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    องค=การบริหารส@วนตำบลมุจลนิท= 
     อำเภอท@าวุGง จังหวัดลพบุรี 

 



คำนำ 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว2าด3วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส2วนท3องถ่ิน  

พ.ศ.2548  แก3ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให3องค?กรปกครองส2วนท3องถ่ิน จัดทำแผนการ

ดำเนินงาน  เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่  ซึ่งเปYนการแสดง

การใช3จ2ายเงินตามจริงของงบประมาณรายจ2ายประจำป\ทั้งหมด เพื่อเปYนการลดความซ้ำซ3อนของโครงการและ

เกิดการประสานการทำงานกับหน2วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข3องด3วย  

องค?การบริหารส2วนตำบลมุจลินท?  จึงได3จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำป\งบประมาณ พ.ศ.2563  

เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานและประสานงาน/โครงการกับหน2วยงานที่เกี่ยวข3องต2อไป 

  

             องค?การบริหารส2วนตำบลมจุลินท? 
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ส@วนท่ี  1 
บทนำ 

……………………………………………… 
 
1. บทนำ 
  แผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว3ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว2าด3วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค?กร

ปกครองส2วนท3องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก3ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เปYนแผนการดำเนินงานขององค?การบริหารส2วน

ตำบล ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค?การบริหารส2วน

ตำบลประจำป\งบประมาณน้ัน  จึงเปYนเครื่องมือสำคัญในการบริหารของผู3บริหารท3องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให3เปYนไป

อย2างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเปYนเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล ดังน้ันแผนการ

ดำเนินงาน จึงมีแนวทางในการจัดทำดังน้ี   

  1. เปYนแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเปYนแผนดำเนินการ  

  2. จัดทำหลังจากที่ได3มีการจัดทำงบประมาณรายจ2ายประจำป\ งบประมาณรายจ2ายเพิ่มเติม งบประมาณ

จากเงินสะสม หรือได3รับแจ3งแผนงานและโครงการจากหน2วยงานราชการส2วนกลาง ส2วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน2วยงาน

ต2างๆ  

  3. แสดงถึงเปjาหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินการจริง  

  4. เปYนการรวบรวมข3อมูลจากทุกส2วนราชการที่จะเข3ามาดำเนินการในพื้นที่องค?กรปกครองส2วนท3องถิ่น 
 

2. วัตถุประสงค=ของแผนการดำเนินงาน 
  1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ

องค?การบริหารส2วนตำบลมุจลินท?  ทำให3แนวทางในการดำเนินงานขององค?การบริหารส2วนตำบลมุจลินท? มีความชัดเจนในการ

ปฏิบัติมากขึ้น   

2. เพื่อใช3เปYนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล เน่ืองจากมีการจำแนกรายละเอียดต2างๆ ของ

แผนงาน/โครงการ  จึงทำให3การติดตามและประเมินผลมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 
 

3. ข้ันตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว2าด3วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส2วนท3องถิ่น พ.ศ. 2548  และ

แก3ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ข3อ 26 และข3อ 27 ได3กำหนดให3การจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 

  ข3อ  26   

  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท3องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค?กร

ปกครองส2วนท3องถิ่น หน2วยราชการส2วนกลาง ส2วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน2วยงานอ่ืน ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค?กร

ปกครองส2วนท3องถิ่นแล3วจัดทำร2างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท3องถิ่น 

  2. คณะกรรมการพัฒนาท3องถิ่นพิจารณาร2างแผนการดำเนินงาน แล3วเสนอผู3บริหารท3องถิ่นประกาศเปYน

แผนการดำเนินงาน ทั้งน้ีให3ปlดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห3าวันนับแต2วันที่ประกาศ เพื่อให3ประชาชนในท3องถิ่น

ทราบโดยทั่วกันและต3องปlดประกาศไว3อย2างน3อยสามสิบวัน 
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ข3อ  27  แผนการดำเนินงานให3จัดทำให3แล3วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต2วันที่ประกาศใช3งบประมาณ

รายจ2ายประจำป\  งบประมาณรายจ2ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได3รับแจ3งแผนงานและโครงการจากหน2วย

ราชการส2วนกลาง ส2วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน2วยงานอ่ืนๆ ที่ต3องดำเนินการในพื้นที่องค?กรปกครองส2วนท3องถิ่นใน

ป\งบประมาณน้ัน    

  การขยายเวลาการจัดทำและการแก3ไขแผนการดำเนินงาน เปYนอำนาจของผู3บริหารท3องถิ่น  
 

4. ประโยชน=ของแผนการดำเนินงาน 
  1. ผู3บริหารท3องถิ่น สามารถนำแผนการดำเนินงานไปใช3ในการควบคุมการดำเนินงานขององค?การบริหาร

ส2วนตำบลให3เปYนไปอย2างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเกิดความร2วมมือกันในการทำงานระหว2างหน2วยงานต2างๆ ทำให3

ประชาชนได3รับประโยชน?สูงสุด   

  2. เกิดความสะดวกในการติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในป\

น้ัน 

 

……………………………………………………….. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



ส"วนที่  2                      แบบ ผด.01 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน ประจำปDงบประมาณ พ.ศ.2563  
องคKการบริหารส"วนตำบลมุจลนิทK  อำเภอท"าวุOง  จังหวัดลพบุรี 

  

ยุทธศาสตรK/แผนงาน 
จำนวนโครงการ 

ท่ีดำเนินการ 
คิดเปSนรOอยละของ
โครงการท้ังหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

คิดเปSนรOอยละของ  
งบประมาณท้ังหมด 

หน"วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

1.  ยุทธศาสตรKการพัฒนาดOานโครงสรOางพ้ืนฐาน 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

7 

 

10.45 

 

946,000 

 

9.11 

 

กองช:าง 

     1.2 แผนงานการพาณิชยA - - - -  

     1.3 แผนงานการเกษตร 1 1.49 200,000 1.93 กองช:าง 

รวม 8 11.94 1,146,000 11.04  
2.  ยุทธศาสตรKการพัฒนาดOานการส"งเสริมคุณภาพชีวิต 
     2.1 แผนงานการศึกษา 

 

9 

 

13.43 

 

1,141,000 

 

10.99 

 

สำนักงานปลัด 

     2.2 แผนงานสาธารณสุข 5 7.46 240,000 2.31 สำนักงานปลัด 

     2.3 แผนงานสังคมสงเคราะหA 3 4.48 35,000 0.34 สำนักงานปลัด 

     2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 7 10.45 168,000 1.62 สำนักงานปลัด 

     2.5 แผนงานสรSางความเขSมแข็งของชุมชน 2 2.99 89,000 0.86 สำนักงานปลัด 

     2.6 แผนงานงบกลาง 4 5.97 5,684,000 54.76 สำนักงานปลัด 

รวม 30 44.78 7,357,000 70.88  
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ยุทธศาสตรK/แผนงาน 
จำนวนโครงการ 

ท่ีดำเนินการ 
คิดเปSนรOอยละของ
โครงการท้ังหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

คิดเปSนรOอยละของ  
งบประมาณท้ังหมด 

หน"วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

3.  ยุทธศาสตรKการพัฒนาดOานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบรOอย 
     3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

 

4 

 

 

5.97 

 

 

100,000 

 

 

0.97 

 

 

สำนักงานปลัด 

     3.2  แผนงานสรSางความเขSมแข็งของชุมชน 1 1.49 50,000 0.48 สำนักงานปลัด 

รวม 5 7.46 150,000 1.45  
4. ยุทธศาสตรKการพัฒนาดOานเศรษฐกิจและเสริมสรOางความ
เขOมแข็งของชุมชน 
     4.1 แผนงานสรSางความเขSมแข็งของชุมชน 

 

 

7 

 

 

10.45 

 

 

420,000 

 

 

4.04 

 

 

สำนักงานปลัด 

รวม 7 10.45 420,000 4.04  
5. ยุทธศาสตรKการพัฒนาดOานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลOอม  
     5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

     5.2 แผนงานการเกษตร 2 2.99 160,000 1.54 กองช:าง 

     5.3 แผนงานสรSางความเขSมแข็งของชุมชน  6 8.95 85,000 0.82 สำนักงานปลัด 

รวม 8 11.94 245,000 2.36  
6. ยุทธศาสตรKการพัฒนาดOานการบริหารจัดการ 
     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

7 

 

10.45 

 

642,000 

 

6.18 

 

สำนักงานปลัด, 

กองคลัง 

     6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.49 120,000 1.16 กองช:าง 

     6.3 แผนงานงบกลาง 1 1.49 300,000 2.89 สำนักงานปลัด 

รวม 9 13.43 1,062,000 10.23  
รวมท้ังส้ิน 67 100.00 10,380,000 100.00  
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                                                                     แบบ ผด.01/1 

บัญชีสรุปครุภัณฑKและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปDงบประมาณ พ.ศ.2563  

องคKการบริหารส"วนตำบลมุจลินทK  อำเภอท"าวุOง  จังหวัดลพบุรี 
 

ยุทธศาสตรK/แผนงาน 
จำนวนครุภัณฑK 
ท่ีดำเนินการ 

คิดเปSนรOอยละของ
โครงการท้ังหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

คิดเปSนรOอยละของ  
งบประมาณท้ังหมด 

หน"วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

6. ยุทธศาสตรKการพัฒนาดOานการบริหารจัดการ 
     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

8 

 

100 

 

53,100 

 

100 

 

สำนักงานปลัด, กองคลัง 

รวมท้ังส้ิน 8 100 53,100 100  
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                 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                      แบบ ผด.02 
แผนการดำเนินงาน ประจำปDงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคKการบริหารส"วนตำบลมุจลินทK อำเภอท"าวุOง  จังหวัดลพบุรี 
 

1.  ยุทธศาสตรKการพัฒนาดOานโครงสรOางพื้นฐาน 
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

ลำดับ 

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดำเนินการ 

หน:วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการปรับปรุงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู:ที่  8   (ซอยบSานนาย

วิชัย บุญเลิศ) 

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 

48) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 

20/26)        

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู:ที่ 8 

(ซอยบSานนายวิชัย บุญเลิศ) กวSาง 3.00 

เมตร ยาว 87 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

มีพ้ืนที่ไม:นSอยกว:า 261 ตารางเมตร พรSอม

ลงลูกรังไหล:ทาง ขSางละ 0.25 เมตร หรือ

ตามสภาพพ้ืนที่ดำเนินการพรSอมติดตัง้ปgาย

ประชาสัมพันธAโครงการ 1 ปgาย 

(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.มุจลินทA

กำหนด)   

121,000 หมู:ที่  8 กองช:าง             

2 โครงการปรับปรุงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู:ที่  

7  (ซอยขSาง อบต.

มุจลินทA) 

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 

49) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 

20/26)         

ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟiลทAติ

กคอนกรีตทับ หมู:ที่ 7 (ซอยขSาง อบต.

มุจลินทA) มีพ้ืนที่ผิวจราจรแอสฟiลทAติกคอ

นกรีตไม:นSอยกว:า 134  ตารางเมตร (ตาม

แบบที่ อบต.มุจลินทAกำหนด) พรSอมปgาย

ประชาสัมพันธAโครงการ 1 ปgาย 

38,000 หมู:ที่  7  กองช:าง             
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1.  ยุทธศาสตรKการพัฒนาดOานโครงสรOางพ้ืนฐาน 
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

ลำดับ 

ที่ 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดำเนินการ 

หน:วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการปรับปรุงถนน

คอนกรตีเสริมเหล็ก 

หมู:ที่  5  (ซอยเขSา

หมู:บSาน)    

(จากแผนฯ 61-65 

หนSา 50) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 

19/26)        

ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอส

ฟiลทAติกคอนกรีตทับ หมู:ที่ 5  มี

พื้นที่ผิวจราจรแอสฟiลทAติกคอนกรีต

ไม:นSอยกว:า 553  ตารางเมตร (ตาม

แบบที่ อบต.มุจลินทAกำหนด) พรSอม

ปgายประชาสัมพันธAโครงการ 1 ปgาย 

157,000 หมู:ที่  5 กองช:าง             

4 โครงการปรับปรุงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู:ที่ 6 (ซอยศาลา

กลางหมู:บSาน)    

(จากแผนฯ 61-65 

หนSา 50) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 

20/26)         

ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอส

ฟiลทAติกคอนกรีตทับ หมู:ที่ 6  มี

พื้นที่ผิวจราจรแอสฟiลทAติกคอนกรีต

ไม:นSอยกว:า 509  ตารางเมตร (ตาม

แบบที่ อบต.มุจลินทAกำหนด) พรSอม

ปgายประชาสัมพันธAโครงการ 1 ปgาย 

145,000 หมู:ที่  6 กองช:าง             
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1.  ยุทธศาสตรKการพัฒนาดOานโครงสรOางพ้ืนฐาน 
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

ลำดับ 

ที่ 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดำเนินการ 

หน:วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการปรับปรุงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

หมู:ที่ 2 (ซอยบSานนาย

สุชาติ  ชูเทียน)      

(จากแผนฯ 61-65 

หนSา 52) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 

20/26)         

ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอส

ฟiลทAติกคอนกรีตทับ หมู:ที่ 2 (ซอย

บSานนายสุชาติ  ชูเทียน)  มีพื้นที่ผิว

จราจรแอสฟiลทAติกคอนกรีตไม:นSอย

กว:า 509  ตารางเมตร (ตามแบบที่ 

อบต.มุจลินทAกำหนด) พรSอมปgาย

ประชาสัมพันธAโครงการ 1 ปgาย 

57,000 หมู:ที่  6 กองช:าง             

6 โครงการปรับปรุงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู:ที่  3  (ซอยบSาน

นายเสน:หA พรหมญาติ) 

(จากแผนฯ 61-65 

หนSา 52) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 

20/26)         

    

ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอส

ฟiลทAติกคอนกรีตทับ หมู:ที่ 3  (ซอย

บSานนายเสน:หA พรหมญาติ)  มีพื้นที่

ผิวจราจรแอสฟiลทAติกคอนกรีตไม:

นSอยกว:า 150  ตารางเมตร (ตาม

แบบที่ อบต.มุจลินทAกำหนด) พรSอม

ปgายประชาสัมพันธAโครงการ 1 ปgาย 

42,000 หมู:ที่  3 กองช:าง             
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1.  ยุทธศาสตรKการพัฒนาดOานโครงสรOางพ้ืนฐาน 
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

ลำดับ 

ที่ 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดำเนินการ 

หน:วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 ก:อสรSางรางระบาย

น้ำคอนกรีตเสริม

เหล็กแบบฝาท:อ

เหล็ก หมู:ที่ 8  

(จากแผนฯ 61-65 

หนSา 55) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 

หนSา 24/26)         

เพื่อจ:ายเปkนค:าก:อสรSางรางระบาย

น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบฝาท:อ

เหล็ก หมู:ที่ 8 จุดเริ่มตSนบSานนาง

วรรณา  ศิลาวงศAถึงแม:น้ำบางขาม 

กวSางเฉล่ีย 0.40 เมตร ยาว 185 

เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40  เมตร พรSอม

วางท:อคอนกรีตเสริมเหล็กเสSน

ผ:านศูนยAกลาง 0.40 เมตร จำนวน 

33 ท:อน (ตามแบบ อบต.มุจลินทA

กำหนด) พรSอมปgายประชาสัมพันธA

โครงการ 1 ปgาย 

386,000 หมู:ที่ 8  กองช:าง             

รวม 7  โครงการ  946,000               
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     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                      แบบ ผด.02 
แผนการดำเนินงาน ประจำปDงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคKการบริหารส"วนตำบลมุจลนิทK อำเภอท"าวุOง  จังหวัดลพบุรี 
 

1.  ยุทธศาสตรKการพัฒนาดOานโครงสรOางพ้ืนฐาน 
1.3  แผนงานการเกษตร   

ลำดับ 

ที่ 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดำเนินการ 

หน:วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 ขุดลอกแหล:งน้ำ  

คูคลองในพื้นที่

ตำบลมุจลินทA  

(จากแผนฯ 61-65 

หนSา 62) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 

หนSา 24/26)         

เพื่อจ:ายเปkนค:าจSางเหมาขุดลอก

แหล:งน้ำ คูคลองที่อยู:ในเขตพื้นที่

ตำบลมุจลินทA โดยใชSเครื่องจักร

และหรือแรงงานคน ฯลฯ 

200,000 หมู:ที่ 1 - 9 กองช:าง             

รวม 1  โครงการ  200,000               
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                      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                      แบบ ผด.02 
แผนการดำเนินงาน ประจำปDงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคKการบริหารส"วนตำบลมุจลนิทK อำเภอท"าวุOง  จังหวัดลพบุรี 
 

2.  ยุทธศาสตรKการพัฒนาดOานการส"งเสริมคุณภาพชีวิต  
 2.1  แผนงานการศึกษา  

ลำดับ 

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดำเนินการ 

หน:วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการสนับสนุน

ค:าใชSจ:ายการบริหาร

สถานศึกษา 

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 

63) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 

13/26)         

- เพ่ือจ:ายเปkนค:าอาหารกลางวัน ศูนยA

พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินทA  

สำหรับเด็กเล็ก จำนวน 245 วัน อัตรา

วันละ 20 บาท/คน  

- เพ่ือจ:ายเปkนค:าจัดการเรียนการสอน

ศูนยAพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินทA  

สำหรับเด็กเล็ก อัตราคนละ 1,700 

บาท/ปm  

- เพ่ือจ:ายเปkนค:าใชSจ:ายในการจัด

การศึกษา สำหรับศูนยAพัฒนาเด็กเล็ก

โรงเรียนวัดมุจลินทA สำหรับเด็กปฐมวัย 

(อายุ 3 – 5 ปm) ตามรายการ ดังนี ้

1. ค:าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 

บาท/ปm 

2. ค:าอุปกรณAการเรียน อัตรา 

คนละ 200 บาท/ปm 

237,000 ศพด.รร. 

วัดมุจลินทA  

สำนักงาน

ปลัด 
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2.1  แผนงานการศึกษา   

ลำดับ 

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดำเนินการ 

หน:วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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. ค:าเคร่ืองแบบนักเรียน อัตราคนละ 

300 บาท/ปm 

4. ค:ากิจกรรมพัฒนาผูSเรียน อัตราคนละ 

430 บาท/ปm 

- เพ่ือจ:ายเปkนค:าพัฒนาผูSประกอบ

วิชาชีพครู จำนวน 1 อัตรา  

               

2 ค:าใชSจ:ายสำหรับส:งเสริม

ศักยภาพการจัดการศึกษา  

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 63) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 

13/26)         

เพ่ือจ:ายเปkนค:าใชSจ:ายในการพัฒนาครู

ของศูนยAพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวดั

มุจลินทA  

2,000 ศพด.รร. 

วัดมุจลินทA  

สำนักงาน

ปลัด 

            

3 โครงการส:งเสริมการ 

จัดการศึกษาและพัฒนา

ศักยภาพเด็กและเยาวชน 

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 64) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 

13/26)         

- เพ่ือจ:ายเปkนค:าใชSจ:ายต:างๆ ในการจัด

กิจกรรมที่เปkนการส:งเสริมการจัด

การศึกษาและพัฒนาศักยภาพเด็กและ

เยาวชน เช:น การอบรมใหSความรูS ทัศน

ศึกษา ฯลฯ 

10,000 

 

 

 

 

ศพด.รร. 

วัดมุจลินทA, 

รร.วัดมุจลินทA 

  

สำนักงาน

ปลัด 
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2.1  แผนงานการศึกษา  
ลำดับ 

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดำเนินการ 

หน:วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 อาหารเสริม (นม) 

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 

63) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 

14/26)         

-เพ่ือจ:ายเปkนค:าอาหารเสริม (นม) ใหSกับ

ศูนยAพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินทA ใหS

เด็กเล็ก  จำนวน 260 วัน อัตราวันละ 

7.37 บาท/คน 

- เพ่ือจ:ายเปkนค:าอาหารเสริม (นม) 

ใหSกับโรงเรียนวัดมุจลินทA สังกัด สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(สพฐ.) ใหSกับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – 

ป.6  จำนวน 260 วัน อัตราวันละ 7.37 

บาท/คน  

307,000 ศพด.รร. 

วัดมุจลินทA, 

รร.วัดมุจลินทA  

สำนักงานปลัด             

5 โครงการเสริมสรSางความรูS

เก่ียวกับประชาคม

อาเซียน 

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 

64) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 

14/26)         

เพ่ือจ:ายเปkนค:าใชSจ:ายต:างๆในการจัด

กิจกรรมตามโครงการเสริมสรSางความรูS

เก่ียวกับประชาคมอาเซียน เช:น จัดอบรม

ใหSความรูS ฯลฯ 

5,000 ศูนยAพัฒนา

เด็กเล็ก รร.วัด

มุจลินทA  

สำนักงานปลัด             

6 โครงการวันเด็กแห:งชาต ิ

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 

64) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 

20/26)         

เพ่ือจ:ายเปkนค:าใชSจ:ายต:างๆ ในการจัด

กิจกรรมตามโครงการวันเด็กแห:งชาติ เช:น 

จัดอบรมใหSความรูS กิจกรรมนันทนาการ

ต:างๆ ฯลฯ 

30,000 รร.วัดมุจลินทA  สำนักงานปลัด             
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2.1  แผนงานการศึกษา  
ลำดับ 

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดำเนินการ 

หน:วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการเสริมสรSางและ

พัฒนาศักยภาพเด็กและ

เยาวชน 

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 

64) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 

14/26)         

เพ่ือจ:ายเปkนค:าใชSจ:ายต:างๆ ใน 

การจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสรSาง

และพัฒนาศักยภาพ 

เด็กและเยาวชน เช:น จัดอบรม 

ใหSความรูS จัดกิจกรรมนันทนาการ หรือ

กิจกรรมอ่ืนๆ ที่เปkนการพัฒนาเด็กและ

เยาวชน ฯลฯ 

10,000 อบต.มุจลินทA  สำนักงานปลัด             

8 โครงการปgองกันและแกSไข

ปiญหายาเสพติด 

ในโรงเรียน 

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 

65) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 

15/26)         

เพ่ือจ:ายเปkนค:าใชSจ:ายต:างๆ ในการจัด

กิจกรรมตามโครงการปgองกันและแกSไข

ปiญหายาเสพติดในโรงเรียน เช:น จัดอบรม

ใหSความรูS จัดทำบอรAดความรูS จัดทำ

เอกสารคู:มือต:างๆ ฯลฯ 

20,000 รร.วัดมุจลินทA  สำนักงานปลัด             

9 อุดหนุนโรงเรียนวัด

มุจลินทA สังกัด สพฐ. 

ค:าอาหารกลางวันนักเรียน 

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 

65) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 

14/26)          

เพ่ือจ:ายเปkนเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน

ค:าอาหารกลางวันใหSแก:โรงเรียนวัด

มุจลินทA สังกัด สพฐ. ตามโครงการอาหาร

กลางวันนักเรียนใหSแก:เด็กอนุบาล และ

เด็ก ป.1 – ป.6 อัตรามื้อละ 20 บาท   ต:อ

คน จำนวน  200 วัน  

520,000 รร.วัดมุจลินทA  สำนักงานปลัด             

รวม 9  โครงการ  1,141,000               
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                      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                      แบบ ผด.02 
แผนการดำเนินงาน ประจำปDงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคKการบริหารส"วนตำบลมุจลนิทK อำเภอท"าวุOง  จังหวัดลพบุรี 
 

2.  ยุทธศาสตรKการพัฒนาดOานการส"งเสริมคุณภาพชีวิต  
 2.2  แผนงานสาธารณสุข  

ลำดับ 

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดำเนินการ 

หน:วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563  

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 โครงการรณรงคAปgองกันและ

ควบคุมโรคไขSเลือดออก 

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 67) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 

15/26)         

เพ่ือจ:ายเปkนค:าใชSจ:ายต:างๆ ในการจัด

กิจกรรมตามโครงการรณรงคAปgองกัน

และควบคุมโรคไขSเลือดออก เช:น จัด

อบรมใหSความรูS  จัดทำส่ือเผยแพร: ฯลฯ 

10,000 ที่ทำการ 

อบต.มุจลินทA,  

หมู:ที่ 1 – 9  

สำนักงานปลัด             

2 โครงการปgองกันและควบคุม

โรคพิษสุนัขบSา 

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 67) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 

15/26)         

เพ่ือจ:ายเปkนค:าใชSจ:ายต:างๆ ในการจัด

กิจกรรมตามโครงการปgองกันและ

ควบคุมโรคพิษสุนัขบSา เช:น จัดอบรมใหS

ความรูS จัดทำส่ือเผยแพร:  ฯลฯ 

10,000 ที่ทำการ 

อบต.มุจลินทA,  

หมู:ที่ 1 – 9  

สำนักงานปลัด             

3 โครงการรณรงคAปgองกันโรค

เอดสA 

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 68) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 

15/26)         

เพ่ือจ:ายเปkนค:าใชSจ:ายต:างๆ ในการจัด

กิจกรรมตามโครงการรณรงคAปgองกันโรค

เอดสA เช:น จัดอบรมใหSความรูS  จัดทำส่ือ

เผยแพร: ฯลฯ 

10,000 ที่ทำการ 

อบต. 

มุจลินทA 

สำนักงานปลัด 
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 2.2  แผนงานสาธารณสุข  

ลำดับ 

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดำเนินการ 

หน:วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการพระราชดำริ  

ดSานสาธารณสุข 

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 69) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 

15,16/26)         

เพ่ือจ:ายเปkนค:าใชSจ:ายต:างๆ ในการจัด

กิจกรรมตามโครงการ จำนวน 3 

โครงการ  

1.โครงการอบรมหมอหมู:บSานในพระ

ราชประสงคA เช:น จัดอบรมใหSความรูS 

จัดทำส่ือเผยแพร: ฯลฯ จำนวน 63,000 

บาท 

2.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เช:น จัดอบรมใหS

ความรูS จัดทำส่ือเผยแพร: ฯลฯ จำนวน 

58,500  บาท 

3. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน

โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

จำนวน 58,500  บาท   

180,000  หมู:ที่ 1 – 9  สำนักงานปลัด             
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 2.2  แผนงานสาธารณสุข  

ลำดับ 

ที่ 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดำเนินการ 

หน:วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการสัตวAปลอดโรค

คนปลอดภัยจากโรคพิษ

สุนัขบSาฯ  

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 

68) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 

15,16/26)         

เพื่อจ:ายเปkนค:าจSางเหมาบริการ

สำรวจขSอมูลสัตวAและขึ้นทะเบียน

สัตวAและค:าจัดหาวัคซีน วัสดุ 

อุปกรณAต:างๆ เวชภัณทAสำหรับ

ขับเคล่ือนโครงการสัตวAปลอดโรค

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบSาฯ 

30,000 หมู:ที่ 1 – 9 สำนักงาน

ปลัด 

            

รวม 5  โครงการ  240,000               
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                      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                      แบบ ผด.02 
แผนการดำเนินงาน ประจำปDงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคKการบริหารส"วนตำบลมุจลนิทK อำเภอท"าวุOง  จังหวัดลพบุรี 
 

2.  ยุทธศาสตรKการพัฒนาดOานการส"งเสริมคุณภาพชีวิต  
 2.3  แผนงานสังคมสงเคราะหK  

ลำดับ 

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดำเนินการ 

หน:วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการมุจลินทAร:วมใจพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูSสูงอายุ  

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 70) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 16/26)         

เพ่ือจ:ายเปkนค:าใชSจ:ายต:างๆ ใน

การจัดกิจกรรมตามโครงการฯ 

เช:น จัดอบรม จัดกิจกรรม

นันทนาการ ฯลฯ 

20,000 ที่ทำการ 

อบต.มุจลินทA 

สำนักงานปลัด             

2 โครงการมุจลินทAร:วมใจพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูSพิการ 

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 70) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 17/26)         

เพ่ือจ:ายเปkนค:าใชSจ:ายต:างๆ ใน

การจัดกิจกรรมตามโครงการฯ 

เช:น 

จัดอบรม จัดกิจกรรม

นันทนาการ ฯลฯ 

10,000 ที่ทำการ 

อบต.มุจลินทA 

สำนักงานปลัด             

3 โครงการมุจลินทAร:วมใจพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูSดSอยโอกาสและคนไรSที่

พ่ึง 

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 70) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 17/26)         

เพ่ือจ:ายเปkนค:าใชSจ:ายต:างๆ ใน

การจัดกิจกรรมตามโครงการฯ 

เช:น จัดอบรม จัดกิจกรรม

นันทนาการ ฯลฯ 

5,000 ที่ทำการ 

อบต.มุจลินทA 

สำนักงานปลัด             

รวม 3  โครงการ  35,000               
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                      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                      แบบ ผด.02 
แผนการดำเนินงาน ประจำปDงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคKการบริหารส"วนตำบลมุจลนิทK อำเภอท"าวุOง  จังหวัดลพบุรี 
 

2.  ยุทธศาสตรKการพัฒนาดOานการส"งเสริมคุณภาพชีวิต  
 2.4  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

ลำดับ 

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดำเนินการ 

หน:วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการสืบสานประเพณีไทยแห:

เทียนหลอมใจวันเขSาพรรษา 

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 72) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 23/26)         

เพ่ือจ:ายเปkนค:าใชSจ:ายต:างๆ ใน

การจัดกิจกรรมตามโครงการฯ 

เช:น ค:าตกแต:งขบวนรถแห:เทียน 

ฯลฯ 

10,000 ที่ทำการ 

อบต.มุจลินทA,  

วัดมุจลินทA 

สำนักงานปลัด             

2 โครงการส:งเสริมศาสนา อนุรักษA

ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ

ปiญญาทSองถิ่น 

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 72) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 23/26)         

เพ่ือจ:ายเปkนค:าใชSจ:ายต:างๆ ใน

การจัดกิจกรรมตามโครงการฯ 

เช:น จัดอบรมใหSความรูS จัดบอรAด

นิทรรศการ กิจกรรมหมู:บSานศีล

หSา กิจกรรมวันวิสาขบูชา ฯลฯ 

30,000 ที่ทำการ 

อบต.มุจลินทA 

สำนักงานปลัด             

3 โครงการคนไทยรูSไทย สืบสานความ

เปkนไทย 

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 73) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 23/26)         

เพ่ือจ:ายเปkนค:าใชSจ:ายต:างๆ ใน

การจัดกิจกรรมตามโครงการฯ 

เช:น ค:าวัสดุอุปกรณAในการจัด

บอรAด กิจกรรมนันทนาการ ฯลฯ 

10,000 ที่ทำการ 

อบต.มุจลินทA 

สำนักงานปลัด             
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2.4  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

ลำดับ 

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดำเนินการ 

หน:วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการแข:งขันกีฬาตSาน 

ยาเสพติด  

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 73) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 22/26)         

เพ่ือจ:ายเปkนค:าใชSจ:ายต:างๆ ในการ

จัดกิจกรรมตามโครงการฯ เช:น ค:า

กรรมการตัดสิน ค:าวัสดุอุปกรณAใน

การแข:งขัน ค:าเงินรางวัล ค:าถSวย

รางวัล ฯลฯ 

30,000 รร. 

วัดมุจลินทA 

สำนักงาน

ปลัด  

            

5 โครงการแข:งขันกีฬาพ้ืนบSาน  

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 73) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 23/26)         

เพ่ือจ:ายเปkนค:าใชSจ:ายต:างๆ ในการ

จัดกิจกรรมตามโครงการฯ เช:น ค:า

กรรมการตัดสิน ค:าวัสดุอุปกรณAใน

การแข:งขัน ค:าเงินรางวัล  

ค:าถSวยรางวัล ฯลฯ 

30,000 รร. 

วัดมุจลินทA 

สำนักงาน

ปลัด 

            

6 อุดหนุนจังหวัดลพบุรี โครงการจัดงาน

แผ:นดินสมเด็จพระนารายณAมหาราช  

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 74) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 23/26)         

เพ่ือจ:ายเปkนเงินอุดหนุนใหSแก:

จังหวัดลพบุรีตามโครงการจัดงาน

แผ:นดินสมเด็จพระนารายณA

มหาราช  

28,000 จังหวัดลพบุรี สำนักงาน 

ปลัด 

            

7 อุดหนุนอำเภอท:าวุSงโครงการจัดงาน 

121 ปm จากโพหวีสู:ท:าวุSง  

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 75) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 23/26)         

เพ่ือจ:ายเปkนเงินอุดหนุนใหSแก:

อำเภอท:าวุSงตามโครงการจัดงาน 

119 ปm จากโพหวีสู:ท:าวุSง 

30,000 อำเภอท:าวุSง  สำนักงาน 

ปลัด 

            

รวม 7  โครงการ  168,000               
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                      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                      แบบ ผด.02 
แผนการดำเนินงาน ประจำปDงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคKการบริหารส"วนตำบลมุจลนิทK อำเภอท"าวุOง  จังหวัดลพบุรี 
 

2.  ยุทธศาสตรKการพัฒนาดOานการส"งเสริมคุณภาพชีวิต  
 2.5  แผนงานสรOางความเขOมแข็งของชุมชน   

ลำดับ 

ที่ 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดำเนินการ 

หน:วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการปgองกัน แกSไขปiญหายา

เสพติด 

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 76) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 22/26)         

เพื่อจ:ายเปkนค:าใชSจ:ายต:างๆ 

ในการจัดกิจกรรมตาม

โครงการฯ เช:น จัดอบรมใหS

ความรูS ฯลฯ 

39,000 ที่ทำการ 

อบต.

มุจลินทA 

สำนักงาน

ปลัด 

            

2 โครงการส:งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำหมู:บSาน 

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 76) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 21/26)         

เพื่อจ:ายเปkนค:าใชSจ:ายต:างๆ 

ในการจัดกิจกรรมตาม

โครงการฯ เช:น จัดอบรมใหS

ความรูS  ศึกษาดูงาน  ฯลฯ 

50,000 ที่ทำการ 

อบต.

มุจลินทA 

สำนักงาน

ปลัด 

            

รวม 2  โครงการ  89,000               
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                      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                      แบบ ผด.02 
แผนการดำเนินงาน ประจำปDงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคKการบริหารส"วนตำบลมุจลนิทK อำเภอท"าวุOง  จังหวัดลพบุรี 
 

2.  ยุทธศาสตรKการพัฒนาดOานการส"งเสริมคุณภาพชีวิต  
 2.6  แผนงานงบกลาง   

ลำดับ 

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดำเนินการ 

หน:วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 เบ้ียยังชีพผูSสูงอายุ 

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 77) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 26/26)         

เพ่ือจ:ายเปkนเงินเบ้ียยังชีพใหSกับผูSสูงอายุ 

ตามประกาศบัญชีรายชื่อผูSมีสิทธิรับเงิน

เบ้ียยังชีพผูSสูงอายุ ประจำปmงบประมาณ 

พ.ศ.2561 

4,627,200 ที่ทำการ 

อบต.

มุจลินทA 

สำนักงาน

ปลัด 

            

2 เบ้ียยังชีพคนพิการ 

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 77) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 26/26)         

เพ่ือจ:ายเปkนเงินเบ้ียยังชีพใหSกับคน

พิการ ตามประกาศบัญชีรายชื่อผูSมีสิทธิ

รับเงินเบ้ียยังชีพคนพิการ ประจำปm

งบประมาณ พ.ศ.2561 

988,800 ที่ทำการ 

อบต.

มุจลินทA 

สำนักงาน

ปลัด 

            

3 เบ้ียยังชีพผูSปrวยเอดสA 

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 77) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 26/26)         

เพ่ือจ:ายเปkนเงินเบ้ียยังชีพใหSกับผูSปrวย

เอดสA จำนวน 1 รายๆ ละ 500 บาท 

จำนวน 12 เดือน 

18,000 ที่ทำการ 

อบต.

มุจลินทA 

สำนักงาน

ปลัด 

            

4 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 77) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 26/26)         

เพ่ือจ:ายสมทบเขSากองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับทSองถิ่นองคAการบริหาร

ส:วนตำบลมุจลินทA  

50,000 ที่ทำการ  

อบต.

มุจลินทA 

สำนักงาน 

ปลัด  

            

รวม 4  โครงการ  5,684,000               
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                      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                      แบบ ผด.02 
แผนการดำเนินงาน ประจำปDงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคKการบริหารส"วนตำบลมุจลนิทK อำเภอท"าวุOง  จังหวัดลพบุรี 
 

3.  ยุทธศาสตรKการพัฒนาดOานการจัดระเบยีบชมุชนและการรักษาความสงบเรียบรOอย  
 3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

ลำดับ 

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดำเนินการ 

หน:วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการปgองกันและ 

ลดอุบัติเหตุทางถนน 

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 79) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 10/26)         

-เพ่ือจ:ายเปkนค:าใชSจ:ายต:างๆ ในการ

จัดกิจกรรมตามโครงการปgองกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนนช:วงเทศกาลปm

ใหม: จำนวน 10,000 บาท 

-เพ่ือจ:ายเปkนค:าใชSจ:ายต:างๆ ในการ

จัดกิจกรรมตามโครงการปgองกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนนช:วงเทศกาล

สงกรานตA จำนวน 10,000 บาท  

20,000 

 

 

 

 

หมู:ที่ 7  สำนักงาน

ปลัด 

            

2 โครงการแกSไขปiญหา 

ภัยแลSง 

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 79) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 10/26)         

เพ่ือจ:ายเปkนค:าใชSจ:ายต:างๆ ในการ

แกSไขปiญหาภัยแลSง เพ่ือบรรเทาความ

เดือดรSอนใหSแก:ประชาชนในตำบล

มุจลินทA 

30,000 หมู:ที่ 1 – 9  สำนักงาน

ปลัด 
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3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   
ลำดับ 

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดำเนินการ 

หน:วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการสนับสนุนการ

ดำเนินกิจกรรมของ

อาสาสมัครปgองกันภัยฝrาย

พลเรือน (อปพร.) 

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 79) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 

10/26)         

เพ่ือจ:ายเปkนค:าใชSจ:ายในการ

สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม อป

พร. เช:น การฝsกอบรม การทบทวน

หลักสูตรสมาชิก  

อปพร. การซักซSอมแผน ฯลฯ 

20,000 ที่ทำการ  

อบต.มุจลินทA 

สำนักงาน 

ปลัด  

            

4 โครงการซักซSอมแผนปฏิบัติ

การปgองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 79) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 

10/26)         

เพ่ือจ:ายเปkนค:าใชSจ:ายต:างๆ ในการ

จัดกิจกรรมตามโครงการซักซSอม

แผนปฏิบัติการปgองกันและบรรเทา

สาธารณภัย เช:น จัดฝsกอบรมใหS

ความรูS ฝsกปฏิบัติ ค:าวัสด ุอุปกรณA

ในการทำกิจกรรมต:างๆ ฯลฯ  

30,000 ที่ทำการ  

อบต.มุจลินทA 

สำนักงาน 

ปลัด  

            

รวม 4  โครงการ  100,000               
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                      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                      แบบ ผด.02 
แผนการดำเนินงาน ประจำปDงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคKการบริหารส"วนตำบลมุจลนิทK อำเภอท"าวุOง  จังหวัดลพบุรี 
 

3.  ยุทธศาสตรKการพัฒนาดOานการจัดระเบยีบชมุชนและการรักษาความสงบเรียบรOอย  
 3.2  แผนงานสรOางความเขOมแข็งของชุมชน    

ลำดับ 

ที่ 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดำเนินการ 

หน:วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 อุดหนุนงบประมาณ

โครงการปgองกันและ

แกSไขปiญหายาเสพติด 

(จากแผนฯ 61-65 

หนSา 81) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 

22/26)         

อุดหนุนงบประมาณตาม

โครงการปgองกันและแกSไข

ปiญหายาเสพติดอำเภอท:าวุSง 

ประจำปmงบประมาณ 2562 

ใหSแก:ศูนยAปฏิบัติการปgองกัน

และปราบปรามยาเสพติดอำเภอ

ท:าวุSง  

50,000 ศูนยA

ปราบปราม

ยาเสพติด

อำเภอท:าวุSง 

สำนักงาน

ปลัด 

            

รวม 1 โครงการ  50,000               
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                      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                      แบบ ผด.02 
แผนการดำเนินงาน ประจำปDงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคKการบริหารส"วนตำบลมุจลนิทK อำเภอท"าวุOง  จังหวัดลพบุรี 
 

4.  ยุทธศาสตรKการพัฒนาดOานเศรษฐกิจและเสริมสรOางความเขOมแข็งของชุมชน  
 4.1  แผนงานสรOางความเขOมแข็งของชุมชน   

ลำดับ 

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดำเนินการ 

หน:วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการส:งเสริมอาชีพต:างๆ  

ใหSแก:ประชาชน 

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 82) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 21/26)         

เพ่ือจ:ายเปkนค:าใชSจ:ายต:างๆ ใน

การจัดกิจกรรม/โครงการที่เปkน

การส:งเสริมอาชีพต:างๆ ใหSแก:

ประชาชน เช:น จัดอบรมใหS

ความรูS การฝsกอาชีพต:างๆ ฯลฯ 

10,000 ที่ทำการ 

อบต.มุจลินทA 

สำนักงาน

ปลัด 

            

2 โครงการประชาคมหมู:บSาน/ประชาคม

ตำบล 

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 83) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 20/26)         

เพ่ือจ:ายเปkนค:าใชSจ:ายต:างๆ ใน

การจัดกิจกรรมตามโครงการ

ประชาคมหมู:บSาน/ประชาคม

ตำบล  

5,000 หมู:ที่ 1 – 9 

ที่ทำการ 

อบต.มุจลินทA  

สำนักงาน

ปลัด 

            

3 โครงการ อบต.พบประชาชน 

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 83) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 21/26)         

เพ่ือจ:ายเปkนค:าใชSจ:ายต:างๆ ใน

การจัดกิจกรรมตามโครงการ 

อบต.พบประชาชน 

5,000 หมู:ที่ 1 – 9  สำนักงาน

ปลัด 
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4.1  แผนงานสรOางความเขOมแข็งของชุมชน    

ลำดับ 

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดำเนินการ 

หน:วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการส:งเสริมพัฒนาศักยภาพผูSนำ

ชุมชน ผูSนำทSองถิ่น แกนนำชุมชน 

เพ่ือเสริมสรSางความเขSมแข็งของ

ชุมชนตำบลมุจลินทA  

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 83) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 22/26)         

เพ่ือจ:ายเปkนค:าใชSจ:ายต:างๆใน

การจัดกิจกรรมตามโครงการฯ 

เช:น  จัดอบรมใหSความรูS ศึกษา 

ดูงาน ฯลฯ 

120,000 ที่ทำการ 

อบต.มุจลินทA 

สำนักงาน

ปลัด 

            

5 โครงการส:งเสริมการเรียนรูSตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 83) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 22/26)         

เพ่ือจ:ายเปkนค:าใชSจ:ายต:างๆใน

การจัดกิจกรรมตามโครงการฯ 

เช:น จัดอบรมใหSความรูS ฯลฯ 

20,000 ที่ทำการ 

อบต.มุจลินทA 

สำนักงาน

ปลัด 

            

6 โครงการส:งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

กลุ:มสตรี 

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 84) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 21/26)         

เพ่ือจ:ายเปkนค:าใชSจ:ายต:างๆ ใน

การจัดกิจกรรมตามโครงการฯ 

เช:น จัดอบรมใหSความรูS จัดทำส่ือ

หรือเอกสารเผยแพร: ฯลฯ 

10,000 ที่ทำการ 

อบต.มุจลินทA 

สำนักงาน

ปลัด 

            

7 โครงการเสริมสรSางความเขSมแข็งใหS

ชุมชนตำบลมุจลินทA 

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 85) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 21/26)         

เพ่ือจ:ายเปkนค:าใชSจ:ายต:างๆ ใน

การจัดกิจกรรมตามโครงการ

เสริมสรSางความเขSมแข็งใหSชุมชน

ตำบลมุจลินทA เช:น จัดอบรมใหS

ความรูS ศึกษาดูงาน ฯลฯ 

250,000 ที่ทำการ 

อบต.มุจลินทA 

สำนักงาน

ปลัด 

            

รวม 7  โครงการ  420,000               
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                      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                      แบบ ผด.02 
แผนการดำเนินงาน ประจำปDงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคKการบริหารส"วนตำบลมุจลนิทK อำเภอท"าวุOง  จังหวัดลพบุรี 
 

5.  ยุทธศาสตรKการพัฒนาดOานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลOอม   
 5.2  แผนงานการเกษตร    

ลำดับ 

ที่ 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดำเนินการ 

หน:วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการกำจัดวัชพืชและ

ผักตบชวาในแหล:งน้ำ 

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 87) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 15/26)         

เพื่อจ:ายเปkนค:าจSางเหมาใน

การกำจัดวัชพืชและหรือ

ผักตบชวาในแหล:งน้ำที่อยู:

ในเขตพื้นที่ตำบลมุจลินทA 

โดยใชSเครื่องจักรและหรือ

แรงงานคน  ฯลฯ 

150,000 หมู:ที่ 1 – 9  กองช:าง             

2 โครงการคลองสวย น้ำใส 

คนไทยมีความสุข 

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 88) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 15/26)         

เพื่อจ:ายเปkนค:าใชSจ:ายต:างๆ 

ในการดำเนินการตาม

โครงการฯ เช:น ค:าวัสดุ

อุปกรณA ฯลฯ 

10,000 หมู:ที่ 1 – 9  กองช:าง              

รวม 2  โครงการ  160,000               

 
 
 



-29- 

 

                      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                      แบบ ผด.02 
แผนการดำเนินงาน ประจำปDงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคKการบริหารส"วนตำบลมุจลนิทK อำเภอท"าวุOง  จังหวัดลพบุรี 
 

5.  ยุทธศาสตรKการพัฒนาดOานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลOอม   
 5.3  แผนงานสรOางความเขOมแข็งของชุมชน     

ลำดับ 

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดำเนินการ 

หน:วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการบริหารจัดการขยะ 

มูลฝอยในชุมชน 

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 89) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 21/26)         

เพ่ือจ:ายเปkนค:าใชSจ:ายต:างๆ ใน

การจัดกิจกรรมตามโครงการฯ 

เช:น จัดอบรมใหSความรูS ฯลฯ 

30,000 หมู:ที่ 1 – 9 สำนักงาน

ปลัด  

            

2 โครงการจัดการขยะชุมชน  

ณ แหล:งกำเนิด 

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 90) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 21/26)         

เพ่ือจ:ายเปkนค:าใชSจ:ายต:างๆ ใน

การจัดกิจกรรมตามโครงการฯ 

เช:น จัดอบรมใหSความรูS ฯลฯ 

20,000 หมู:ที่ 1 – 9 สำนักงาน

ปลัด  

            

3 โครงการรณรงคAลดใชSถงุพลาสติกเพ่ือ

รักษาส่ิงแวดลSอม 

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 89) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 20/26)         

เพ่ือจ:ายเปkนค:าใชSจ:ายต:างๆ ใน

การจัดกิจกรรมตามโครงการฯ 

เช:น จัดอบรมใหSความรูS ฯลฯ 

5,000 หมู:ที่ 1 – 9 สำนักงาน 

ปลัด 

            

4 โครงการสรSางจิตสำนึกในการจัดการ

ขยะในชุมชน 

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 90) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 22/26)         

เพ่ือจ:ายเปkนค:าใชSจ:ายต:างๆ ใน

การจัดกิจกรรมตามโครงการฯ 

เช:น จัดอบรมใหSความรูS ฯลฯ 

5,000 หมู:ที่ 1 – 9 สำนักงาน

ปลัด  
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 5.3  แผนงานสรOางความเขOมแข็งของชุมชน    

ลำดับ 

ที่ 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดำเนินการ 

หน:วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการ big cleaning day 

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 90) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 21/26)         

เพื่อจ:ายเปkนค:าใชSจ:ายต:างๆ 

ในการจัดกิจกรรมตาม

โครงการฯ เช:น จัดหาวัสดุ

อุปกรณAต:างๆ ฯลฯ 

5,000 หมู:ที่ 1 – 9 สำนักงาน

ปลัด  

            

6 โครงการรักน้ำ รักปrา รักษา

แผ:นดิน  

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 90) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 21/26)         

เพื่อจ:ายเปkนค:าใชSจ:ายต:างๆ 

ในการจัดกิจกรรมตาม

โครงการฯ  

เช:น การสรSางจิตสำนึก การ

ทำส่ือรณรงคAหรือเอกสาร

เผยแพร: การปลูกตSนไมS การ

รักษาความสะอาด

ส่ิงแวดลSอม ฯลฯ 

20,000  หมู:ที่ 1 – 9 สำนักงาน

ปลัด  

            

รวม 6  โครงการ  85,000               

 
 
 
 
 
 
 



-31- 

 

                      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                      แบบ ผด.02 
แผนการดำเนินงาน ประจำปDงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคKการบริหารส"วนตำบลมุจลนิทK อำเภอท"าวุOง  จังหวัดลพบุรี 
 

6.  ยุทธศาสตรKการพัฒนาดOานการบริหารจัดการ   
   6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป    

ลำดับ 

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดำเนินการ 

หน:วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 อบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือ

เพ่ิมศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานใหSแก:คณะ

ผูSบริหาร สมาชิกสภา อบต. 

พนักงานส:วนตำบลและ

พนักงานจSางของ อบต. 

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 92) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 3/26)         

เพ่ือจ:ายเปkนค:าใชSจ:ายต:างๆ ในการอบรม

และศึกษาดูงานทั้งในประเทศและ

ต:างประเทศใหSแก:คณะผูSบริหาร สมาชิก

สภา อบต. พนักงานส:วนตำบลและ

พนักงานจSาง พนักงานจSางเหมาบริการ

และบุคคลอ่ืนที่เก่ียวขSอง 

250,000 ที่ทำการ 

 อบต.มุจลินทA 

สำนักงานปลัด              

2 ค:าใชSจ:ายสำหรับการเลือกตั้ง

ขององคAกรปกครองส:วน

ทSองถิ่น 

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 93) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 4/26)          

เพ่ือจ:ายเปkนค:าใชSจ:ายต:างๆ ในการเลือกตั้ง

ขององคAกรปกครองส:วนทSองถิ่นตามที่

กฎหมายกำหนด  

เช:น ค:าวัสดุ อุปกรณAในการเลือกตั้ง 

ค:าตอบแทนคณะกรรมการฯ ค:าใชSจ:ายใน

การรณรงคAประชาสัมพันธAการเลือกตั้งและ

ค:าใชSจ:ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวขSอง 

300,000 ที่ทำการ 

 อบต.มุจลินทA 

สำนักงานปลัด 
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6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป    
ลำดับ 

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดำเนินการ 

หน:วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 ค:าใชSจ:ายในการจัดงาน

ต:างๆ ซ่ึงเปkนวันสำคัญ

หรือพิธีสำคัญของทาง

ราชการ 

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 

93) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 

3/26)         

เพ่ือจ:ายเปkนค:าใชSจ:ายในการจัดงาน

กิจกรรม/โครงการต:างๆ ซ่ึงเปkนวันสำคญั

หรือพิธีสำคัญของทางราชการ เช:น 

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา โครงการ

เฉลิมพระเกียรติฯ โครงการนSอมรำลึกใน

พระมหากรุณาธิคุณฯ กิจกรรม/โครงการที่

เปkนการเทิดพระเกียรติหรือแสดงความ

จงรักภักดีฯ กิจกรรมประชาสัมพันธAเชิญ

ชวนหรืออำนวยความสะดวกใหSกับ

ประชาชนเพ่ือมาร:วมงานรัฐพิธีและพระ

ราชพิธีต:างๆ หรือกิจกรรม/โครงการอ่ืนที่

เก่ียวขSอง ซ่ึงเปkนวันสำคัญหรือพิธีสำคัญ

ของทางราชการ ฯลฯ 

40,000  ที่ทำการ 

 อบต.มุจลินทA 

สำนักงานปลัด              

4 ค:าพวงมาลัย ช:อดอกไมS 

กระเชSาดอกไมS และพวง

มาลา สำหรับพิธีการวัน

สำคัญต:างๆ 

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 

92) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 

4/26)          

เพ่ือจ:ายเปkนค:าจัดหาพวงมาลา พวงมาลัย 

ช:อดอกไมS กระเชSาดอกไมS สำหรับพิธีการ

วันสำคัญต:างๆ  

2,000 ที่ทำการ 

 อบต.มุจลินทA 

สำนักงานปลัด              
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   6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป    
ลำดับ 

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดำเนินการ 

หน:วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 ค:ารังวัดที่สาธารณะภายในเขต

ตำบลมุจลินทA 

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 92) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 3/26)         

เพ่ือจ:ายเปkนค:ารังวัดที่สาธารณะ

ภายในเขตพ้ืนที่ตำบลมุจลินทA 

20,000 ที่ทำการ 

 อบต.มุจลินทA 

สำนักงานปลัด              

6 อุดหนุนอำเภอท:าวุSง ตามโครงการ

ขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี 

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 94) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 6/26)         

เพ่ือจ:ายเปkนเงินอุดหนุนใหSแก:

อำเภอท:าวุSง ตามโครงการขอรับเงิน

อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีอำเภอท:า

วุSง  จังหวัดลพบุรี ประจำปm

งบประมาณ 2561  

12,000 ที่ทำการ 

อบต.มุจลินทA  

สำนักงานปลัด              

7 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการศูนยAปฏิบัติการร:วม

ในการช:วยเหลือประชาชนของ

องคAกรปกครองส:วนทSองถิ่น 

(สถานที่กลาง) อำเภอท:าวุSง 

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 95) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 6/26) 

เพ่ือจ:ายเปkนเงินอุดหนุนใหSแก:

องคAการบริหารส:วนตำบลบางล่ี 

ตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ศูนยAปฏิบัติการร:วมในการช:วยเหลือ

ประชาชนขององคAกรปกครองส:วน

ทSองถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอท:าวุSง  

18,000 ที่ทำการ 

อบต.มุจลินทA  

สำนักงานปลัด              

รวม 7  โครงการ  642,000               
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                           บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                      แบบ ผด.02 
แผนการดำเนินงาน ประจำปDงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคKการบริหารส"วนตำบลมจุลนิทK อำเภอท"าวุOง  จังหวัดลพบุรี 
 

6.  ยุทธศาสตรKการพัฒนาดOานการบริหารจัดการ   
 6.2  แผนงานเคหะและชุมชน  

ลำดับ 

ที่ 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดำเนินการ 

หน:วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 ค:าออกแบบ ค:าควบคุมงานที่

จ:ายใหSแก:เอกชน นิติบุคคลหรือ

บุคคลภายนอก เพื่อใหSไดSมาซ่ึง

บริการ 

(จากแผนฯ 61-65 หนSา 97) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 หนSา 19/26) 

เพื่อจ:ายเปkนค:าออกแบบ  

ค:าควบคุมงานที่จ:ายใหSแก:

เอกชน นิติบุคคลหรือ

บุคคลภายนอกเพื่อใหS

ไดSมาซ่ึงส่ิงก:อสรSาง ฯลฯ 

120,000 ที่ทำการ 

 อบต.

มุจลินทA 

กองช:าง             

รวม 1  โครงการ  120,000               
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                           บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                      แบบ ผด.02 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปDงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคKการบริหารส"วนตำบลมุจลนิทK อำเภอท"าวุOง  จังหวัดลพบุรี 
 

6.  ยุทธศาสตรKการพัฒนาดOานการบริหารจัดการ   
 6.3  แผนงานงบกลาง  

   
ลำดับ 

ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดำเนินการ 

หน:วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 เงินสำรองจ:าย 

(จากแผนฯ 61-

65 หนSา 99) 

(ขSอบัญญัติฯ 63 

หนSา 26/26) 

เพื่อไวSใชSจ:ายในกิจการที่ไม:สามารถ

คาดการณAไวSล:วงหนSาหรือจำเปkนเร:งด:วน

และมิไดSตั้งงบประมาณไวS หรือเพื่อ

บำบัดความเดือดรSอนของประชาชนหรือ

เพื่อปgองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ใหSแก:ประชาชน 

300,000 ที่ทำการ 

 อบต.

มุจลินทA 

กองช:าง             

รวม 1  โครงการ  300,000               
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   บัญชจีำนวนครุภัณฑKสำหรับท่ีไม"ไดOดำเนินการตามโครงการพัฒนาทOองถ่ิน                            แบบ ผด.02/1 

แผนการดำเนินงาน ประจำปDงบประมาณ พ.ศ.2563 
องคKการบริหารส"วนตำบลมุจลนิทK อำเภอท"าวุOง  จังหวัดลพบุรี  

 

1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป       
   

ลำดับ 

ที่ 

ครุภัณฑA รายละเอียดของครุภัณฑA  
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดำเนินการ 

หน:วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 ครุภัณฑAสำนักงาน 

 

1) ตูSเหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก จำนวน 1 ตูSๆ 

ละ 7,900  บาท  

(จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑA 

กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนัก

งบประมาณ ธันวาคม 2561) 

7,900 ที่ทำการ 

 อบต.

มุจลินทA 

สำนักงาน

ปลัด 

            

2) ตูSเหล็กบานเล่ือนกระจก จำนวน  

2 ตูSๆ ละ 3,200  บาท  

(จัดหาตามราคาทSองตลาด เน่ืองจาก

เปkนครุภัณฑAที่ไม:ไดSกำหนดไวSในบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑA)  

6,400 ที่ทำการ 

 อบต.

มุจลินทA 

สำนักงาน

ปลัด 

            

3) ตูSเหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 3 ตูSๆละ 

5,500  บาท  

จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑA 

กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนัก

งบประมาณ ธันวาคม 2561) 

16,500 ที่ทำการ 

อบต. 

มุจลินทA 

กองคลัง             
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 1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป  
   

ลำดับ 

ที่ 

ครุภัณฑA รายละเอียดของครุภัณฑA  
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดำเนินการ 

หน:วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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) ตูSเหล็กบานเล่ือนกระจก  จำนวน  2 ตูSๆ 

ละ 3,200  บาท  

(จัดหาตามราคาทSองตลาด เน่ืองจากเปkน

ครุภัณฑAที่ไม:ไดSกำหนดไวSในบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑA) 

6,400 ที่ทำการ 

อบต. 

มุจลินทA 

กองคลัง             

2 ครุภัณฑAงานบSาน 

งานครัว 

5) เครื่องตัดหญSา 

- เพื่อจ:ายเปkนค:าจัดหาเครื่องตัดหญSาแบบ

ขSอแข็ง จำนวน 1 เครื่องๆละ 9,500 บาท  

(จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑA 

กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนัก

งบประมาณ ธันวาคม 2561) 

9,500 ที่ทำการ 

 อบต.

มุจลินทA 

สำนักงาน

ปลัด 

            

3 ครุภัณฑA

คอมพิวเตอรA 

6) อุปกรณAอ:านบัตรแบบอเนกประสงคA 

- เพื่อจ:ายเปkนค:าจัดหาอุปกรณAอ:านบัตรแบบ

อเนกประสงคA (Smart Card Reader) 

จำนวน 2 เครื่อง ๆละ 700 บาท   

(จัดหาตามเกณฑAราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑAคอมพิวเตอรA ฉบับเดือน

มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 

2562)  

1,400 ที่ทำการ 

 อบต.

มุจลินทA 

สำนักงาน

ปลัด 
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 1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป  
   

ลำดับ 

ที่ 

ครุภัณฑA รายละเอียดของครุภัณฑA  
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดำเนินการ 

หน:วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  7) เครื่องพิมพA 

- เพื่อจ:ายเปkนค:าจัดหาเครื่องพิมพAแบบฉีด

หมึก พรSอมติดตั้งถังหมึกพิมพA (Ink Tank 

Printer)  จำนวน 1 เครื่อง  

(จัดหาตามเกณฑAราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑAคอมพิวเตอรA ฉบับเดือน

มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 

2562) 

4,300 ที่ทำการ 

 อบต.

มุจลินทA 

กองคลัง             

8) อุปกรณAอ:านบัตรแบบอเนกประสงคA 

- เพื่อจ:ายเปkนค:าจัดหาอุปกรณAอ:านบัตรแบบ

อเนกประสงคA (Smart Card Reader) 

จำนวน 2 เครื่อง ๆละ 700 บาท   

(จัดหาตามเกณฑAราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑAคอมพิวเตอรA ฉบับเดือน

มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 

2562) 

700 ที่ทำการ 

 อบต.

มุจลินทA 

กองคลัง 

 

            

รวม  8  รายการ 53,100               

 
 


