 การจัดการเลือกตั้งทองถิ่น  - จายเปนคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งทองถิ่น 100,000      อบต.มวงหมู สํานักปลัด

(น.96 ลําดับ 9) ตามที่ กกต.กําหนด การรณรงค ประชาสัมพันธ

ใหความรูแกประชาชน เปนตน

ขอมูลขาวสารแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิและหนาที่

และการมีสวนรวมทางการเมือง เปนตน 500,000      

11,653,996  

 -29-

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี

โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



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) 1,657,216    อบต.มวงหมู กองชาง

บุคลากร อบต.  - คาตอบแทนและเงินชวยเหลือ 132,000      

(น.98 ลําดับ 1)  - จายเปนคาจางเหมาบริการ 150,000      

 - จายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 14,454        

2 เสริมสรางองคความรูของ  - จายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน 10,000        อบต.มวงหมู กองชาง

บุคลากร คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ ของพนักงานสวนตําบล

พนักงานจางและลูกจางประจํา

 - จายเปนคาธรรมเนียมในการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 15,000        

ของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง

และคาธรรมเนียมในการรังวัดแนวเขตที่สาธารณะอื่นๆ 

ที่เกี่ยวของ

3 จัดซื้อวัสดุตาง ๆ จัดซื้อวัสด ุแยกเปน อบต.มวงหมู กองชาง

 - จัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา 50,000        

แฟม เอกสาร เปนตน

 - จัดซื้อวัสดุกอสราง เชน อิฐ ลูกรัง สี กระเบื้อง 50,000        

เปนตน

 - จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน 50,000        

น้ํามันดีเซล แกส น้ํามันเครื่อง เปนตน

 - จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกเครื่องพิมพ 50,000        

แผนซีดี เปนตน

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี
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โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

   5.2 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.

4 ปรับปรุงปายบานเลขที่ 1. จัดทําเสาปายปกเดี่ยว จํานวน 23 ชุด 59,200        หมู 1-5 ต.มวงหมู กองชาง

(น.98 ลําดับ 4) 2. จัดทําแผนปายชื่อ-บานเลขที่ จํานวน 79 แผน

5 คาออกแบบ คาควบคุม จายเปนคาจางออกแบบ จางควบคุมงานใหแก 20,000        อบต.มวงหมู กองชาง

งานที่จายใหแกเอกชน เอกชนหรือนิติบุคคล

2,257,870    

   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  - คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนการประชาคม 10,000 อบต.มวงหมู สํานักปลัด

ของประชาชนในการพัฒนา ทุกระดับ ทั้งการจัดทําแผนและสรางความรับรู

ทองถิ่น สูชุมชนในระดับพื้นที่ผานการประชาคม เชน

การจัดทําขอบัญญัติทองถิ่น เปนตน

2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร  - จายเปนคาใชจายในการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 200,000      อบต.มวงหมู สํานักปลัด

ขององคกรในชุมชน ใหกับกลุมและองคกรในชุมชนเพื่อเสริมสรางความรู

ในการบริหารงานและพัฒนากลุมและองคกร

210,000

โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี

โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

   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 สนับสนุนกองทุน  ดําเนินการจายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 305,505 กองทุนสวัสดิการชุมชน สํานักปลัด

สวัสดิการชุมชน ตําบลมวงหมู ต.มวงหมู

2 สมทบกองทุนเงินทดแทน จายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของ 4,670         สํานักงานประกันสังคม สํานักปลัด

พนักงานจาง

310,175

โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ



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 เครื่องถายเอกสาร เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) 100,000       อบต.มวงหมู สํานักปลัด

(น.125 ลําดับ 33) ความเร็ว 20 แผนตอนาที จํานวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ ดังนี้

 1. ขนาดที่กําหนดเปนขนาดความเร็วขั้นต่ํา

 2. เปนระบบมัลติฟงชั่น

 3. เปนระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ยอ-ขยายได

2 เครื่องสํารองไฟฟา เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 1 kVA  จํานวน 2 เครื่อง 11,800         อบต.มวงหมู กองคลัง

(น.127 ลําดับ 35) เครื่องละ 5,900 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน

ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร ดังนี้

 1. มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 kVA

(600 Watts)

 2. สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที

3 ตูเหล็ก 2 บานเปด มอก. ขนาด 2 บาน (มอก.) 11,000         อบต.มวงหมู กองคลัง

จํานวน 2 หลัง  1) มีมือจับชนิดบิด

(น.128 ลําดับ 39)  2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น

 3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

11,000         
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี

ครุภัณฑ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



แบบ ผด.02/1

2. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

   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 โคมไฟฟาสาธารณะ โคมอลูมิเนียมขึ้นรูป คุณภาพทนกัดกรอน 29,500         อบต.มวงหมู กองชาง

(น.109 ลําดับ 4) ขั้วหลอดชนิดบิดล็อค G13 มาตรฐาน ฝาครอบ

กรองแสงทําจากพลาสติกใสทนความรอน

การใชงานเปนโคมที่ยึดติดกับเสาไฟฟาหรือ

กําแพงรั้ว

29,500         
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี

ครุภัณฑ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



ประเภทครุภัณฑ จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ หนวยงานรับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑสํานักงาน 3                        122,800                          สํานักปลัด

กองคลัง

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 1                        29,500                            กองชาง

รวม 4                       152,300                        

บัญชีสรุปจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี


