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บทน ำ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับแก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการด าเนินงาน ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณนั้น ท าให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพ้ืนที่ด าเนินการ 

 ดังนั้น แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน
จึงเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน โครงการ กิจกรรมทั้งหมด ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ท าให้แนวทาง
ในการด าเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น       
มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน                 
โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลมีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย 

   วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนนิงำน 

    ๑. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/       
        กิจกรรมที่ตั้งไว้ 
    ๒. เพ่ือให้การตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานมีความชัดเจน 

    ๓. เพ่ือให้ทราบถึงความหน้าของกิจกรรม/โครงการ 

    ๔. เพ่ือให้ทราบถึงความหน้าของการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 

    ๕. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานได้ชัดเจน 

   ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ (หมวด ๕ ข้อ ๒๗) ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ ๑ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

คณะกรรมการสนับสนุนการ พัฒนาท้ องถิ่ น  เก็บรวบรวมข้อมูล โครงการ/กิจกรรมที่ จะมี                     
การด าเนินงานจริงในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งนั้นเองและโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จาก
หน่วยงานในพื้นท่ี และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ หรือก่ิงอ าเภอ แบบบูรณาการ 

 ขั้นตอนที่ ๒ กำรจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินกำร 

 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่         
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา                   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงการแผนการด าเนินงาน ๒ ส่วน คือ 

  ส่วนที่ ๑ บทน า 

  ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม โดยแบ่งเป็น  
 
 

ส่วนที่ ๑ 

หน้า ๑ 
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  (๑) แบบ ผด.๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
  (๒) แบบ ผด.๐๒ เป็นแบบบัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
  (๓) แบบ ผด.๐๒/๑ เป็นแบบบัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 ขั้นตอนที่ ๓ กำรประกำศแผนด ำเนินงำน 

 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
เ พ่ือพิจารณาร่ างแผนการด า เนินงาน แล้ว เสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน                     
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อ ง แผนด าเนินงานการพัฒนา
(องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เมืองพัทยา/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล) ประจ าปี เพ่ือปิดประกาศ          
โดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้  

ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

  ๑. การด าเนินเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์/แนวทางท่ีวางไว้ 
 ๒. การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทนเป็นไปตามเป้าหมาย    
     และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 ๓. สามารถตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานได้ชัดเจน 

 ๔. สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีทราบถึงผลการด าเนินงาน 
     ในแต่ละไตรมาส 

 ๕. สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้น เพ่ือให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่าง
     คุ้มค่าและประหยัด 

ระยะเวลำในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

 แผนการด าเนินงานต้องจัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจาก        
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องการด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร-
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

แนวทำงในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

 แผนการด าเนินงานถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุม                        
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน 
และการประเมินผล ดังนั้น แผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า ดังนี้ 
 ๑. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นการด าเนินการ (Action Plan) 
 ๒. จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 

 ๓. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการที่ชัดเจน และแสดงถึงการ   
     ด าเนินงานจริง 

 ๔. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

 

 

หน้า ๒ 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมโครงกำร/กิจกรรม 

จัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

พิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

เสนอผู้บริหำรท้องถิ่น 

ประกำศเป็นแผนกำรด ำเนนิงำน 

ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่
วันที่ประกำศ เพื่อให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกัน
และต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวันนับแต่วันที่ตั้ง
งบประมำณด ำเนินกำรฯ 

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 

คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

ผู้บริหำรท้องถิ่น 

รัฐวิสำหกิจและ
หน่วยงำนอื่นๆ  

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 

คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
หน่วยรำชกำร
ส่วนกลำง  
ส่วนภูมภิำค  
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงโทน อ ำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

 
 

ส่วนที่ ๒ 
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บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  

กิจกรรมและงบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงโทน อ ำเภอหนองมว่ง จังหวัดลพบุรี 

ยุทธศำสตร์/แผนงำน จ ำนวนโครงกำร 
ที่ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด

ทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณ

ทั้งหมด 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสำธำรณูปโภค 
   ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา ๑๑ ๑๓.๕๘ ๒,๓๕๕,๐๐๐ ๑๖.๖๐ 

กองช่าง 
รวม ๑๑ ๑๓.๕๘ ๒,๓๕๕,๐๐๐ ๑๖.๖๐ 

๒. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำรำยได้ เศรษฐกิจ และกระบวนกำรผลิตด้ำนกำรเกษตรให้มีคุณภำพ 
   ๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน ๓ ๓.๗๑ ๖๐,๐๐๐ ๐.๔๒ 

กองสวัสดิการสังคม 
รวม ๓ ๓.๗๑ ๖๐,๐๐๐ ๐.๔๒ 

๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและนันทนำกำร  
   ๓.๑ แผนงานการศึกษา ๙ ๑๑.๑๑ ๙๑๓,๔๕๐ ๖.๔๔ ส านักงานปลัด อบต./ 

กองสวัสดิการสังคม    ๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ ๗ ๘.๖๔ ๒๐๓,๐๐๐ ๑.๔๔ 
รวม ๑๖ ๑๙.๗๕ ๑,๑๑๖,๔๕๐ ๗.๘๘ 

๔. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมสำธำรณสุขและพัฒนำคุณภำพชีวิต 
   ๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๖ ๗.๔๑ ๒๑๐,๐๐๐ ๑.๔๘ 

ส านักงานปลัด อบต./ 
กองสวัสดิการสังคม 

   ๔.๒ แผนงานสาธารณสุข ๑๙ ๒๓.๔๖ ๔๗๖,๕๑๐ ๓.๓๗ 
   ๔.๓ แผนงานงบกลาง ๘ ๙.๘๘ ๙,๐๕๘,๕๙๔ ๖๓.๘๘ 

รวม ๓๓ ๔๐.๗๕ ๙,๗๔๕,๑๐๔ ๖๘.๗๓ 
 

 
 

แบบ ผด.๐๑ 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า ๗  

 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  

กิจกรรมและงบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงโทน อ ำเภอหนองมว่ง จังหวัดลพบุรี 

ยุทธศำสตร์/แผนงำน จ ำนวนโครงกำร 
ที่ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด

ทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณ

ทั้งหมด 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

๕. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๓ ๓.๗๑ ๓๐,๐๐๐ ๐.๒๑ 

ส านักงานปลัดอบต./ 
กองสวัสดิการสังคม 

๕.๒ แผนงานการเกษตร ๑ ๑.๒๓ ๑๐,๐๐๐ ๐.๐๗ 
รวม ๔ ๔.๙๔ ๔๐,๐๐๐ ๐.๒๘ 

๖. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำกำรเมือง กำรปกครอง กำรบริหำรงำน 
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒ ๒.๔๗ ๗๕,๐๐๐ ๐.๕๓ ส านักงานปลัด อบต. 
๖.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
งาน 

๑ ๑.๒๓ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.๔๑ กองสวัสดิการสังคม 

รวม ๓ ๓.๗๐ ๒๗๕,๐๐๐ ๑.๙๔  
บัญชีครุภัณฑ์ 
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป ๓ ๓.๗๑ ๑๒๒,๒๐๐ ๐.๘๖ ส านักงานปลัด อบต. 
๒. แผนงานบริหารงานคลัง ๑ ๑.๒๓ ๕,๕๐๐ ๐.๐๓ กองคลัง 
๓. แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๑ ๑.๒๓ ๘,๙๐๐ ๐.๐๖ กองสวัสดิการสังคม 
๔. แผนงานเคหะและชุมชน ๖ ๗.๔๑ ๔๕๒,๐๐๐ ๓.๑๘ กองช่าง 

รวม ๑๑ ๑๓.๕๘ ๕๘๘,๖๐๐ ๔.๑๕  
รวมทั้งสิน ๘๑ ๑๐๐ ๑๔,๑๘๐,๑๕๔ ๑๐๐  

 
 

แบบ ผด.๐๑ 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า ๘  

 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  
กิจกรรมและงบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

         องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงโทน อ ำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

ภำยใต้ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนำลพบุรีสะอำดและน่ำอยู่ 

๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสำธำรณูปโภค 
๑.๑ แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ 

ล ำดับ              โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
 งบประมำณ 

  (บำท) 
  สถำนที่
ด ำเนินกำร 

 หน่วยงำน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาย
สราวุธ คล้อยนาค ถึง บ้านนายศรายุทธ 
คล้อยนาค ขนาดกว้า ง เฉลี่ ย  ๓  เมตร       
ยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพและเกลี่ยแต่งเรียบ (ม.๑) 

ด าเนินการก่อสร้างถนนคสล. ขนาด
กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
๕๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่ า  ๑๕๐ 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ตามสภาพและเกลี่ยแต่งเรียบ 

๗๑,๐๐๐ หมู่ที่ ๑ 

ต.ยางโทน 

กองช่าง             

๒. โครงการก่อสร้ า งถนนลูกรั งจากที่ ดิ น         
นางบุญเสริม อิ่มเจริญ ถึง ที่ดินนายนคร     
อิ ่ม เ จ ร ิญ  ขนาดกว ้า ง เ ฉลี ่ย  ๓  เ มต ร      
ยาวไม่น้อยกว่า ๔๐๐ เมตร (ม.๑) 

ด าเนินการก่อสร้างถนนลูกรังจากที่ดิน         
นา งบุญ เ สริ ม  อิ่ ม เ จ ริ ญ  ถึ ง  ที่ ดิ น       
นายนคร อิ่มเจริญ ขนาดกว้างเฉลี ่ย 
๓ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๐๐ เมตร 

๒๙,๐๐๐ หมู่ที่ ๑ 

ต.ยางโทน 

กองช่าง             

๓. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกจากที่ดิน   
นายสุชิน กล่อมวงษ์ ถึง ที่ดินนายบรรยาย 
สมเรือง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า ๒,๖๕๐ เมตร โดยซ่อมแซมส่วนที่
ช ารุดเสียหายพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ (ม.๒) 

ด าเนินการซ่อมแซมถนนหินคลุกจาก
ที่ดินนายสุชิน กล่อมวงษ์ ถึง ที่ดินนาย
บรรยาย สมเรือง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒,๖๕๐ เมตร 
โดยซ่อมแซมส่วนที่ช ารุดเสียหายพร้อม
เกลี่ยแต่งเรียบ 

๑๒๘,๐๐๐ หมู่ที่ ๒ 

ต.ยางโทน 

กองช่าง             

แบบ ผด.๐๒ 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า ๙  

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  
กิจกรรมและงบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

         องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงโทน อ ำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

ภำยใต้ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนำลพบุรีสะอำดและน่ำอยู่ 

๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสำธำรณูปโภค  
๑.๑ แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ 

ล ำดับ              โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
  สถำนที่
ด ำเนินกำร 

 หน่วยงำน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนนทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๑๙ ถึงบ้านนาย
ด ารงศักดิ์ มังวงษ์ ขนาดกว้างเฉลี่ย  ๓ เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า ๓๐  เมตร หนาไม่น้อยกว่า 
๐.๑๕  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๙๐  ตาราง
เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ และ
เกลี่ยแต่งเรียบและวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร จ านวน ๕  ท่อ(ม.๒) 

ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๑๙ ถึงบ้านนาย
ด ารงศักดิ์ มังวงษ์ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า ๓๐  เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕  เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๙๐  ตารางเมตร  
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ และเกลี่ยแต่ง
เรียบ  และวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร จ านวน ๕  ท่อน   

๕๙,๐๐๐ หมู่ที่ ๒ 

ต.ยางโทน 

กองช่าง             

๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายเฉลียว 
จีนขจร ถึง บ้านนางส ารวย ธงชัย ขนาดกว้าง
เฉลี่ย ๓ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า  ๖๗ เมตร หนาไม่
น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๒๐๑ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ (ม.๓) 

ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนาย
เฉลียว จีนขจร ถึง บ้านนางส ารวย ธงชัย ขนาด
กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า  ๖๗ เมตร 
หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๒๐๑  ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ตามสภาพพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ 

๙๖,๐๐๐ หมู่ที่ ๓ 

ต.ยางโทน 

กองช่าง             

๖. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากที่ดิน นาง
กลม ดีอ่อน ถึงสุดเขต ม.๓ ต าบลยางโทน 
ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ไม่น้อยกว่า 
๑,๑๐๐ เมตร โดยซ่อมแซมส่วนที่ช ารุด
เสียหาย พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ (ม.๓) 

ด าเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังจากที่ดิน      
นางกลม ดีอ่อน ถึงสุดเขต ม.๓ ต าบล     
ย า ง โ ทน  ขน า ดก ว้ า ง เ ฉ ลี่ ย  ๓  เ ม ต ร         
ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ เมตร โดยซ่อมแซม
ส่วนที่ช ารุดเสียหาย พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ 

๗๙,๐๐๐ หมู่ที่ ๓ 

ต.ยางโทน 

กองช่าง             

แบบ ผด.๐๒ 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า ๑๐  

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  
กิจกรรมและงบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

         องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงโทน อ ำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

ภำยใต้ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนำลพบุรีสะอำดและน่ำอยู่ 

๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสำธำรณูปโภค  
๑.๑ แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ 

ล ำดับ              โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
 งบประมำณ 

  (บำท) 
  สถำนที่
ด ำเนินกำร 

 หน่วยงำน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง
หลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.๙๙-๐๐๔ สายหนอง
ตะแบก –หนองกะอ้น ช่วงที่ ๒ จากบ้านนายอุดร 
ระมั่งทอง กม.ที่ ๒+๕๘๐ ถึงที่ดินนางอัญชลี ดอกพุฒ 
กม.ที่ ๒+๗๒๒ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า ๑๔๒ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕๖๘ ตารางเมตร พร้อม
ทางเชื่อมรับโค้งมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐ ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพและเกลี่ยแต่ง
เรียบ (ม.๔) 

ด าเนินการก่อสร้างถนนคสล.สายทาง
หลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.๙๙-
๐๐๔ สายหนองตะแบก –หนองกะอ้น 
ช่วงที่ ๒ จากบ้านนายอุดร ระมั่งทอง 
กม.ที่ ๒+๕๘๐ ถึงที่ดินนางอัญชลี ดอกพุฒ 
กม.ที่ ๒+๗๒๒ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๒ เมตร     
หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่    
ไม่น้อยกว่า ๕๖๘ ตารางเมตร พร้อมทาง
เช่ือมรับโค้งมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗๐ 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพและเกลี่ยแต่งเรียบ 

๓๐๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๔ 

ต.ยางโทน 

กองช่าง             

๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางล าพูน          
สระใส ถึง ที่ดินนายมนัส บัวสุนทร ขนาดกว้าง
เฉลี่ย ๓ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๕ เมตร หนาไม่
น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๕ 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ และ
เกลี่ยแต่งเรียบ (ม.๕) 

ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล.จาก
บ้านนางล าพูน สระใส ถึง ที่ดินนายมนัส 
บัวสุนทร ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า ๑๔๕ เมตร หนาไม่น้อย
กว่า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๔๓๕ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางตามสภาพ และเกลี่ยแต่งเรียบ 

๒๐๘,๐๐๐ หมู่ที่ ๕ 

ต.ยางโทน 

กองช่าง             

แบบ ผด.๐๒ 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า ๑๑  

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  
กิจกรรมและงบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

         องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงโทน อ ำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

ภำยใต้ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนำลพบุรีสะอำดและน่ำอยู่ 

๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสำธำรณูปโภค  
๑.๑ แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ 

 

 
 
 

ล ำดับ              โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
 งบประมำณ 

  (บำท) 
  สถำนที่
ด ำเนินกำร 

 หน่วยงำน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๙. โครงการวางท่อเมนจ่ายน้ าประจ า อบต.
ยางโทน จากบ้านนายบ ารุง ทิพเกษร 
ถึง บ้านนายสงัด สร้อยทอง โดยวางท่อ
เมนประปา ชนิด PVC ช้ัน ๘.๕ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ความยาวไม่
น้อยกว่า ๑๙๓ เมตร (ม.๘) 

ด าเนินการวางท่อเมนจ่ายน้ าประจ า อบต.
ยางโทน จากบ้านนายบ ารุง ทิพเกษร ถึง 
บ้านนายสงัด สร้อยทอง โดยวางท่อเมน
ประปา ชนิด PVC ช้ัน ๘ .๕ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ความยาวไม่น้อย
กว่า ๑๙๓ เมตร 

๑๘,๐๐๐ หมู่ที่ ๘ 

ต.ยางโทน 

กองช่าง             

๑๐. โครงการก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสร ิม
เหล็กจากที่ดินนายสิงห์โต ชูวงษ์ ช่วงที่ 
๑ กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึงที่ดินนายนรินทร์ 
สดงาม กมที่ ๐+๒๑๐ ขนาดกว้างเฉลี่ย 
๓ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๑๐ เมตร 
หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๖๓๐ ตารางเมตร พร้อมลง
ล ูกร ัง ไหล ่ทางตามสภาพและเกลี ่ย        
แต่งเรียบ (ม.๙) 

ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากที่ดินนายสิงห์โต ชูวงษ์ ช่วงที่ ๑ กม.ที่ 
๐+๐๐๐ ถึงที่ดินนายนรินทร์ สดงาม กมที่ 
๐+๒๑๐ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า ๒๑๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๐ 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพและเกลี่ยแต่งเรียบ 

๓๐๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๙ 

ต.ยางโทน 

กองช่าง             

แบบ ผด.๐๒ 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า ๑๒  

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  
กิจกรรมและงบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

         องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงโทน อ ำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

ภำยใต้ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนำลพบุรีสะอำดและน่ำอยู่ 

๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสำธำรณูปโภค  
๑.๑ แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ 

 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับ              โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
 งบประมำณ 

  (บำท) 
  สถำนที่
ด ำเนินกำร 

 หน่วยงำน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก
สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.
๙๙-๐๐๑ สายหนองไก่ห้าว-หนองมะกรูด 
ช่วงที่ ๑ จากที่ดินนางจ าเรียง ราชตุ กม.
ที่ ๐+๕๕๔ ถึงที่ดินนางราตรี พรมจันทร์ 
กม.ที่ ๐+๙๙๔ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า ๔๔๐ เมตร หนาไม่น้อย
กว่า ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๒,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางตามสภาพและเกลี่ยแต่งเรียบ (ม.๖) 

ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข 
ลบ.ถ.๙๙-๐๐๑ สายหนองไก่ห้าว-หนอง
มะกรูด ช่วงที่ ๑ จากที่ดินนางจ าเรียง  
ราชตุ กม.ที่ ๐+๕๕๔ ถึงที่ดินนางราตรี 
พรมจันทร์ กม.ที่ ๐+๙๙๔ ขนาดกว้าง
เฉลี่ย ๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๔๐ เมตร 
หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ 
ไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมลง
ลู ก รั ง ไหล่ ท า งตามสภาพและ เกลี่ ย      
แต่งเรียบ 

 ๑,๐๖๗,๐๐๐ หมู่ที่ ๖ 

ต.ยางโทน 

กองช่าง             



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า ๑๓  

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  
กิจกรรมและงบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

         องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงโทน อ ำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

ภำยใต้ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๑ เพิ่มผลผลิต สร้ำงมูลค่ำ เพิ่มสินค้ำกำรเกษตรและผลิตภัณฑ์อำหำรปลอดภัย 

๒. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำรำยได้ เศรษฐกิจ และกระบวนกำรผลิตด้ำนกำรเกษตรให้มีคุณภำพ 

๒.๑ แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน 

 

 

 

 

 

ล ำดับ              โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
 งบประมำณ 

  (บำท) 
  สถำนที่
ด ำเนินกำร 

 หน่วยงำน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศษฐกิจพอเพียง 

จัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง เพื่อเพิ่ม
รายได้ให้แก่ประชาชน ต.ยางโทน  
จ านวน ๑ ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ ต.ยางโทน กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

๒. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมทักษะในการ
ประกอบอาชีพให้กับประชาชนต าบล    
ยางโทน 

จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและ
เพิ่มรายได้ ในการประกอบอาชีพให้กับ
ประชาชน ต.ยางโทน จ านวน ๑ ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ ต.ยางโทน กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

๓. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่ม
รายได้ให้แก่ประชาชนต าบลยางโทน 

จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อ
เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ต.ยางโทน 
จ านวน ๑ ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ ต.ยางโทน กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

แบบ ผด.๐๒ 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า ๑๔  

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  
กิจกรรมและงบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

         องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงโทน อ ำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

ภำยใต้ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนำลพบุรีสะอำดและน่ำอยู่ 

๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและนันทนำกำร  
๓.๑ แผนงำนกำรศึกษำ 

 
 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
 งบประมำณ 

  (บำท) 
  สถำนที่
ด ำเนินกำร 

 หน่วยงำน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. โครงการปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลยางโทน 

ด าเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลยางโทน  จ านวน ๑ ครั้ง 

๑,๑๐๐ ต.ยางโทน ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

            

๒. โครงการวันแม่แห่งชาติ ด าเนินการจัดโครงการแม่แห่งชาติ ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้แก่นักเรียน ศูนย์พัฒนา     
เด็กเล็ก ต.ยางโทน จ านวน ๑ ครั้ง 

๑,๑๐๐ ต.ยางโทน ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

            

๓. โครงการวันส าคัญทางศาสนาและ      
วันส าคัญของชาติ 

ด าเนินการจัดโครงการวันส าคัญทางศาสนา
และวันส าคัญของชาติ จ านวน  ๑ ครั้ง 

๓,๐๐๐ ต.ยางโทน ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

            

๔. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   
ในเด็กปฐมวัย 

ด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ในเด็กปฐมวัย จ านวน ๑ ครั้ง 

๕,๐๐๐ ต.ยางโทน ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

            

๕. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

ส าหรับค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ต าบลยางโทน โดยประมาณการจัดสรร
ไว้จ านวน ๒๕ คน จากจ านวนเด็ก ๒๒ คน 
อัตรามื้อละ ๒๐ บาท/คน 

๑๒๒,๕๐๐ ต.ยางโทน ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

            

๖. โครงการส าหรับพัฒนาผู้ประกอบอาชีพ
ครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลยางโทน 

ส าหรับพัฒนาผู้ประกอบอาชีพครูที่สังกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลยางโทน 

๑๐,๐๐๐ ต.ยางโทน ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

            

แบบ ผด.๐๒ 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า ๑๕  

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  
กิจกรรมและงบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

         องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงโทน อ ำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

ภำยใต้ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนำลพบุรีสะอำดและน่ำอยู่ 

๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและนันทนำกำร  
๓.๑ แผนงำนกำรศึกษำ 

 
 
 
 
 
 

ล ำดับ              โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
 งบประมำณ 

  (บำท) 
  สถำนที่
ด ำเนินกำร 

 หน่วยงำน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๗. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลยางโทน (รายหัว) 

-เพื่อจ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา เ งินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน 
รายหัว อัตราคนละ ๑,๗๐๐ บาท/ปี  
โดยประมาณการจัดสรร  จ านวน ๒๕ คน 

๔๒,๕๐๐ ต.ยางโทน ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

            

๘. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา     
เด็กเล็กต าบลยางโทน 

ส นั บ ส นุ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ก า ร บ ริ ห า ร
สถานศึกษา ประเภทเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลยางโทน 

๒๘,๒๕๐ ต.ยางโทน ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

            

๙. อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ขององค์การ-
บริหารส่วนต าบลยางโทน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ) 
อัตรามื้อละ ๒๐ บาท/คน 

๗๐๐,๐๐๐ ต.ยางโทน ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

            

แบบ ผด.๐๒ 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า ๑๖  

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  
กิจกรรมและงบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

         องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงโทน อ ำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

ภำยใต้ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนำลพบุรีสะอำดและน่ำอยู่ 

๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและนันทนำกำร  
   ๓.๒ แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรม และนันทนำกำร 

 
 
 

ล ำดับ              โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
 งบประมำณ 

  (บำท) 
  สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. โครงการจดังานประเพณลีอยกระทง ด าเนินการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
จ านวน ๑ ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ ต.ยางโทน กอง 
สวัสดิการ 

สังคม 

            

๒. โครงการจดังานประเพณสีงกรานต์ ด าเนินการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
จ านวน ๑ ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ ต.ยางโทน กอง 
สวัสดิการ 

สังคม 

            

๓. โครงการจดังานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ด าเนินการจัดงานประเพณีหล่อเทียน
พรรษา จ านวน ๑ ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ ต.ยางโทน กอง 
สวัสดิการ 

สังคม 

            

๔. โครงการปฏิบัติธรรมสัญจร เพื่อสง่เสริม
พระพุทธศาสนา 

ด าเนินการจัดโครงการปฏิบัติธรรม-
สัญจร จ านวน ๑ ครั้ง 

๕๐,๐๐๐ ต.ยางโทน กอง 
สวัสดิการ 

สังคม 

            

๕. อุดหนุนการด าเนินงานรัฐพิธีและวนัส าคัญ
ของชาติให้อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุร ี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการอุดหนุนการด าเนินงานรัฐพิธี
แล ะวั นส า คัญของชาติ ให้ อ า เ ภอ      
หนองม่วง 

๑๐,๐๐๐ อ าเภอ 
หนองม่วง 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

            

แบบ ผด.๐๒ 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า ๑๗  

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  
กิจกรรมและงบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

         องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงโทน อ ำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

ภำยใต้ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนำลพบุรีสะอำดและน่ำอยู่ 

๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและนันทนำกำร  
   ๓.๒ แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรม และนันทนำกำร 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ              โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
 งบประมำณ 

  (บำท) 
  สถำนที่
ด ำเนินกำร 

 หน่วยงำน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๖. อุดหนุนการจัดงานแผ่นดินสมเด็ จ      
พระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี 

ส าหรับค่ า ใ ช้จ่ ายในการด า เนินการ
อุดหนุนการจั ด งานแผ่ นดินสม เด็ จ      
พระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี 

๒๘,๐๐๐ จังหวัด 
ลพบุร ี

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

            

๗. โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
ต าบลยางโทน 

ด าเนินจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
ในต าบลยางโทน จ านวน ๑ ครั้ง 

๓๕,๐๐๐ ต.ยางโทน ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

            

แบบ ผด.๐๒ 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า ๑๘  

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  
กิจกรรมและงบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

         องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงโทน อ ำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

ภำยใต้ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนำลพบุรีสะอำดและน่ำอยู่ 

๔.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมสำธำรณสุขและพัฒนำคุณภำพชีวิต    
 ๔.๑ แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
 

 

ล ำดับ              โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
 งบประมำณ 

  (บำท) 
  สถำนที่
ด ำเนินกำร 

 หน่วยงำน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

ด าเนินการจัดโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
จ านวน ๑ ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ ต.ยางโทน ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

            

๒. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

ด าเนินการจัดโครงการป้องกันและลด
อุ บั ติ เ หตุ ท า งถนน ใน ช่ ว ง เ ทศ กา ล
สงกรานต์จ านวน ๑ ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ ต.ยางโทน ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

            

๓. โครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา
และชุมชน 

ด าเนินการจัดโครงการป้องกันอัคคีภัย ใน
สถานศึกษาและชุมชน จ านวน ๑ ครั้ง 

๔๐,๐๐๐ ต.ยางโทน ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

            

๔. โครงการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

ด าเนินการจัดโครงการรณรงค์ ป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน ๑ 
ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ ต.ยางโทน ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

            

๕. โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ 
อปพร. จ านวน ๑ ครั้ง 

๘๐,๐๐๐ ต.ยางโทน ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

            

๖. อุดหนุนโครงการบ าบัดฟื ้นฟูผู ้เสพ/     
ผู้ติดยาเสพติด ให้แก่อ าเภอหนองม่วง 

อุดหนุนโครงการบ าบัดฟื้นฟูผู้ เ สพ/        
ผู้ติดยาเสพติด ให้แก่อ าเภอหนองม่วง 

๓๐,๐๐๐ อ าเภอ 
หนองม่วง 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

            

แบบ ผด.๐๒ 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า ๑๙  

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  
กิจกรรมและงบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

         องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงโทน อ ำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

ภำยใต้ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนำลพบุรีสะอำดและน่ำอยู่ 

๔.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมสำธำรณสุขและพัฒนำคุณภำพชีวิต    
 ๔.๒ แผนงำนสำธำรณสุข 
 

 

ล ำดับ              โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
 งบประมำณ 

  (บำท) 
  สถำนที่
ด ำเนินกำร 

 หน่วยงำน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. 
โครงการป้องกัน/ควบคุมโรคติดต่อ ด าเนินการจัดโครงการป้องกัน/ควบคุม

โรคตดิต่อ จ านวน ๑ ครั้ง 
๑๐,๐๐๐ ต.ยางโทน ส านักงาน 

ปลัด อบต. 
            

๒. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ด าเนินการจัดโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ในเขต ต.ยางโทน  

๒๐๐,๐๐๐ ต.ยางโทน ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

            

๓. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

ด าเนินการจัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน ๑ 
ครั้ง 

๕๔,๑๕๐ ต.ยางโทน ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

            

๔. โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

ด าเนินการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้ า 
จ านวน ๒ ครั้ง 

๑๐,๘๓๐ ต.ยางโทน ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

            

๕. โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภค
ปลอดภัย สมุนไพรล้างพิษ กายจิต    
ผ่องใส ปี ๒๕๖๓ 

ด าเนินการจัดโครงการเกษตรกรปลอดโรค 
ผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรล้างพิษ กาย
จิตผ่องใส ปี ๒๕๖๓ 

๗,๔๐๐ 

(สปสช) 

ต.ยางโทน รพสต. 
ยางโทน 

            

๖. โครงการอบรมพระคิลานุปัฎฐากต าบล
ยางโทน (พระอาสาสมัครส่ ง เสริ ม
สุขภาพประจ าวัด อสว.) 

ด าเนินการจัดโครงการอบรมพระคิลา-
นุปัฎฐากต าบลยางโทน (พระอาสาสมัคร
ส่งเสริมสุขภาพประจ าวัด อสว.) 

๒,๓๐๐ 

(สปสช) 

ต.ยางโทน รพสต. 
ยางโทน 

            

แบบ ผด.๐๒ 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า ๒๐  

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  
กิจกรรมและงบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

         องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงโทน อ ำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

ภำยใต้ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนำลพบุรีสะอำดและน่ำอยู่ 

๔.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมสำธำรณสุขและพัฒนำคุณภำพชีวิต    
 ๔.๒ แผนงำนสำธำรณสุข 
 

 

 

ล ำดับ              โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
 งบประมำณ 

  (บำท) 
  สถำนที่
ด ำเนินกำร 

 หน่วยงำน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๗. 
โครงการตรวจค ัดกรองกลุ ่ม เสี ่ย ง
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  
ปี ๒๕๖๓ 

ด าเนินการจัดโครงการตรวจคัดกรอง
กลุ่มเสี ่ยงโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง  ปี ๒๕๖๓ 

๑๔,๒๓๐ 

(สปสช) 

ต.ยางโทน รพสต. 
ยางโทน 

            

๘. โ ค ร ง ก า ร ป ร ับ เ ป ลี ่ย น พ ฤต ิก ร ร ม
สุขภาพกลุ ่มเสี ่ยงโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง 

ด าเนินการจัดโครงการปร ับ เปลี ่ยน
พ ฤ ต ิก ร ร ม ส ุข ภ า พ ก ลุ ่ม เ สี ่ย ง
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

๑๐,๕๕๐ 

(สปสช) 

ต.ยางโทน รพสต. 
ยางโทน 

            

๙. โครงการป้องกันโรควัณโรคต าบล      
ยางโทน ปี ๒๕๖๓ 

ด า เนินการจัด โครงการป้องกัน โรค         
วัณโรคต าบลยางโทน ปี ๒๕๖๓ 

๘,๘๓๐ 

(สปสช) 

ต.ยางโทน รพสต. 
ยางโทน 

            

๑๐. โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกต าบล
ยางโทน ปี ๒๕๖๓ 

ด า เนินการจัด โครงการป้องกัน โรค
ไข้เลือดออกต าบลยางโทน ปี ๒๕๖๓ 

๓๖,๓๕๐ 

(สปสช) 

ต.ยางโทน รพสต. 
ยางโทน 

            

๑๑. โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย ด า เ นิ น ก า ร จั ด โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม          
สุขภาพกาย 

๖,๐๐๐ 

(สปสช) 

ต.ยางโทน ร.ร.บ้าน
หนองตะแบก 

            

๑๒. โครงการจัดการขยะมูลฝอย โดยการคัด
แยกขยะฯ 

ด าเนินการจัดโครงการจัดการขยะมูลฝอย 
โดยการคัดแยกขยะฯ 

๑๐,๐๐๐ 

(สปสช) 

ต.ยางโทน ร.ร.บ้าน
หนองตะแบก 

            

แบบ ผด.๐๒ 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า ๒๑  

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  
กิจกรรมและงบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

         องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงโทน อ ำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

ภำยใต้ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนำลพบุรีสะอำดและน่ำอยู่ 

๔.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมสำธำรณสุขและพัฒนำคุณภำพชีวิต    
 ๔.๒ แผนงำนสำธำรณสุข 
 

 

 

 

ล ำดับ              โครงกำร/กิจกรรม 
     รำยละเอียดของกิจกรรม 

       ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
 งบประมำณ 

  (บำท) 
  สถำนที่
ด ำเนินกำร 

 หน่วยงำน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๓. โครงการเสริมสร้างสุขภาพด้วยการ
เต้นแอโรบิค ปี ๒๕๖๓ 

ด า เนินการจั ด โ ค ร ง ก า ร เ ส ร ิม ส ร ้า ง
สุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิค ปี ๒๕๖๓ 

๑๘,๓๖๐ 

(สปสช) 

ต.ยางโทน ร.ร.บ้าน
หนองตะแบก 

            

๑๔. โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย
ลดโรคเรื้อรัง 

ด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมการออก
ก าลังกายลดโรคเรื้อรัง 

๒๗,๕๕๐ 

(สปสช) 

ต.ยางโทน ชมรม
ผู้สูงอายุ    

ต.ยางโทน 

            

๑๕. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการฟันสวย  
ยิ้มสวย ในเด็กปฐมวัย 

ด าเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติ
การฟันสวย ยิ้มสวย ในเด็กปฐมวัย 

๓,๑๐๐ 

(สปสช) 

ต.ยางโทน ศพด.อบต.             

๑๖. โคร งการอบรมส่ ง เ ส ริ มการออก -       
ก าลังกายหนูน้อยสุขภาพดี 

ด าเนินการจัดโครงการอบรมส่งเสริมการ
ออกก าลังกายหนูน้อยสุขภาพดี 

๒,๒๐๐ 

(สปสช) 

ต.ยางโทน ศพด.อบต.             

๑๗. โครงการอบรมการป้องกันโรคติดต่อของ
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ด าเนินการจัดโครงการอบรมการป้องกัน
โรคติดต่อของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๓,๓๙๐ 

(สปสช) 

ต.ยางโทน ศพด.อบต.             

แบบ ผด.๐๒ 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า ๒๒  

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  
กิจกรรมและงบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

         องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงโทน อ ำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

ภำยใต้ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนำลพบุรีสะอำดและน่ำอยู่ 

๔.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมสำธำรณสุขและพัฒนำคุณภำพชีวิต    
 ๔.๒ แผนงำนสำธำรณสุข 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
 งบประมำณ 

  (บำท) 
  สถำนที่
ด ำเนินกำร 

 หน่วยงำน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๘. โครงการพัฒนาศักยภาพและบริหาร
กองทุนหล ักประก ันส ุขภาพต าบล 
ยางโทน 

ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
และบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ต าบลยางโทน 

๓๑,๒๕๐ 

(สปสช) 

ต.ยางโทน กองทุนฯ             

๑๙. โครงการเกี่ยวกับโรคระบายหรือภัย
พิบัติในพื้นที่ 

ด าเนินการจัดโครงการเกี่ยวกับโรค
ระบายหรือภัยพิบัติในพื้นที่ 

๒๐,๐๐๐ 

(สปสช) 

ต.ยางโทน กองทุนฯ             

แบบ ผด.๐๒ 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า ๒๓  

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  
กิจกรรมและงบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

         องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงโทน อ ำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

ภำยใต้ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนำลพบุรีสะอำดและน่ำอยู่ 

๔.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมสำธำรณสุขและพัฒนำคุณภำพชีวิต    
 ๔.๓ แผนงำนงบกลำง 
 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
 งบประมำณ 

  (บำท) 
  สถำนที่
ด ำเนินกำร 

 หน่วยงำน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ส าหรับสมทบกองทุนประกันสั งคมของ
พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 

๗๓,๐๐๐ ต.ยางโทน กองคลัง             

๒. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ส าหรับสมทบกองทุนเ งินทดแทน ให้แก่
พนักงาน เมื่อประสบอันตราย หรือบาดเจ็บ 
หรือถึงแก่ความตาย เนื่องจากการท างาน 

๒,๕๗๔ ต.ยางโทน กองคลัง             

๓. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับรองการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ใน
เขต ต.ยางโทน ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป 

๖,๙๗๐,๐๐๐ ต.ยางโทน กอง 
สวัสดิการ 

สังคม 

            

๔. เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อรับรองการการจัดสวัสดิการเบี้ยความ
พิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด ในเขต ต.ยางโทน 

๑,๖๙๙,๒๐๐ ต.ยางโทน กอง 
สวัสดิการ 

สังคม 

            

๕. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อรับรองการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและ
วินิจฉัยแล้ว ในเขต ต.ยางโทน 

๒๔,๐๐๐ ต.ยางโทน กอง 
สวัสดิการ 

สังคม 

            

๖. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 
ต.ยางโทน 

๕๐,๐๐๐ ต.ยางโทน ส านักงาน
ปลัด อบต. 

            

แบบ ผด.๐๒ 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า ๒๔  

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  
กิจกรรมและงบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

         องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงโทน อ ำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

ภำยใต้ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนำลพบุรีสะอำดและน่ำอยู่ 

๔.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมสำธำรณสุขและพัฒนำคุณภำพชีวิต    
 ๔.๓ แผนงำนงบกลำง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ              โครงกำร/กิจกรรม 
     รำยละเอียดของกิจกรรม 

       ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
 งบประมำณ 

  (บำท) 
  สถำนที่
ด ำเนินกำร 

 หน่วยงำน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๗. เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบหลักประกันสุขภาพ 
ต.ยางโทน 

๘๐,๐๐๐ ต.ยางโทน ส านักงาน 

ปลัด 

            

๘. เ งินสมทบกองทุนบ า เหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

๑๕๙,๘๒๐ ต.ยางโทน ส านักงาน 

ปลัด 

            

แบบ ผด.๐๒ 

 

๐๒ 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า ๒๕  

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  
กิจกรรมและงบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

         องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงโทน อ ำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

ภำยใต้ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนำลพบุรีสะอำดและน่ำอยู่ 

๕.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

   ๕.๑ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ              โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
 งบประมำณ 

  (บำท) 
  สถำนที่
ด ำเนินกำร 

 หน่วยงำน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. โครงการปรับปรุงภมูิทัศน ์ ด าเนินการปรับปรุ งภูมิทัศน์ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
 

๑๐,๐๐๐ ต.ยางโทน ส านักงาน 
ปลัดอบต. 

            

๒. โครงการลพบุรีเมืองสะอาดอย่างยัง่ยืน ด าเนินการจัดท าโครงการลพบุรี เมือง
สะอาดอย่างยั่งยืน 

๑๐,๐๐๐ ต.ยางโทน ส านักงาน 
ปลัดอบต. 

            

๓. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ภายในต าบลยางโทน 

ด าเนินบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายใน
ต าบลยางโทน  

๑๐,๐๐๐ ต.ยางโทน ส านักงาน 
ปลัดอบต. 

            

แบบ ผด.๐๒ 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า ๒๖  

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  
กิจกรรมและงบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

         องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงโทน อ ำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

ภำยใต้ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนำลพบุรีสะอำดและน่ำอยู่ 

๕.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

   ๕.๒ แผนงำนกำรเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ              โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
 งบประมำณ 

  (บำท) 
  สถำนที่
ด ำเนินกำร 

 หน่วยงำน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ๑.  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ด า เ นิ น ก า ร จั ด โ ค ร ง ก า ร ป ลู ก ป่ า          
เฉลิมพระเกียรติ  ภายในเขตต าบล       
ยางโทน 

๑๐,๐๐๐ ต.ยางโทน กอง 
สวัสดิการ 

สังคม 

            

แบบ ผด.๐๒ 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า ๒๗  

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  
กิจกรรมและงบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

         องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงโทน อ ำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

ภำยใต้ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนำลพบุรีสะอำดและน่ำอยู่ 

๖.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำกำรเมือง กำรปกครอง กำรบริหำรงำน 

  ๖.๑ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
 งบประมำณ 

  (บำท) 
  สถำนที่
ด ำเนินกำร 

 หน่วยงำน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (สถานท่ีกลาง) 

ด าเนินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อทอง ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานท่ีกลาง) 

๒๕,๐๐๐ เขตอ าเภอ 

หนองม่วง 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

            

๒. โครงการจัดท าฐานข้อมูลหรือปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลหรือปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

๕๐,๐๐๐ ต.ยางโทน กองคลัง             

แบบ ผด.๐๒ 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า ๒๘  

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  
กิจกรรมและงบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

         องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงโทน อ ำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

ภำยใต้ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  ๔   พัฒนำลพบุรีเมืองสะอำดและน่ำอยู่            
๖.  ยุทธศำสตร์   ด้ำนกำรพัฒนำกำรเมือง  กำรปกครอง  กำรบริหำรงำน          

  ๖.๒ แผนงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
 งบประมำณ 

  (บำท) 
  สถำนที่
ด ำเนินกำร 

 หน่วยงำน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

ตามอ านาจหน้าที ่
ด าเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ในการด ารงชีพ 

๒๐๐,๐๐๐ ต.ยางโทน กอง
สวัสดิการ
สังคม /

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

            

แบบ ผด.๐๒ 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า ๒๙  

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์  
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

         องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงโทน อ ำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

๑. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน 

   ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป) 

๑. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน 

   ๑.๒ แผนงานบริหารงานคลัง (งานบริหารงานคลัง) 

 

 

  

ล ำดับ              โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
 งบประมำณ 

  (บำท) 
  สถำนที่
ด ำเนินกำร 

 หน่วยงำน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ๑. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter) ขนาด ๑๕,๐๐๐ บีทียู 
จ านวน ๑ เครื่อง 

ด าเนินการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ
ติ ด ผ นั ง  (ร ะ บ บ  Inverter) ข น า ด 
๑๕,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๑ เครื่อง ส าหรับ
ห้องปฏิบัติงาน ส านักงานปลัด อบต. 

๒๗,๔๐๐ อบต. 
ยางโทน 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

            

๒. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 
๒๔,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๒ เครื่อง 

ด าเนินการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
ตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) 
ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๒ เครื่อง 
ส าหรับห้องปฎิบัติการที่ท าการ อบต. 

๘๖,๘๐๐ อบต. 
ยางโทน 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

            

ล ำดับ              โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
 งบประมำณ 

  (บำท) 
  สถำนที่
ด ำเนินกำร 

 หน่วยงำน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ๑.  จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบ ๒ บาน ด าเนินการจัดซื้อตู้ เก็บเอกสารเหล็ก  
แบบ ๒ บาน จ านวน ๑ หลัง 
 

๕,๕๐๐ อบต. 
ยางโทน 

กองคลัง             

แบบ ผด.๐๒/๑ 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า ๓๐  

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์  
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

         องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงโทน อ ำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

๑. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน 

     ๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   ๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 

 

ล ำดับ              โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
 งบประมำณ 

  (บำท) 
  สถำนที่
ด ำเนินกำร 

 หน่วยงำน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. จัดซื้อตู ้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน   
จ านวน ๒ ตู้ 

ด าเนินการจัดซื้อตู้ เก็บเอกสารกระจก
บานเลื่อน จ านวน ๒ ตู้ 

๑๓,๐๐๐ อบต. 
ยางโทน 

กองช่าง             

ล ำดับ              โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
 งบประมำณ 

  (บำท) 
  สถำนที่
ด ำเนินกำร 

 หน่วยงำน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED      
ขาวด า ชนิด Network 

ด าเนินการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์      
หรือ LED ขาวด า ชนิด Network            
มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi จ านวน ๑ เครื่อง 

๘,๙๐๐ อบต. 
ยางโทน 

กอง 
สวัสดิการ 

สังคม 

            

แบบ ผด.๐๒/๑ 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า ๓๑  

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์  
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

         องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงโทน อ ำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

๓. ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 

   ๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ              โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
 งบประมำณ 

  (บำท) 
  สถำนที่
ด ำเนินกำร 

 หน่วยงำน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ๑.  จัดซื้อถังขยะ ขนาด ๒๐๐ ลิตร ด าเนินการจัดซื้อถังขยะ ขนาด ๒๐๐ ลิตร 
จ านวน ๑๐ ใบ 

๘,๐๐๐ อบต. 
ยางโทน 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

            



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า ๓๒  

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์  
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

         องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงโทน อ ำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

๔. ประเภทครุภัณฑ์กำรเกษตร 

   ๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

๕. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้ำง 

  ๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ล ำดับ              โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
 งบประมำณ 

  (บำท) 
  สถำนที่
ด ำเนินกำร 

 หน่วยงำน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ าแบบจุ่ม (ซัมเมริ์สซิเบิล) 
จ านวน ๓ เครื่อง 

ด าเนินการจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ าแบบจุ่ม 
(ซัมเมิร์สซิเบิล) จ านวน ๓ เครื่อง 

  ๕๑,๐๐๐ อบต. 
ยางโทน 

กองช่าง 

 

 

            

ล ำดับ              โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
 งบประมำณ 

  (บำท) 
  สถำนที่
ด ำเนินกำร 

 หน่วยงำน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 พ.ศ. ๒๕๖๒   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.  จัดซื้อเครื่องตบดิน จ านวน ๑ เครื่อง ด าเนินการจัดซื้อเครื่องตบดิน จ านวน      
๑ เครื่อง 

  ๒๑,๐๐๐ อบต. 
ยางโทน 

กองช่าง 

 

 

            

แบบ ผด.๐๒/๑ 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า ๓๓  

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์  
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

         องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงโทน อ ำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

๖. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 
   ๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ              โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
 งบประมำณ 

  (บำท) 
  สถำนที่
ด ำเนินกำร 

 หน่วยงำน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. จ ัด ซื ้อ พ ร ้อ ม ต ิด ตั ้ง เ ส ีย ง ต า ม ส า ย  
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖  

ด าเนินการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสียงตาม
สายประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่  ๖ บริ เวณ         
ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ จ านวน ๑๐ 
ตัว ระยะทางพาดสายสัญญาณเสียง 
๓,๗๕๐ เมตร 

  ๑๙๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๖ 
ต.ยางโทน 

กองช่าง 
 
 

            

๒. จัดซื้อพร้อมติดตั้งเสียงตามสายประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ 

ด าเนินการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสียงตาม
สายประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บริเวณร้าน
ค่าผู้ใหญ่เกสร สมเรือง จ านวน ๖ ตัว 
ระยะทางพาดสายสัญญาณเสียง ๒,๙๕๐ 
เมตร 

  ๑๕๕,๐๐๐ หมู่ที่ ๗ 
ต.ยางโทน 

กองช่าง 
 
 

            

แบบ ผด.๐๒/๑ 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า ๓๔  

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์  
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

         องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงโทน อ ำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

๗. ประเภทครุภัณฑ์โรงงำน 

   ๗.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
 งบประมำณ 

  (บำท) 
  สถำนที่
ด ำเนินกำร 

 หน่วยงำน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ๑.  จัดซื้อตู้เช่ือมไฟฟ้า จ านวน ๑ เครื่อง  ด า เ นิ น ก า ร จั ด ซื้ อ ตู้ เ ช่ื อ ม ไ ฟ ฟ้ า          
จ านวน ๑ เครื่อง 

๒๒,๐๐๐ อบต. 
ยางโทน 

กองช่าง 

 

 

            

แบบ ผด.๐๒/๑ 


