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ค ำน ำ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด 5 ข้อ 26 และข้อ12 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ก าหนดให้ท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  

ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงหมู่  เป็นไปตามระเบียบและเพ่ือให้การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ให้
เกิดประโยชน์มีประสิทธิภาพ สามารถติดตามและประเมินผลได้  ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการ
จริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงหมู่ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อให้แนวทางในการด าเนินงานมี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นสามารถท าการประเมินผลได้เมื่อสิ้นปีงบประมาณเพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

  องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงหมู่   จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ฉบับนี้ขึ้นเพ่ือประโยชน์ต่อ
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 

 
 
            องค์การบริหารส่วนต าบลมว่งหมู ่
                        
 
 
 

อนุมัติ 
 

( นายพัดสา   ตรงดี ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงหมู่ 
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สำรบัญ 

                           หน้ำ 

   ส่วนที่  1 
   บทน า                                1                
   วัตถุประสงคข์องแผนด าเนนิการ         1                     
   ขั้นตอนการจดัท าแผนการด าเนินงาน        2         
   ประโยชนข์องแผนการด าเนนิงาน        4    
   
   ส่วนที่  2 

บัญชีสรปุจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.01)   5 
   บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.02)   7 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน      
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม     
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบรหิารและการจดัการ 
   บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนนิการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.02/1)  29 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
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แผนกำรด ำเนินงำน 

ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลม่วงหมู่   อ ำเภอเมืองสงิห์บุรี  จังหวัดสงิห์บุรี 

  บทน ำ 
  แผนการด าเนินงานเป็นแผนที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนทีข่อง
องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงหมู่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส าหรับเป็นทางแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนและสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และท าให้การติดตาม ประเมินผลมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจึงจัดท าแผนด าเนินงาน   
ฉบับนี้ขึ้น 

 
  วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

1. เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการปฏิบัติงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. เพื่อก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาให้เป็นรูปธรรมชัดเจน  สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเกิดผลที่ชัดเจน 
3. เพื่อก าหนดแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เพื่อให้สามารถบริหารงานได้ตามก าหนดเวลาและความต้องการของประชาชน 
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 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

 ขั้นตอนท่ี  1  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการด าเนินการจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ซึ่งมี 
โครงการ/กิจกรรม ที่องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงหมู่ด าเนินการเองและโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาด าเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารสว่น
ต าบลม่วงหมู่ 
 

 ขั้นตอนท่ี  2  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน ซึ่งพิจารณาตามข้อบัญญัติงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

การพัฒนาและแผนงานตามงบประมาณรายจ่าย 
 
 ขั้นตอนท่ี  3  การประกาศแผนการด าเนินงาน 

  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือประกาศใช้ และปิดประกาศโดยเปิดเผยให้
สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงหมู่ ได้จัดท าแผนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนงาน
ตามงบประมาณรายจ่าย โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงานดังนี้  
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จำกขั้นตอนกำรท ำแผนกำรด ำเนินงำนสำมำรถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดงันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุน 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอ่ืน 

 

ท าร่างแผนการด าเนินงาน 

 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการ
ด าเนินงาน 

 

เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
ให้ความเห็นชอบ 

 

ประกาศใช้ 
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  ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

1. เป็นการจดัสรรทรัพยากรใหก้ับประชาชนได้ทัว่ถึงกันเพือ่ความเปน็ธรรม 
2. เป็นตัวชีว้ดัความสามารถในการใหบ้ริการและตอบสนองความตอ้งการของประชาชนตามเป้าหมาย 
3. แสดงถึงภารกิจต่อสังคมตามวิสัยทัศน์  นโยบาย  และแผนงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
4. มีแนวทางการด าเนนิงานและสนับสนุนแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัสิงห์บรุี เกดิประโยชน์อย่างมีประสิทธภิาพต่อประชาชนอย่าง

สูงสุด 
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ส่วนที่ 2 บัญชโีครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

 

 

 

 

 

 



แบบ ผด.01

จ ำนวนโครงกำรที่ คิดเปน็ร้อยละของ จ ำนวน คิดเปน็ร้อยละของ

ด ำเนินกำร โครงกำรทั้งหมด งบประมำณ งบประมำณทั้งหมด

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 10                       17.55               1,634,000.00           8.83                   กองช่าง

รวม 10                     17.55              1,634,000.00         8.83                  

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

   2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1                        1.75                 10,000.00               0.05                   กองคลัง,ส านักปลัด

   2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 3                        5.26                 600,000.00             3.25                   ส านักปลัด, กองช่าง

   2.3 แผนงานการเกษตร 1                        1.75                 10,000.00               0.05                   ส านักปลัด, กองช่าง

รวม 5                       8.76               620,000.00           3.35                  

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต

   3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1                        1.75                 100,000.00             0.54                   ส านักปลัด

   3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7                        12.29               720,000.00             3.89                   ส านักปลัด

   3.3 แผนงานการศึกษา 5                        8.77                 1,280,490.00           6.93                   ส านักปลัด

   3.4 แผนงานสาธารณสุข 4                        7.02                 802,843.00             4.34                   ส านักปลัด

   3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3                        5.26                 470,000.00             2.54                   ส านักปลัด

   3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4                        7.02                 250,000.00             1.35                   ส านักปลัด
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บญัชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลม่วงหมู่

ยุทธศำสตร/์แผนงำน
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผด.01

จ ำนวนโครงกำรที่ คิดเปน็ร้อยละของ จ ำนวน คิดเปน็ร้อยละของ

ด ำเนินกำร โครงกำรทั้งหมด งบประมำณ งบประมำณทั้งหมด

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต

   3.9 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3                        5.26                 335,000.00             1.81                   ส านักปลัด

   3.10 แผนงานงบกลาง 3                        5.26                 9,729,561.00           52.60                  ส านักปลัด,กองช่าง

รวม 30                     52.63              13,687,894.00       74.00                

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ

    4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.75                 20,000.00               0.11                   ส านักปลัด

รวม 1 1.75               20,000.00             0.11                  

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบบริหำรและกำรจัดกำร

    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 6 10.54               1,805,000.00           9.758                  ส านักปลัด,กองคลัง

    5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.75                 150,000.00             0.811                  กองชา่ง

    5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 3.51                 265,000.00             1.433                  ส านักปลัด,

    5.4 แผนงานงบกลาง 2 3.51                 315,360.00             1.705                  ส านักปลัด

รวม 11 19.31              2,535,360.00         13.71                

รวมทั้งสิ้น 57                     100.00            18,497,254.00       100.00              

 -6-

ยุทธศำสตร/์แผนงำน
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผด.02

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน
รายละเอยีดของกจิกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

เกดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา จดัซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุเพือ่ใชใ้นการซ่อมแซม 150,000      หมูท่ี ่1-5 ต.ม่วงหมู่ กองชา่ง

ไฟฟ้าสาธารณะ และ และบ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะให้ใชก้ารได้ดี

เสียงตามสายภายในต าบล

(น.48 ล าดับ 1)

2 กอ่สร้างถนนคอนกรีต โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวาง 477,000      บริเวณซอยบ้าน กองชา่ง

เสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ ท่อระบายน้ าซอยบ้านนางแม้น เกดิเจริญ หมูท่ี ่5 นางแม้น  เกดิเจริญ

ระบายน้ า หมูท่ี ่5 ประกอบด้วยงานดังนี้ หมู ่5 ต.ม่วงหมู่

(แกไ้ข 2/2563 น.3 1.งานกอ่สร้างถนน คสล.กว้าง 2.50 ม. ยาว 80.00 ม.

ล าดับ 4) หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินลูกรังเฉล่ียขา้งละ 0.20 ม.

หรือมีพืน้ทีผิ่วจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 200.00 ตร.ม.

2.งานวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด 0.40 ม. จ านวน

72 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาดกว้าง 1.10 ม.

ยาว 1.10 ม. จ านวน 8 บ่อ (รายละเอยีดตามแบบ

อบต.ม่วงหมู่)
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บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลมว่งหมู ่อ าเภอเมอืงสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



แบบ ผด.02

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน (ตอ่)
รายละเอยีดของกจิกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

เกดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างภายในศาลารวมใจ หมูท่ี ่5 27,000        ศาลารวมใจ กองชา่ง

ภายในศาลารวมใจ หมูท่ี ่5 ประกอบด้วยงานดังนี้ หมูท่ี ่5 ต.ม่วงหมู่

(น.61 ล าดับ 32) 1.งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าพร้อมติดต้ังตู้ควบคุม

ระบบและอปุกรณ์ไฟฟ้าทดแทนของเดิม จ านวน

1 อาคาร

2.งานติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างจ านวน 12 ชดุ

3.งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าพัดลมเพดานเดิม

จ านวน 4 ชดุ โคมไฟเดิม จ านวน 2 ชดุ

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.ม่วงหมู่)

4 กอ่สร้างถนนคอนกรีต กอ่สร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยมหา 439,000      บริเวณซอย กองชา่ง

เสริมเหล็ก หมูท่ี ่5 ประเทือง หมูท่ี ่5 โดยกอ่สร้างถนน คสล.กว้าง มหาประเทือง

(น.63 ล าดับ 39) กว้าง 3.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. หมู ่5 ต.ม่วงหมู่

ไหล่ทางหินลูกรังเฉล่ียขา้งละ 0.30 ม. หรือมีพืน้ที่

ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 606.00 ตร.ม.

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.ม่วงหมู่)
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บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลมว่งหมู ่อ าเภอเมอืงสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



แบบ ผด.02

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน (ตอ่)
รายละเอยีดของกจิกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

เกดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 กอ่สร้างถนนคอนกรีต กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 95,000        บริเวณซอยวัดหลวง กองชา่ง

เสริมเหล็ก หมูท่ี ่5 วัดหลวง หมูท่ี ่5 โดยกอ่สร้างถนน คสล.กว้าง หมู ่5 ต.ม่วงหมู่

(น.64 ล าดับ 44) 3.00 ม. ยาว 45.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง

หินลูกรังเฉล่ียขา้งละ 0.30 ม. หรือมีพืน้ทีผิ่วจราจร

คสล.ไม่น้อยกว่า 135.00 ตร.ม. (รายละเอยีด

ตามแบบ อบต.ม่วงหมู่)

6 ร้ือถอนพร้อมติดต้ัง ร้ือถอนพร้อมติดต้ังโรงจอดรถภายในทีท่ าการ 121,000      อบต.ม่วงหมู่ กองชา่ง

โรงจอดรถภายในทีท่ าการ อบต.ม่วงหมู ่บริเวณด้านหลังทีท่ าการ อบต. .

อบต.ม่วงหมู ่หมูท่ี ่4 โดยการร้ือถอนพร้อมติดต้ังโรงจอดรถ ขนาดกว้าง

(เพิม่เติม 1/2562 หน้า 5 6.00 ม. ยาว 17.50 ม.

ล าดับ 4

7 ปรับปรุงระบบประปา ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน บริเวณคันคลอง 121,000      หมู ่3 ต.ม่วงหมู่ กองชา่ง

หมูบ่้าน หมูท่ี ่3 ชลประทาน 8 ซ้าย หมูท่ี ่3 ประกอบด้วยงาน

เปล่ียนท่อเมนประปา PVC ขนาด 2 นิว้ ชั้น 8.5

ระยะทางยาวรวม 976 ม. (รายละเอยีดตามแบบม่วงหมู่)
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บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลมว่งหมู ่อ าเภอเมอืงสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



แบบ ผด.02

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน (ตอ่)
รายละเอยีดของกจิกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

เกดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 ปรับปรุงลานกฬีา ปรับปรุงลานกฬีาอเนกประสงค์ บริเวณลาน 72,000        บริเวณศาลาอเนก กองชา่ง

อเนกประสงค์ หมูท่ี ่4 คอนกรีตด้านหลังศาลาอเนกประสงค์ หมูท่ี ่4 ประสงค์ หมูท่ี ่4

(น.65 ล าดับ 45) โดยด าเนินการทาสีลานคอนกรีตพร้อมตีเส้นสนาม ต.ม่วงหมู่

ขนาดกว้าง 15.00 ม. ยาว 30.00 ม. หรือมีพืน้ที่

ทาสีไม่น้อยกว่า 450.00 ตร.ม. (รายละเอยีดตามแบบ

อบต.ม่วงหมู่)

9 ติดต้ังฝาตะแกรงเหล็ก ติดต้ังฝาตะแกรงเหล็กบ่อพักท่อระบายน้ า บริเวณ 33,000 บริเวณซอยบ ารุงธรรม กองชา่ง

บ่อพักท่อระบายน้ า ภายในซอยบ ารุงธรรม หลังป้อมต ารวจชมุชนเดิม หมูท่ี ่3 ต.ม่วงหมู่

หมูท่ี ่3 หมูท่ี ่3 โดยปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็กบ่อพัก คสล.

(เพิม่เติม คร้ังที ่1/2562 เดิม ขนาดกว้าง 0.90 ม. ยาว 0.90 ม. จ านวน 7 ฝา

หน้า 4 ล าดับ 3) (รายละเอยีดตามแบบ อบต.ม่วงหมู่)
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บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลมว่งหมู ่อ าเภอเมอืงสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



แบบ ผด.02

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน (ตอ่)
รายละเอยีดของกจิกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

เกดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

10 ปรับปรุงเสาหลักน าโค้ง ปรับปรุงเสาหลักน าโค้ง พร้อมป้ายจราจรเดิม บริเวณ 99,000 บริเวณประตูน้ าแม่น้ า กองชา่ง

พร้อมป้ายจราจรเดิม ถนนสายทาง สห.ถ.33005 บริเวณประตูน้ าแม่น้ า ลพบุรี-สุดเขตพืน้ที่

หมูท่ี ่4 ลพบุรี-สุดเขตพืน้ทีห่มูท่ี ่4 ประกอบด้วยงานดังนี้ หมูท่ี ่4 ต.ม่วงหมู่

(น.77 ล าดับ 10) 1.งานร้ือถอนเสาหลักน าโค้ง พร้อมติดต้ังเสาหลัก

น าโค้ง จ านวนรวม 57 หลัก

2.งานร้ือถอนเสาป้ายจราจรเดิม พร้อมติดต้ังป้าย

จราจร(แบบป้ายเด่ียว) จ านวน 11 ชดุ

3.ตีเส้นชะลอความเร็ว (Rumble Strips) จ านวน

6 ชดุด้วยสีเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง สีขาว

หนา 5 มม. จ านวน 6 แห่ง ขนาดแถบกว้าง 0.10 ม.

ยาว 2.60 ม. พืน้ทีร่วม 15.60 ตร.ม.

รวม 10 1,634,000   
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บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลมว่งหมู ่อ าเภอเมอืงสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



แบบ ผด.02

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

2.1 แผนงาน บริหารงานทัว่ไป
รายละเอยีดของกจิกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

เกดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร  - จดัซ้ือวัสดุเพือ่การเกษตร เชน่ ยาก าจดัวัชพืช ปุย๋ 10,000        อบต.ม่วงหมู่ ส านักปลัด

(น.69 ล าดับ 2) เป็นต้น

รวม 1 10,000       

2.2 แผนงาน เคหะและชมุชน
ล าดับ รายละเอยีดของกจิกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 ค่าใชจ้า่ยในการบริหาร  - จา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการบริหารจดัการขยะในชมุชน 50,000        หมูท่ี ่1-5 ส านักปลัด

จดัการขยะในชมุชน เชน่ กจิกรรมคัดแยกขยะ กจิกรรมรณรงค์ การจดัซ้ือ ต.ม่วงหมู่

(น.69 ล าดับ 1) วัสดุ เป็นต้น

2 จา้งเหมาบริการ  - ค่าจา้งเหมาคนงานจดัเกบ็ขยะ คนขบัรถขยะ 500,000      หมูท่ี ่1-5 ส านักปลัด

(น.70 ล าดับ 2) ค่าบริการก าจดัขยะมูลฝอย และค่าใชจ้า่ยอื่น ๆ ต.ม่วงหมู่

ทีเ่กี่ยวขอ้ง

3 ปรับภูมิทัศน์พืน้ที่  - ด าเนินการจดักจิกรรมในการปรับภูมิทัศน์ 50,000 หมูท่ี ่1-5 กองชา่ง

ต าบลม่วงหมู่ ทางสาธารณะ แม่น้ า คูคลอง บ ารุงรักษาสวนสาธารณะ ต.ม่วงหมู่

(น.70 ล าดับ 3) รายจา่ยอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง

รวม 3 600,000     

โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลมว่งหมู ่อ าเภอเมอืงสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ที่
โครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



แบบ ผด.02

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

2.3 แผนงานการเกษตร
รายละเอยีดของกจิกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

เกดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 โครงการรักน้ า รักป่า  - ด าเนินกจิกรรมเพิม่พืน้ทีสี่เขยีว ปลูกต้นไม้ 10,000        หมูท่ี ่1-5 ส านักปลัด

รักแผ่นดิน ในพืน้ที ่เป็นต้น ต.ม่วงหมู่

(น.73 ล าดับ 1)

รวม 1 10,000       

องค์การบริหารส่วนต าบลมว่งหมู ่อ าเภอเมอืงสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564



แบบ ผด.02

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชวีติ

   3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ล าดับ รายละเอยีดของกจิกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 ค่ารับรองและพิธีการ  - ค่ารับรอง จา่ยเป็นค่าอาหาร อาหารว่างพร้อม 100,000      อบต.ม่วงหมู่ ส านักปลัด

(น.74 ล าดับ 1) เคร่ืองด่ืม ค่าของขวัญ พิมพ์เอกสาร ค่าใชจ้า่ยทีเ่กี่ยวเนือ่ง

กบัการเล้ียงรับรอง รวมทัง้ค่าบริการ และค่าใชจ้า่ยอื่นๆ 

ทีจ่ าเป็นเพือ่ต้อนรับบุคคล กลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคล

ทีม่านิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษา

ดูงานหรือเพือ่จา่ยเป็นค่าเล้ียงรับรองการประชมุสภาฯ

 - ค่าใชจ้า่ยในการจดังานรัฐพิธี/พิธีทางศาสนา และ

พิธีส าคัญ เชน่ ค่าพวงมาลา พานพุม่ดอกไม้ เป็นต้น

รวม 1 100,000     

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลมว่งหมู ่อ าเภอเมอืงสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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แบบ ผด.02

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชวีติ

   3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
รายละเอยีดของกจิกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

เกดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ จา่ยเป็นค่าตอบแทน อปพร.ตามค าส่ังของ อปท. 220,000      ต.ม่วงหมู่ ส านักปลัด

ราชการอนัเป็นประโยชน์ และโครงการอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง

(น.75 ล าดับ 1)

2 สนับสนุนการบริหารศูนย์ ค่าใชจ้า่ยในการจดัประชมุและส่งเสริมสนับสนุนการ 5,000         ศูนย ์อปพร. ส านักปลัด

อปพร.อบต.ม่วงหมู่ บริหารงานของศูนย ์อปพร. อบต.ม่วงหมู่ อบต.ม่วงหมู่

(น.75 ล าดับ 2)

3 ฝึกอบบรมและพัฒนา  - ด าเนินการจดัอบรม อปพร. อบรมทบทวน 150,000      อบต.ม่วงหมู่ ส านักปลัด

ศักยภาพ อปพร. และค่าใชจ้า่ยอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งในการพัฒนา

(น.75 ล าดับ 3) ศักยภาพของสมาชกิอาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน

4 ป้องกนัและลดอบุัติเหตุ  - ด าเนินกจิกรรมในการป้องกนัและลดอบุัติเหตุ 50,000        อบต.ม่วงหมู่ ส านักปลัด

ทางถนน ทางถนนในชว่งวันหยดุเทศกาลและรายจา่ยอื่น ๆ

(น.75 ล าดับ 4) ทีเ่กี่ยวขอ้ง
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บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารสว่นต าบลม่วงหมู ่อ าเภอเมืองสงิห์บุรี จงัหวดัสงิห์บุรี

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



แบบ ผด.02

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชวีติ

   3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
รายละเอยีดของกจิกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

เกดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 จดัซ้ือวัสดุ  - จดัซ้ือวัสดุเคร่ืองดับเพลิง 5,000         อบต.ม่วงหมู่ ส านักปลัด

(น.75 ล าดับ 5)    ด าเนินการจดัซ้ือวัสดุเคร่ืองดับเพลิง เชน่ สายส่ง

ดับเพลิง น้ ายาเคมี เป็นต้น

6 บริหารจดัการระบบ  - ค่าใชจ้า่ยในการบริหารจดัการระบบแพทยฉ์กุเฉนิ 190,000      อบต.ม่วงหมู่ ส านักปลัด

แพทยฉ์กุเฉนิ เชน่ ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าจา้งเหมาบริการและ

(น.76 ล าดับ 6) ค่าใชจ้า่ยอี่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง

7 ฝึกอบรมชดุปฏิบัติการ  - ค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรมชดุปฏิบัติการจติอาสา 100,000      อบต.ม่วงหมู่ ส านักปลัด

จติอาสาภัยพิบัติ ประจ า ภัยพิบัติฯ หลักสูตรทบทวนตามทีก่รมป้องกนัและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บรรเทาสาธารณภัยก าหนด

(เพิม่เติม 3/2563 น.5 ล าดับ1)

รวม 7 720,000     

 -16-

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารสว่นต าบลม่วงหมู ่อ าเภอเมืองสงิห์บุรี จงัหวดัสงิห์บุรี

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



แบบ ผด.02

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชวีติ

   3.3 แผนงานการศึกษา
ล าดับ รายละเอยีดของกจิกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 เสริมสร้างความรู้สู่ชมุชน ด าเนินการจดัซ้ือวารสาร หนังสือพิมพ์และรายจา่ย 100,000 หมูท่ี ่1-5 ส านักปลัด

(น.82 ล าดับ 3) อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งส าหรับทีอ่า่นหนังสือพิมพ์ประจ าหมูบ่้าน ต.ม่วงหมู่

2 สนับสนุนการบริหาร  - สนับสนุนการบริหารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 118,490      ศพด.บ้านบางเด่ือ ส านักปลัด

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก บ้านบางเด่ือตามภารกจิถา่ยโอนและอ านาจหน้าที่ หมู ่3 ต.ม่วงหมู่

(น.83 ล าดับ 4) ของ อบต.

 -ด าเนินการจา้งเหมาบริการ เชน่ท าความสะอาดอาคาร 150,000      ศพด.บ้านบางเด่ือ ส านักปลัด

สถานที ่และจา้งเหมารถรับส่งนักเรียน และค่าจา้งเหมา หมู ่3 ต.ม่วงหมู่

อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง

 - ด าเนินการจดัซ้ือวัสดุการศึกษาส าหรับศูนย์ 10,000        ศพด.บ้านบางเด่ือ ส านักปลัด

พัฒนาเด็กเล็ก หมู ่3 ต.ม่วงหมู่

3 อดุหนุนโรงเรียนในพืน้ที่ อดุหนุนโรงเรียนตามโครงการอาหารกลางวันเด็กตาม 492,000      ร.ร.วัดพระปรางค์มุนี ส านักปลัด

(น.83 ล าดับ 5) ภารกจิถา่ยโอนด้านการศึกษา ให้กบัโรงเรียนในพืน้ที ่ดังนี้ ร.ร.วัดศรัทธาภิรม

 - โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี 244,000 บาท

 - โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม 248,000 บาท
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บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารสว่นต าบลม่วงหมู ่อ าเภอเมืองสงิห์บุรี จงัหวดัสงิห์บุรี

โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



แบบ ผด.02

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชวีติ

   3.3 แผนงานการศึกษา (ตอ่)
ล าดับ รายละเอยีดของกจิกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ อดุหนุนโรงเรียนในพืน้ทีต่ามโครงการเพิม่ 240,000      ร.ร.วัดพระปรางค์มุนี ส านักปลัด

การเรียนการสอน ประสิทธิภาพการเรียนการสอน กจิกรรมพัฒนาการเรียนรู้ ร.ร.วัดศรัทธาภิรม

(น.83 ล าดับ 6)  - โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี จ านวนเงิน 120,000 บาท

 - โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม จ านวนเงิน 120,000 บาท

5 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ด าเนินการจดักจิกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 170,000 อาคารอเนกประสงค์ ส านักปลัด

(น.84 ล าดับ 9) เฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา

รวม 5 1,280,490   
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บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารสว่นต าบลม่วงหมู ่อ าเภอเมืองสงิห์บุรี จงัหวดัสงิห์บุรี

โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



แบบ ผด.02

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชวีติ

     3.4 แผนงานสาธารณสขุ
ล าดับ รายละเอยีดของกจิกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 รณรงค์ป้องกนัและควบคุม จดัซ้ือสารเคมี จดักจิกรรมรณรงค์ป้องกนัโรคติดต่อ 100,000 หมูท่ี ่1-5 ต.ม่วงหมู่ ส านักปลัด

โรคติดต่อ และรายจา่ยอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง

(น.84 ล าดับ 2)

2 รณรงค์ป้องกนัโรคพิษ  - ค่าจา้งเหมาบริการ โดยจา่ยเป็นค่าส ารวจขอ้มูล 16,800 หมูท่ี ่1-5 ต.ม่วงหมู่ ส านักปลัด

สุนัขบ้า จ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว

(น.85 ล าดับ 3)  - จดัซ้ือวัคซีนป้องกนัและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 84,000        หมูท่ี ่1-5 ต.ม่วงหมู่ ส านักปลัด

3 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) จดัซ้ืออาหารเสริมนมส าหรับเด็กนักเรียนศูนยพ์ัฒนา 502,043 ศพด.บ้านบางเด่ือ, ส านักปลัด

(น.85 ล าดับ 4) เด็กเล็ก โรงเรียนพืน้ที ่และศูนยก์ารศึกษาพิเศษจงัหวัด ร.ร.วัดพระปรางค์มุนี,

สิงห์บุรี ร.ร.วัดศรัทธาภิรม

4 อดุหนุนหมูบ่้านในการ  - จา่ยเป็นเงินอดุหนุนให้กบัหมูบ่้านส าหรับการ 100,000 หมูท่ี ่1-5 ส านักปลัด

ด าเนินโครงการตาม ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ ต.ม่วงหมู่

พระราชด าริด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณสุข

(น.85 ล าดับ 6)

รวม 4 802,843     
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บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
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โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



แบบ ผด.02

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชวีติ

     3.5. แผนงานสงัคมสงเคราะห์
ล าดับ รายละเอยีดของกจิกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จา้งงานส าหรับผู้ด้อย จา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการชว่ยเหลือและสงเคราะห์ 150,000 หมูท่ี ่1-5 ส านักปลัด

โอกาส ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ในพืน้ที ่และการชว่ยเหลือ ต.ม่วงหมู่

(น.86 ล าดับ 2) ประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่อง อปท.

2 ซ่อมแซมบ้านผู้ด้อย จา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส 200,000      หมูท่ี ่1-5 ส านักปลัด

โอกาส เชน่ ค่าแรงงาน ค่าวัสดุกอ่สร้าง และกจิกรรมอื่น ๆ ต.ม่วงหมู่

(น.86 ล าดับ 3) ทีเ่กี่ยวขอ้ง

3 โครงการอาสาสมัคร จา่ยเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 120,000      ต.ม่วงหมู่ ส านักปลัด

บริบาลท้องถิ่นเพือ่ดูแล ในการดูแลผู้สูงอายทุีม่ีภาวะพึง่พิงในระยะยาว

ผู้สูงอายทุีม่ีภาวะพึง่พิง

(เพิม่เติม 3/2563 น.6

ล าดับ 2)

รวม 3 470,000
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บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารสว่นต าบลม่วงหมู ่อ าเภอเมืองสงิห์บุรี จงัหวดัสงิห์บุรี

โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



แบบ ผด.02

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชวีติ

     3.6 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
ล าดับ รายละเอยีดของกจิกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เสริมสร้างและพัฒนา จดักจิกรรมเสริมสร้าง พัฒนาศักยภาพให้กบัเยาวชน 20,000 หมูท่ี ่1-5 ส านักปลัด

ศักยภาพของเยาวชน และส่งเสริมกจิกรรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ ต.ม่วงหมู่

(น.88 ล าดับ 1) เยาวชนต าบลม่วงหมู่

2 กจิกรรมส าหรับเด็ก 1.อบรมเชงิปฏิบัติการ สร้างความรู้ความเขา้ใจเร่ือง 100,000      อบต.ม่วงหมู่ ส านักปลัด

นักเรียนชว่งปิดภาคเรียน จติอาสาดูแลผู้สูงอายุ

(น.88 ล าดับ 2) 2.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัวิชาการ วิชาชพี และกจิกรรม

อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใชช้วีิตประจ าวัน

3. กจิกรรมบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ตามสถานทีต่่าง ๆ

4. ผู้เขา้ร่วมโครงการเป็นนักเรียน นักศึกษา 

3 ส่งเสริมกจิกรรม  - จดักจิกรรมส่งเสริมคุณภาพชวีิตให้กบัผู้สูงอายหุรือ 50,000        หมูท่ี ่1-5 ส านักปลัด

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกจิกรรมอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ต.ม่วงหมู่

(น.88 ล าดับ 5)

4 ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  - ด าเนินการจดักจิกรรมรณรงค์ ป้องกนัแกไ้ขปัญหา 80,000 หมูท่ี ่1-5 ส านักปลัด

ยาเสพติด ยาเสพติด เชน่ โครงการ DARE การจดัท าฐานขอ้มูล ต.ม่วงหมู่

(น.89 ล าดับ 6)  เป็นต้น

รวม 4 250,000     
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บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารสว่นต าบลม่วงหมู ่อ าเภอเมืองสงิห์บุรี จงัหวดัสงิห์บุรี

โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



แบบ ผด.02

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชวีติ

     3.7 แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ
ล าดับ รายละเอยีดของกจิกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ส่งเสริมสนับสนุนงาน  - จดักจิกรรมงานประเพณีและวัฒนธรรม เชน่ 250,000 หมูท่ี ่1-5 ส านักปลัด

ประเพณีและวัฒนธรรม สงกรานต์ เขา้พรรษา ลอยกระทง และสนับสุนน ต.ม่วงหมู่

(น.90 ล าดับ 2) งานประเพณีอื่น ๆ เป็นต้น

2 ส่งเสริมและสนับสนุน  - จา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการจดัแขง่ขนักฬีา จดัส่ง 50,000 หมูท่ี ่1-5 ส านักปลัด

การกฬีาและออกก าลังกาย นักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนั กจิกรรมส่งเสริมการ ต.ม่วงหมู่

ของประชาชน ออกก าลังกายและกจิกรรมอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง

(น.90 ล าดับ 4)

3 อดุหนุนส่วนราชการ  - จา่ยเงินอดุหนุนหน่วยงานราชการตามโครงการ 35,000 ทีท่ าการปกครอง ส านักปลัด

(น.91 ล าดับ 5) จดังานเทศกาลกนิปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี อ าเภอเมืองสิงห์บุรี,

ทีท่ าการปกครอง

จงัหวัดสิงห์บุรี

รวม 3 335,000
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บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารสว่นต าบลม่วงหมู ่อ าเภอเมืองสงิห์บุรี จงัหวดัสงิห์บุรี

โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



แบบ ผด.02

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชวีติ

     3.8 แผนงาน งบกลาง
ล าดับ รายละเอยีดของกจิกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เงินส ารองจา่ย เพือ่จา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยกรณีฉกุเฉนิทีม่ีสาธารณภัย 233,561      หมู ่1-5 ต.ม่วงหมู่ ส านักปลัด

(น.91 ล าดับ 1) เกดิขึ้นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กองชา่ง

เป็นการส่วนรวมกรณีเร่งด่วนซ่ึงมิได้มีการต้ัง

งบประมาณไว้

2 สงเคราะห์เบีย้ยงัชพี 1.ด าเนินการสนับสนุนการสร้างหลักประกนัรายได้ 8,075,600 หมูท่ี ่1-5 ต.ม่วงหมู่ ส านักปลัด

ผู้สูงอาย ุผู้พิการ, ให้แกผู้่สูงอาย ุ

ผู้ป่วยเอดส์ 2. ด าเนินการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ 1,230,400    หมูท่ี ่1-5 ต.ม่วงหมู่ ส านักปลัด

(น.91 ล าดับ 2) ผู้พิการตามภารกจิถา่ยโอนและอ านาจหน้าทีข่อง อบต.

3. ด าเนินการสนับสนุนการสงเคราะห์เบีย้ยงัชพีผู้ป่วย 60,000        หมูท่ี ่1-5 ต.ม่วงหมู่ ส านักปลัด

เอดส์ ตามภารกจิภ่ายโอนและอ านาจหน้าทีข่อง อบต.

3 อดุหนุนกองทุน  - จา่ยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกนัสุขภาพ 130,000 อบต.ม่วงหมู่ ส านักปลัด

หลักประกนัสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงหมู ่

อบต.ม่วงหมู่

(น.91 ล าดับ 3)

รวม 3 9,729,561   
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บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารสว่นต าบลม่วงหมู ่อ าเภอเมืองสงิห์บุรี จงัหวดัสงิห์บุรี

โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



แบบ ผด.02

4.ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

   4.1 แผนงาน สร้างความเขม้เขง็ของชมุชน
ล าดับ รายละเอยีดของกจิกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ส่งเสริมการประกอบอาชพี จดัโครงการ กจิกรรมเพือ่พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชพี 20,000 หมูท่ี ่1-5 ส านักปลัด

และพัฒนารายได้ให้กบั และอบรมให้ความรู้อาชพีเสริมในครัวเรือน ต.ม่วงหมู่

ประชาชน การพัฒนารายได้ เป็นต้น

(น.92 ล าดับ 1)

รวม 1 20,000
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บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารสว่นต าบลม่วงหมู ่อ าเภอเมืองสงิห์บุรี จงัหวดัสงิห์บุรี

โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารและการจดัการ

   5.1 แผนงาน บริหารงานทัว่ไป
ล าดับ รายละเอยีดของกจิกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ค่าจา้งเหมาบริการ   -จา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการจา้งเหมาบริการ เชน่ 150,000      อบต.ม่วงหมู่ ส านักปลัด

(น.95 ล าดับ 1) แม่บ้านท าความสะอาด จา้งถา่ยเอกสาร จา้งท าของ

ค่าเชา่ทรัพยสิ์น ค่าธรรมเนียม ค่าเบีย้ประกนัภัย

และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง

 -จา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบริการ เชน่ จา้งถา่ยเอกสาร 35,000        อบต.ม่วงหมู่ กองคลัง

และค่าจา้งเหมาอื่น ๆ ในราชการ

2 เสริมสร้างความรู้ของ  - จดัอบรมอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานส าหรับ 250,000      อบต.ม่วงหมู่ ส านักปลัด

บุคลากร ผู้บริหาร ทีป่รึกษานายก สมาชกิสภา อบต. ขา้ราชการ กองคลัง

(น.95 ล าดับ 2) ลูกจา้งประจ า พนักงานจา้ง ผู้น าท้องถิ่น และ

ประชาคมหมูบ่้าน เพือ่พัฒนาความรู้ในการพัฒนาท้องถิ่น

3 ประชาสัมพันธ์การด าเนิน  -จดัท าวารสาร ส่ือ โฆษณา ส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ เพือ่ 10,000        อบต. ม่วงหมู่ ส านักปลัด

งานและแผยแพร่ขอ้มูล เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้มูลขา่วสาร รายงานผล

ขา่วสารขององค์กร การปฏิบัติงานของ อบต. 260,000      

(น.95 ล าดับ 3)

 -25-

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารสว่นต าบลม่วงหมู ่อ าเภอเมืองสงิห์บุรี จงัหวดัสงิห์บุรี

โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารและการจดัการ

   5.1 แผนงาน บริหารงานทัว่ไป (ตอ่)
ล าดับ รายละเอยีดของกจิกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 บ ารุงรักษาและซ่อมแซม  - จา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา 150,000      อบต.ม่วงหมู่ ส านักปลัด

(น.96 ล าดับ 7) ครุภัณฑ์ เป็นต้น

 - ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและ 300,000      ส านักปลัด

ขนส่งอนัเป็นทรัพยสิ์นของท้องถิ่น

 - ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ อาคารส านักงาน 60,000        กองคลัง

ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง และอื่น ๆ อนัเป็นทรัพยสิ์นของท้องถิ่น 510,000      

 - ค่าซ่อมแซม บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ทีดิ่นและส่ิง 150,000      กองชา่ง

กอ่สร้างอนีเป็นทรัพยสิ์นของท้องถิ่น

5 การพัฒนาประสิทธิภาพ  - เพือ่จา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการจดัท าโครงการ 400,000      อบต.ม่วงหมู่ กองคลัง

การจดัเกบ็รายได้ กจิกรรมการพัฒนาขอ้มูลระบบ และค่าใชจ้า่ยอื่น

(น.96 ล าดับ 8) ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพัฒนาประสิทธิภาพการจดัเกบ็รายได้

และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และโครงการจดัท าหรือปรับขอ้มูล

แผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพยสิ์นและจดัท าฐานขอ้มูล

ในการจดัเกบ็รายได้เพือ่รองรับการจดัเกบ็ภาษีทีดิ่น

ตามทีก่ฎหมายก าหนด
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บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารสว่นต าบลม่วงหมู ่อ าเภอเมืองสงิห์บุรี จงัหวดัสงิห์บุรี

โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารและการจดัการ

   5.1 แผนงาน บริหารงานทัว่ไป (ตอ่)
ล าดับ รายละเอยีดของกจิกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 การจดัการเลือกต้ังท้องถิ่น  - จา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยส าหรับการเลือกต้ังท้องถิ่น 300,000      อบต.ม่วงหมู่ ส านักปลัด

(น.96 ล าดับ 9) ตามที ่กกต.ก าหนด การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์

ให้ความรู้แกป่ระชาชน เป็นต้น

รวม 6 1,805,000   

   5.2 แผนงาน เคหะและชมุชน
ล าดับ รายละเอยีดของกจิกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ค่าจา้งเหมาบริการ  - จา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบริการ เชน่ ค่าจา้งเคร่ืองจกัร 150,000      อบต.ม่วงหมู่ กองชา่ง

(น.98 ล าดับ 1) ในการท างาน ค่าถา่ยเอกสาร ค่าจา้งท าของทีเ่กี่ยวขอ้ง

ในการปฏิบัติราชการ

 - จา้งเหมา ผู้ชว่ยนายชา่งไฟฟ้าปฏิบัติหน้าทีซ่่อม

บ ารุงไฟฟ้าสาธารณะและเสียงตามสายภายในต าบล

ม่วงหมู่

รวม 1 150,000     

โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารสว่นต าบลม่วงหมู ่อ าเภอเมืองสงิห์บุรี จงัหวดัสงิห์บุรี

โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารและการจดัการ

   5.3 แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
ล าดับ รายละเอยีดของกจิกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วม  - ค่าใชจ้า่ยในการส่งเสริมสนับสนุนการประชาคม 15,000 อบต.ม่วงหมู่ ส านักปลัด

ของประชาชนในการ ทุกระดับ เชน่ การจดัท า ปรับปรุงแผนพัฒนา 

พัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการจดัท าขอ้บัญญัติท้องถิ่น เป็นต้น

(น.100 ล าดับ 1)

2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร  - จา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 250,000      อบต.ม่วงหมู่ ส านักปลัด

ขององค์กรในชมุชน ให้กบักลุ่มและองค์กรในชมุชนเพือ่เสริมสร้างความรู้

(น.101 ล าดับ 3) ในการบริหารงานและพัฒนากลุ่มและองค์กร

รวม 2 265,000     

   5.4 แผนงาน งบกลาง
ล าดับ รายละเอยีดของกจิกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สนับสนุนกองทุน  ด าเนินการจา่ยเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชมุชน 315,360 กองทุนสวัสดิการชมุชน ส านักปลัด

สวัสดิการชมุชน ต าบลม่วงหมู่ ต.ม่วงหมู่

รวม 1 315,360

องค์การบริหารสว่นต าบลม่วงหมู ่อ าเภอเมืองสงิห์บุรี จงัหวดัสงิห์บุรี

โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564



แบบ ผด.02/1

1. ประเภท ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

   1.1 แผนงำน บริหำรงำนทัว่ไป 
งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ตู้เหล็ก 2 บานเปิด มอก. ขนาด 2 บาน (มอก.) 11,000         อบต.ม่วงหมู่ กองคลัง

จ านวน 2 หลัง  1) มีมือจบัชนิดบิด

(เพิม่เติม 1/2562 น.9  2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น

ล าดับ 1)  3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม

รวม 1 11,000        

   1.2 แผนงำน เคหะและชุมชน
งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก จดัซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก ขนาด 8,200          อบต.ม่วงหมู่ กองช่าง

118x40x87 ซม. จ านวน 2 หลัง ๆ ละ 4,100 บาท

รวม 1 8,200          

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอยีดของครุภัณฑ์
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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บญัชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลม่วงหมู่ อ ำเภอเมืองสิงห์บรุี จังหวดัสิงห์บรุี

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอยีดของครุภัณฑ์
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



แบบ ผด.02/1

2. ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่

   2.1 แผนงำน กำรรักษำควำมสงบภำยใน
งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จดัซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขา่ยแบบ 450,000       หมู่ 1,4 ส านักปลัด

มุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร และหมู่ 5

จ านวน 10 ตัว พร้อมอปุกรณ์บันทึกขอ้มูล

ผ่านเครือขา่ยรวมถงึอปุกรณ์ประกอบการติดต้ัง

ตู้ควบคุม เสาพร้อมติดต้ัง ดังนี้

 - หมู่ที ่1 บริเวณคลองชลประทาน 8 ซ้าย

ฝ่ังสายเอเซีย ขาขึ้น 1 จดุ และขาล่อง 1 จดุ

(น.120 ล าดับ 27)

 - หมู่ 4 บริเวณถนนลาดยางเลียบแม่น้ าลพบุรี

ฝ่ังตะวันตก จ านวน 2 จดุ

(น.119 ล าดับ 25)

 - หมู่ 5 บริเวณถนนลาดยางเลียบแม่น้ าลพบุรี

ฝ่ังตะวันตก จ านวน 1 จดุ

รวม 1 450,000      
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บญัชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลม่วงหมู่ อ ำเภอเมืองสิงห์บรุี จังหวดัสิงห์บรุี

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอยีดของครุภัณฑ์
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



แบบ ผด.02/1

3. ประเภทเครือ่งดับเพลิง

   3.1 แผนงำน กำรรักษำควำมสงบภำยใน
งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สายส่งดับเพลิง จดัซ้ือค่าจดัซ้ือสายส่งดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว 8,000          อบต.ม่วงหมู่ ส านักปลัด

ยาว 20 เมตร พร้อมหัวต่อทองเหลือง

รวม 1 8,000          

4. ประภท ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

  4.1 แผนงำน เคหะและชุมชน
งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 รถบรทุกเทท้ายติดเครน เป็นรถยนต์บรรทุกติดต้ังเครนไฮดรอลิคพร้อม 2,500,000     อบต.ม่วงหมู่ กองช่าง

พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟา้ กระเช้า 6 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล มีก าลังแรงม้า

จ านวน 1 คัน ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ติดต้ังเครนไฮดรอลิคพร้อม

(แกไ้ข 2/2563 น.8 กระเช้า สามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 10 เมตร

ล าดับ 2) กระบะบรรทุกสามารถยกเทท้ายได้ มีระบบสัญญาณ

ไฟต่าง ๆ ตามทีก่รมการขนส่งทางบกก าหนดและ

ตามความจ าเป็นในการปฏิบัติงาน ตัวรถและอปุกรณ์

ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมากอ่น

รวม 1 2,500,000    

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอยีดของครุภัณฑ์
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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บญัชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลม่วงหมู่ อ ำเภอเมืองสิงห์บรุี จังหวดัสิงห์บรุี

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอยีดของครุภัณฑ์
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน

ที่ เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร 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 ซ่อมแซมถนนลำดยำง ซ่อมแซมถนนลำดยำง สำย สห.ถ.33001 (ม่วงหมู-่ 4,290,000      ถนนสำย สห.ถ.33001 กองชำ่ง

หมู่ที ่4 บำงตำย่อง) ประกอบด้วยงำนดังนี้ (ม่วงหมู-่บำงตำย่อง) อบต.มว่งหมู่

1.งำนเสำเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กส่ีเหล่ียมตัน ขนำด หมู่ 4 ต.ม่วงหมู่

0.18x0.18x9.00 เมตร จ ำนวน 396 ต้น

2.งำนพืน้คอนกรีตเสริมเหล็กและก ำแพงกันดินยำว

85 เมตร 

3.งำนผิวทำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กวำ้ง 6 เมตร ยำว

85 เมตร หนำ 0.05 เมตร หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกวำ่

510 ตร.ม.

4. งำนผิวไหล่ทำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กวำ้งข้ำงละ

1 แมตร ยำว 85 เมตร หนำ 0.05 เมตร หรือมีพืน้ที่

ไม่น้อยกวำ่ 170 ตร.ม. 
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แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน

ที่ เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร 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.

2 ซ่อมสร้ำงผิวจรำจร ซ่อมสร้ำงผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเลียบ 8,198,000      ถนนเลียบคลองชลประทำน กองชำ่ง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต คลองชลประทำน 8 ซ้ำย(ฝ่ังซ้ำย) หมู่ที ่1,3,4 8 ซ้ำย(ฝ่ังซ้ำย) หมู่ 1,3,4 อบต.มว่งหมู่

หมู่ที ่1,3,4 ทำงหลวงท้องถิ่น สำย สห.ถ.33002 กวำ้ง 5.00 เมตร ทำงหลวงท้องถิ่น สำย

ยำว 2,960 เมตร หนำ 0.05 เมตร ไหล่ทำงกวำ้ง สห.ถ.33002

ข้ำงละ 0.05 เมตร หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกวำ่ 17,760 

ตำรำงเมตร

3 ก่อสร้ำงอำคำรศูนย์พัฒนำ ก่อสร้ำงอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ขนำดไม่เกิน 50 คน 2,028,700      อบต.ม่วงหมู่ กองชำ่ง

เด็กเล็ก ขนำดไม่เกิน (ตอกเสำเข็ม) ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบำงเด่ือ อบต.มว่งหมู่

50 คน จ ำนวน 1 หลัง

โครงกำร
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

หมำยเหตุ
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แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา
ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน

ที่ เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร 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 โครงกำรพัฒนำคุณภำพ จัดซ้ือชุดอุปกรณ์ตำมโครงกำร ประกอบด้วย 30,700          ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ส ำนกัปลัด

กำรศึกษำด้วยเทคโนโลยี  1. โทรทัศน์แอลอีดี แบบ Smart TV หรือ Android TV บ้ำนบำงเด่ือ

สำรสนเทศ DLTV ขนำดไม่ต่ ำกวำ่ 55 นิ้ว 

 2. ชุดรับสัญญำณโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม

 3. เคร่ืองรับสัญญำณภำพดำวเทียม IRD

ทัง้นี้ คุณลักษณะพืน้ฐำนเป็นไปตำมของเขตและ

รำยละเอียดของงำน (Terms of Reference : TOR)

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลม่วงหมู่
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