
 

แผนการดําเนินงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

 
 

องคการบริหารสวนตําบลยางโทน 

อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี 





คํานํา 

เนื่องดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง   

สวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ไดกําหนดใหองคกรปกครอง       

สวนทองถ่ินดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน ตามหมวด  ๕  ขอ  ๒๖  การจัดทําแผนการดําเนินงาน     

ใหดําเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีข้ันตอนดําเนินการ  ดังนี้  (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยราชการ 

สวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครอง              

สวนทองถ่ิน  แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  (๒) คณะกรรมการ  

พัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน  แลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศเปนแผนการดําเนินงาน                          

ท้ังนี้  ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบ

โดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๒๗                   

แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป  

งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวย

ราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในปงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหาร

ทองถ่ืน   

  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลยางโทน จึงไดดําเนินการ 

จัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้ึน เพ่ือใหทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  

โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลยางโทน       

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และใชเปนแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔            

ขององคการบริหารสวนตําบลยางโทนใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  มีการจําแนกรายละเอียดตางๆ 

ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปงบประมาณ                  

มีความสะดวกมากข้ึน  และหวังเปนอยางยิ่งวาแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนตําบลยางโทน   

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับนี้ จะสามารถใชเปนประโยชนตอการดําเนินงานขององคการ              

บริหารสวนตําบลยางโทนและผูท่ีเก่ียวของเปนอยางดี  

 
         
 

              โดยงานวิเคราะหนโยบายละแผน 
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน  

 



สารบัญ 

หนา 

สวนท่ี ๑ บทนํา 

 บทนํา           ๑ 

 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนการดําเนินงาน      ๑ 

 ข้ันตอนในการจัดทําแผนการดําเนินงาน       ๑ 

  ข้ันตอนท่ี ๑ การเก็บรวบรวมขอมูล      ๑ 

  ข้ันตอนท่ี ๒ การจัดทํารางแผนการดําเนินการ     ๑ 

  ข้ันตอนท่ี ๓ การประกาศแผนดําเนินงาน      ๒ 

 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน        ๒ 

 ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน       ๒ 

 แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน       ๓
 แผนผังข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน      ๔ 

สวนท่ี ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดําเนินงาน  ๖ – ๗ 
 บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดําเนินงาน  ๘ – ๒๕ 
 บัญชีจํานวนครุภัณฑ          ๒๖ – ๒๘ 

  
 

 

 

  



 

 

บทนํา 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน                
พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับแกไขเพ่ิมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทํา 
แผนพัฒนาทองถ่ินและแผนการดําเนินงาน สําหรับแผนการดําเนินงานนั้นมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคปกครองสวนทองถ่ินประจําป
งบประมาณนั้น ทําใหทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพ้ืนท่ีดําเนินการ 

 ดังนั้น แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององคการบริหารสวนตําบลยางโทน
จึงเปนเอกสารท่ีระบุแผนงาน โครงการ กิจกรรมท้ังหมด ท่ีดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทําใหแนวทาง
ในการดําเนินงานในปงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลยางโทน มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน       
มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน                 
โครงการในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลมีความสะดวกมากข้ึนอีกดวย 

   วัตถุประสงคของการจัดทําแผนการดําเนนิงาน 

    ๑. เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีเปาหมายตามยุทธศาสตรและบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ/      
        กิจกรรมท่ีตั้งไว 
    ๒. เพ่ือใหการตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานมีความชัดเจน 

    ๓. เพ่ือใหทราบถึงความหนาของกิจกรรม/โครงการ 

    ๔. เพ่ือใหทราบถึงความหนาของการดําเนินงานในแตละไตรมาส 

    ๕. เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานไดชัดเจน 

   ข้ันตอนในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน                  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพ่ิมถึง (ฉบับท่ี ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ (หมวด ๕ ขอ ๒๗) ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงานโดยมีข้ันตอน ดังนี ้

 ข้ันตอนท่ี ๑ การเก็บรวบรวมขอมูล 

คณะกรรมการสนับสนุนการ พัฒนาท อง ถ่ิน  เ ก็บรวบรวมขอ มูล โครงการ/ กิจกรรม ท่ีจะ มี                     
การดําเนินงานจริงในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงจะมีโครงการ/กิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แหงนั้นเองและโครงการ/กิจกรรมท่ีหนวยงานอ่ืนเขามาดําเนินการในพ้ืนท่ี โดยขอมูลดังกลาวอาจตรวจสอบไดจาก
หนวยงานในพ้ืนท่ี และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อําเภอ หรือก่ิงอําเภอ แบบบูรณาการ 

 ข้ันตอนท่ี ๒ การจัดทํารางแผนการดําเนินการ 

 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ิน จัดทํารางแผนการดําเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู        
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของทองถ่ินกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา                   
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีเคาโครงการแผนการดําเนินงาน ๒ สวน คือ 

 
 
 
 

สวนท่ี ๑ 

หนา ๑ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี              



  สวนท่ี ๑ บทนํา โดยแบงเปน 

๑.  วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 

๒.  ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

๓.  ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 

๔.  ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

๕.  แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

  สวนท่ี ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม โดยแบงเปน  
    ๑. แบบ ผด.๐๑ เปนแบบบัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและ
        งบประมาณ 
    ๒. แบบ ผด.๐๒ เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
    ๓. แบบ ผด.๐๒/๑ เปนแบบบัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการ          
        พัฒนาทองถ่ิน 
 

 ข้ันตอนท่ี ๓ การประกาศแผนดําเนินงาน 

 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ิน นํารางแผนดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  
เ พ่ือพิจารณาร างแผนการดํา เนินงาน แลว เสนอผูบริหารทอง ถ่ินประกาศเปนแผนการดํ าเนินงาน                     
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําประกาศขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เรื่อง แผนดําเนินงานการพัฒนา
(องคการบริหารสวนจังหวัด/เมืองพัทยา/เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล) ประจําป เพ่ือปดประกาศ          
โดยเปดเผยใหสาธารณชนไดทราบและสามารถตรวจสอบได 

ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 

  ๑. การดําเนินเปนไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร/แนวทางท่ีวางไว 
 ๒. การดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลยางโทนเปนไปตามเปาหมาย    
     และบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
 ๓. สามารถตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานไดชัดเจน 

 ๔. สามารถทราบถึงความกาวหนาของโครงการและแกไขปญหาไดทันทวงทีทราบถึงผลการดําเนินงาน 
     ในแตละไตรมาส 

 ๕. สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใหการใชงบประมาณเปนไปอยาง
     คุมคาและประหยัด 

ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

 แผนการดําเนินงานตองจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย
ประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการจาก        
หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีตองการดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกร-
ปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น 

 

 

 

 

หนา ๒ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี              



แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

 แผนการดําเนินงานถือเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ินเพ่ือควบคุม                        
การดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมท้ังยังเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงาน 
และการประเมินผล ดังนั้น แผนการดําเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทํา ดังนี ้
 ๑. เปนแผนท่ีแยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเปนการดําเนินการ (Action Plan) 
 ๒. จัดทําหลังจากท่ีไดมีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว 

 ๓. แสดงถึงเปาหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการท่ีชัดเจน และแสดงถึงการ   
     ดําเนินงานจริง 

 ๔. เปนการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานท่ีจะเขามาดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา ๓ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดทํารางแผนการดําเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

พิจารณารางแผนการดําเนินงาน 

เสนอผูบริหารทองถิ่น 

ประกาศเปนแผนการดําเนนิงาน 

ปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแต

วันท่ีประกาศ เพ่ือใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยท่ัวกัน

และตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวันนับแตวันท่ีตั้ง

งบประมาณดําเนินการฯ 

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

ผูบริหารทองถิ่น 

รัฐวิสาหกิจและ

หนวยงานอ่ืนๆ  
คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  

หนวยราชการ

สวนกลาง  

สวนภูมภิาค  

หนา ๔ 
แผนการดาํเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

องคการบริหารสวนตําบลยางโทน อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี 

 

 

 

สวนที่ ๒ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี           หนา ๕  



 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  

กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

องคการบริหารสวนตําบลยางโทน อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี 

ยุทธศาสตร/แผนงาน 
จํานวนโครงการ 

ท่ีดําเนินการ 
คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด

 

จํานวนงบประมาณ 
คิดเปนรอยละของ

งบประมาณ
 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

   ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา ๙ ๑๕ ๒,๘๓๔,๐๐๐ ๑๘.๖๗ 
กองชาง 

รวม ๙ ๑๕ ๒,๘๓๔,๐๐๐ ๑๘.๖๗ 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนารายได เศรษฐกิจ และกระบวนการผลิตดานการเกษตรใหมีคุณภาพ 

   ๒.๑ แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน ๔ ๖.๖๗ ๘๐,๐๐๐ ๐.๕๓ 
กองสวัสดิการสังคม 

รวม ๔ ๖.๖๗ ๘๐,๐๐๐ ๐.๕๓ 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและนันทนาการ  

   ๓.๑ แผนงานการศึกษา ๙ ๑๕ ๙๔๖,๑๐๐ ๖.๒๓ สํานักงานปลัด อบต./ 
กองสวัสดิการสังคม    ๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ ๗ ๑๑.๖๖ ๒๐๓,๐๐๐ ๑.๓๔ 

รวม ๑๖ ๒๖.๖๖ ๑,๑๔๙,๑๐๐ ๗.๕๗ 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

   ๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๗ ๑๑.๖๖ ๓๖๐,๐๐๐ ๒.๓๗ 
สํานักงานปลัด อบต./ 
กองสวัสดิการสังคม 

   ๔.๒ แผนงานสาธารณสุข ๔ ๖.๖๖ ๒๗๓,๕๗๖ ๑.๘๐ 
   ๔.๓ แผนงานงบกลาง ๘ ๑๓.๓๓ ๙,๖๑๐,๐๐๕ ๖๓.๓๐ 

รวม ๑๙ ๓๑.๖๕ ๑๐,๒๔๓,๕๘๑ ๖๗.๔๗ 
 

 

 

แบบ ผด.๐๑ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี           หนา ๖  



 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  

กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

องคการบริหารสวนตําบลยางโทน อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี 

ยุทธศาสตร/แผนงาน 
จํานวนโครงการ 

ท่ีดําเนินการ 
คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด

 

จํานวนงบประมาณ 
คิดเปนรอยละของ

งบประมาณ
 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

๕.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๓ ๕ ๓๐,๐๐๐ ๐.๒๐ 
สํานักงานปลัดอบต./ 
กองสวัสดิการสังคม 

๕.๒ แผนงานการเกษตร ๑ ๑.๖๗ ๑๐,๐๐๐ ๐.๐๗ 
รวม ๔ ๖.๖๗ ๔๐,๐๐๐ ๐.๒๗ 

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารงาน 

๖.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๓ ๕ ๔๒๕,๐๐๐ ๒.๘๐ สํานักงานปลัด อบต. 
๖.๒ แผนงานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห 
งาน 

๑ ๑.๖๗ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.๓๒ กองสวัสดิการสังคม 

รวม ๔ ๖.๖๗ ๖๒๕,๐๐๐ ๔.๑๒  
บัญชีครุภัณฑ 

๑. แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๑ ๑.๖๗ ๗,๕๐๐ ๐.๐๕ สํานักงานปลัด อบต. 
๒. แผนงานบริหารงานคลัง ๑ ๑.๖๗ ๕,๕๐๐ ๐.๐๔ กองคลัง 
๓. แผนงานสังคมสงเคราะห ๑ ๑.๖๗ ๒๔,๒๐๐ ๐.๑๖ กองสวัสดิการสังคม 
๔. แผนงานเคหะและชุมชน ๑ ๑.๖๗ ๑๗๐,๐๐๐ ๑.๑๒ กองชาง 

รวม ๔ ๖.๖๘ ๒๐๗,๒๐๐ ๑.๓๗  
รวมท้ังสิน ๖๐ ๑๐๐ ๑๕,๑๗๘,๘๘๑ ๑๐๐  

 

 

แบบ ผด.๐๑ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี           หนา ๗  



 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  
กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

         องคการบริหารสวนตําบลยางโทน อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี 

ภายใตยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ พัฒนาลพบุรีสะอาดและนาอยู 
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

 

ลําดับ              โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

 งบประมาณ 
  (บาท) 

  สถานที่
ดําเนินการ 

 หนวยงาน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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. โครงการวางทอลอดเหลี่ยม คสล.ขนาด 
๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร จํานวน ๘ ทอน 
บ ริ เ วณบ านนายประกอบ ภู กล อม        
(หมูที่ ๒) 

ดําเนินการวางทอลอดเหลี่ยม คสล.
ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร จํานวน 
๘ ทอน บริเวณบานนายประกอบ    
ภูกลอม         

๙๐,๐๐๐ หมูที่ ๒ กองชาง             

๒. โครงการปรับปรุงกอสรางถนนคอนกรีต
เส ริม เหล็ก  สายจากถนนทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๒๒๑๙- บานนายอุดร 
ระมั่งทอง ชวงที่ ๑ จากถนนทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๒๒๑๙ กม.ที่ ๐+๐๐๐ 
ถึ ง ที่ ดิ น น า ง ฉ อ อ น  น อ ย ศ รี  กม . ที่         
๐+๖๑๙ ขนาดกวางเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว
ไมนอยกวา ๖๑๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ๒,๔๗๖ 
เมตร พรอมลงลูกรังไหลทาง กวางขางละ 
๐.๕๐ เมตร (หมูที่ ๔)  

ดําเ นินการปรับปรุงกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนน
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๑๙- 
บานนายอุดร ระมั่งทอง ชวงที่  ๑ 
จากถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 
๒๒๑๙ กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึงที่ดินนาง
ฉออน นอยศรี กม.ที่         ๐+๖๑๙ 
ขนาดกวางเฉลี่ย ๔ เมตร ยาวไมนอย
กวา ๖๑๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ๒,๔๗๖ 
เมตร พรอมลงลูกรังไหลทาง กวาง
ขางละ ๐.๕๐ เมตร 

๑,๓๘๘,๐๐๐ หมูที่ ๔ กองชาง             

แบบ ผด.๐๒ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี           หนา ๘  



บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  
กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

         องคการบริหารสวนตําบลยางโทน อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี 
ภายใตยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ พัฒนาลพบุรีสะอาดและนาอยู 
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ลําดับ              โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

 งบประมาณ 
  (บาท) 

  สถานที่
ดําเนินการ 

 หนวยงาน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย  พ.ค  มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๓. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากที่ดินนายสมบัติ จําปาสด ถึงที่ดิน
นายภู คํางาม ขนาดกวางเฉลี่ย ๔ เมตร 
ยาวไมนอยกวา ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา ๘๐๐ 
ตารางเมตร พรอมลงลูกรังไหลทางตาม
สภาพและเกลี่ยแตงเรียบ(หมูที่ ๖) 

ดําเนินการกอสรางถนนคสล.จาก
ที่ดินนายสมบัติ จําปาสด ถึงที่ดิน
นายภู คํางาม ขนาดกวางเฉลี่ย ๔ เมตร 
ยาวไมนอยกวา ๒๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา 
๘๐๐ ตารางเมตร พรอมลงลูกรังไหล
ทางตามสภาพและเกลี่ยแตงเรียบ 

๓๙๐,๐๐๐ หมูที่ ๖ กองชาง             

๔. โครงการซอมแซมถนนหินคลุกจากบาน
นายวิรัตน มังสิงหจันทร ถึงบานนาย
ประเสริฐ แผนทอง ขนาดกวางเฉลี่ย      
๓ เมตร ยาวไมนอยกวา ๖๕๐ เมตร    
โดยซอมแซมสวนที่ชํารุดเสียหายพรอม
เกลี่ยแตงเรียบ (หมูที่ ๖) 

ดําเ นินการซอมแซมถนนหินคลุก      
จากบานนายวิรัตน มังสิงหจันทร         
ถึงบานายประเสริฐ แผนทอง ขนาด
กวางเฉลี่ย ๓ เมตร ยาวไมนอยกวา 
๖๕๐ เมตร โดยซอมแซมสวนที่ชํารุด
เสียหายพรอมเกลี่ยแตงเรียบ 

๔๐,๐๐๐ หมูที่ ๖ กองชาง             

๕ โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก
พรอมบดทับแนน ๙๕ % จากถนนทาง
หลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๒๖ ถึงที่ดิน
นายรุงโรจน ปนคํา ขนาดกวาง ๔ เมตร 
ยาวไมนอยกวา ๑,๓๕๐ เมตร หนาไม
นอยกวา ๐.๑๐ เมตร (หมูที่ ๗) 

ดําเนินการซอมแซมถนนหินคลุก จาก
ถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 
๓๓๒๖ ถึงที่ดินนายรุงโรจน ปนคํา 
กวาง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๕๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร 

๓๔๐,๐๐๐ หมูที่ ๗ กองชาง             

แบบ ผด.๐๒ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี           หนา ๙  



 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  
กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

         องคการบริหารสวนตําบลยางโทน อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี 

ภายใตยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ พัฒนาลพบุรีสะอาดและนาอยู 
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

  
 
 

ลําดับ              โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

 งบประมาณ 
  (บาท) 

  สถานที่
ดําเนินการ 

 หนวยงาน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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. โครงการซอมแซมถนนลูก รังรอบที่
สาธารณะประโยชน (นสล.) เลขที่ ลบ 
๐๓๕๔ ขนาดกวางเฉลี่ย ๓ เมตร ยาวไม
นอยกวา ๗๐๐ เมตร โดยซอมแซมสวนที่
ชํ า รุด เสี ยหายพรอมเกลี่ ยแต ง เ รียบ        
(หมูที่ ๙) 

ดําเนินการซอมแซมถนนลูกรังรอบที่
สาธารณะประโยชน (นสล.) เลขที่ 
ลบ ๐๓๕๔ ขนาดกวาง เฉลี่ย  ๓ 
เมตร ยาวไมนอยกวา ๗๐๐ เมตร 
โดยซอมแซมสวนที่ชํารุดเสียหาย
พรอมเกลี่ยแตงเรียบ 

๖๓,๐๐๐ หมูที่ ๙ กองชาง             

๗. โครงการปรับปรุงกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากลําหวยยางโทนถึงที่ดิน
นายจําลอง บุญสง ขนาดกวางเฉลี่ย ๔ 
เมตร ยาวไมนอยกวา ๒๐๔ เมตร หนาไม
นอยกวา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา ๘๑๖ ตารางเมตร พรอมลงลูกรัง
ไหลทางตามสภาพและเกลี่ยแตงเรียบ 
(หมูที่๙) 

ดําเนินการกอสรางถนนคสล.จากลํา
หวยยางโทนถึงที่ดินนายจําลอง     
บุญสง ขนาดกวางเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว
ไมนอยกวา ๒๐๔ เมตร หนาไมนอย
กวา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา ๘๑๖ ตารางเมตร พรอมลง
ลูกรังไหลทางตามสภาพและเกลี่ย
แตงเรียบ 

๔๕๘,๐๐๐ หมูที่ ๙ กองชาง             

แบบ ผด.๐๒ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี           หนา ๑๐  



 
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  

กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
         องคการบริหารสวนตําบลยางโทน อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี 

ภายใตยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ พัฒนาลพบุรีสะอาดและนาอยู 
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

 
 
 
 
 
 

ลําดับ              โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

 งบประมาณ 
  (บาท) 

  สถานที่
ดําเนินการ 

 หนวยงาน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย  พ.ค  มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๘. โครงการซอมแซมถนนลูกรังจากที่ดิน 
นายเฉลิม มุ งชนะ ถึงที่ ดินนายสวิด      
โพธิ์วัด ขนาดกวางเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร 
ยาว ๘๕๐ เมตร โดยซอมแซมสวนที่
ชํ า รุด เสี ยหายพรอมเกลี่ ยแต ง เ รียบ      
(หมูที่ ๑๐) 

ดําเนินการซอมแซมถนนลูกรังจาก
ที่ดิน นายเฉลิม มุงชนะ ถึงที่ดิน   
นายสวิด โพธิ์วัด ขนาดกวางเฉลี่ย 
๓ .๕๐  เมตร  ยา ว  ๘๕๐ เมตร         
โดยซอมแซมสวนที่ชํารุดเสียหาย
พรอมเกลี่ยแตงเรียบ       

๔๕,๐๐๐ หมูที่ ๑๐ กองชาง             

๙. โครงการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค
เพื่อติดตั้งไฟฟาสาธารณะเพิ่ม ๒ โคม 
บริเวณไรนายจําลอง บุญสง (หมูที่ ๙) 

ติดตั้งไฟฟาสาธารณะเพิ่ม ๒ โคม 
บริเวณไรนายจําลอง บุญสง 

๒๐,๐๐๐ หมูที่ ๙ กองชาง             

แบบ ผด.๐๒ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี           หนา ๑๑  



 
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  

กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
         องคการบริหารสวนตําบลยางโทน อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี 

ภายใตยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑ เพ่ิมผลผลิต สรางมูลคา เพ่ิมสินคาการเกษตรและผลิตภัณฑอาหารปลอดภัย 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนารายได เศรษฐกิจ และกระบวนการผลิตดานการเกษตรใหมีคุณภาพ 

๒.๑ แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 

 

 

 

ลําดับ              โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

 งบประมาณ 
  (บาท) 

  สถานที่
ดําเนินการ 

 หนวยงาน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศษฐกิจพอเพยีง 

จัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง เพื่อเพิ่ม
รายไดใหแกประชาชน  

๒๐,๐๐๐ ต.ยางโทน กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

๒. โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการ
ประกอบอาชีพใหกับประชาชนตําบล    
ยางโทน 

จัดโครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและ
เพิ่มรายได ในการประกอบอาชีพใหกับ
ประชาชน ต.ยางโทน  

๒๐,๐๐๐ ต.ยางโทน กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

๓. โ ค ร ง ก า ร ฝ ก อ บ ร ม ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ        
พัฒนาอาชีพการตัดเย็บเสื้อผาใหแก  
ประชาชน 

จัด โครงการฝ กอบรมส ง เส ริมและ      
พัฒนาอาชีพการตัดเย็บเสื้อผาใหแก     
ประชาชน 

๒๐,๐๐๐ ต.ยางโทน กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

๔. โครงการส ง เสริมและพัฒนาอาชีพ     
เพื่อเพิ่มรายไดใหแกประชาชนตําบล     
ยางโทน 

จัดโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
เ พื่ อ เ พิ่ ม ร า ย ไ ด ใ ห แ ก ป ร ะ ช า ช น           
ต.ยางโทน  

๒๐,๐๐๐ ต.ยางโทน กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

แบบ ผด.๐๒ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี           หนา ๑๒  



 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  
กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

         องคการบริหารสวนตําบลยางโทน อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี 

ภายใตยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ พัฒนาลพบุรีสะอาดและนาอยู 
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและนันทนาการ  

๓.๑ แผนงานการศึกษา 

 
 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

 งบประมาณ 
  (บาท) 

  สถานที่
ดําเนินการ 

 หนวยงาน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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. โครงการปฐมนิเทศศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตําบลยางโทน 

ดําเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศศูนย 
พัฒนาเด็กเล็ก ตําบลยางโทน   

๑,๑๐๐ ต.ยางโทน สํานักงาน 
ปลัด อบต. 

            

๒. โครงการวันแมแหงชาติ ดํา เนินการจัดโครงการแมแห งชาติ 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ ใหแกนักเรียน 
ศูนยพัฒนา     เด็กเล็ก ต.ยางโทน  

๑,๑๐๐ ต.ยางโทน สํานักงาน 
ปลัด อบต. 

            

๓. โครงการวันสําคัญทางศาสนาและ      
วันสําคัญของชาต ิ

ดําเนินการจัดโครงการวันสําคัญทาง
ศาสนาและวันสําคัญของชาติ  

๓,๐๐๐ ต.ยางโทน สํานักงาน 
ปลัด อบต. 

            

๔. โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม   
ในเด็กปฐมวัย 

ดําเนินการจัดโครงการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ในเด็กปฐมวัย  

๕,๐๐๐ ต.ยางโทน สํานักงาน 
ปลัด อบต. 

            

๕. โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา 

สําหรับคาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ตําบลยางโทน  

๑๔๗,๐๐๐ ต.ยางโทน สํานักงาน 
ปลัด อบต. 

            

แบบ ผด.๐๒ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี           หนา ๑๓  



 
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  

กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
         องคการบริหารสวนตําบลยางโทน อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี 

ภายใตยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ พัฒนาลพบุรีสะอาดและนาอยู 
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและนันทนาการ  

๓.๑ แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ              โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

 งบประมาณ 
  (บาท) 

  สถานที่
ดําเนินการ 

 หนวยงาน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย  พ.ค  มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๘. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจาย     
ในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา     
เด็กเล็กตําบลยางโทน 

สนั บ ส นุ น ค า ใ ช จ า ย ก า รบ ริ ห า ร
สถานศึกษา ประเภทเงิน อุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาสําหรับศุนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ตําบลยางโทน 

๘๔,๙๐๐ ต.ยางโทน สํานักงาน 
ปลัด อบต. 

            

๙. อุดหนุน โ รง เ รียน ใน เขตพื้ นที่ ขอ ง
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
 

คาอาหารกลางวันใหกับนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ) 
 

๗๐๔,๐๐๐ ต.ยางโทน สํานักงาน 
ปลัด อบต. 

            

แบบ ผด.๐๒ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี           หนา ๑๔  



 
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  

กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
         องคการบริหารสวนตําบลยางโทน อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี 

ภายใตยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ พัฒนาลพบุรีสะอาดและนาอยู 
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและนันทนาการ  

   ๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
 
 

ลําดับ              โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

 งบประมาณ 
  (บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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 ดําเนินการจัดงานประเพณีลอยกระทง  ๓๐,๐๐๐ ต.ยางโทน สํานักงาน 
ปลัด อบต. 

            

๒. โครงการจดังานประเพณสีงกรานต ดําเนินการจัดงานประเพณีสงกรานต  ๓๐,๐๐๐ ต.ยางโทน สํานักงาน 
ปลัด อบต. 

            

๓. โครงการจดังานประเพณีหลอเทียนพรรษา ดําเนินการจัดงานประเพณีหลอเทียน
พรรษา  

๒๐,๐๐๐ ต.ยางโทน สํานักงาน 
ปลัด อบต. 

            

๔. โครงการปฏิบัติธรรมสัญจร เพ่ือสงเสริม
พระพุทธศาสนา 

ดําเนินการจัดโครงการปฏิบัติธรรม-
สัญจร จํานวน ๑ ครั้ง 

๕๐,๐๐๐ ต.ยางโทน สํานักงาน 
ปลัด อบต. 

            

๕. อุดหนุนการดําเนินงานรัฐพิธีและวันสําคัญ
ของชาติใหอําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุร ี

อุดหนุนการดําเนินงานรัฐพิธีและวัน
สําคัญของชาติใหอําเภอ หนองมวง 

๑๐,๐๐๐ อําเภอ 
หนองมวง 

สํานักงาน 
ปลัด อบต. 

            

แบบ ผด.๐๒ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี           หนา ๑๕  



 
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  

กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
         องคการบริหารสวนตําบลยางโทน อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี 

ภายใตยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ พัฒนาลพบุรีสะอาดและนาอยู 
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและนันทนาการ  

   ๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ              โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

 งบประมาณ 
  (บาท) 

  สถานที่
ดําเนินการ 

 หนวยงาน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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. อุดหนุนการจัดงานแผนดินสมเด็ จ      
พระนารายณมหาราช จังหวัดลพบุรี 

สํ าหรับค า ใชจ ายในการดํ า เ นินการ
อุดหนุนการจั ด งานแผ นดินสม เด็ จ      
พระนารายณมหาราช จังหวัดลพบุรี 

๒๘,๐๐๐ จังหวัด 
ลพบุร ี

สํานักงาน 
ปลัด อบต. 

            

๗. โครงการจัดแขงขันกีฬาตานยาเสพติด 
ตําบลยางโทน 

ดําเนินจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด 
ในตําบลยางโทน  

๓๕,๐๐๐ ต.ยางโทน สํานักงาน 
ปลัด อบต. 

            

แบบ ผด.๐๒ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี           หนา ๑๖  



 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  
กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

         องคการบริหารสวนตําบลยางโทน อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี 

ภายใตยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ พัฒนาลพบุรีสะอาดและนาอยู 
๔.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต    
 ๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

 
 

ลําดับ              โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

 งบประมาณ 
  (บาท) 

  สถานที่
ดําเนินการ 

 หนวยงาน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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. โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลปใหม 

ดําเนินการจัดโครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม
จํานวน ๑ ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ ต.ยางโทน สํานักงาน 
ปลัด อบต. 

            

๒. โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลสงกรานต 

ดําเนินการจัดโครงการปองกันและลด
อุ บั ติ เ หตุ ท า งถ นน ใน ช ว ง เ ทศ กา ล
สงกรานตจํานวน ๑ ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ ต.ยางโทน สํานักงาน 
ปลัด อบต. 

            

๓. โครงการปองกันอัคคีภัยในสถานศึกษา
และชุมชน 

ดําเนินการจัดโครงการปองกันอัคคีภัย ใน
สถานศึกษาและชุมชน จํานวน ๑ ครั้ง 

๔๐,๐๐๐ ต.ยางโทน สํานักงาน 
ปลัด อบต. 

            

๔. โครงการรณรงค ปองกัน และแกไข
ปญหายาเสพติด 

ดําเนินการจัดโครงการรณรงค ปองกัน 
และแกไขปญหายาเสพติด จํานวน ๑ 
ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ ต.ยางโทน สํานักงาน 
ปลัด อบต. 

            

๕. โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. ดําเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ 
อปพร. จํานวน ๑ ครั้ง 

๘๐,๐๐๐ ต.ยางโทน สํานักงาน 
ปลัด อบต. 

            

แบบ ผด.๐๒ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี           หนา ๑๗  



 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  
กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

         องคการบริหารสวนตําบลยางโทน อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี 

ภายใตยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบุรีสะอาดและนาอยู 
๔.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต    
 ๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ              โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

 งบประมาณ 
  (บาท) 

  สถานที่
ดําเนินการ 

 หนวยงาน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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. โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหาร
ส ว น ตํ า บ ล ย า ง โ ท น  (ห ล ัก ส ูต ร
ทบทวน) 

ฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจาํองคการบริหารสวน
ตําบลยางโทน 

๑๕๐,๐๐๐ จ.ลพบุรี สํานักงาน 
ปลัด อบต. 

            

๗. อุดหนุนโครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด ใหแกอําเภอหนอง
มวง 

อุดหนุนโครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด ใหแกอําเภอหนอง
มวง 

๓๐,๐๐๐ อําเภอ 
หนองมวง 

สํานักงาน 
ปลัด อบต. 

            

แบบ ผด.๐๒ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี           หนา ๑๘  



 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  
กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

         องคการบริหารสวนตําบลยางโทน อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี 

ภายใตยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ พัฒนาลพบุรีสะอาดและนาอยู 
๔.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต    
 ๔.๒ แผนงานสาธารณสุข 
 

 

 

 

ลําดับ              โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

 งบประมาณ 
  (บาท) 

  สถานที่
ดําเนินการ 

 หนวยงาน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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. โครงการปองกัน/ควบคุมโรคติดตอ ดําเนินการจัดโครงการปองกัน/ควบคุม
โรคตดิตอ จํานวน ๑ ครั้ง 

๑๐,๐๐๐ ต.ยางโทน กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

๒. โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ดําเนินการจัดโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข ในเขต ต.ยางโทน  

๒๐๐,๐๐๐ ต.ยางโทน กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

๓. โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนัขบา 

ดําเนินการจัดโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา จํานวน ๑ 
ครั้ง 

๕๒,๙๘๐ ต.ยางโทน กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

๔. โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและ
ข้ึนทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 

ดําเนินการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและ
ข้ึนทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุ นัขบ า 
จํานวน ๒ ครั้ง 

๑๐,๕๙๖ ต.ยางโทน กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

แบบ ผด.๐๒ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี           หนา ๑๙  



บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  
กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

         องคการบริหารสวนตําบลยางโทน อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี 

ภายใตยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ พัฒนาลพบุรีสะอาดและนาอยู 
๔.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต    
 ๔.๓ แผนงานงบกลาง 
 

 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

 งบประมาณ 
  (บาท) 

  สถานที่
ดําเนินการ 

 หนวยงาน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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 สําหรับสมทบกองทุนประกันสั งคมของ
พนักงานจาง องคการบริหารสวนตาํบลยางโทน 

๗๓,๐๐๐ ต.ยางโทน กองคลัง             

๒. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน สําหรับสมทบกองทุนเ งินทดแทน ใหแก
พนักงาน เมื่อประสบอันตราย หรือบาดเจ็บ 
หรือถึงแกความตาย เน่ืองจากการทํางาน 

๕,๐๐๐ ต.ยางโทน กองคลัง             

๓. เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ เพ่ือรับรองการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ใน
เขต ต.ยางโทน ท่ีมีอายุ ๖๐ ปข้ึนไป 

๗,๕๐๔,๔๔๐ ต.ยางโทน กอง 
สวัสดิการ 

สังคม 

            

๔. เบ้ียยังชีพคนพิการ เพ่ือรับรองการการจัดสวัสดิการเบ้ียความ
พิการใหแกคนพิการท่ีมีสิทธิตามหลักเกณฑท่ี
กําหนด ในเขต ต.ยางโทน 

๑,๖๙๙,๒๐๐ ต.ยางโทน กอง 
สวัสดิการ 

สังคม 

            

๕. เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส เพ่ือรับรองการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวย
เอดสใหแกผูปวยเอดส ท่ีแพทยไดรับรองและ
วินิจฉัยแลว ในเขต ต.ยางโทน 

๒๔,๐๐๐ ต.ยางโทน กอง 
สวัสดิการ 

สังคม 

            

๖. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 
ต.ยางโทน 

๕๐,๐๐๐ ต.ยางโทน สํานักงาน
ปลัด อบต. 

            

แบบ ผด.๐๒ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี           หนา ๒๐  



บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  
กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

         องคการบริหารสวนตําบลยางโทน อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี 

ภายใตยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ พัฒนาลพบุรีสะอาดและนาอยู 
๔.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต    
 ๔.๓ แผนงานงบกลาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ              โครงการ/กิจกรรม 
     รายละเอียดของกิจกรรม 

       ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

 งบประมาณ 
  (บาท) 

  สถานที่
ดําเนินการ 

 หนวยงาน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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 เพ่ือจายเปนเงินสมทบหลักประกันสุขภาพ 
ต.ยางโทน 

๘๐,๐๐๐ ต.ยางโทน สํานักงาน 

ปลัด 

            

๘. เ งินสมทบกองทุนบํา เหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) 

เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) 

๑๗๔,๓๖๕ ต.ยางโทน กองคลัง             

แผนการดาํเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี           หนา ๒๑  



บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  
กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

         องคการบริหารสวนตําบลยางโทน อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี 

ภายใตยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ พัฒนาลพบุรีสะอาดและนาอยู 
๕.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

   ๕.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ              โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

 งบประมาณ 
  (บาท) 

  สถานที่
ดําเนินการ 

 หนวยงาน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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 ดําเ นินการปรับปรุงภูมิ ทัศน ท่ี ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
 

๑๐,๐๐๐ ต.ยางโทน กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

๒. โครงการลพบุรีเมืองสะอาดอยางยัง่ยืน ดําเนินการจัดทําโครงการลพบุรีเมือง
สะอาดอยางยั่งยืน 

๑๐,๐๐๐ ต.ยางโทน กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

๓. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ภายในตําบลยางโทน 

ดําเนินบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายใน
ตําบลยางโทน  

๑๐,๐๐๐ ต.ยางโทน กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

แบบ ผด.๐๒ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี           หนา ๒๒  



 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  
กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

         องคการบริหารสวนตําบลยางโทน อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี 

ภายใตยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ พัฒนาลพบุรีสะอาดและนาอยู 
๕.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

   ๕.๒ แผนงานการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ              โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

 งบประมาณ 
  (บาท) 

  สถานที่
ดําเนินการ 

 หนวยงาน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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.  โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด โ ค ร ง ก า ร ป ลู ก ป า          
เฉลิ มพระเ กียรติ  ภายในเขตตํ าบล       
ยางโทน 

๑๐,๐๐๐ ต.ยางโทน ก อง 
สัวสดิการ

สังคม 

            

แบบ ผด.๐๒ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี           หนา ๒๓  



 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  
กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

         องคการบริหารสวนตําบลยางโทน อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี 

ภายใตยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ พัฒนาลพบุรีสะอาดและนาอยู 
๖.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารงาน 

  ๖.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

 

 

 

 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

 งบประมาณ 
  (บาท) 

  สถานที่
ดําเนินการ 

 หนวยงาน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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. โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง 

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง 

๒๐๐,๐๐๐ - สํานักงาน 
ปลัด อบต. 

            

๒. โครงการศูนยปฏิ บัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (สถานท่ีกลาง) 

ดําเนินอุดหนุนใหแกองคการบริหารสวน
ตําบลบอทอง ตามโครงการศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (สถานท่ีกลาง) 

๒๕,๐๐๐ เขตอําเภอ 

หนองมวง 

สํานักงาน 
ปลัด อบต. 

            

๓. โครงการจัดทําฐานขอมูลหรือปรับปรุง
ขอมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

ดําเนินการจัดทําฐานขอมูลหรือปรับปรุง
ขอมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

๒๐๐,๐๐๐ ต.ยางโทน กองคลัง             

แบบ ผด.๐๒ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี           หนา ๒๔  



บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  
กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

         องคการบริหารสวนตําบลยางโทน อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี 

ภายใตยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๔   พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและนาอยู            
๖.  ยุทธศาสตร   ดานการพัฒนาการเมือง  การปกครอง  การบริหารงาน          

  ๖.๒ แผนงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

 งบประมาณ 
  (บาท) 

  สถานที่
ดําเนินการ 

 หนวยงาน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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. โครงการใหความชวยเหลือประชาชน 

ตามอํานาจหนาที ่
ดําเนินการชวยเหลือประชาชนที่ไดรับ
ความ เดื อดร อน  ห รือ ไม ส ามา รถ
ชวยเหลือตนเองไดในการดํารงชีพ 

๒๐๐,๐๐๐ ต.ยางโทน กอง
สวัสดิการ
สังคม /

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

            

แบบ ผด.๐๒ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี           หนา ๒๕  



บัญชีจํานวนครุภัณฑ  
แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

         องคการบริหารสวนตําบลยางโทน อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี 

๑. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 

   ๑.๑ แผนงานบริหารงานคลัง (งานบริหารงานคลัง) 

  

๑. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 

     ๑.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

ลําดับ              โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

 งบประมาณ 
  (บาท) 

  สถานที่
ดําเนินการ 

 หนวยงาน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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.  จัดซื้อตูเก็บเอกสารเหล็ก แบบ ๒ บาน ดําเนินการจัดซื้อตู เ ก็บเอกสารเหล็ก  
แบบ ๒ บาน จํานวน ๑ หลัง 
 

๕,๕๐๐ อบต. 
ยางโทน 

กองคลัง             

ลําดับ              โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

 งบประมาณ 
  (บาท) 

  สถานที่
ดําเนินการ 

 หนวยงาน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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 ๑๒,๐๐๐      
บีทียู จํานวน ๑ เครื่อง 

จัดซื ้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter) ขนาด ๑๒,๐๐๐      
บีทียู จํานวน ๑ เครื่อง 

๒๔,๒๐๐ อบต. 
ยางโทน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

แบบ ผด.๐๒/๑ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี           หนา ๒๖  



บัญชีจํานวนครุภัณฑ  
แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

         องคการบริหารสวนตําบลยางโทน อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี 

๒. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 
   ๒.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงานท่ัวไป) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ              โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

 งบประมาณ 
  (บาท) 

  สถานที่
ดําเนินการ 

 หนวยงาน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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. จัดซื ้อ เครื ่อ งพ ิมพ  Multifunction 
แบบฉีดหม ึกพิมพ (Ink Tank 
printer) 

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพิมพ (Ink Tank printer) 

๗,๕๐๐ อบต. 
ยางโทน 

สํานักงาน
ปลัด อบต. 

            

แบบ ผด.๐๒/๑ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี           หนา ๒๗  



บัญชีจํานวนครุภัณฑ  
แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

         องคการบริหารสวนตําบลยางโทน อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี 

๔. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 

   ๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ลําดับ              โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

 งบประมาณ 
  (บาท) 

  สถานที่
ดําเนินการ 

 หนวยงาน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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. จัดซื้อพรอมตดิตั้งลาํโพงเสยีงตามสาย
ประจําหมูบาน หมูท่ี ๕ บานทรัพยดีปร ี

จัดซื้อพรอมติดตั้งเสียงตามสาย ประจํา
หมูบาน หมูท่ี ๕ บานทรัพยดีปรี 

  ๑๗๐,๐๐๐ อบต. 
ยางโทน 

กองชาง 

 

 

            

แบบ ผด.๐๒/๑ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี           หนา ๒๘  
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