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ค าน า 
 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.25 61 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท า
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องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์   จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256 4  
เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานและประสานงาน/โครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  
             องค์การบริหารสว่นต าบลมุจลนิท์  
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ส่วนที่  1 
บทน า 

……………………………………………… 
 
1. บทน า 
  แผนการด าเนินงาน ที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 25 61 เป็นแผนการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมด ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปีงบประมาณนั้น  จึงเป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผล ดังนั้นแผนการด าเนินงาน จึงมี
แนวทางในการจัดท าดังนี้   
  1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ  
  2. จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานต่างๆ  
  3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการ
ด าเนินการจริง  
  4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนราชการที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

2. วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
  1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
มุจลินท์ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น   

2. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล เนื่องจากมีการจ าแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ  จึงท าให้การติดตามและประเมินผลมีความสะดวกมากยิ่งข้ึน 
 

3. ขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ข้อ 26 และข้อ 27 ได้ก าหนดให้การจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
  ข้อ  26   
  1 . คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
  2 . คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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ข้อ  27  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น    
  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงาน เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  
 

4. ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
  1. ผู้บริหารท้องถิ่น สามารถน าแผนการด าเนินงานไปใช้ในการควบคุมการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเกิดความร่วมมือกันในการท างาน
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด   
  2. เกิดความสะดวกในการติดตามผลและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมในปีนั้น 
 

……………………………………………………….. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



    ส่วนที่  2                            แบบ ผด.01 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

  

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ  
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
4 

 
6.45 

 
1,699,000 

 
16.37 

 
กองช่าง 

     1.2 แผนงานการพาณิชย์ - - - -  
     1.3 แผนงานการเกษตร - - - -  

รวม 4 6.45 1,699,000 16.37  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     2.1 แผนงานการศึกษา 

 
10 

 
16.13 

 
1,126,000 

 
10.85 

 
ส านักงานปลัด 

     2.2 แผนงานสาธารณสุข 5 8.06 215,000 2.07 ส านักงานปลัด 
     2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 4.84 35,000 0.34 ส านักงานปลัด 

     2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 6 9.68 133,000 1.28 ส านักงานปลัด 

     2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.61 47,000 0.45 ส านักงานปลัด 

     2.6 แผนงานงบกลาง 4 6.45 5,225,000 50.35 ส านักงานปลัด 

รวม 29 46.77 6,781,000 65.34  
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ  
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 
     3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
 

5 

 
 

8.06 

 
 

220,000 

 
 

2.12 

 
 

ส านักงานปลัด 
     3.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 3.23 55,000 0.53 ส านักงานปลัด 

รวม 7 11.29 275,000 2.65  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 
     4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 

7 

 
 

11.29 

 
 
460,000 

 
 

4.43 

 
 

ส านักงานปลัด 
รวม 7 11.29 460,000 4.43  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
     5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

  
 
 

     5.2 แผนงานการเกษตร 2 3.23 110,000 1.06 กองช่าง 
     5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  6 9.68 50,000 0.48 ส านักงานปลัด 

รวม 8 12.91 160,000 1.54  
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
6 

 
9.68 

 
703,000 

 
6.77 

ส านักงานปลัด, 
กองคลัง 

     6.2 แผนงานเคหะและชุมชน - - - -  
     6.3 แผนงานงบกลาง 1 1.61 300,000 2.90 ส านักงานปลัด 

รวม 7 11.29 1,003,000 9.67  
รวมทั้งสิ้น 62 100.00 10,378,000 100.00  
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                 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                      แบบ ผด.02 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1   
(จากแผนฯ 61-65 
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 
หน้า 48 ล าดับที่ 2) 
(ข้อบัญญัติฯ 64  
หน้า 39/49)        

ก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีต
เสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ขนาด
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 860.00 ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
มุจลินท์ก าหนด)   

500,000 หมู่ที่  1 กองช่าง             

2 โครงการปรับปรุงซ่อม
สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายศาลา
แดง หมู่ที่  3   
(จากแผนฯ 61-65 
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 
หน้า 3  ล าดับที่ 3) 
(ข้อบัญญัติฯ 64 
หน้า 39/49)         

ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 300  เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,200  ตารางเมตร (รายละเอียด
ตามแบบท่ี อบต.มุจลินท์ก าหนด)  

832,000 หมู่ที่  3  กองช่าง             
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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
คอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยปูแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีตทับ หมู่ที่ 3   
(จากแผนฯ 61-65 
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3
หน้า 3)  
(ข้อบัญญัติฯ 64  
หน้า 39/49)        

ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยป ู
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ หมู่ที่ 3        
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร         
ยาว 97 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 291     
ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ   
ที่ อบต.มุจลินท์ก าหนด)   

99,000 หมู่ที่  3 กองช่าง             

4 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยปูแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีตทับ หมู่ที่ 5   
(จากแผนฯ 61-65 
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3
หน้า 2)  
(ข้อบัญญัติฯ 64  
หน้า 39/49)        

ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยป ู
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ หมู่ที่ 5        
ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร         
ยาว 230 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  805   
ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ   
ที่ อบต.มุจลินท์ก าหนด)   

268,000 หมู่ที่  5 กองช่าง             

รวม 4  โครงการ  1,699,000               
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                 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                      แบบ ผด.02 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
 2.1  แผนงานการศึกษา  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

1 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
(จากแผนฯ 61-65 
หน้า 63) 
(ข้อบัญญัติฯ 64 หน้า 
24/49)         

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
มุจลินท์  ส าหรับเด็กเล็ก จ านวน 
245 วัน อัตราวันละ 20 บาท/
คน  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการ
สอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
วัดมุจลินท์  ส าหรับเด็กเล็ก อัตรา
คนละ 1,700 บาท/ปี  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์ ส าหรับ
เด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 5 ปี) ตาม
รายการ ดังนี ้
1. ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 
200 บาท/ปี 
2. ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตรา 
คนละ 200 บาท/ปี 

244,000 ศพด.รร. 
วัดมุจลินท์  

ส านักงาน
ปลัด 
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2.1  แผนงานการศึกษา   

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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. ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตรา
คนละ 300 บาท/ปี 
4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตรา
คนละ 430 บาท/ปี 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครู จ านวน 1 อัตรา  

               

2 ค่าใช้จ่ายส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษา  
(จากแผนฯ 61-65 
หน้า 63) 
(ข้อบัญญัติฯ 64 หน้า 
25/49)         

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดมุจลินท์  

2,000 ศพด.รร. 
วัดมุจลินท์  

ส านักงาน
ปลัด 

            

3 โครงการส่งเสริมการ 
จัดการศึกษาและพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชน 
(จากแผนฯ 61-65 
หน้า 64) 
(ข้อบัญญัติฯ 64 หน้า 
25/49)         

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน
การจัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริม
การจัดการศึกษาและพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน เช่น 
การอบรมให้ความรู้ ทัศนศึกษา 
ฯลฯ 

10,000 
 
 
 
 

ศพด.รร. 
วัดมุจลินท์, 

รร.วัด
มุจลินท์ 

  

ส านักงาน
ปลัด 
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2.1  แผนงานการศึกษา  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการป้องกันเด็ก
จมน้ า 
(จากแผนฯ 61-65 
หน้า 65) 
(ข้อบัญญัติฯ 64 หน้า 
25/49)    

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม เช่น จัดอบรมให้ความรู้ 
จัดท าสื่อเผยแพร่ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ในการอบรม ฯลฯ 

5,000 ศพด.รร. 
วัดมุจลินท์ 

ส านักงาน 
ปลัด 

     

 

      

5 อาหารเสริม (นม) 
(จากแผนฯ 61-65 
หน้า 63) 
(ข้อบัญญัติฯ 64 หน้า 
26/49)         

-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) 
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
มุจลินท์ ให้เด็กเล็ก  จ านวน 260 
วัน อัตราวันละ 7.37 บาท/คน 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) 
ให้กับโรงเรียนวัดมุจลินท์ สังกัด 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้กับเด็กอนุบาล 
และเด็ก ป.1 – ป.6  จ านวน 260 
วัน อัตราวันละ 7.37 บาท/คน  

280,000 ศพด.รร. 
วัดมุจลินท์, 

รร.วัด
มุจลินท์  

ส านักงาน
ปลัด 

            

6 โครงการเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน 
(จากแผนฯ 61-65 
หน้า 64) 
(ข้อบัญญัติฯ 64 หน้า 
28/49)         

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการ
จัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
เช่น จัดอบรมให้ความรู้  จัดท าสื่อ
เผยแพร่ ฯลฯ 

5,000 ศพด.รร. 
วัดมุจลินท์ 

ส านักงาน
ปลัด 
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2.1  แผนงานการศึกษา  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 
(จากแผนฯ 61-65 
หน้า 64) 
(ข้อบัญญัติฯ 64 หน้า 
28/49)         

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
จัดกิจกรรมตามโครงการวันเด็ก
แห่งชาติ เช่น จัดอบรมให้ความรู้ 
กิจกรรมนันทนาการต่างๆ ฯลฯ 

30,000 อบต. 
มุจลินท์  

ส านักงาน
ปลัด 

            

8 โครงการเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชน 
(จากแผนฯ 61-65 
หน้า 64) 
(ข้อบัญญัติฯ 64 หน้า 
29/49)         

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน 
การจัดกิจกรรมตามโครงการ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ 
เด็กและเยาวชน เช่น จัดอบรม 
ให้ความรู้ จัดกิจกรรมนันทนาการ 
หรือกิจกรรมอื่นๆ ท่ีเป็นการพัฒนา
เด็กและเยาวชน ฯลฯ 

10,000 อบต.
มุจลินท์  

ส านักงาน
ปลัด 

            

9 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในโรงเรียน 
(จากแผนฯ 61-65 
หน้า 65) 
(ข้อบัญญัติฯ 64 หน้า 
29/49)         

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
จัดกิจกรรมตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 
เช่น จัดอบรมให้ความรู้ จัดท าบอร์ด
ความรู้ จัดท าเอกสารคู่มือต่างๆ 
ฯลฯ 

20,000 รร.วัด
มุจลินท์  

ส านักงาน
ปลัด 
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2.1  แผนงานการศึกษา  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

10 อุดหนุนโรงเรียนวัด
มุจลินท์ สังกัด สพฐ. 
ค่าอาหารกลางวัน
นักเรียน 
(จากแผนฯ 61-65 
หน้า 65) 
(ข้อบัญญัติฯ 64 หน้า 
28/49)          

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่
โรงเรียนวัดมุจลินท์ สังกัด สพฐ. 
ตามโครงการอาหารกลางวัน
นักเรียนให้แก่เด็กอนุบาล และเด็ก 
ป.1 – ป.6 อัตรามื้อละ 20 บาท   
ต่อคน จ านวน  200 วัน  

520,000 รร.วัด
มุจลินท์  

ส านักงาน
ปลัด 

            

รวม 10  โครงการ  1,126,000               
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                  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                      แบบ ผด.02 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
 2.2  แผนงานสาธารณสุข  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564  

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 โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 
(จากแผนฯ 61-65 
หน้า 67) 
(ข้อบัญญัติฯ 64 หน้า 
31/49)         

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
จัดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก เช่น จัดอบรมให้
ความรู้  จัดท าสื่อเผยแพร่ ฯลฯ 

5,000 ที่ท าการ 
อบต.

มุจลินท์,  
หมู่ที่ 1 – 9  

ส านักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
(จากแผนฯ 61-65 
หน้า 67) 
(ข้อบัญญัติฯ 64 หน้า 
30/49)         

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
จัดกิจกรรมตามโครงการป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น 
จัดอบรมให้ความรู้ จัดท าสื่อ
เผยแพร่  ฯลฯ 

5,000 ที่ท าการ 
อบต.

มุจลินท์,  
หมู่ที่ 1 – 9  

ส านักงาน
ปลัด 

            

3 โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคเอดส ์
(จากแผนฯ 61-65 
หน้า 68) 
(ข้อบัญญัติฯ 64 หน้า 
30/49)         

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
จัดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์ เช่น จัดอบรมให้
ความรู้  จัดท าสื่อเผยแพร่ ฯลฯ 

5,000 ที่ท าการ 
อบต. 

มุจลินท์ 

ส านักงาน
ปลัด 
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 2.2  แผนงานสาธารณสุข  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการพระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข 
(จากแผนฯ 61-65 
หน้า 69) 
(ข้อบัญญัติฯ 64 หน้า 
31,32/49)         

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
จัดกิจกรรมตามโครงการ จ านวน 
3 โครงการ  
1.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ เช่น จัดอบรมให้
ความรู้ จัดท าสื่อเผยแพร่ ฯลฯ 
จ านวน 63,000 บาท 
2.โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เช่น จัดอบรมให้ความรู้ 
จัดท าสื่อเผยแพร่ ฯลฯ จ านวน 
58,500  บาท 
3. โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จ านวน 
58,500  บาท   

180,000  หมู่ที่ 1 – 9  ส านักงาน
ปลัด 
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 2.2  แผนงานสาธารณสุข  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ   
(จากแผนฯ 61-65 
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2   
หน้า 6) 
(ข้อบัญญัติฯ 64 หน้า 
32/49)         

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
เป็นต้น  

20,000 หมู่ที่ 1 – 9 ส านักงาน
ปลัด 

            

รวม 5  โครงการ  215,000               
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               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                      แบบ ผด.02 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
 2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการมุจลินท์ร่วมใจพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  
(จากแผนฯ 61-65 หน้า 70) 
(ข้อบัญญัติฯ 64 หน้า 33/49)         

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ในการจัดกิจกรรม
ตามโครงการฯ เช่น จัด
อบรม จัดกิจกรรม
นันทนาการ จัดท าป้าย/
สื่อเผยแพร่ ฯลฯ 

20,000 อบต.
มุจลินท์ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการมุจลินท์ร่วมใจพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการ 
(จากแผนฯ 61-65 หน้า 70) 
(ข้อบัญญัติฯ 64 หน้า 33/49)         

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ในการจัดกิจกรรม
ตามโครงการฯ เช่น 
จัดอบรม จัดกิจกรรม
นันทนาการ ฯลฯ 

10,000 อบต.
มุจลินท์ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

3 โครงการมุจลินท์ร่วมใจพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและ
คนไร้ที่พ่ึง 
(จากแผนฯ 61-65 หน้า 70) 
(ข้อบัญญัติฯ 64 หน้า 34/49)         

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ในการจัดกิจกรรม
ตามโครงการฯ เช่น จัด
อบรม จัดกิจกรรม
นันทนาการ ฯลฯ 

5,000 อบต.
มุจลินท์ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

รวม 3  โครงการ  35,000               
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                 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                      แบบ ผด.02 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
 2.4  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

1 โครงการสืบสานประเพณีไทย
แห่เทียนหลอมใจวันเข้าพรรษา 
(จากแผนฯ 61-65 หน้า 72) 
(ข้อบัญญัติฯ 64 หน้า 45/49)         

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ เช่น ค่าตกแต่ง
ขบวนรถแห่เทียน ฯลฯ 

10,000 อบต.
มุจลินท์,  

วัดมุจลินท์ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(จากแผนฯ 61-65 หน้า 72) 
(ข้อบัญญัติฯ 64 หน้า 44/49)         

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ เช่น จัดอบรมให้
ความรู้ จัดบอร์ดนิทรรศการ 
กิจกรรมหมู่บ้านศีลห้า 
กิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา กิจกรรมวัน
สงกรานต์ ฯลฯ 

20,000 อบต.
มุจลินท์ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

3 โครงการคนไทยรู้ไทย สืบสาน
ความเป็นไทย 
(จากแผนฯ 61-65 หน้า 73) 
(ข้อบัญญัติฯ 64 หน้า 44/49)         

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดบอร์ด 
กิจกรรมนันทนาการ ฯลฯ 

5,000 อบต.
มุจลินท์ 

ส านักงาน
ปลัด 
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2.4  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการแข่งขันกีฬาต้าน 
ยาเสพติด  
(จากแผนฯ 61-65 หน้า 73) 
(ข้อบัญญัติฯ 64 หน้า 43/49)         

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน
การจัดกิจกรรมตามโครงการฯ 
เช่น ค่ากรรมการตัดสิน ค่า
วัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน 
ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล 
ฯลฯ 

40,000 ลานเอนก 
ประสงค์ 
หมู่ที่ 1 /

รร. 
วัดมุจลินท์ 

ส านักงาน
ปลัด  

            

5 โครงการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน  
(จากแผนฯ 61-65 หน้า 73) 
(ข้อบัญญัติฯ 64 หน้า 44/49)         

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน
การจัดกิจกรรมตามโครงการฯ 
เช่น ค่ากรรมการตัดสิน  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน 
ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล 
ฯลฯ 

30,000 ลานเอนก 
ประสงค์ 
หมู่ที่ 1 /

รร. 
วัดมุจลินท์ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

6 อุดหนุนจังหวัดลพบุรี โครงการ
จัดงานแผ่นดินสมเด็จ 
พระนารายณ์มหาราช  
(จากแผนฯ 61-65 หน้า 74) 
(ข้อบัญญัติฯ 64 หน้า 45/49)         

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่
จังหวัดลพบุรีตามโครงการจัด
งานแผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช  

28,000 จังหวัด
ลพบุรี 

ส านักงาน 
ปลัด 

            

รวม 6  โครงการ  133,000               
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                 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                      แบบ ผด.02 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
 2.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหา   
ยาเสพติด 
(จากแผนฯ 61-65 หน้า 76) 
(ข้อบัญญัติฯ 64 หน้า 42/49)         

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ เช่น จัดอบรมให้
ความรู้ ฯลฯ 

47,000 อบต.
มุจลินท์ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

รวม 1  โครงการ  47,000               
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                      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                      แบบ ผด.02 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
 2.6  แผนงานงบกลาง   

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
(จากแผนฯ 61-65 หน้า 77) 
(ข้อบัญญัติฯ 64 หน้า 47/49)         

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้กับ
ผู้สูงอายุ ตามประกาศบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

4,173,000 อบต.
มุจลินท์ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 
(จากแผนฯ 61-65 หน้า 77) 
(ข้อบัญญัติฯ 64 หน้า 48/49)         

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้กับ
คนพิการ ตามประกาศบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคน
พิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

984,000 อบต.
มุจลินท์ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์
(จากแผนฯ 61-65 หน้า 77) 
(ข้อบัญญัติฯ 64 หน้า 48/49)         

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้กับ
ผู้ป่วยเอดส์ รายละ 500 บาท 
จ านวน 12 เดือน 

18,000 อบต.
มุจลินท์ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

4 สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 
(จากแผนฯ 61-65 หน้า 77) 
(ข้อบัญญัติฯ 64 หน้า 48/49)         

เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบล
มุจลินท์  

50,000 อบต.
มุจลินท์ 

ส านักงาน 
ปลัด  

            

รวม 4  โครงการ  5,225,000               
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                      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                      แบบ ผด.02 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
 3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการป้องกันและ 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
(จากแผนฯ 61-65 หน้า 79) 
(ข้อบัญญัติฯ 64 หน้า 
20/49)         

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน
การจัดกิจกรรมตามโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม ่จ านวน 
10,000 บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน
การจัดกิจกรรมตามโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ จ านวน 
10,000 บาท  

20,000 
 
 
 
 

หมู่ที่ 7  ส านักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการแก้ไขปัญหา 
ภัยแล้ง 
(จากแผนฯ 61-65 หน้า 79) 
(ข้อบัญญัติฯ 64 หน้า 
20/49)         

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  
ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชนในต าบลมุจลินท์ 

20,000 หมู่ที่ 1 – 9  ส านักงาน
ปลัด 
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3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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
ด าเนินกิจกรรมของ
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
(จากแผนฯ 61-65 
หน้า 79) 
(ข้อบัญญัติฯ 64 หน้า 
20/49)         

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนการด าเนินกิจกรรม 
อปพร. เช่น การฝึกอบรม การ
ทบทวนหลักสูตรสมาชิก  
อปพร. การซักซ้อมแผน ฯลฯ 

10,000 อบต.
มุจลินท์ 

ส านักงาน 
ปลัด  

            

4 โครงการซักซ้อม
แผนปฏิบัติการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
(จากแผนฯ 61-65 
หน้า 79) 
(ข้อบัญญัติฯ 64 หน้า 
20/49)         

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน
การจัดกิจกรรมตามโครงการ
ซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เช่น 
จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ฝึก
ปฏิบัติ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ท ากิจกรรมต่างๆ ฯลฯ  

30,000 อบต.
มุจลินท์ 

ส านักงาน 
ปลัด  

            

5 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ  
(จากแผนฯ 61-65 
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.
2563  หน้า 3) 
(ข้อบัญญัติฯ 64 หน้า
21/49) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆใน
การจัดกิจกรรม เช่น การ
อบรมให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ในการท ากิจกรรม 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

140,000 อบต.
มุจลินท์, 

รร. 
วัดมุจลินท์ 

ส านักงาน 
ปลัด  

            

รวม 5  โครงการ  220,000               
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               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                      แบบ ผด.02 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
 3.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
(จากแผนฯ 61-65 
หน้า 81) 
(ข้อบัญญัติฯ 64  
หน้า 43/49)         

อุดหนุนงบประมาณตาม
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอ าเภอท่าวุ้ง 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ
ท่าวุ้ง  

50,000 ศูนย์
ปราบปราม
ยาเสพติด

อ าเภอท่าวุ้ง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
ชุมชน  
(จากแผนฯ 61-65 
แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.
2563 หน้า 1) 
(ข้อบัญญัติฯ 64 หน้า 
42/49)         

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน
การจัดกิจกรรมตามโครงการ 
เช่น การจัดอบรมให้ความรู้  
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

5,000 อบต.
มุจลินท์ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

รวม 2  โครงการ  55,000               
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                บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                      แบบ ผด.02 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 4.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการส่งเสริมอาชีพต่างๆ  
ให้แก่ประชาชน 
(จากแผนฯ 61-65 หน้า 82) 
(ข้อบัญญัติฯ 64 หน้า 41/49)         

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ในการจัดกิจกรรม/โครงการ
ที่เป็นการส่งเสริมอาชีพ
ต่างๆ ให้แก่ประชาชน เช่น 
จัดอบรมให้ความรู้ การฝึก
อาชีพต่างๆ ฯลฯ 

10,000 อบต.
มุจลินท์ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการประชาคมหมู่บ้าน/
ประชาคมต าบล 
(จากแผนฯ 61-65 หน้า 83) 
(ข้อบัญญัติฯ 64 หน้า 40/49)         

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ในการจัดกิจกรรม เช่น ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ  

5,000 หมู่ที1่ – 9, 
อบต.

มุจลินท์  

ส านักงาน
ปลัด 

            

3 โครงการ อบต.พบประชาชน 
(จากแผนฯ 61-65 หน้า 83) 
(ข้อบัญญัติฯ 64 หน้า 42/49)         

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ในการจัดกิจกรรม เช่น  ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ 

5,000 หมู่ที่ 1 – 9  ส านักงาน
ปลัด 
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4.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น แกนน า
ชุมชน เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนต าบลมุจลินท์  
(จากแผนฯ 61-65 หน้า 83) 
(ข้อบัญญัติฯ 64 หน้า 42/49)         

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ
ในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ เช่น  จัดอบรมให้
ความรู้ ศึกษาดูงาน ฯลฯ 

120,000 อบต.
มุจลินท์ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

5 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(จากแผนฯ 61-65 หน้า 83) 
(ข้อบัญญัติฯ 64 หน้า 42/49)         

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ
ในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ เช่น จัดอบรมให้
ความรู้ ศึกษาดูงาน จัดท า
สื่อเผยแพร่ ฯลฯ 

60,000 อบต.
มุจลินท์ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

6 โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 
(จากแผนฯ 61-65 หน้า 84) 
(ข้อบัญญัติฯ 64 หน้า 41/49)         

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ เช่น จัดอบรมให้
ความรู้ ฯลฯ 

10,000 อบต.
มุจลินท์ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

7 โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชนต าบลมุจลินท์ 
(จากแผนฯ 61-65 หน้า 85) 
(ข้อบัญญัติฯ 64 หน้า 41/49)         

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชนต าบล
มุจลินท์ เช่น จัดอบรมให้
ความรู้ ศึกษาดูงาน ฯลฯ 

250,000 อบต.
มุจลินท์ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

รวม 7  โครงการ  460,000               
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                บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                      แบบ ผด.02 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 5.2  แผนงานการเกษตร    

ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการก าจัดวัชพืชและ
ผักตบชวาในแหล่งน้ า 
(จากแผนฯ 61-65 หน้า 87) 
(ข้อบัญญัติฯ 64 หน้า 46/49)         

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา     
ในการก าจัดวัชพืชและหรือ
ผักตบชวาในแหล่งน้ าท่ีอยู่
ในเขตพื้นท่ีต าบลมุจลินท์ 
โดยใช้เครื่องจักรและหรือ
แรงงานคน  ฯลฯ 

100,000 หมู่ที่ 1 – 9  กองช่าง             

2 โครงการคลองสวย น้ าใส 
คนไทยมีความสุข 
(จากแผนฯ 61-65 หน้า 88) 
(ข้อบัญญัติฯ 64 หน้า 45/49)         

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ในการด าเนินการตาม
โครงการฯ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ 

10,000 หมู่ที่ 1 – 9  กองช่าง              

รวม 2  โครงการ  110,000               
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               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                      แบบ ผด.02 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 5.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 หน้า 89) 
(ข้อบัญญัติฯ 64 หน้า 41/49)         

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ เช่น จัดอบรมให้
ความรู้ ฯลฯ 

20,000 หมู่ที่ 1 – 9 ส านักงาน
ปลัด  

            

2 โครงการจัดการขยะชุมชน  
ณ แหล่งก าเนิด 
(จากแผนฯ 61-65 หน้า 90) 
(ข้อบัญญัติฯ 64 หน้า 40/49)         

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ เช่น จัดอบรมให้
ความรู้ ฯลฯ 

10,000 หมู่ที่ 1 – 9 ส านักงาน
ปลัด  

            

3 โครงการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก
เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 
(จากแผนฯ 61-65 หน้า 89) 
(ข้อบัญญัติฯ 64 หน้า 40/49)         

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ เช่น จัดอบรมให้
ความรู้ ฯลฯ 

5,000 หมู่ที่ 1 – 9 ส านักงาน 
ปลัด 

            

4 โครงการสร้างจิตส านึกในการ
จัดการขยะในชุมชน 
(จากแผนฯ 61-65 หน้า 90) 
(ข้อบัญญัติฯ 64 หน้า 43/49)         

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ เช่น จัดอบรมให้
ความรู้ จัดท าสื่อหรือ
เอกสารเผยแพร่ ฯลฯ 

5,000 หมู่ที่ 1 – 9 ส านักงาน
ปลัด  
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 5.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการ big cleaning day 
(จากแผนฯ 61-65 หน้า 90) 
(ข้อบัญญัติฯ 64 หน้า 41/49)         

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ เช่น จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ 

5,000 หมู่ที่ 1 – 9 ส านักงาน
ปลัด  

            

6 โครงการรักน้ า รักป่า รักษา
แผ่นดิน  
(จากแผนฯ 61-65 หน้า 90) 
(ข้อบัญญัติฯ 64 หน้า 21/26)         

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ เช่น การสร้าง
จิตส านึก การท าสื่อรณรงค์
หรือเอกสารเผยแพร่ การ
ปลูกต้นไม้ การรักษาความ
สะอาดสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

5,000  หมู่ที่ 1 – 9 ส านักงาน
ปลัด  

            

รวม 6  โครงการ  50,000               
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                บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                      แบบ ผด.02 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ   
   6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป    

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 เพื่อเพ่ิม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก่
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้างของ อบต. 
(จากแผนฯ 61-65 หน้า 92) 
(ข้อบัญญัติฯ 64 หน้า 5/49)          

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  
ในการอบรมและศึกษาดูงาน 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง 
พนักงานจ้างเหมาบริการและ
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง 

250,000  อบต.
มุจลินท์ 

ส านักงาน
ปลัด  

            

2 ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้ง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(จากแผนฯ 61-65 หน้า 93) 
(ข้อบัญญัติฯ 64 หน้า 6/49)          

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  
ในการเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่
กฎหมายก าหนด เช่น ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ในการเลือกตั้ง 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ 
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

350,000 อบต.
มุจลินท์ 

ส านักงาน
ปลัด 
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6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป    

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ซึ่งเป็นวัน
ส าคัญหรือพิธีส าคัญ
ของทางราชการ 
(จากแผนฯ 61-65 
หน้า 93) 
(ข้อบัญญัติฯ 64  
หน้า 5/49)         

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
กิจกรรม/โครงการต่างๆ ซึ่งเป็นวัน
ส าคัญหรือพิธีส าคัญของทางราชการ 
เช่น โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 
โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการ
น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ 
กิจกรรม/โครงการที่เป็นการ
เทิดพระเกียรติหรือแสดงความ
จงรักภักดีฯ กิจกรรมประชาสัมพันธ์
เชิญชวนหรืออ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐ
พิธีและพระราชพิธีต่างๆ หรือ
กิจกรรม/โครงการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่ง
เป็นวันส าคัญหรือพิธีส าคัญของทาง
ราชการ ฯลฯ 

40,000  อบต.
มุจลินท์ 

ส านักงาน
ปลัด  

            

4 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 
(จากแผนฯ 61-65 
หน้า 92) 
(ข้อบัญญัติฯ 64 หน้า 
6/49)          

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาพวงมาลา 
พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
ส าหรับพิธีการวันส าคัญต่างๆ 
(3,000.-)/ ค่ารังวัดที่สาธารณะ
ภายในต าบล (30,000.-) 

33,000 อบต.
มุจลินท์ 

ส านักงาน
ปลัด  
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   6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป    

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 อุดหนุนอ าเภอท่าวุ้ง ตาม
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการ
จัดงานรัฐพิธี 
(จากแผนฯ 61-65 หน้า 94) 
(ข้อบัญญัติฯ 64 หน้า 
13/49)         

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่
อ าเภอท่าวุ้ง ตามโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน
รัฐพิธีอ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัด
ลพบุรี ประจ าปีงบประมาณ 
2564  

12,000 อบต.
มุจลินท์  

ส านักงาน
ปลัด  

            

6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (สถานท่ีกลาง)  
อ าเภอท่าวุ้ง 
(จากแผนฯ 61-65 หน้า 95) 
(ข้อบัญญัติฯ 64 หน้า 
12/49) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่
เทศบาลต าบลบางงา ตาม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานท่ีกลาง) อ าเภอท่าวุ้ง  

18,000 อบต.
มุจลินท์  

ส านักงาน
ปลัด  

            

รวม 6  โครงการ  703,000               
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                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                      แบบ ผด.02 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ   
 6.3  แผนงานงบกลาง  

   
ล าดับ 

ที่ 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 ารองจ่าย 
(จากแผนฯ 61-65 
หน้า 99) 
(ข้อบัญญัติฯ 64  
หน้า 48/49) 

เพื่อไว้ใช้จ่ายในกิจการที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าหรือจ าเป็นเร่งด่วน
และมิได้ตั้งงบประมาณไว้ หรือเพื่อ
บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนหรือ
เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้แก่ประชาชน 

300,000 อบต.
มุจลินท์ 

กองช่าง             

รวม 1  โครงการ  300,000               
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                     แบบ ผด.02/1 
    แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  
 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป       

   
ล าดับ 

ที่ 
ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
(จากแผนฯ 61-65 
หน้า 101) 
(ข้อบัญญัติฯ 64  
หน้า 9/49) 

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 1,185x406x878 
มิลลิเมตร จ านวน 1 ตู้ๆ ละ 3,600 บาท 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่ไดก าหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์)   

3,600 อบต.
มุจลินท์ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
(จากแผนฯ 61-65 
หน้า 101) 
(ข้อบัญญัติฯ 64  
หน้า 9/49) 

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 1,185x406x878 
มิลลิเมตร จ านวน 1 ตู้ๆ ละ 3,500 บาท 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่ไดก าหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์)  

3,500 อบต.
มุจลินท์ 

ส านักงาน
ปลัด 
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1. แผนงานบริหารงานทั่วไป    
   

ล าดับ 
ที่ 

ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
(จากแผนฯ 61-65 
หน้า 101) 
(ข้อบัญญัติฯ 64  
หน้า 9/49) 

โต๊ะพับเอนกประสงค ์
จัดหาโต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าโฟเทก้า 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 60x150x75 เซนติเมตร 
จ านวน 5 ตัวๆ ละ 1,350 บาท (จัดหา
ตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์
ที่ไม่ไดก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)  

6,750 อบต.
มุจลินท์ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

4 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
(จากแผนฯ 61-65 
หน้า 101) 
(ข้อบัญญัติฯ 64  
หน้า 9/49) 

โต๊ะวางคอมพิวเตอร ์
จัดหาโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่ต่ ากว่า 
120x60x75  เซนติเมตร จ านวน  1 
ตัวๆละ 2,500 บาท (จัดหาตามราคา
ท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได
ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  

2,500 อบต. 
มุจลินท์ 

ส านักงาน
ปลัด   

            

5 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
(จากแผนฯ 61-65 
หน้า 101) 
(ข้อบัญญัติฯ 64  
หน้า 9/49) 

โต๊ะท างาน 
จัดหาโต๊ะท างานเหล็ก พร้อมกระจกปูโต๊ะ 
มีลิ้นชักใส่เอกสาร ขนาดไม่ต่ ากว่า 
1,524x780x750 มิลลิเมตร จ านวน  
1 ตัวๆละ 6,800 บาท (จัดหาตามราคา
ท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้
ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  

6,800 อบต.
มุจลินท์ 

กองคลัง               
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1. แผนงานบริหารงานทั่วไป       
   

ล าดับ 
ที่ 

ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์
(จากแผนฯ 61-
65 หน้า 101) 
(ข้อบัญญัติฯ 64  
หน้า 9/49) 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  
จ านวน  2  เครื่อง   
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 
17,000  บาท (จัดหาตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 
พฤษภาคม 2563) 

34,000 อบต.
มุจลินท์ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

7 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์
(จากแผนฯ 61-
65 หน้า 101) 
(ข้อบัญญัติฯ 64  
หน้า 9/49) 

เครื่องพิมพ์   
จัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง     
ถังหมึกพิมพ์   (Ink Tank Printer)      
จ านวน  1  เครื่อง  ราคา 4,300 บาท  
(จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563) 

4,300 อบต.
มุจลินท์  

ส านักงาน
ปลัด 

            

 

 

 
 
 
 
 



-35-   
 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป       

   
ล าดับ 

ที่ 
ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

8 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์
(จากแผนฯ 61-
65 หน้า 101) 
(ข้อบัญญัติฯ 64  
หน้า 9/49) 

เครื่องพิมพ์ 
จัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
(Ink Tank Printer)  จ านวน 1 เครื่อง  
ราคา 7,500 บาท 
(จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563) 

7,500 อบต.
มุจลินท์  

ส านักงาน
ปลัด 

            

9 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์
(จากแผนฯ 61-
65 หน้า 101) 
(ข้อบัญญัติฯ 64  
หน้า 9/49) 

เครื่องคอมพิวเตอร์   
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1  จ านวน 1 เครื่อง  
ราคา 22,000  บาท  (จัดหาตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 
พฤษภาคม 2563) 

22,000 อบต.
มุจลินท์ 

กองคลัง             
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1. แผนงานบริหารงานทั่วไป       
   

ล าดับ 
ที่ 

ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

10 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์
(จากแผนฯ 61-
65 หน้า 101) 
(ข้อบัญญัติฯ 64  
หน้า 9/49) 

2) เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน 
จ านวน 1 เครื่อง ราคา  17,000  บาท 
(จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563)  

17,000 อบต.
มุจลินท์ 

กองคลัง             

11 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์
(จากแผนฯ 61-
65 หน้า 101) 
(ข้อบัญญัติฯ 64  
หน้า 9/49) 

เครื่องพิมพ์   
จัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง     
ถังหมึกพิมพ์   (Ink Tank Printer)      
จ านวน  1  เครื่อง  ราคา 4,300 บาท  
(จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563) 

4,300  อบต.
มุจลินท์  

กองคลัง             
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 2.  แผนงานการศึกษา  
   

ล าดับ 
ที่ 

ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
(จากแผนฯ 61-
65 หน้า 102) 
(ข้อบัญญัติฯ 64  
หน้า 27/49) 

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน จ านวน 
2 เครื่องๆ ละ 32,400  บาท   
(จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2562 

64,800 ศพด.
มุจลินท์  

ส านักงาน
ปลัด 

            

รวม 12 รายการ  177,050               

 
 
 
 
 


