
แผนการด าเนินงาน  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม 

ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม 
อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒ 

 

ส่วนที่ ๑  
บทน า 

 
บทน า 
 เนื่องจากการพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมาได้ท าให้สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เป็นผลให้การบริหารราชการส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ไม่อาจแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องเร่งด่วน
และความต้องการในสิ่งใหม่ๆ ของประชาชน รวมไปถึงปัญหาการพัฒนาในอดีตที่สะสมมาเป็นเวลานานส่งผล
กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกๆ ด้าน  เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างมี         
ประสิทธิภาพ จึงเกิดแนวทางการบริหารในรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้ที่
อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ จึงท าให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน การแก้ไขปัญหาต่างๆ ในท้องถิ่นจึง
มีประสิทธิภาพ ประกอบกับนโยบายของรัฐที่ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้กับท้องถิ่น โดยให้การสนับสนุนใน
ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านงบประมาณ บุคลากร เครื่องมือการบริหารทุกๆ ด้าน ให้ท้องถิ่นรองรับการถ่าย
โอนจากส่วนกลาง เพราะท้องถิ่นจะทราบถึงปัญหาในพ้ืนที่ตนเองได้เป็นอย่างดี 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๖๒ เป็นเอกสารที่มีความสอดคล้องกับข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กล่าวคือ เป็นการน าแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้แล้วในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มาพิจารณาด าเนินการส าหรับปีนั้นๆ โดยจะมีรายละเอียดและ
ลักษณะเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีรายละเอียดในด้านค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 ๑. เพ่ือตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองขามได้อย่างถูกต้องชัดเจน 
 ๒. เพ่ือแสดงจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาของปีนั้นๆ ว่าเป็นอย่างไร โดยจะต้องมี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันรวมทั้งสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการพัฒนา 
 ๓. เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๔. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้ 
 
 
 



๓ 

 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๖๒     
 สามารถแบ่งออกเป็น ๕ ขั้นตอน คือ 
 ๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม 
 ๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม ร่าง
แผนการด าเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองขามและหน่วยงานต่างๆ 
 ๓. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๔. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 ๕. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงาน
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่าง
น้อย ๓๐ วัน 
 
ประโยชน์ของการจัดท าแผนด าเนินงาน  ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 การจัดท าแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือว่าเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม สามารถด าเนินการ
พัฒนาได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดทั้งด้านระยะเวลา บุคลากรและ
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     แบบ ผด.๐๑ 

ส่วนที่ ๒ 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม 
ยุทธศาสตร์แผนงาน 

 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงการทั้งหมด 
จ านวนงบประมาณ 

(บาท) 
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการผังเมือง      
   ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน ๑๔ ๑๖.๘๗ ๓,๓๙๕,๐๐๐ ๗.๓๘ กองช่าง 

รวม ๑๔ ๑๖.๘๗ ๓,๓๙๕,๐๐๐ ๗.๓๘  
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจและการคลัง      
   ๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ๒ ๒.๔๑ ๑๒๐,๐๐๐ ๐.๒๖ ส านักปลัด 

รวม ๒ ๒.๔๑ ๑๒๐,๐๐๐ ๐.๒๖  
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

     

   ๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑ ๑.๒๐ ๑๒,๐๐๐ ๐.๐๓ ส านักปลัด 
   ๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๔ ๔.๘๒ ๔๐๐,๐๐๐ ๐.๘๗ ส านักปลัด 
   ๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑๐ ๑๒.๐๕ ๖๐๐,๐๐๐ ๑.๓๐ ส านักปลัด 
   ๓.๔ แผนงานการศึกษา ๑๖ ๑๙.๒๘ ๒,๘๔๑,๐๕๐ ๖.๑๘ กองการศึกษาฯ 
   ๓.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๔ ๔.๘๒ ๓๙๕,๐๐๐ ๐.๘๕ ส านักปลัด 

กองการศึกษาฯ 
   ๓.๖ แผนงานงบกลาง ๔ ๔.๘๒ ๑๔,๔๑๙,๘๐๐ ๓๑.๓๕ ส านักปลัด 

รวม ๓๙ ๔๖.๙๙ ๑๘,๖๖๗,๘๕๐ ๔๐.๕๘  
 

๔ 



๕ 

 

แบบ ผด.๐๑ 
 

ส่วนที่ ๒ 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม 
 

ยุทธศาสตร์แผนงาน 
 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
(บาท) 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร      
   ๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป ๓ ๓.๖๑ ๖๐๐,๐๐๐ ๑.๓๐ ส านักปลัด 
   ๔.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๒ ๒.๔๑ ๖๕,๐๐๐ ๐.๑๔ ส านักปลัด 

รวม ๕ ๖.๐๒ ๖๖๕,๐๐๐ ๑.๔๔  
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

     

   ๕.๑ แผนงานงบกลาง ๑ ๑.๒๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐.๔๓ กอง
สาธารณสุขฯ 

   ๕.๒ แผนงานสาธารณสุข ๒๒ ๒๖.๕๑ ๙๐๔,๐๐๐ ๑.๙๖ กอง
สาธารณสุขฯ 

รวม ๒๓ ๒๗.๗๑ ๑,๑๐๔,๐๐๐ ๒.๔๐  
รวมทั้งสิ้น ๘๓ ๑๐๐ ๒๓,๙๕๑,๘๕๐ ๕๒.๐๖  

 
 

 
 



๖ 

 

แบบ ผด.๐๒ 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐานและผังเมือง 
     ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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. หมู่ที ่๑ เริ่มจากบริเวณบ้านนายอนันต์    
ปทุมานนท์ ถึงที่ดินนางทองค า    
ปทุมานนท์ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว 
๑๐๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่
ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที ่

๒๐๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑ 
ต.หนองขาม 

กองช่าง             

๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่๒ เริ่มจากบริเวณที่ดินนายโปรด แก้ว
เรือง ถึงบริเวณที่ดินนายโปรด แกว้
เรือง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๑ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพ
พื้นที ่

๒๐๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๒ 
ต.หนองขาม 

กองช่าง             

๓  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ี่ ๓  เริ่มจากบริเวณที่ดินนายรอด โพธิ์
สุวรรณ ถึงบริเวณที่ดินนางสมจิตร 
หอมไม่หาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๔๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่
ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที ่

๑,๒๐๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๓ 
ต.หนองขาม 

กองช่าง             

 



๗ 

 

แบบ ผด.๐๒ 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐานและผังเมือง 
     ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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. หมู่ที ่๕ เริ่มจากบริเวณที่ดินนายศลิา บุญใส 
ถึงบริเวณที่ดินนายส ารวย เถื่อนเฉย
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๘ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ 
๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที ่

๓๐๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๕ 
ต.หนองขาม 

กองช่าง             

๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่๖ เริ่มจากบริเวณที่ดินนางหยี่ วงษ์
สุวรรณ ถึงบริเวณที่ดินนางทุเรยีน 
วงษ์สุวรรณ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว 
๑๐๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่
ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที ่

๒๐๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๖ 
ต.หนองขาม 

กองช่าง             

๖  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ี่ ๗  เริ่มจากบริเวณที่ดินนายเจรญิ 
สองคร  ถึงบริเวณที่ดินนายสง่า คน
เจน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๘ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพ
พื้นที ่

๓๐๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๗ 
ต.หนองขาม 

กองช่าง             

 
 



๘ 

 

แบบ ผด.๐๒ 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐานและผังเมือง 
     ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  
หมู่ที่ ๙ 

เริ่มจากบริเวณที่ดินนายอ าพัน บญุ
เกิด ถึงบริเวณทีด่ินนายสมพงษ์ 
สอนเถื่อน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว 
๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร 
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๐ 
ลบ.ม. 

๘๕,๐๐๐ หมู่ที่ ๙ 
ต.หนองขาม 

กองช่าง             

๘ โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
จ านวน ๑๐ จดุ 
     - บริเวณหมู่ที่ ๔ 
 
     - บริเวณหมู่ที่ ๑๑ 

 
 
การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ 
หมู่ที่ ๔ จ านวน ๖ จดุ 
การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ
หมู่ที่ ๑๑ จ านวน ๔ ชุด 

๒๐๐,๐๐๐  
 

หมู่ที่ ๔ 
ต.หนองขาม 
หมู่ที่ ๑๑ 

ต.หนองขาม 

กองช่าง             

๙ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายใน
ต าบลหนองขาม  

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายใน
ต าบลหนองขาม 

๑๐๐,๐๐๐ ต.หนองขาม กองช่าง             

๑๐ ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมูท่ี่ ๔ ลงหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า ๑๖๘ 
ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ 

๘๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๔ 
ต.หนองขาม 

กองช่าง             

๑๑ ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมูท่ี่ ๙ ลงหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า ๔๒๐ 
ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ 

๒๐๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๙ 
ต.หนองขาม 

กองช่าง             

 
 



๙ 

 

แบบ ผด.๐๒ 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐานและผังเมือง 
     ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑๐ 

ลงหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า ๔๒๐ 
ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ 

๒๐๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑๐ 
ต.หนองขาม 

กองช่าง             

๑๓ ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑๑ 

ลงหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า ๒๑๐ 
ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ 

๑๐๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑๑ 
ต.หนองขาม 

กองช่าง             

๑๔ โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
กฎหมายควบคุมอาคารและผังเมอืง 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย
ควบคุมอาคารและผังเมือง 

๓๐,๐๐๐ อบต. 
หนองขาม 

กองช่าง             

 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการคลัง 
     ๒.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ 

เพื่อส่งเสริมการฝึกทักษะด้านอาชีพ
ให้กับประชาชน 

๗๐,๐๐๐ หน่วยงาน
ต่างๆ ภายใน 
ประเทศไทย 

ส านักปลดั             

๒ โครงการฝึกอบรมให้ความรูต้าม  
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงและน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

๕๐,๐๐๐ หน่วยงาน
ต่างๆ ภายใน 
ประเทศไทย 

ส านักปลดั             



๑๐ 

 

แบบ ผด.๐๒ 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     ๓.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธ ี จัดงานวันส าคญัของชาติและการจัด
งานวันส าคัญตา่ง ๆ  

๑๒,๐๐๐ อ าเภอหนอง
หญ้าไซ 

ส านักปลดั             

 
 
     ๓.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น 

เพื่อเป็นการฝึกอบรมและให้ความรู้
เพิ่มทักษะในการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น  

๕๐,๐๐๐ ต.หนองขาม ส านักปลดั             

๒ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ อปพร. อบต.
หนองขาม 

๒๐๐,๐๐๐ หน่วยงาน
ต่างๆ ภายใน 
ประเทศไทย 

ส านักปลดั             

๓ โครงการฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมทักษะการ
ป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ า 

เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๑๐๐,๐๐๐ อบต. 
หนองขาม 

ส านักปลดั             

๔ โครงการอบรมการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อพัฒนาด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

๕๐,๐๐๐ อบต. 
หนองขาม 

ส านักปลดั             

 



๑๑ 

 

แบบ ผด.๐๒ 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     ๓.๓  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ล าดับ

ที ่
โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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
ถนน 

เพื่อป้องกันและลดอุบตัิเหตุทาง
ถนนช่วงวันส าคัญ  

๔๐,๐๐๐ ต.หนองขาม ส านักปลดั             

๒ โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ 
ผู้ดูแลคนพิการ 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพผู้ดูแลคน
พิการ 

๒๐,๐๐๐ ต.หนองขาม ส านักปลดั             

๓ โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ
ผู้สูงอายุต าบลหนองขาม 

เพื่อพัฒนาศักยภาพผูสู้งอาย ุ ๒๐๐,๐๐๐ ต.หนองขาม ส านักปลดั             

๔ โครงการฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมศักยภาพ
เด็ก เยาวชนต าบลหนองขาม และผู้
ที่เกี่ยวข้องภายใต้กลไกการพัฒนา
เด็กและเยาวชน 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพเด็ก เยาวชนต าบล
หนองขาม 

๒๐๐,๐๐๐ หน่วยงาน
ต่างๆ ภายใน 
ประเทศไทย 

ส านักปลดั             

๕ โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของเด็ก เยาวชนต าบล
หนองขาม 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก 
เยาวชนต าบลหนองขาม 

๓๐,๐๐๐ ต.หนองขาม ส านักปลดั             

๖ โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกบั
บทบาทสตรตี าบลหนองขาม 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทสตรี
ต าบลหนองขาม 

๒๐,๐๐๐ อบต. 
หนองขาม 

ส านักปลดั             

๗ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และ
รณรงค์ลดความรุนแรงต่อเด็ก 
เยาวชนและครอบครัว 

เพื่อรณรงค์ลดความรุนแรงต่อเด็ก 
เยาวชนและครอบครัว 

๒๐,๐๐๐ อบต. 
หนองขาม 

ส านักปลดั             

๘ โครงการฝึกอบรมเด็ก เยาวชน ใหรู้้
โทษภัยยาเสพตดิ 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของยา 
เสพติด  

๒๐,๐๐๐ อบต. 
หนองขาม 

ส านักปลดั             



๑๒ 

 

  แบบ ผด.๐๒ 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     ๓.๓  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 โครงการพ่อและแม่ดเีด่น เพื่อจัดท าป้ายประกาศเกยีรตคิุณ
พ่อและแม่ดเีด่นในแตล่ะหมู่บ้าน
และต าบล 

๑๐,๐๐๐ ต.หนองขาม ส านักปลดั             

๑๐ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
ชุมชนต าบลหนองขาม 

เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนในต าบลหนอง
ขามเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

๔๐,๐๐๐ ต.หนองขาม ส านักปลดั             

 
     ๓.๔  แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 โครงการจดักิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนการแสดงออกของเด็กใน 
ศพด. สังกัด อบต.หนองขาม 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กของ 
ศพด. สังกัด อบต.หนองขาม มี
ความกล้าแสดงออก  

๒๐,๐๐๐ อบต. 
หนองขาม 

กอง
การศึกษาฯ 

            

๒ โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ จัดงานวันเด็กแห่งชาติเพื่อให้เด็กใน
ต าบลหนองขามเข้าร่วมกิจกรรม 

๑๕๐,๐๐๐ ต.หนองขาม กอง
การศึกษาฯ 

            

๓ โครงการจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้นอก
ห้องเรียนเกี่ยวกับพืชผักสวนครัว 
ศพด.หนองห้าง 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมตาม
แผนการจดัประสบการณ์ของ ศพด. 

๒๕,๐๐๐ ศพด.บ้าน
หนองห้าง 

กอง
การศึกษาฯ 

            

๔. โครงการจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง ศพด. อบต.หนองขาม 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมตาม
แผนการจดัประสบการณ์ของ ศพด. 

๑๕,๐๐๐ ศพด. อบต.
หนองขาม 

กอง
การศึกษาฯ 

            



๑๓ 

 

แบบ ผด.๐๒ 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     ๓.๔  แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 โครงการปฐมนิเทศ/อบรมให้
ความรู้แก่ผูป้กครอง ศพด.สังกัด 
อบต.หนองขาม 

การจัดปฐมนเิทศ/ให้ความรู้
แก่เด็กและผู้ปกครองของ 
ศพด. 

๑๐,๐๐๐ อบต. 
หนองขาม 

กอง
การศึกษาฯ 

            

๖ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

๔๐,๐๐๐ อบต. 
หนองขาม 

กอง
การศึกษาฯ 

            

๗ โครงการศึกษาแหล่งเรยีนรู้นอก
สถานท่ีของ ศพด. สังกัด อบต. 
หนองขาม 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมตาม
แผนการจดัประสบการณ์ของ 
ศพด. 

๔๐,๐๐๐ วัดพระลอย 
บึงฉวากฯ 

จ.สุพรรณบรุ ี

กอง
การศึกษาฯ 

            

๘ โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ค่าจดัการ
เรียนการสอน 

สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน 

๑๔๔,๕๐๐ อบต. 
หนองขาม 

กอง
การศึกษาฯ 

            

๙ โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาส าหรับ ศพด. 

สนับสนุนการจัดการศึกษา
ส าหรับ ศพด. 

๙๖,๐๕๐ อบต. 
หนองขาม 

กอง
การศึกษาฯ 

            

๑๐ โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา ค่าอาหาร
กลางวัน ศพด. 

เพื่อจัดซื้ออาหารกลางวัน
ให้แก่ ศพด. 

๔๑๖,๕๐๐ อบต. 
หนองขาม 

กอง
การศึกษาฯ 

            

๑๑ อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน
สังกัด สพฐ.ในเขตรับผดิชอบของ 
อบต.หนองขาม 

เพื่ออุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
ให้เด็กในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

๑,๒๓๒,๐๐๐ รร. สังกัด สพฐ. ใน
เขตรับผิดชอบของ 
อบต.หนองขาม 

กอง
การศึกษาฯ 

            



๑๔ 

 

แบบ ผด.๐๒ 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     ๓.๔  แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 โครงการก่อสร้างที่พักผู้ปกครอง 
ศพด. บ้านหนองห้าง 

ก่อสร้างที่พักผู้ปกครอง ๑๐๐,๐๐๐ ศพด.บ้านหนองห้าง กอง
การศึกษาฯ 

            

๑๓ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
สถานท่ี ศพด.บ้านหนองห้าง 

กั้นห้องด้วยกระจกอลูมิเนียม
ภายในอาคาร ศพด.บ้านหนอง
ห้าง 

๓๑๘,๐๐๐ ศพด.บ้านหนองห้าง กอง
การศึกษาฯ 

            

๑๔ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
สถานท่ี ศพด. อบต.หนองขาม 

กั้นห้องด้วยกระจกอลูมิเนียม
ภายในอาคาร ศพด. อบต.
หนองขาม 

๑๓๔,๐๐๐ ศพด. อบต. 
หนองขาม 

กอง
การศึกษาฯ 

            

๑๕ โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ซ่อมแซม ศพด. สังกัด อบต. 
หนองขาม 

ปรับปรุงซ่อมแซม ศพด. สังกัด 
อบต.หนองขาม 

๕๐,๐๐๐ ศพด. สังกัด  
อบต.หนอขาม 

กอง
การศึกษาฯ 

            

๑๖ โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ ศพด. 
สังกัด อบต.หนองขาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด. สังกัด 
อบต.หนองขาม 

๕๐,๐๐๐ ศพด. สังกัด  
อบต.หนอขาม 

กอง
การศึกษาฯ 

            

   
 
 
 

 
 



๑๕ 

 

แบบ ผด.๐๒ 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 
   

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       ๓.๕  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 โครงการแข่งขันกีฬาต าบลต้านภัย 
ยาเสพตดิ 

จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล และ
กีฬาสากลเพื่อเช่ือมความสามัคคีใน
หมู่บ้านและพัฒนาทักษะด้านกีฬา 

๓๐๐,๐๐๐ ต.หนองขาม ส านักปลดั             

๒ โครงการส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรม
แก่นักเรียน 

จัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสรมิคุณธรรม 
จริยธรรมแก่นักเรียน  

๔๐,๐๐๐ ต.หนองขาม กอง
การศึกษาฯ 

            

๓ โครงการส่งเสริมดา้นศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณตี่างๆ  

จัดกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณตี่างๆ 

๓๕,๐๐๐ ต.หนองขาม กอง
การศึกษาฯ 

            

๔ เงินอุดหนุนโครงการจัดงาน “เย็นท่ัว
หล้ามหาสงกรานต์ สุพรรณบรุี 
ประจ าปี ๒๕๖๒ 

อุดหนุนงบประมาณให้กับท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอหนองหญ้าไซ 

๒๐,๐๐๐ จ.สุพรรณบรุ ี กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

  แบบ ผด.๐๒ 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     ๓.๖  แผนงานงบกลาง 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ ช่วยเหลือผูสู้งอายุให้มีทุนไว้ใช้
จ่ายในการด ารงชีวิต 

๑๑,๘๑๑,๖๐๐ ต.หนองขาม ส านักปลดั             

๒ สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ ช่วยเหลือคนพิการใหม้ีทุนไว้ใช้
จ่ายในการด ารงชีวิต 

๒,๓๒๓,๒๐๐ ต.หนองขาม ส านักปลดั             

๓ สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ให้มีทุนไว้ใช้
จ่ายในการด ารงชีวิต 

๑๒๐,๐๐๐ ต.หนองขาม ส านักปลดั             

๔ เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลหนองขาม 

สนับสนุนกิจการของกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบลหนองขาม 

๑๖๕,๐๐๐ ต.หนองขาม ส านักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

  แบบ ผด.๐๒ 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
     ๔.๑  แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 โครงการฝึกอบรมคณุธรรมจริยธรรม 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงาน 

จัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสรมิคุณธรรม 
จริยธรรม ให้แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และพนักงาน 

๑๕๐,๐๐๐ ศาสนาสถาน
ของศาสนา

พุทธใน
ประเทศไทย 

ส านักปลดั             

๒ โครงการฝึกอบรมเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา
และพนักงาน 

จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงาน 

๑๕๐,๐๐๐ หน่วยงาน
ต่างๆ ภายใน 
ประเทศไทย 

ส านักปลดั             

๓ โครงการรณรงค์และจัดการเลือกตั้ง
ทุกระดับ 

สนับสนุนการจัดการเลือกตั้งใน
ระดับต่างๆ  

๓๐๐,๐๐๐ อบต. 
หนองขาม 

ส านักปลดั             

 
     ๔.๒  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 โครงการปกป้องสถาบันส าคญัของ จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกใน   
พระมหากรุณาธคิุณของสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

๓๐,๐๐๐ หน่วยงาน
ต่างๆ ภายใน 
ประเทศไทย 

ส านักปลดั             

๒ โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจดัท า
แผนพัฒนาสี่ปีและแผนชุมชน 

จัดการประชุมประชาคมเพื่อให้
ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการ
ก าหนดแนวทางการพัฒนา 

๓๕,๐๐๐ ต.หนองขาม ส านักปลดั             



๑๘ 

 

  แบบ ผด.๐๒ 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
     ๕.๑  แผนงานงบกลาง 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี อบต. 
หนองขาม 

เพื่อสมทบกับเงินท่ีได้รับการ
สนับสนุนจาก สปสช. 

๒๐๐,๐๐๐ อบต. 
หนองขาม 

 กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 
 
     ๕.๒  แผนงานสาธารณสุข  

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 โครงการแกนน ายุคใหม่ก้าวไกลทนั
โรค 

จัดอบรมแกนน าสุขภาพเพื่อให้ทัน
ต่อสถานการณ์โรคในปัจจุบัน 

๒๐๐,๐๐๐ อบต. 
หนองขาม 

 กอง
สาธารณสุขฯ 

            

๒ โครงการชุมชนสวยด้วยมือเรา รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึง
การรักษาความสะอาดในชุมชน 

๓๐,๐๐๐ ต.หนองขาม กอง
สาธารณสุขฯ 

            

๓ โครงการป้องกันและควบคุมโรค 
ไข้เลือดออก 

ท าการฉีดพ่นหมอกควันและใส่
สารก าจดัลูกน้ ายุงลายรวมถึง
รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การป้องกัน 

๒๐๐,๐๐๐ ต.หนองขาม กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 
 



๑๙ 

 

  แบบ ผด.๐๒ 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
     ๕.๒  แผนงานสาธารณสุข  

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อในเด็ก 

จัดกิจกรรมป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อในเด็ก 

๑๕,๐๐๐ อบต. 
หนองขาม 

 กอง
สาธารณสุขฯ 

            

๕ โครงการรณรงค์ขยะรไีซเคิล จัดฝึกอบรมการคดัแยกขยะ  ๑๐,๐๐๐ อบต. 
หนองขาม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

๖ โครงการเรือนสะอาดปราศจากโรค สนับสนุนให้เกดิการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการรักษาความสะอาด
ในบ้านเรือน 

๔๐,๐๐๐ ต.หนองขาม กอง
สาธารณสุขฯ 

            

๗ โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพือ่
สุขภาพ 

จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

๓๐,๐๐๐ รพ.สต. 
หนองขาม 

 กอง
สาธารณสุขฯ 

            

๘ โครงการส่งเสริมการเฝา้ระวังและ
ป้องกันควบคุมโรคตา่งๆ  

จัดฝึกอบให้ความรู้การเฝ้าระวัง
และป้องกันควบคุมโรคตา่งๆ  

๑๕,๐๐๐ อบต. 
หนองขาม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

๙ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยั 
จากโรคพิษสุนัขบา้ฯ 

ฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับ
สุนัขและแมวในต าบลหนองขาม 

๑๐๐,๐๐๐ ต.หนองขาม  กอง
สาธารณสุขฯ 

            

๑๐ โครงการส ารวจข้อมลูจ านวนสัตว์
และขึ้นทะเบยีนสตัว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย 

ส ารวจข้อมลูและขึ้นทะเบียนสัตว์
ภายในต าบลหนองขาม 

๒๔,๐๐๐ ต.หนองขาม กอง
สาธารณสุขฯ 

            

๑๑ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

สนับสนุนให้เกดิการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒๐,๐๐๐ ต.หนองขาม  กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 



๒๐ 

 

  แบบ ผด.๐๒ 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
     ๕.๒  แผนงานสาธารณสุข  

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 เงินอุดหนุนตามโครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๑ 

เพื่ออุดหนุนเงินส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑  
ต.หนองขาม 

 กอง
สาธารณสุขฯ 

            

๑๓ เงินอุดหนุนตามโครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๒ 

เพื่ออุดหนุนเงินส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๒ 
ต.หนองขาม 

 กอง
สาธารณสุขฯ 

            

๑๔ เงินอุดหนุนตามโครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๓ 

เพื่ออุดหนุนเงินส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๓  
ต.หนองขาม 

 กอง
สาธารณสุขฯ 

            

๑๕ เงินอุดหนุนตามโครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๔ 

เพื่ออุดหนุนเงินส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๔  
ต.หนองขาม 

 กอง
สาธารณสุขฯ 

            

๑๖ เงินอุดหนุนตามโครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๗ 

เพื่ออุดหนุนเงินส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๗  
ต.หนองขาม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

๑๗ เงินอุดหนุนตามโครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 
๑๑ 

เพื่ออุดหนุนเงินส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑๑  
ต.หนองขาม 

 กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 
 



๒๑ 

 

  แบบ ผด.๐๒ 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
     ๕.๒  แผนงานสาธารณสุข  

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 เงินอุดหนุนตามโครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๕ 

เพื่ออุดหนุนเงินส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๕  
ต.หนองขาม 

 กอง
สาธารณสุขฯ 

            

๑๙ เงินอุดหนุนตามโครงการสืบสาน 
พระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็ง 

เพื่ออุดหนุนเงินส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑๐  
ต.หนองขาม 

 กอง
สาธารณสุขฯ 

            

๒๐ เงินอุดหนุนตามโครงการสืบสาน 
พระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็ง 

เพื่ออุดหนุนเงินส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๖ 
ต.หนองขาม 

 กอง
สาธารณสุขฯ 

            

๒๑ เงินอุดหนุนตามโครงการสืบสาน 
พระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็ง 

เพื่ออุดหนุนเงินส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๘  
ต.หนองขาม 

 กอง
สาธารณสุขฯ 

            

๒๒ เงินอุดหนุนตามโครงการสืบสาน 
พระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็ง 

เพื่ออุดหนุนเงินส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๙  
ต.หนองขาม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 
 
 
 
 



๒๒ 

 

  แบบ ผด.๐๒/๑ 
 

บัญชีจ านวนครุภัณฑส์ าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

๑.  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
     ๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ล าดับ
ที ่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 เก้าอี้ส านักงาน  เก้าอี้ส านักงาน แบบเบาะฟองน้ าหุ้มด้วยหนัง
เทียมมีท้าวแขน ขาเก้าอี้ ๕ แฉก จ านวน ๔ 
ตัว  

๖,๐๐๐ อบต. 
หนองขาม  

ส านักปลดั             

๒ เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
๓๖,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๒ เครื่อง 

๙๔,๐๐๐ อบต. 
หนองขาม 

ส านักปลดั             

๓ ตู้เก็บเอกสาร ตู้เก็บเอกสารรางเลื่อน ชนิด ๖ ตู้ พร้อมติดตั้ง 
จ านวน ๑ ชุด 

๖๐,๐๐๐ อบต. 
หนองขาม 

ส านักปลดั             

 
     ๑.๒  แผนงานการศึกษา 

 

ล าดับ
ที ่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 ช้ันไม้วางเอกสาร ช้ันไม้วางเอกสาร แบบ ๒ ช้ัน จ านวน ๒ ตัว ๖,๐๐๐ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

            

๒ โต๊ะวางคอมพิวเตอร ์ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จ านวน ๒ ตวั ๔,๐๐๐ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

            

๓ พัดลมตดิฝาผนัง พัดลมตดิฝาผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว แบบ ๓ ใบพัด 
จ านวน ๖ ตัว 

๑๒,๐๐๐ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

            



๒๓ 

 

แบบ ผด.๐๒/๑ 
บัญชีจ านวนครุภัณฑส์ าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

๒.  ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
     ๒.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ล าดับ
ที ่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 เครื่องตัดหญ้า  เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จ านวน ๑ 
เครื่อง  

๑๒,๐๐๐ อบต. 
หนองขาม  

ส านักปลดั             

๒ ผ้าม่าน ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จ านวน ๘ ชุด ๘๐,๐๐๐ ศูนย์เรียน 
รู้ผูสู้งอายุ 

ส านักปลดั             

 
 

๓.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
     ๓.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ล าดับ
ที ่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรบังาน
ประมวลผล จ านวน ๑ เครื่อง  

๒๑,๐๐๐ อบต. 
หนองขาม  

กองคลัง             

 
 

     ๓.๒  แผนงานการศึกษา 

 

ล าดับ
ที ่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 เครื่องคอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จ านวน ๑ เครื่อง  

๑๖,๐๐๐ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  

กอง
การศึกษาฯ 

            



๒๔ 

 

  แบบ ผด.๐๒/๑ 
บัญชีจ านวนครุภัณฑส์ าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 

๔.  ประเภทครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง 
     ๔.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ล าดับ
ที ่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 เครื่องช่วยหายใจ เครื่องช่วยหายใจส าหรับพนักงานดับเพลิง 
(SCBA) จ านวน ๒ เครื่อง   

๔๔๐,๐๐๐ ต.หนองขาม  ส านักปลดั             

 
๕.  ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
     ๕.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ล าดับ
ที ่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 แบบหล่อลูกปูน  แบบหล่อลูกปูนทรงเหลีย่ม ขนาด ๑๕ × ๑๕ 
× ๑๕ ซม พร้อมเหล็กกระทุ้งจ านวน ๓ ลูก 

๒๑,๐๐๐ อบต. 
หนองขาม 

กองช่าง             

 
๖.  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
     ๖.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ล าดับ
ที ่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 รถบรรทุก (ดีเซล)  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กว่า ๑๑๐ กิโลวตัต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา 

๕๗๕,๐๐๐ อบต. 
หนองขาม 

กองช่าง             



๒๕ 

 

แบบ ผด.๐๒/๑ 
บัญชีจ านวนครุภัณฑส์ าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 

๗.  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
     ๗.๑  แผนงานการศึกษา 

 

ล าดับ
ที ่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ านวน ๘ ตัว พร้อม
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย จ านวน ๑ 
เครื่อง 

๒๓๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
๘.  ประเภทครุภัณฑ์อื่น 
     ๘.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ล าดับ
ที ่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 สามขากู้ภยั สามขากู้ภยั ชนิดปรับองศา พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน ๑ ชุด 

๑๒๐,๐๐๐ ต.หนองขาม ส านักปลดั             

 
 

 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

  แบบ ผด.๐๒/๑ 
 

บัญชีจ านวนครุภัณฑส์ าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

๘.  ประเภทครุภัณฑ์อื่น 
     ๘.๒  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ล าดับ
ที ่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 ไฟสัญญาณเตือน
พลังงานแสงอาทิตย์  

ไฟสัญญาณเตือนพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 
๑ ชุด พร้อมติดตั้ง  

๒๐,๐๐๐ บริเวณสาม
แยกหนองตา
ดวง หมู่ที่ ๑๑  

กองช่าง             

 
 
     ๘.๓  แผนงานการพาณิชย์ 
 

ล าดับ
ที ่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 ซัมเมอรส์  ซัมเมอรส์ ขนาด ๑.๕ HP ๒๒๐ VAC จ านวน ๓ ชุด  ๗๕,๐๐๐ ต.หนองขาม  กองช่าง             
๒ ตู้ควบคุมระบบประปา ตู้ควบคุมระบบประปา ขนาด ๑.๕ HP จ านวน ๒ 

ชุด 
๓๐,๐๐๐ ต.หนองขาม กองช่าง             

 


