
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลมะมวงสองตน 
เรื่อง  การใชแผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

******************************* 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ขอ 26 (2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผน
ดําเนินงานแลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนดําเนินงาน  ท้ังนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายใน
สิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอย
สามสิบวัน  องคการบริหารสวนตําบลมะมวงสองตนไดจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ       
พ.ศ.2562 เสร็จเรียบรอยแลว โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
มะมวงสองตน เม่ือวันท่ี 26  ตุลาคม 2561 

เพ่ือใหแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  สามารถดําเนินการไดตามแผนท่ี
วางไว  จึงออกประกาศใชแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  ขององคการบริหารสวนตําบล
มะมวงสองตน 

 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  26  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕61 

(นายปราโมทย  สวนประพัฒน) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลมะมวงสองตน 



 

 
 

 

คํานํา 
 

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคการบริหารสวนตําบลมะมวง 
สองตน   จัดทําขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของทองถิ่น พ.ศ.  2548  
ถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561    โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน รายละเอียด 
โครงการและกิจกรรมท่ีตองการดําเนินการจริงท้ังหมดในเขตพ้ืนท่ีตําบลมะมวงสองตน  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 
  แผนดําเนินงานฉบับนี้ ไดรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสําหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ี
ตอง ดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของตําบลมะมวงสองตน ท้ังนี้ปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2562   และท่ีดําเนินการโดยหนวยงานอื่นๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน โดยได
จําแนกรายละเอียดสอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนงาน เพ่ือใหทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาท่ีไดแสดงถึง
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงานระยะเวลาในการ
ดําเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด 

  องคการบริหารสวนตําบล มะมวงสองตน   หวังเปนอยางย่ิงวา แผนดําเนินงานฉบับนี้ 
สามารถใชเปนเครื่องมือในการบริหารของผูบริหารทองถิ่น และสามารถใชในการควบคุมการดําเนินงานใน
เขตพ้ืนท่ีอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใชเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงาน
และประเมินผลการพัฒนาทองถิ่นของผูบริหารดวย 

 
องคการบริหารสวนตําบลมะมวงสองตน 
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   วิสัยทัศน (VISION)  ขององคการบริหารสวนตําบลมะมวงสองตน 
 

“ตําบลนาอยู ฟนฟูภูมิปญญาทองถ่ิน รักษสิ่งแวดลอม 
สงเสริมอาชีพ ประชาชนมีรายได ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
        

    ยุทธศาสตรของตําบลมะมวงสองตน 
 

 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

                   3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  
                   4.  ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ  
                   5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  
                   6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมือง  การบริหาร  และการปกครอง 
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สวนท่ี 1 

บทนํา 

1.1 บทนํา 

แผนดําเนินงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2548  ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561   หมายความวา แผนการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริง
ทั้งหมด  ในพ้ืนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปงบประมาณนั้น 
  โดยแผนการดําเนินงาน  จะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ี
ดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   ซึ่งโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนการ
ดําเนินการท่ีมีมาจาก 

1. งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ขององคกรปกครองสวน 
ทองถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอุดหนุนใหกับหนวยงานอื่นดําเนินการ) 

2. โครงการ กจิกรรม การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีเกิดจากการจายขาด 
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจายอื่นๆ ที่ดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

3. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง  โดยไมใช 
งบประมาณ (ถามี) 

4. การรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ  สวนกลาง สวน 
ภูมิภาคหรือหนวยงานอื่นๆ ท่ีมีลักษณะการดําเนินงานคลอบคลุมหลายพ้ืนที่หลายองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หรือโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

5. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาอื่นๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาเห็นวาจะเกิด 
ประโยชน ในการประสานการดําเนินการในพ้ืนท่ี 
 

1.2  วัตถุประสงคของการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

 1.  เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนท่ี
ขององคการบริหารสวนตําบลมะมวงสองตน  ประจําปงบประมาณ  2562 

 2.  เพ่ือใหการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลมะมวงสองตน มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น  มีการประสานและบู รณาการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ  ของ
แผนงาน/โครงการ ในแผนปฏิบัติการทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อส้ินป   มีความสะดวกมากขึ้นอีกดวย 

 3. เพ่ือเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลมะมวงสองตน  
เพ่ือควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น   
พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559    ขอ  26 และขอ 27 วาดวยการจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน  กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน  โดยมีขั้นตอน  ดังนี ้

  1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลมะมวงสองตน
รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ องคการบริหารสวนตําบลมะมวงสองตน   หนวยงานราชการ
สวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสากิจและหนวยงานอื่น ๆ ที่ดําเนินการในพ้ืนที่ของ องคการบริหารสวนตําบล
มะมวงสองตน  แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2562  เสนอคณะกรรมการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลมะมวงสองตน 

  2.  คณะกรรมการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลมะมวงสองตน  พิจารณารางแผนการ
ดําเนินงานแลวเสนอผูบริหารทองถิ่นประกาศเปนแผนการดําเนินงาน  ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการ
ดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศเพ่ือใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและปดประกาศ
ไวอยางนอยสามสิบวัน                         

3. แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใช 
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม  หรือไดรับแจง
แผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ ท่ีตอง
ดําเนินการในพ้ืนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น 
 

1.4 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน                    

1. ทําใหการดาํเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปงบประมาณ มีความชัดเจนในการ 
ปฏิบัติมากขึ้น 

2. มีความสะดวกในการติดตามและประเมินผลการนําแผนไปปฏิบตัิ มีความสะดวกและม ี
ประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือใหการใชจายงบประมาณในแตละปของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
4. ทราบถึงจํานวนงบประมาณท่ีตองจายจริงในแตละป 
5. สามารรถบริหารเวลาในการดําเนินงานโครงการของทุกสวนขององคการบริหารสวน 

ตําบลมะมวงสองตน 
6. สามารถนําแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะหปญหาอันเกิดจากการดําเนินโครงการตาง  ๆ

ตามงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ไดอยางถูกตอง 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน  งบกลาง

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ 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 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 90,000     หมูที่1-6 สํานักปลัด

จํานวน 15 คน ๆละ 500 บาทตอเดือน

2 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหกับ 6,116,400 อบต.มะมวง สํานักปลัด

ผูสูงอายุตามโครงการสรางหลักประกัน สองตน

รายไดแกผูสูงอายุ

3 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจายเปนเบี้ยความพิการตามโครงการเสริมสราง 2,726,400 อบต.มะมวง สํานักปลัด

สวัสดิการทางสังคมใหแกคนพิการหรือทุพพลภาพ สองตน

4 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 90,000     อบต. สํานักปลัด

ตําบลมะมวงสองตน ตําบลมะมวงสองตน มะมวงสองตน

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

-10-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนตําบลมะมวงสองตน

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02



ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการฝกซอมแผนปองกันและ ฝกซอมแผนระงับอัคคีภัย โดยใหอปพร.ฝกซอม 30,000     อบต.มะมวง สํานักปลัด

ระงับอัคคีภัย การระงับอัคคีภัยและชวยเหลือเคลื่อนยายผู สองตน

ประสบภัย

2 โครงการรักษาความปลอดภัยใน ตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในชวงเทศกาล 30,000     อบต.มะมวง สํานักปลัด

พื้นที่ตําบลมะมวงสองตน ตางๆ เชน เทศกาลปใหม สงกรานต สองตน

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

-11-

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติ อุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติ 15,000     อบต.มะมวง สํานักปลัด

การรวมในการชวยเหลือประชาชน การรวมในการชวยเหลือประชาชน ขององคกร สองตน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับ ปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ อําเภอเมือง

อําเภอ  อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจายใหแกองคการบริหารสวนตําบลนาทราย

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

-12-

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน  สาธารณสุข

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการฉีดวัคซีนปองกัน ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 20,000     อบต.มะมวง สํานักปลัด

โรคพิษสุนัขบา สองตน

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

พ.ศ.2562

-13-

พ.ศ.2561



ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด จัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด อบต. 250,000 อบต.มะมวง สํานักปลัด

อบต.มะมวงสองตน ประจําป 2562 มะมวงสองตน ประจําป 2562 สองตน

2 โครงการสงเสริมสุนทรียภาพดานศิลป อุดหนุนโครงการสงเสริมสุนทรียภาพดานศิลป 30,000     รร.วัดมะมวง- สํานักปลัด

ดนตรีและกีฬา ดนตรีและกีฬาแกโรงเรียนวัดมะมวงสองตน สองตน

3 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก 14,000     อบต.มะมวง สํานักปลัด   

ใหคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 3และหมูที่ 5 สองตน

หมูบานละ 7,000 บาท

4 โครงการจัดงานประเพณีวันลอย จัดงานประเพณีลอยกระทง 40,000     บริเวณทาน้ํา สํานักปลัด

กระทง  หลังรร.วัด

มะมวงสองตน

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

-14-



ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต จัดงานประเพณีสงกรานตรดน้ําผูสูงอายุ 40,000 บริเวณฝายมี สํานักปลัด

ชีวิตตําบล

มะมวงสองตน

6 โครงการวันเขาพรรษา จัดงานวันเขาพรรษา 15,000     อบต.มะมวง สํานักปลัด

สองตน

  

7 โครงการสงเสริมประเพณีเทศกาล อุดหนุนโครงการสงเสริมประเพณีเทศกาล 13,000     อําเภอเมือง สํานักปลัด

บุญสารทเดือนสิบ บุญสารทเดือนสิบใหกับที่ทําการปกครอง นครศรีธรรมราช

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช

8 โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชา อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชา 5,000       อําเภอเมือง สํานักปลัด

แหผาขึ้นธาตุที่เมืองนครศรีธรรมราช แหผาขึ้นธาตุที่เมืองนครศรีธรรมราช ใหกับ นครศรีธรรมราช

ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

-15-

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 โครงการอบรมศาสนาอิสลามและ อุดหนุนโครงการอบรมศาสนาอิสลามและ 70,000 มัสยิดนูรุสอาดะฮ สํานักปลัด

จริยธรรมประจํามัสยิด จริยธรรมประจํามัสยิด ใหกับ มัสยิดนูรุลฮูดา

มัสยิดนูรุสอาดะฮ = 20,000 บาท

มัสยิดนูรุลฮูดา = 50,000 บาท

10 โครงการจัดงานวันเมาลิดิ้ลน อุดหนุนโครงการจัดงานวันเมาลิดิ้ลนบีมูฮัมหมัด 20,000 มัสยิดนูรุสอาดะ สํานักปลัด

บีมูฮัมหมัด ซ.ล. ซ.ล. ใหกับมัสยิดนูรุสอาดะฮ   

11 โครงการจัดงานวันเมาลิด อุดหนุนโครงการจัดงานวันเมาลิด 20,000     มัสยิดนูรุลฮูดา สํานักปลัด

 (เมาลิดีนนบีมูฮัมหมัด ซ.ล.) (เมาลิดีนนบีมูฮัมหมัด ซ.ล.) ใหกับ

มัสยิดนูรุลฮูดา

๑๒ โครงการชุมชนสัมพันธวันอาซูรอ อุดหนุนโครงการชุมชนสัมพันธวันอาซูรอ 10,000     มัสยิดนูรุสอาดะ สํานักปลัด

ใหกับ มัสยิดนูรุสอาดะฮ = 5,000 บาท มัสยิดนูรุลฮูดา

       มัสยิดนูรุลฮูดา    =  5,000 บาท

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

-16-

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน    การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๓ โครงการติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย ติดตั้งเครื่องออกกําลังกายกลางแจงในพื้นที่หมูที่ 6 1,000,000 ใกลบริเวณ อบจ.      

กลางแจง สนามฟุตซอล นครศรีธรรมราช

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

-17-



ทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการปองกันและแกไขปญหา ซื้อวัสดุอุปกรณปายตางๆเกี่ยวกับการรณรงค 3,500 อบต.มะมวง สํานักปลัด      

ยาเสพติด ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด สองตน

2 โครงการสงเสริมและพัฒนาเด็กและ เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนใชเวลาวางใหเกิด 150,000 อบต.มะมวง สํานักปลัด

เยาวชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ประโยชน  หางไกลยาเสพติด สองตน

พอเพียง

  

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

-18-



ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการกอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก กอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมผนังกันดิน 437,000   ศพด.หลังใหม กองชาง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ชวงที่ 1 ความสูงรั้ว 1.65 เมตร ยาว 75.00เมตรและ หมูที่ 6

ชวงที่ 2 ความสูงรั้ว 1.05 เมตร ยาว 69.00 เมตร

พรอมประตูเหล็ก จํานวน 2 ชองและใชทรายถม

จํานวนไมนอยกวา 225 ลบ.ม.ถมปรับพื้นที่บริเวณ

ภายในรั้วพรอมเกลี่ยเรียบ ติดตั้งปายโครงการตาม

รูปแบบที่กําหนด จํานวน 1 ปาย (ตามแบบแปลนที่

องคการบริหารสวนตําบลมะมวงสองตนกําหนด)

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

-19-



ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการกอสรางเสาธง การกอสรางเสาธง ขนาดความสูงไมนอยกวา 8.00 เมตร 14,000     ศพด.หลังใหม กองชาง

พรอมฐานเสาธงกวาง 2.10 เมตร ยาว 2.10 เมตร หมูที่ 6

(ตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบล

มะมวงสองตนกําหนด)

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

-20-

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการกอสรางสะพานคอนกรีต กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขามคลองสอน 2,000,000 สะพานคลอง อบจ.

เสริมเหล็กขามคลองสอน หมูที่ 2 ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร สอน หมูที่ 2 นครศรีธรรมราช

ต.มะมวงสองตน-ต.ไชยมนตรี

4 โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบ กอสรางถนนลาดยางแบบ Over Lay สายกลาง 1,992,000 หมูที่ 2 อบจ.

Over Lay สายกลางพรอมวิถี หมูที่ 2 พรอมวิถี ขนาดกวาง 4.0 เมตร ยาว 1,200 เมตร นครศรีธรรมราช

ต.มะมวงสองตน - ต.โพธิ์เสด็จ หนา 0.07 เมตร พรอมตีเสนจราจร

5 โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบ กอสรางถนนลาดยางแบบ Over Lay  ขนาดกวาง 6,489,000 หมูที่ 4-3 อบจ.

Over Lay พรอมกอสรางรางระบาย  5.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.07 เมตร นครศรีธรรมราช

น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากลวย พรอมกอสรางรางระบายน้ํา ขนาดกวาง 0.50 เมตร

สมอชัย หมูที่ 4-3 ต.มะมวงสองตน ยาว 2,000 เมตร

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาดานการศึกษา

แผนงาน   การศึกษา

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการจางเหมาอาหารกลางวัน จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของ 230,300 ศูนยพัฒนา สํานักปลัด

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลอง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองลาว เด็กเล็ก

ลาว

2 โครงการเรียนรูสูโลกกวาง นําเด็กนักเรียนจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กเรียนรู 20,000     ศูนยพัฒนา สํานักปลัด

ศึกษานอกสถานที่ เด็กเล็ก

3 โครงการอาหารกลางวัน จายเปนเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 164,000   รร.วัดมะมวง สํานักปลัด

ของเด็กนักเรียน  รร.วัดมะมวงสองตน สองตน

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาดานการศึกษา

แผนงาน   การศึกษา

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการอาหารเสริม(นม) เปนคาอาหารเสริม(นม)  ใหแกเด็กนักเรียน 168,627 รร.วัดมะมวง สํานักปลัด

รร.วัดมะมวงสองตน = 78,565 บาท สองตน และ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   =90,062 บาท ศพด.บาน

คลองลาว

5 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไดรับจัดงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 30,700     ศพด.บาน สํานักปลัด

ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยี คลองลาว

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สารสนเทศ DLTV ประจําปงบประมาณพ.ศ.2562

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ใหดําเนินการจัดซื้อเครื่อง DLTV (รายละเอียด

ตามโครงการ)

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการเมือง การบริหารและการปกครอง

 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวย ศ.2562

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ ดําเนินการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน 150,000   อบต. กองคลัง

ทะเบียนทรัพยสิน ทรัพยสินของอบต.มะมวงสองตน มะมวงสองตน

2 โครงการวาจางที่ปรึกษาประเมิน จางที่ปรึกษาในการสํารวจความพึงพอใจของ 25,000     มะมวงสองตน สํานักปลัด

ความพึงพอใจในการใหบริการของ ประชาชนเจาหนาที่ของรัฐ หนวยงานของรัฐ

อบต.มะมวงสองตน หนวยงานเอกชนที่มารับบริการหรือมาติดตออบต.

3 โครงการสนับสนุนการจัดเก็บขอมูล คาใชจายในการเก็บรวบรวมขอมูลดานตางๆ 10,000 อบต. สํานักปลัด

พื้นฐานเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น,แผนชุมชนและ มะมวงสองตน

แผนตางๆ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

-24-

พ.ศ.2561



    1. ประเภทครุภัณฑ   สํานักงาน

     1.1 แผนงาน   บริหารงานทั่วไป

ลําดับ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน  ขนาดกวางไมนอยกวา 5,000       อบต.มะมวง กองคลัง

 62 ซม. ลึกไมนอยกวา 76 ซม. สูงไมนอยกวา สองตน

 110 ซม. จํานวน 1 ตัว

2 จัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก จัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก ขนาดกวาง 3,700       อบต.มะมวง กองคลัง

ไมนอยกวา 118 ซม. ลึกไมนอยกวา 40 ซม. สองตน

จํานวน 1 ตัว

3 จัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก จัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก ขนาดกวาง 3,700       อบต.มะมวง สํานักปลัด

ไมนอยกวา 118 ซม. ลึกไมนอยกวา 40 ซม. สองตน

จํานวน 1 ตัว

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

-25-

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนตําบลมะมวงสองตน

แบบ ผด.02/1
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   1. ประเภทครุภัณฑ   สํานักงาน

     1.1 แผนงาน   บริหารงานทั่วไป

ลําดับ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 จัดซื้อพัดลม ขนาด 18 นิ้ว จัดซื้อพัดลม ขนาด 18 นิ้ว 1,200       อบต.มะมวง สํานักปลัด

-ใบพัดขนาด 18 นิ้ว แบบ 3 ใบพัด สองตน

-ปรับแรงลมได 3 ระดับ

5 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง 28,000     อบต.มะมวง สํานักปลัด

(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 ตัว สองตน

ขนาด 24,000  บีทียู โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป 

- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สํานักงาน

ประมาณ มกราคม ๒๕๖๑

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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   1. ประเภทครุภัณฑ   สํานักงาน

    1.2 แผนงาน   การศึกษา

ลําดับ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จํานวน  3  ตัว 4,500       อบต.มะมวง สํานักปลัด

โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ สองตน ศพด.

-ใบพัดขนาด 16 นิ้ว แบบ 3 ใบพัด

  - ปรับแรงลมได 3 ระดับ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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   1. ประเภทครุภัณฑ   สํานักงาน

     1.2 แผนงาน   เคหะและชุมชน

ลําดับ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อโทรศัพทพื้นฐาน จัดซื้อโทรศัพทพื้นฐาน 4,000       อบต.มะมวง กองชาง

 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป สองตน

1.เปนโทรศัพทไรสายระบบดิจิตอลความถี่

   2.4 GHz

  2.มีหนาจอ LCD ที่สามารถแสดงชื่อและหมายเลข

  เรียกเขา (Caller ID) ได

3.มีปุมกดเปนตัวเลข 0-9 และสัญลักษณตาม

   มาตรฐานบนตัวเครื่อง

4.มีปุมโทรทวนซ้ําหมายเลขโทรออกลาสุดได

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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    2. ประเภทครุภัณฑ  สํานักงาน

     2.2 แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 47,000     อบต.มะมวง สํานักปลัด

(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู สองตน

 บีทียู ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สํานักงานประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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    2. ประเภทครุภัณฑ  คอมพิวเตอร

      2.1 แผนงาน   บริหารงานทั่วไป

ลําดับ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 44,000     อบต.มะมวง สํานักปลัด

ประมวลผล แบบที่ 1    แบบที่ 1 (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) สองตน

(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาทจํานวน 2 ตัว  

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  

- ตามประกาศเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 

2 จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED  ขาวดํา 15,800     อบต.มะมวง สํานักปลัด

ชนิด LED  ขาวดํา ชนิด Network ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หนา/นาท)ี สองตน

แบบที่ 1 (27 หนา/นาท)ี ราคา 7,900 จํานวน 2 ตัว

- ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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     2. ประเภทครุภัณฑ  คอมพิวเตอร

       2.1 แผนงาน   เคหะและชุมชน

ลําดับ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เครื่องพิมพ Multifunction แบบหมึกฉีด 7,700       อบต.มะมวง กองชาง

แบบหมึกฉีด (inkjet)  (inkjet)  จํานวน 1 ตัว สองตน

- ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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    3. ประเภทครุภัณฑ  ยานพาหนะและขนสง

     3.1 แผนงาน   รักษาความสงบภายใน

ลําดับ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อเรือไฟเบอรคลาส 10 ฟุต  เรือไฟเบอรคลาส 10 ฟุต  จํานวน 2 ลํา 20,000     อบต.มะมวง สํานักปลัด

ไฟเบอรคลาสเกรดA ขนาดไมนอยกวา สองตน

 100x300x45 เซนติเมตร    

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



-33-

    4. ประเภทครุภัณฑ  ไฟฟาและวิทยุ

      4.1 แผนงาน   เคหะและชุมชน

ลําดับ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อโคมไฟฟาสาธารณะพรอม โคมไฟฟาสาธารณะพรอมอุปกรณครบชุด 30,000     อบต.มะมวง กองชาง

อุปกรณครบชุด  ขนาด 1x36 W ขนาด 1x36 W จํานวน 15 ชุด สองตน

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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    5. ประเภทครุภัณฑ  ยานพาหนะและขนสง

     5.1  แผนงาน   เคหะและชุมชน

ลําดับ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 6 ตัน6 ลอ รถบรรทุก ขนาด 6 ตัน6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ 2,400,000 อบต.มะมวง สํานักปลัด

ไมนอยกวาไมต่ํากวา 6,000 ซีซีหรือกําลังเครื่อง สองตน

ยนตสูงสุด ไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต แบบอัดทาย

ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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    6. ประเภทครุภัณฑ โรงงาน

     6.1แผนงาน   เคหะและชุมชน

ลําดับ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง  ประกอบครบชุด 12,500     อบต.มะมวง สํานักปลัด

1.ใชกับระบบแรงดันไฟฟา 220 V สองตน

2.ใชกับมอเตอรไฟฟา ขนาดไมต่ํากวา 2 KW.

   3.มีชุดสายยางพรอมปนฉีดและอุปกรณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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    7. ประเภทครุภัณฑ งานบานงานครัว

     7.1แผนงาน   สรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อหมอนึ่งอัดความดันฆาเชื้อ                              หมอนึ่งอัดความดันฆาเชื้อ ไมนอยกวา 24 ลิตร                                             22,000     อบต.มะมวง สํานักปลัด

 ไมนอยกวา 24 ลิตร -ความสูงไมนอยกวา 16  นิ้ว                             สองตน

- ขนาดตัวหมอเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา

11นิ้ว   ลึก 10 นิ้ว                                                   

- ความจุ ไมนอยกวา 24 ลิตร                            

- ประหยัดไฟเพราะใชความรอนจากเตาแกสเปน

ตัวทําความรอน     

-ใชเวลาทําความรอน 40-45 นาที                      

- น้ําหนักประมาณ 10-11 กก.                         

– ตัวเครื่องทําจากอลูมิเนียม                              

- ทําความดันสูงสุด 20 psi                               

- อุณหภูมิสูงสุด 259 องศาฟาเรนไฮน            

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ คิดเปนรอยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต

     แผนงาน     งบกลาง 4 7.69 9,022,800         35.84 สํานักปลัด

     แผนงาน     การรักษาความสงบภายใน 4 7.69 95,000              0.38 สํานักปลัด

     แผนงาน     สาธารณสุข 1 1.92 20,000              0.08 สํานักปลัด

     แผนงาน     การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 13 25.00 1,527,000         6.07 สํานักปลัด

     แผนงาน      สรางความเขมแข็งของชุมชน 2 3.85 153,500            0.61 สํานักปลัด

รวม 24 46.15 10,818,300       42.97

แผนการดําเนินงาน  ประจําป 2562   องคการบริหารสวนตําบลมะมวงสองตน

-4-

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๒

องคการบริหารสวนตําบลมะมวงสองตน

จํานวนงบประมาณ หนวยดําเนินการ

แบบ ผด.01



ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ คิดเปนรอยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตรที่  2 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

     แผนงาน     อุตสาหกรรมและการโยธา 5 9.62 10,932,000       43.43              กองชาง

     แผนงาน     เคหะและชุมชน 1 1.92 30,000              0.12 กองชาง

                       

                     

                      

รวม 6 11.54 10,962,000       43.55

แผนการดําเนินงาน  ประจําป 2562    องคการบริหารสวนตําบลมะมวงสองตน

-5- 

จํานวนงบประมาณ หนวยดําเนินการ



ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ คิดเปนรอยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาดานการศึกษา  

     แผนงาน     การศึกษา 6 11.54 613,627            2.44                สํานักปลัด

รวม 6 11.54 613,627            2.44

แผนการดําเนินงาน  ประจําป 2562    องคการบริหารสวนตําบลมะมวงสองตน

จํานวนงบประมาณ หนวยดําเนินการ
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ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ คิดเปนรอยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

     แผนงาน     สรางความเขมแข็งของชุมชน 2 3.85 69,000              0.27                สํานักปลัด

รวม 2 3.85 69,000              0.27

แผนการดําเนินงาน  ประจําป 2562   องคการบริหารสวนตําบลมะมวงสองตน
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จํานวนงบประมาณ หนวยดําเนินการ



ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ คิดเปนรอยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากร

ธรรมชาติ

     แผนงาน   เคหะและชุมชน 2 3.85 2,412,500         9.58 สํานักปลัด

รวม 2 3.85 2,412,500         9.58

แผนการดําเนินงาน  ประจําป 2562    องคการบริหารสวนตําบลมะมวงสองตน
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จํานวนงบประมาณ หนวยดําเนินการ



ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ คิดเปนรอยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาการเมือง  การบริหาร

และการปกครอง

     แผนงาน     บริหารงานทั่วไป 10 19.23 286,400            1.14 สํานักปลัด

     แผนงาน     เคหะและชุมชน 2 3.85 11,700              0.05 กองชาง

รวม 12 23.08 298,100            1.18

รวมทั้งสิ้น 52 100.00 25,173,527       100.00

แผนการดําเนินงาน  ประจําป 2562   องคการบริหารสวนตําบลมะมวงสองตน

จํานวนงบประมาณ หนวยดําเนินการ
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