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องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 

อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 





ค ำน ำ 

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามหมวด  ๕  ข้อ  ๒๖  การจัดท าแผนการด าเนินงาน     
ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้  (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการ 
ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด า เนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (๒) คณะกรรมการ  
พัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน                          
ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่  ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๗                   
แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหาร
ท้องถื่น   

  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน จึงได้ด าเนินการ 
จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์ การบริหารส่วนต าบลยางโทน       
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕            
ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทนให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ 
ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ                  
มีความสะดวกมากขึ้น  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับนี้  จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานขององค์การ              
บริหารส่วนต าบลยางโทนและผู้ที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดี  

        
 

              โดยงำนวิเครำะห์นโยบำยละแผน 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงโทน  

 



สำรบัญ 

หน้ำ 

ส่วนที่ ๑ บทน ำ 

 บทน า           ๑ 
 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน      ๑ 

 ขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน       ๑ 

  ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล      ๑ 

  ขั้นตอนที่ ๒ การจัดท าร่างแผนการด าเนินการ     ๑ 

  ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศแผนด าเนินงาน      ๒ 

 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน        ๒ 

 ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน       ๒ 

 แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน       ๓
 แผนผังขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน      ๔ 

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 

 บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  ๖ – ๗ 
 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  ๘ – ๒๘ 
 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์          ๒๙ – ๓๒ 
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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 าให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ด าเนินการ 

 ดังนั้น แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน
จึงเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน โครงการ กิจกรรมทั้งหมด ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 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 ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครอ งส่วนท้องถิ่น                  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ (หมวด ๕ ข้อ ๒๗) ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ ๑ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

คณ ะกรรมการสนั บสนุนการพัฒ นาท้ องถิ่ น  เก็ บ รวบรวมข้อมู ล โครงการ/กิ จกรรมที่ จะมี                     
การด าเนินงานจริงในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งนั้นเองและโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนเข้ามาด าเนินการในพื้นที่ 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 

 

หน้า ๑ 

ส่วนท่ี ๑ 
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  ส่วนที่ ๑ บทน า โดยแบ่งเป็น 

๑.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
๒.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
๓.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
๔.  ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
๕.  แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

  ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม โดยแบ่งเป็น  
    ๑. แบบ ผด.๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและ
        งบประมาณ 
    ๒. แบบ ผด.๐๒ เป็นแบบบัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
    ๓. แบบ ผด.๐๒/๑ เป็นแบบบัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการ          
        พัฒนาท้องถิ่น 
 

 ขั้นตอนที่ ๓ กำรประกำศแผนด ำเนินงำน 

 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
เพ่ื อ พิจารณ าร่างแผนการด าเนิน งาน แล้ ว เสนอผู้บ ริห ารท้ องถิ่น ประกาศเป็นแผนการด าเนิน งาน                     
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 

 

หน้า ๒ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า 3  

 

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 

หน้า ๓ 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมโครงกำร/กิจกรรม 

จัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

พิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

เสนอผู้บริหำรท้องถิ่น 

ประกำศเป็นแผนกำรด ำเนนิงำน 

ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่

วันที่ประกำศ เพื่อให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยท่ัวกัน

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  

หน้า ๓ 

หน้า ๔ 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า ๕  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงโทน อ ำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า ๖  

 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  

กิจกรรมและงบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงโทน อ ำเภอหนองมว่ง จังหวัดลพบุร ี

ยุทธศำสตร์/แผนงำน จ ำนวนโครงกำร 
ที่ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด

ทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณ

ทั้งหมด 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสำธำรณูปโภค 
   ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา ๑๗ ๒๔.๒๘ ๒,๒๒๑,๐๐๐ ๑๔.๗๘ กองช่าง 

รวม ๑๗ ๒๔.๒๘ ๒,๒๒๑,๐๐๐ ๑๔.๗๘ 
๒. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำรำยได้ เศรษฐกิจ และกระบวนกำรผลิตด้ำนกำรเกษตรให้มีคุณภำพ 

   ๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน ๕ ๗.๑๔ ๑๐๐,๐๐๐ ๐.๖๗ กองสวัสดิการสังคม 
รวม ๕ ๗.๑๔ ๑๐๐,๐๐๐ ๐.๖๗ 

๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและนันทนำกำร  

   ๓.๑ แผนงานการศึกษา ๖ ๘.๕๗ ๙๓๓,๑๕๐ ๖.๒๑ ส านักงานปลัด อบต./ 
กองสวัสดิการสังคม    ๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ ๖ ๘.๕๗ ๑๓๓,๐๐๐ ๐.๘๘ 

รวม ๑๒ ๑๗.๑๔ ๑,๐๖๖,๑๕๐ ๗.๐๙ 
๔. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมสำธำรณสุขและพัฒนำคุณภำพชีวิต 
   ๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๗ ๑๐ ๒๙๐,๐๐๐ ๑.๙๓ 

ส านักงานปลัด อบต./ 
กองสวัสดิการสังคม 

   ๔.๒ แผนงานสาธารณสุข ๔ ๕.๗๑ ๒๙๔,๗๕๐ ๑.๙๖ 
   ๔.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๑ ๑.๔๓ ๑๐,๐๐๐ ๐.๐๖ 
   ๔.๔ แผนงานงบกลาง ๗ ๑๐ ๙,๖๐๑,๔๐๐ ๖๓.๙๐ 

รวม ๑๙ ๒๗.๑๔ ๑๐,๑๙๖,๑๕๐ ๖๗.๘๕ 
 

 
 

แบบ ผด.๐๑ 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า ๗  

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  
กิจกรรมและงบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงโทน อ ำเภอหนองมว่ง จังหวัดลพบุร ี

ยุทธศำสตร์/แผนงำน จ ำนวนโครงกำร 
ที่ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด

ทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณ

ทั้งหมด 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

๕. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๓ ๔.๒๙ ๒๕,๐๐๐ ๐.๑๗ ส านักงานปลัดอบต./ 

กองสวัสดิการสังคม 
๕.๒ แผนงานการเกษตร ๑ ๑.๔๓ ๓,๐๐๐ ๐.๐๒ 

รวม ๔ ๕.๗๒ ๒๘,๐๐๐ ๐.๑๙ 
๖. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำกำรเมือง กำรปกครอง กำรบริหำรงำน 
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๓ ๔.๒๙ ๓๕๕,๐๐๐ ๒.๓๖ ส านักงานปลัด อบต. 
๖.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ ๑ ๑.๔๓ ๑๐๐,๐๐๐ ๐.๖๗ กองสวัสดิการสังคม 

รวม ๔ ๕.๗๒ ๔๕๕,๐๐๐ ๓.๐๓  
บัญชีครุภัณฑ์ 

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑ ๑.๔๓ ๕,๕๐๐ ๐.๐๔ กองคลัง 
๒. แผนงานการศึกษา ๑ ๑.๔๓ ๑๐๘,๔๐๐ ๐.๗๒ ส านักปลัด 
๓. แผนงานเคหะและชุมชน ๗ ๑๐ ๘๔๖,๑๐๐ ๕.๖๓ กองช่าง 

รวม ๙ ๑๒.๘๖ ๙๖๐,๐๐๐ ๖.๓๙  
รวมทั้งสิน ๗๐ ๑๐๐ ๑๕,๐๒๖,๓๐๐ ๑๐๐  

 

 

 
 

แบบ ผด.๐๑ 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า ๘  

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  
กิจกรรมและงบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

         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.๒๕๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

จากบ้านนางสมหวัง แสงสิทธิ์ ถึงบ้าน
นายบัวลอย เสงี่ยมจิตย์ ขนาดกว้างเฉลี่ย 
๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๔ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๑๗๖ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่
ทางตามสภาพพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ (ม.๒) 

ถนนคสล จากบ้านนางสมหวัง แสง
สิทธิ์ ถึงบ้านนายบัวลอย เสงี่ยมจิตย์ 
ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลง
หินคลุกไหล่ทางตามสภาพพร้อมเกลีย่
แต่งเรียบ 

๘๗,๐๐๐ หมู่ที่ ๒ 

ต.ยางโทน 

กองช่าง             

๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนางจ าเนียร ค าชัย ถึงบ้าน
นางทองแดง พูลสมบัติ ขนาดกว้างเฉลี่ย 
๓ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๓ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
๙๙ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่
ทางตามสภาพพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ (ม.
๒) 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนาง
จ าเนียร ค าชัย ถึงบ้านนางทองแดง 
พูลสมบัติ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า ๓๓ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๙๙ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่
ทางตามสภาพพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ 

๔๗,๐๐๐ หมู่ที่ ๒ 

ต.ยางโทน 

กองช่าง             

แบบ ผด.๐๒ 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า ๙  

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
กิจกรรมและงบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

         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.๒๕๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

จากที่ดินนางละออง ศิริปัญจนะ ถึงที่ดิน
นางสาวกรรณิการ์ เทศสกุล ขนาดกว้าง
เฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐ 
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร พร้อมลง
หินคลุกไหล่ทางตามสภาพพร้อมเกลี่ย
แต่งเรียบ (ม.๓) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
ที่ดินนางละออง ศิริปัญจนะ ถึงที่ดิน
นางสาวกรรณิการ์ เทศสกุล ขนาด
กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า ๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ 
ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง
ตามสภาพพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ 

๑๙๘,๐๐๐ หมู่ที่ ๓ 

ต.ยางโทน 

กองช่าง             

๔ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกจากที่ดิน
นายรุณ ญาณโอสถ ถึงบ้านนางบุปผา 
ปักเชิญเชื้อ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร 
ยาวไม่น้ อยกว่า ๒ ,๓๓๐ เมตร โดย
ซ่อมแซมส่วนที่ช ารุดเสียหายพร้อมเกลี่ย
แต่งเรียบ (ม.๔) 

ซ่อมแซมถนนหินคลุกจากที่ดินนาย
รุณ ญาณโอสถ ถึงบ้านนางบุปผา ปัก
เชิญเชื้อ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า ๒,๓๓๐ เมตร โดย
ซ่อมแซมส่วนที่ช ารุดเสียหายพร้อม
เกลี่ยแต่งเรียบ 

๑๙๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๔ 

ต.ยางโทน 

กองช่าง             

แบบ ผด.๐๒ 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า ๑๐  

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  
กิจกรรมและงบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

         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.๒๕๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

จากที่ดินนายประกอบ จูสนธิ์ ถึงที่ดินนาง
สมพิศ คล้ายบุญ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๖๔๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่
ทางตามสภาพพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ (ม.๕) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
ที่ดินนายประกอบ จูสนธิ์ ถึงที่ดินนางสม
พิศ คล้ายบุญ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 
๖๔๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่
ทางตามสภาพพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ  

๓๐๑,๐๐๐ หมู่ที่ ๕ 

ต.ยางโทน 

กองช่าง             

    ๖ โครงการขยายเขตเสียงตามสายจากที่ดิน
นายลับ  ทองประไพ ถึงบ้านนายฉิ่ ง 
ละม้าย ระยะพาดสายสัญญาณเสียง ๖๕๐ 
เมตร และติดตั้งล าโพง ๒ ตัว (ม.๖) 

ขยายเขตเสียงตามสายจากที่ดินนาย
ลับ  ทองป ระ ไพ  ถึ งบ้ านน ายฉิ่ ง 
ละม้าย ระยะพาดสายสัญญาณเสียง 
๖๕๐ เมตร และติดตั้งล าโพง ๒ ตัว 

๒๘,๐๐๐ หมู่ที่ ๖ 

ต.ยางโทน 

กองช่าง             

    ๗ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากบ้าน
นายปาน โพธิ์วัด ถึงฝายหนองไก่ห้าว 
ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
๙๐๐ เมตร โดยซ่อมแซมส่วนที่ช ารุด
เสียหายพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ (ม.๖) 

ซ่อมแซมถนนลูกรังจากบ้านนายปาน 
โพธิ์วัด ถึงฝายหนองไก่ห้าว ขนาด
กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
๙๐๐ เมตร โดยซ่อมแซมส่วนที่ช ารุด
เสียหายพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ 

๘๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๖ 

ต.ยางโทน 

กองช่าง             

แบบ ผด.๐๒ 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า ๑๑  

 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  
กิจกรรมและงบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

         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.๒๕๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

จากถนนทางหลวงหมายเลข ๓๓๒๖ ถึง
บ้านนายชลอ โตจิตร ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๓๙๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่
ทางตามสภาพพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ (ม.๗) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
ถนนทางหลวงหมายเลข ๓๓๒๖ ถึง
บ้านนายชลอ โตจิตร ขนาดกว้าง
เฉลี่ย ๓ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๐ 
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ
พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ 

๑๘๕,๐๐๐ หมู่ที่ ๗ 

ต.ยางโทน 

กองช่าง             

   ๙ โครงการปรับปรุงไหล่ทางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตจากบ้านนางแสง สอนดา ถึง
บ้านนางสุวารี จั่นรักษ์ จ านวนพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร (ม.๗) 

ปรับปรุงไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตจากบ้านนางแสง สอนดา ถึงบ้าน
นางสุวารี จั่นรักษ์ จ านวนพื้นที่ ไม่
น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร 

๔๕,๐๐๐ หมู่ที่ ๗ 

ต.ยางโทน 

กองช่าง             

 

 

แบบ ผด.๐๒ 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า ๑๒  

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  
กิจกรรมและงบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

         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.๒๕๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

วัดบ่อเสมา ถึงบ้านนายวิรัตน์ ธัญญะ
เจริญ ระยะพาดสายสัญญาณเสียง ๕๗๐ 
เมตร และติดตั้งล าโพง ๑ ตัว (ม.๗) 

ขยายเขตเสียงตามสายจากหน้าวัดบ่อ
เสมา ถึงบ้านนายวิรัตน์ ธัญญะเจริญ 
ระยะพาดสายสัญญาณเสียง ๕๗๐ 
เมตร และติดตั้งล าโพง ๑ ตัว 

๒๓,๐๐๐ หมู่ที่ ๗ 

ต.ยางโทน 

กองช่าง             

   ๑๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากที่ดินนายวราเมธ นุชศิลา ถึง
ที่ดินนายวิชาญ โตยิ่ง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๕๕ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
๑,๐๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุก
ไหล่ทางตามสภาพพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ  

(ม.๙) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
ที่ดินนายวราเมธ นุชศิลา ถึงที่ดินนาย
วิชาญ โตยิ่ง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า ๒๕๕ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๑,๐๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงหิน
คลุกไหล่ทางตามสภาพพร้อมเกลี่ย
แต่งเรียบ 

๔๗๙,๐๐๐ หมู่ที่ ๙ 

ต.ยางโทน 

กองช่าง             

 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า ๑๓  

 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  
กิจกรรมและงบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

         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.๒๕๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

คลุกจากที่ดินนางรัศมี โฉมไสว ถึงบ้าน
นายณรงค์ จูสกุล ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เมตร โดย
ซ่อมแซมส่วนที่ช ารุดเสียหายพร้อมเกลี่ย
แต่งเรียบ (ม.๑๐) 

ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก
จากที่ดินนางรัศมี โฉมไสว ถึงบ้าน
นายณรงค์ จูสกุล ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เมตร 
โดยซ่อมแซมส่วนที่ ช ารุดเสียหาย
พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ 

๑๕,๐๐๐ หมู่ที่ ๑๐ 

ต.ยางโทน 

กองช่าง             

   ๑๓ โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาดท่อ PVC 
ชั้น ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว 
ลึกไม่น้อยกว่า ๘๐ เมตร บริเวณประปา 
อบต.ยางโทน (กลุ่มบ่อยาง)  (ม.๑) 

เจาะบ่อบาดาล ขนาดท่อ PVC ชั้น 
๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว 
ลึกไม่น้อยกว่า ๘๐ เมตร บริเวณ
ประปา อบต.ยางโทน (กลุ่มบ่อยาง)   

๑๖๘,๐๐๐ หมู่ที่ ๑ 

ต.ยางโทน 

กองช่าง             

  ๑๔ โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาดท่อ PVC 
ชั้น ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว 
ลึกไม่น้อยกว่า ๘๐ เมตร บริเวณที่ดิน
นางสาวส าอางค์ คงสัตย์ (ม.๖) 

เจาะบ่อบาดาล ขนาดท่อ PVC ชั้น 
๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว 
ลึกไม่น้อยกว่า ๘๐ เมตร บริเวณที่ดิน
นางสาวส าอางค์ คงสัตย์ 

๑๖๘,๐๐๐ หมู่ที่ ๖ 

ต.ยางโทน 

กองช่าง             

แบบ ผด.๐๒ 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า ๑๔  

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  
กิจกรรมและงบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

         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.๒๕๖๕ 
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
   ๑๕ โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาดท่อ PVC 

ชั้น ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว 
ลึกไม่น้อยกว่า ๘๐ เมตร บริเวณที่ดิน
นายฉิ่ง ละม้าย (ม.๖) 

เจาะบ่อบาดาล ขนาดท่อ PVC ชั้น 
๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว 
ลึกไม่น้อยกว่า ๘๐ เมตร บริเวณที่ดิน
นายฉิ่ง ละม้าย 

๑๖๘,๐๐๐ หมู่ที่ ๖ 

ต.ยางโทน 

กองช่าง             

   ๑๖ โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ าประปา 
อบต.ยางโทน โดยวางท่อชนิด PVC ชั้น 
๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะ
ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เมตร จากถนนทาง
หลวงหมายเลข ๓๓๒๖ ถึงบ้านนายชลอ 
โตสะอาด (ม.๗) 

ขยายเขตท่อจ่ายน้ าประปา อบต.ยาง
โทน โดยวางท่อชนิด PVC ชั้น ๘.๕ 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะ
ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เมตร จากถนนทาง
หลวงหมายเลข ๓๓๒๖ ถึงบ้านนาย
ชลอ โตสะอาด 

๑๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๗ 

ต.ยางโทน 

กองช่าง             

   ๑๗ โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ าประปา 
อบต.ยางโทน โดยวางท่อชนิด PVC ชั้น 
๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะ
ไม่ น้ อยกว่ า  ๓๐ ๐  เมตร จากที่ ดิ น
นางสาวจารุวรรณ ปานขวัญ ถึงที่ดินนาง
เกษร สมเรือง (ม.๗) 

ขยายเขตท่อจ่ายน้ าประปา อบต.ยาง
โทน โดยวางท่อชนิด PVC ชั้น ๘.๕ 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะ
ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร จากที่ดิน
นางสาวจารุวรรณ ปานขวัญ ถึงที่ดิน
นางเกษร สมเรือง 

๒๙,๐๐๐ หมู่ที่ ๗ 

ต.ยางโทน 

กองช่าง             

แบบ ผด.๐๒ 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า ๑๕  

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
กิจกรรมและงบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

         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. ๒๕๖๕ 
 พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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
ปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง 

จัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง เพื่อเพิ่ม
รายได้ให้แก่ประชาชน  

๒๐,๐๐๐ ต.ยางโทน กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

๒. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการ
ประกอบอาชีพให้กับประชาชนต าบล    
ยางโทน 

จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและ
เพิ่มรายได้ ในการประกอบอาชีพให้กับ
ประชาชน ต.ยางโทน  

๒๐,๐๐๐ ต.ยางโทน กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

๓. โค ร งก า ร ฝึ ก อ บ รม ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ        
พัฒนาอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้าให้แก่  
ประชาชน 

จั ด โครงการฝึ กอบ รมส่ ง เส ริมและ      
พัฒนาอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้าให้แก่     
ประชาชน 

๒๐,๐๐๐ ต.ยางโทน กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

๔. โค ร งก า ร ฝึ ก อ บ รม ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ        
พัฒ น าอาชี พ การท าอาหารให้ แก่  
ประชาชน 

จัด โครงการฝึกอบรมส่ งเสริมและ        
พัฒ น าอาชี พการท าอาหารให้ แก่  
ประชาชน 

๒๐,๐๐๐ ต.ยางโทน กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

๕. โครงการส่ งเสริมและพัฒนาอาชีพ     
เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนต าบล     
ยางโทน 

จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
เพื่ อ เพิ่ ม ร า ย ได้ ใ ห้ แ ก่ ป ร ะ ช าช น           
ต.ยางโทน  

๒๐,๐๐๐ ต.ยางโทน กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

แบบ ผด.๐๒ 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า ๑๖  

 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
กิจกรรมและงบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

         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. ๒๕๖๕ 
 พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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. โครงการปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลยางโทน 

ด าเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลยางโทน   

๑,๕๐๐ ต.ยางโทน ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

            

๒. โครงการวันแม่แห่งชาติ ด าเนินการจัด โครงการแม่แ ห่ งชาติ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แก่นักเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.ยางโทน  

๒,๐๐๐ ต.ยางโทน ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

            

๓. โครงการวันส าคัญทางศาสนาและ      
วันส าคัญของชาติ 

ด าเนินการจัดโครงการวันส าคัญทาง
ศาสนาและวันส าคัญของชาติ  

๕,๐๐๐ ต.ยางโทน ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

            

๔. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   
ในเด็กปฐมวัย 

ด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ในเด็กปฐมวัย  

๕,๐๐๐ ต.ยางโทน ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

            

แบบ ผด.๐๒ 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า ๑๗  

 
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  

กิจกรรมและงบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
         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. ๒๕๖๕ 
 พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๕. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

ส าหรับค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็ ก เล็ ก  ต าบ ลย า งโท น  และค่ า
สนับสนุนการจัดการศึกษษ ได้แก่ ค่า
จัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือ ค่า
อุป กรณ์ การเรียน  ค่ า เครื่อ งแบบ
นักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๒๓๙,๒๕๐ ต.ยางโทน ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

            

๖. อุดหนุ น โรงเรียน ใน เขตพื้ น ที่ ข อ ง
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
 

ค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) 
 

๖๘๐,๔๐๐ ต.ยางโทน ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

            

แบบ ผด.๐๒ 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า ๑๘  

 
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  

กิจกรรมและงบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
         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. ๒๕๖๕ 
 พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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  ๓๐,๐๐๐ ต.ยางโทน กองสวัสดิการ
สังคม 

            

๒. โครงการจดังานประเพณสีงกรานต์ ด าเนินการจัดงานประเพณีสงกรานต์  ๓๐,๐๐๐ ต.ยางโทน กองสวัสดิการ
สังคม 

            

๓. โครงการจดังานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ด าเนินการจัดงานประเพณีหล่อเทียน
พรรษา  

๒๐,๐๐๐ ต.ยางโทน กองสวัสดิการ
สังคม 

            

๔. อุดหนุนการด าเนินงานรัฐพิธีและวนัส าคัญ
ของชาติให้อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุร ี

อุดหนุนการด าเนินงานรัฐพิธีและวัน
ส าคัญของชาติให้อ าเภอ หนองม่วง 

๑๐,๐๐๐ อ าเภอ 
หนองม่วง 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

            

๕. อุ ดห นุ นก ารจั ด งานแผ่ น ดิ น สม เด็ จ      
พระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี 

ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
อุดหนุนการจัดงานแผ่นดินสมเด็จ      
พระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี 

๒๘,๐๐๐ จังหวัด 
ลพบุร ี

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

            

๖. โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
ต าบลยางโทน 

ด าเนินจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด ในต าบลยางโทน  

๑๕,๐๐๐ ต.ยางโทน ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

            

แบบ ผด.๐๒ 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า ๑๙  

 
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  

กิจกรรมและงบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
         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. ๒๕๖๕ 
 พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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 เห ตุ ท า งถน น ใน ช่ ว ง เท ศ ก าล
สงกรานต์จ านวน ๑ ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ ต.ยางโทน ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

            

๓. โครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา
และชุมชน 

ด าเนินการจัดโครงการป้องกันอัคคีภัย ใน
สถานศึกษาและชุมชน จ านวน ๑ ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ ต.ยางโทน ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

            

๔. โครงการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

ด าเนินการจัดโครงการรณรงค์ ป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน ๑ 
ครั้ง 

๑๐,๐๐๐ ต.ยางโทน ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

            

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

๔๐,๐๐๐ ต.ยางโทน ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

            

แบบ ผด.๐๒ 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า ๒๐  

 
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  

กิจกรรมและงบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
         องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงโทน อ ำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

ภำยใต้ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนำลพบุรีสะอำดและน่ำอยู่ 
๔.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสง่เสริมสำธำรณสุขและพัฒนำคุณภำพชีวิต    
 ๔.๑ แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับ              โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

 งบประมำณ 
  (บำท) 

  สถำนที่
ด ำเนินกำร 

 หน่วยงำน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหาร
ส ่ว น ต า บ ล ย า ง โท น  (ห ล ัก ส ูต ร
ทบทวน) 

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์การบริหารส่วน
ต าบลยางโทน 

๑๕๐,๐๐๐ จ.ลพบุร ี ส านัก 
ปลัด อบต. 

            

๗. อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ให้แก่อ าเภอหนอง
ม่วง 

อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ให้แก่อ าเภอหนอง
ม่วง 

๓๐,๐๐๐ อ าเภอ 
หนองม่วง 

ส านัก 
ปลัด อบต. 

            

แบบ ผด.๐๒ 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า ๒๑  

 
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  
กิจกรรมและงบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

         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. ๒๕๖๕ 
 พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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 

๒๐,๐๐๐ ต.ยางโทน ส านัก 
ปลัด อบต. 

            

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

๒๐๐,๐๐๐ ต.ยางโทน ส านัก 
ปลัด อบต. 

            

๓. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

ด าเนินการจัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน ๑ 
ครั้ง 

๖๔,๒๕๐ ต.ยางโทน ส านัก 
ปลัด อบต. 

            

๔. โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

ด าเนินการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภั ยจากโรคพิษสุนัขบ้ า 
จ านวน ๒ ครั้ง 

๑๐,๕๐๐ ต.ยางโทน ส านัก 
ปลัด อบต. 

            

แบบ ผด.๐๒ 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า ๒๒  

 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  
กิจกรรมและงบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

         องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงโทน อ ำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

ภำยใต้ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนำลพบุรีสะอำดและน่ำอยู่ 

๔.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมสำธำรณสุขและพัฒนำคุณภำพชีวิต    
 ๔.๓ แผนงำนสังคมสงเครำะห ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

 งบประมำณ 
  (บำท) 

  สถำนที่
ด ำเนินกำร 

 หน่วยงำน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๕. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและ
ผู้พกิารด้านสุขภาพจิต (เยี่ยม 
บ้าน) 

ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
และผู้พิการด้านสุขภาพจิต (เยี่ยมบ้าน) ภายใน
ต าบลยางโทน 

๑๐,๐๐๐               

แบบ ผด.๐๒ 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า ๒๓  

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  
กิจกรรมและงบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

         องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงโทน อ ำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

ภำยใต้ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนำลพบุรีสะอำดและน่ำอยู่ 

๔.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมสำธำรณสุขและพัฒนำคุณภำพชีวิต    
 ๔.๔ แผนงำนงบกลำง 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

 งบประมำณ 
  (บำท) 

  สถำนที่
ด ำเนินกำร 

 หน่วยงำน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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 

๑๑๐,๐๐๐ ต.ยางโทน กองคลัง             

๒. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ส าหรับสมทบกองทุนเงินทดแทน ให้แก่
พนักงาน เมื่อประสบอันตราย หรือบาดเจ็บ 
หรือถึงแก่ความตาย เนื่องจากการท างาน 

๕,๐๐๐ ต.ยางโทน กองคลัง             

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

๗,๗๒๙,๙๒๐ ต.ยางโทน กอง 
สวัสดิการ 

สังคม 

            

๔. เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อรับรองการการจัดสวัสดิการเบี้ยความ
พิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด ในเขต ต.ยางโทน 

๑,๖๐๒,๔๘๐ ต.ยางโทน กอง 
สวัสดิการ 

สังคม 

            

๕. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อรับรองการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ท่ีแพทย์ได้รับรองและ
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. ๒๕๖๕    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า ๒๔  

 
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  

กิจกรรมและงบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
         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. ๒๕๖๕ 
 พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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 านักปลดั             



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า ๒๕  

 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  
กิจกรรมและงบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

         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. ๒๕๖๕ 
 พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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 าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
 

๑๐,๐๐๐ ต.ยางโทน ส านักปลดั 
อบต 

            

๒. โครงการลพบุรีเมืองสะอาดอย่างยัง่ยืน ด าเนินการจัดท าโครงการลพบุรี เมือง
สะอาดอย่างยั่งยืน 

๕,๐๐๐ ต.ยางโทน ส านักปลดั 
อบต 

            

๓. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ภายในต าบลยางโทน 

ด าเนินบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายใน
ต าบลยางโทน  

๑๐,๐๐๐ ต.ยางโทน ส านักปลดั 
อบต 

            

แบบ ผด.๐๒ 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า ๒๖  

 
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  

กิจกรรมและงบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
         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. ๒๕๖๕ 
 พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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 เนิ น ก า ร จั ด โค ร ง ก า ร ป ลู ก ป่ า          
เฉลิ มพระ เกี ยรติ  ภ ายใน เขตต าบล       
ยางโทน 

๓,๐๐๐ ต.ยางโทน ก อง 
สวัสดิการ

สังคม 

            

แบบ ผด.๐๒ 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า ๒๗  

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  
กิจกรรมและงบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

         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. ๒๕๖๕ 
 พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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. โครงการพัฒนาศักยภาพของคณ ะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 

๑๕๐,๐๐๐ - ส านักปลดั 
อบต. 

            

๒. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (สถานท่ีกลาง) 

ด าเนินจัดท าโครงการศูนย์ปฏิบัตกิารรว่มใน
การ ช่วย เหลื อป ระชาชน ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานท่ีกลาง) 

๑๗๕,๐๐๐ อ าเภอ 

หนองม่วง 

ส านักปลดั 
อบต. 

            

๓. โครงการจัดท าฐานข้อมูลหรือปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลหรือปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

๓๐,๐๐๐ ต.ยางโทน กองคลัง             

แบบ ผด.๐๒ 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า ๒๘  

 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  
กิจกรรมและงบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

         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. ๒๕๖๕ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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 านาจหน้าที่ 
ด าเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ค วาม เดื อด ร้อ น  ห รื อ ไม่ ส าม ารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ในการด ารงชีพ 

๑๐๐,๐๐๐ ต.ยางโทน กอง
สวัสดิการ
สังคม /

ส านักปลัด 
อบต. 

            

แบบ ผด.๐๒ 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า ๒๙  

 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์  
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

         องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงโทน อ ำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

๑. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน 

   ๑.๑ แผนงานบริหารงานคลัง (งานบริหารงานคลัง) 

  

๑. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน 

     ๑.๒ แผนงานการศึกษา 

 

 

ล ำดับ              โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

 งบประมำณ 
  (บำท) 

  สถำนที่
ด ำเนินกำร 

 หน่วยงำน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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 เก็บ เอกสารเหล็ก  
แบบ ๒ บาน จ านวน ๑ หลัง 
 

๕,๕๐๐ อบต. 
ยางโทน 

กองคลัง             

ล ำดับ              โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

 งบประมำณ 
  (บำท) 

  สถำนที่
ด ำเนินกำร 

 หน่วยงำน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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 ้อพร้อมติดตั ้งเครื ่องปรับอากาศ
แบบตั ้งพื ้นห ร ือแบบแขวน  (ระบบ  
Inverter) ข น า ด  ๓ ๖ ,๐ ๐ ๐  บ ีท ียู 
จ านวน ๒ ตัว 

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน (ระบบ  Inverter) ขนาด 
๓๖,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๒ ตัว ที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอบต.ยางโทน 

๑๐๘,๔๐๐ อบต. 
ยางโทน 

ส านักปลดั             

แบบ ผด.๐๒/๑ 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า ๓๐  

 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์  

แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
         องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงโทน อ ำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

๓. ประเภทครุภัณฑ์กำรเกษตร 

   ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

๔. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 
   ๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ล ำดับ              โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

 งบประมำณ 
  (บำท) 

  สถำนที่
ด ำเนินกำร 

 หน่วยงำน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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 (ซับเมริ์สซิเบิล) 
จ านวน ๓ เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ าแบบจุ่ม  (ซับเมิร์สซิ
เบิล) ขนาด ๑.๕ แรงม้า จ านวน ๓ เครื่อง 

๕๒,๕๐๐ อบต. 
ยางโทน 

กองช่าง 

 

 

            

ล ำดับ              โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

 งบประมำณ 
  (บำท) 

  สถำนที่
ด ำเนินกำร 

 หน่วยงำน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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. โครงการจดัซื้อพร้อมติดตั้งล าโพงเสียงตาม
สาย ประจ าหมู่บา้น หมู่ที่ ๒ 

จั ด ซื้ อ พ ร้ อ ม ติ ด ตั้ งล า โพ งเสี ย งต าม
ส าย  ป ระจ าห มู่ บ้ า น  ห มู่ ที่  ๒  บ้ าน           
เตาถ่าน จากบริเวณที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ ๒ ถึงบ้านนายวีระ ขวัญนาค และ
น า ย ส ม ย ศ  ต โม พุ ท ศิ ริ  ร ะ ย ะ พ า ด
สายสัญญาณเสียง ๒ ,๑๐๐ เมตร และ
ติดตั้งล าโพง ๑๑ ตัว  

๑๓๕,๐๐๐ อบต. 
ยางโทน 

กองช่าง 

 

 

            

แบบ ผด.๐๒/๑ 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า ๓๑  

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์  
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

         องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงโทน อ ำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

ล ำดับ              โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

 งบประมำณ 
  (บำท) 

  สถำนที่
ด ำเนินกำร 

 หน่วยงำน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๒. โครงการจดัซื้อพร้อมติดตั้งล าโพงเสียง 
ตามสาย ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ 

จั ด ซื้ อ พ ร้ อ ม ติ ด ตั้ งล า โพ งเสี ย งต าม
สาย ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที ่๓ จากบริเวณที่
ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ถึงบ้านนางสาย
ใจ สาลี่ ระยะพาดสายสัญญาณเสียง ไม่
น้ อ ยก ว่ า  ๑ ,๔ ๓ ๐  เมต ร  และติ ด ตั้ ง
ล าโพง ๙ ตัว 

๑๐๓,๐๐๐ อบต. 
ยางโทน 

กองช่าง 

 

 

            

๓ โครงการจดัซื้อพร้อมติดตั้งล าโพงเสียง 
ตามสาย ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ 

จัดซื้อพร้อมติดตั้งล าโพงเสียงตามสาย
ภ าย ใน ห มู่ บ้ าน  ห มู่ ที่  ๔  ระย ะพ าด
ส า ย สั ญ ญ า ณ เสี ย ง ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  
๒,๑๐๐ เมตร และติดตั้งล าโพง ๑๑ ตัว  

๑๖๕,๐๐๐ อบต. 
ยางโทน 

กองช่าง 

 

 

            

๔. โครงการจดัซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่า
เซลล์) หมู่ท่ี ๘ 

จั ด ซื้ อ พ ร้ อ ม ติ ด ตั้ ง โ ค ม ไ ฟ ฟ้ า
สาธารณะ พลังงานแสงอาทิตย์  (โซล่า
เซลล์) หมู่ที่ ๘ โดยติดตั้งจากถนนทาง
หลวงหมายเลข ๒๒๑๙ ถึงบ้านนาง 
สุรางค์ ทิพเกสร ขนาดไม่น้อยกว่า  
๑๐๐ W จ านวน ๕ ต้น 

๑๘๐,๐๐๐ อบต. 
ยางโทน 

กองช่าง 

 

 

            

๕ โครงการจดัซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่า
เซลล์) หมู่ท่ี ๑๐ 

จัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)  
หมู่ที่ ๑๐ ขนาดไม่น้อยกว่า  ๑๐๐ W  
จ านวน ๕ ต้น 

๑๘๐,๐๐๐ อบต. 
ยางโทน 

กองช่าง 

 

 

            

แบบ ผด.๐๒/๑ 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี           หน้า ๓๒  

 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์  

แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
         องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงโทน อ ำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

๕. ประเภทครุภัณฑ์ส ำรวจ 

   ๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ล ำดับ              โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

 งบประมำณ 
  (บำท) 

  สถำนที่
ด ำเนินกำร 

 หน่วยงำน 
 รับผิดชอบ 
    หลัก 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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. จัดซื้อกล้องระดับ จ านวน ๑ ชุด จั ด ซื้ อ ก ล้ อ ง ร ะ ดั บ  ข น า ด ก า ลั ง 
ขยาย   ๓๐ เท่า 

๓๐,๖๐๐ อบต. 
ยางโทน 

กองช่าง 

 

 

            

แบบ ผด.๐๒/๑ 
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