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ค ำน ำ 
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม 
ได้จัดท าขึ้นโดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  (และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยสาระส าคัญในหมวด 5 การน าแผน
ไปปฏิบัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท า งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและรวบรวมแผนงานโครงการของส่วนราชการอ่ืน รัฐวิสาหกิจ ที่จะ  
ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม ด้วย 

เพ่ือใช้แผนการด าเนินงานในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนหนองขาม ให้เป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนและเกิดสัมฤทธิ์ผลต่อภารกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างตรงตามเป้าหมาย โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม แปลงสู่
ภาคปฏิบัติ ซึ่งแผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมทั้งหมด
ที่จะด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงท าให้สามารถทราบแผนงานโครงการ กิจกรรม ทั้งหมดที่มี
งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ และห้วงเวลาการด าเนินงาน ในพ้ืนที่ของปีงบประมาณนั้นๆ 
   นอกจากนี้ แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองขาม ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไป
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอีกแนวทางหนึ่งด้วย 
   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองขาม จะได้รับประโยชน์จากแผนการด าเนินงานฉบับนี้และรู้ถึงแนวทางการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ต่อไป 

 
 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม 

กันยายน  2563 
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บทน ำ 

 
1.1 บทน ำ 
   แผนการด าเนินงาน หมายความว่า แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณนั้น 
   แผนการด าเนินงาน เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารงานท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการ
ด าเนินงานและการประเมินผล ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า ดังนี้ 
   1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น และมีลักษณะเป็นแผนการด าเนินการ 
   2. จัดท าหลังจากได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
   3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการ
ด าเนินงานจริง 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ (และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท า 
แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการด าเนินงาน  ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึง
รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น 
   แผนการด าเนินงาน เป็นเอกสารที่ระบุแผนงานโครงการ กิจกรรมทั้งหมดที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณนั้น ท าให้แนวทางในการด าเนินงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการ
ท างาน และการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน โครงการ กิจกรรม จะท าให้การติดตามประเมินผล เมื่อสิ้นปี
มีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย 
 
1.3 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน        
 ๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 ๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน และเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 3. แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้ วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
 
 



๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 
                   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
คณะกรรมกำรสนับสนุนฯ          รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา 
 
                   หน่วยงานอื่น 
คณะกรรมกำรสนับสนุนฯ    จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
 

 
คณะกรรมกำรสนับสนุนฯ     เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 
 
 

คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 
 

 
             เสนอร่างแผนการด าเนินงานต่อผู้บริหารส่วนท้องถิ่น 
 
 

ผู้บริหำรท้องถิ่น     ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน 
 
 
 

         ปิดประกาศ 
 
 
1.4 ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
   1. ท าให้ทราบถึงแผนงาน โครงการและกิจกรรมทั้งหมดที่จะด าเนินการจริงในเขตพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลปากจั่น ตลอดจนระยะเวลาที่ก าหนดในการด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน 
   2. ท าให้แนวทางในการด าเนินการในแต่ละปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
   3. ท าให้สามารถบริหารงบประมาณในแต่ละโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน 
   4. ท าให้การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนา เมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น 

 
1.5 ระยะเวลำในกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำน 
  1. การจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
   2. หากมีการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจาก
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในเขตพ้ืนที่ของท้องถิ่น 



๓ 

 

ในปีงบประมาณนั้นๆ ให้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่มีการจัดตั้ง
งบประมาณเพ่ิมเติม หรือได้รับแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการนั้นๆ โดยให้จัดท าเป็นแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม 
  3. การขยายเวลาการจัดท าและแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขำม อ ำเภอหนองหญ้ำไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 
ยุทธศำสตร์แผนงำน 

 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงกำร 

ทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ 
(บำท) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมำณ

ทั้งหมด 

หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการผังเมือง      
   ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12 14.63 4,333,000 15.83 กองช่าง 
   ๑.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2 2.44 220,000 0.80 กองช่าง 

รวม 14 17.07 4,553,000 16.63  
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต      
   ๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน  6 7.30 660,000 2.41 ส านักปลัด 
   2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 12 14.63 730,000 2.67 ส านักปลัด 
   ๒.3 แผนงานงบกลาง 5 6.10 16,693,400 60.96 ส านักปลัด 
   2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 1.22 200,000 0.73 ส านักปลัด 

รวม 24 29.27 18,283,400 66.77  
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      
   ๓.1 แผนงานการศึกษา 13 15.85 2,360,730 8.62 กองการศึกษาฯ 
   ๓.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4 4.88 390,000 1.43 ส านักปลัด 

กองการศึกษาฯ 
รวม 17 20.73 2,750,730 10.05  

 
 

 
 

 
4 

แบบ ผด.๐๑ 



๕ 

 

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขำม อ ำเภอหนองหญ้ำไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 
ยุทธศำสตร์แผนงำน 

 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงกำร 

ทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ 
(บำท) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมำณ

ทั้งหมด 

หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี      
   ๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 7 8.54 852,000 3.11 ส านักปลัด 

รวม 7 8.54 852,000 3.11  
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

     

   ๕.1 แผนงานสาธารณสุข 20 24.39 943,000 3.44 กองสาธารณสุขฯ 
รวม   20 24.39 943,000 3.44  

รวมทั้งสิ้น 82 ๑๐๐.00 27,382,130 100.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๑ 



๖ 

 

บัญชีสรุปจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขำม  อ ำเภอหนองหญ้ำไซ  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 
ยุทธศำสตร์/แผนงำน 

 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงกำร 

ทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

(บำท) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมำณ 

ทั้งหมด 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป       
   ๑.๑ ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 1 8.33 ๒๔,๒๐๐ 12.790 ส านักปลัด 
   1.2 ประเภท  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1 8.33 25,000 13.21 ส านักปลัด 
   1.3 ประเภท  ครุภัณฑ์อ่ืน 1 8.33 ๒๘,๐๐๐ 14.80  

รวม 3 25.00 77,200 40.80  
2. แผนงานการศึกษา       
   2.๑ ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 7 58.33 57,000 30.13 กองการศึกษาฯ 

รวม 7 58.30 57,000 30.13  
3. แผนงานการพาณิชย์       
   3.๑ ประเภท  ครุภัณฑ์อ่ืน 2 16.66 55,000 29.07 กองช่าง 

รวม 2 16.70 55,000 29.07  
รวมทั้งสิ้น 12 100.00 189,200 100.00  

 
 
 

 
 
 
 

แบบ ผด.๐๑/1 
 



๗ 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขำม อ ำเภอหนองหญ้ำไซ จังหวัดสุพรรณบรุ ี
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๑  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงกำรสร้ำงพ้ืนฐำนและผังเมือง 
๑.๑  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ : งานก่อสร้างโครงสรา้งพื้นฐาน 
 

 
ล ำดับ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมทางเชื่อมหูช้าง หมู่ที ่1  
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี  3 หน้าท่ี 8 ล าดบั 1 

เริ่มจากที่ดินนางบังอร จันทร์สุวรรณ 
ถึงที่ดินนางตู่ ลาภเสนา 
(กม.0+00 ถึง กม.0+280 เมตร) 
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  
ระยะทาง 280.00 เมตร   
หนา 0.15 เมตร 
ทางเชื่อม 22.00 ตารางเมตร (หชู้าง) 
พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อย
กว่า  862.00  ตารางเมตร 
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

494,000 หมู่ที่ 1 
ต.หนองขาม 

กองช่าง             

 
2 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที ่2 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี  3 หน้าท่ี 5 ล าดับ 1 

เริ่มจากถนนลาดยางสายทะเลเพลาะ – 
หนองแหน ถึงถนนคอนกรีต 
(กม.0+00 ถึง กม.0+232 เมตร) 
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  
ระยะทาง 232.00 เมตร    
หนา 0.15 เมตร 
ทางเชื่อม 42.00 ตารางเมตร (หชู้าง) 
พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อย
กว่า  738.00  ตารางเมตร 
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

430,000 หมู่ที่ 2 
ต.หนองขาม 

กองช่าง             

 
 

แบบ ผด.๐2 



๘ 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขำม อ ำเภอหนองหญ้ำไซ จังหวัดสุพรรณบรุี 
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๑  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงกำรสร้ำงพ้ืนฐำนและผังเมือง 
๑.๑  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ : งานก่อสร้างโครงสรา้งพื้นฐาน 
 

 
ล ำดับ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายทะเลเพลาะ-สระเตย 
หมู่ที ่3 
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี  3 หน้าท่ี 9 ล าดบั 3 

เริ่มจากที่ดินนายประชุม หงษ์ษา  
ถึงที่ดินนางประจินต์ กลิ่นหอม 
(กม.0+760 ถึง กม.0+930 เมตร) 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ระยะทาง 170.00 เมตร   
หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อย
กว่า  680.00  ตารางเมตร 
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

491,000 หมู่ที่ 3 
ต.หนองขาม 

กองช่าง             

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที ่4 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี  3 หน้าท่ี 6 ล าดับ 2 

เริ่มจากทีด่ินนางสาวบ ารุง โพธิ์สุวรรณ 
ถึงถนนหนองแหน-หนองขาม 
(กม.0+755 ถึง กม.0+955 เมตร) 
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  
ระยะทาง 200.00 เมตร    
หนา 0.15 เมตร 
ทางเชื่อม 63.00 ตารางเมตร (หชู้าง) 
พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อย
กว่า  663.00  ตารางเมตร 
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

381,000 หมู่ที่ 4 
ต.หนองขาม 

กองช่าง             

 
 

แบบ ผด.๐2 



๙ 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขำม อ ำเภอหนองหญ้ำไซ จังหวัดสุพรรณบรุี 
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๑  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงกำรสร้ำงพ้ืนฐำนและผังเมือง 
๑.๑  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ : งานก่อสร้างโครงสรา้งพื้นฐาน 
 

 
ล ำดับ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 5 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี  3 หน้าท่ี 10 ล าดับ 5 

เริ่มจากที่ดินนายกุล พิมพขันธ์  
ถึงที่ดินนายกุ่ม พิมพขันธ์ 
(กม.0+00 ถึง กม.0+200 เมตร) 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร   
ระยะทาง 200.00 เมตร   
หนา 0.15 เมตร 
ทางเชื่อม 48.00 ตารางเมตร (หชู้าง) 
พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อย
กว่า  848.00  ตารางเมตร 
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

476,000 หมู่ที่ 5 
ต.หนองขาม 

กองช่าง             

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที ่6 
 
 
 
 
 
บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-
2565)  ครั้งท่ี  2 หน้าท่ี 1 ล าดับ 1 

เริ่มจากทีด่ินนางบังอร แก้วเรือง  
ถึงที่ดินนายบุญส่ง แก้วเรือง 
(กม.0+87 ถึง กม.0+175 เมตร) 
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  
ระยะทาง 88.00 เมตร    
หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อย
กว่า  264.00  ตารางเมตร 
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

156,000 หมู่ที่ 6 
ต.หนองขาม 

กองช่าง             

 
 

แบบ ผด.๐2 



๑๐ 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขำม อ ำเภอหนองหญ้ำไซ จังหวัดสุพรรณบรุ ี
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๑  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงกำรสร้ำงพ้ืนฐำนและผังเมือง 
๑.๑  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ : งานก่อสร้างโครงสรา้งพื้นฐาน 
 

 
ล ำดับ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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

7 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรตี พร้อม
ดาดคอนกรตี หมู่ที่ 6 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี  3 หน้าท่ี 12 ล าดับ 9 

วางท่อระบายน้ าคอนกรตี บริเวณที่ดิน
นายบุญส่ง แก้วเรือง  
ท่อขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง 0.80 เมตร  
จ านวน 20 ท่อน พร้อมดาดคอนกรีต 
ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด 

144,000 หมู่ที่ 6 
ต.หนองขาม 

กองช่าง             

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี  3 หน้าท่ี 12 ล าดับ 10 

เริ่มจากทีด่ินนายมี คุ้ยเพ็ง  
ถึงวัดราษฎร์บ ารุง 
(กม.0+00 ถึง กม.0+210 เมตร) 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร   
ระยะทาง 210.00 เมตร   
หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อย
กว่า  840.00  ตารางเมตร 
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

472,000 หมู่ที่ 7 
ต.หนองขาม 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐2 



๑๑ 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขำม อ ำเภอหนองหญ้ำไซ จังหวัดสุพรรณบรุี 
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๑  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงกำรสร้ำงพ้ืนฐำนและผังเมือง 
๑.๑  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ : งานก่อสร้างโครงสรา้งพื้นฐาน 
 

 
ล ำดับ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที ่8 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี  3 หน้าท่ี 13 ล าดับ 11 

ซอยมั่งมีศรสีุข  (กม.0+00 ถึง กม.
0+230 เมตร) 
ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร  
ระยะทาง 230.00 เมตร    
หนา 0.15 เมตร 
ทางเชื่อม 38.00 ตารางเมตร (หชู้าง) 
พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อย
กว่า  843.00  ตารางเมตร 
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

484,000 หมู่ที่ 8 
ต.หนองขาม 

กองช่าง             

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที ่9 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
หน้าท่ี 51 ล าดับ 28 

เริ่มจากทีด่ินนายสวิง มาตรวงษ์  
ถึงถนนคอนกรีตเดิม 

(กม.0+683 ถึง กม.0+798 เมตร) 
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  
ระยะทาง 115.00 เมตร    
หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อย
กว่า  345.00  ตารางเมตร 
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

200,000 หมู่ที่ 9 
ต.หนองขาม 

กองช่าง             

 
 
 

แบบ ผด.๐2 



๑๒ 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขำม อ ำเภอหนองหญ้ำไซ จังหวัดสุพรรณบรุี 
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๑  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงกำรสร้ำงพ้ืนฐำนและผังเมือง 
๑.๑  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ : งานก่อสร้างโครงสรา้งพื้นฐาน 
 

 
ล ำดับ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
พร้อมทางเชื่อม (หูช้าง) หมู่ที ่10 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี  3 หน้าท่ี 13 ล าดับ 12 

เริ่มจากทีด่ินนายพิชา จารุทัศน ์

ถึงที่ดินนางช้ิน ฉ่ าสดใส 

(กม.0+00 ถึง กม.0+110 เมตร) 
ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร  
ระยะทาง 110.00 เมตร    
หนา 0.15 เมตร 
ทางเชื่อม 38.00 ตารางเมตร (หชู้าง) 
พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อย
กว่า  423.00  ตารางเมตร 
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

244,000 หมู่ที่ 10 
ต.หนองขาม 

กองช่าง             

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที ่11 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี  3 หน้าท่ี 15 ล าดับ 15 

เริ่มจากที่ดินนายสุทิน กล่อมจาด 
ถึงถนนคอนกรีตหลังที่ท าการ อบต.
หนองขาม 

(กม.0+192 ถึง กม.0+352 เมตร) 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ระยะทาง 160.00 เมตร    
หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อย
กว่า  640.00  ตารางเมตร 
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

361,000 หมู่ที่ 11 
ต.หนองขาม 

กองช่าง             

 
 

แบบ ผด.๐2 



๑๓ 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขำม อ ำเภอหนองหญ้ำไซ จังหวัดสุพรรณบรุี 
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๑  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงกำรสร้ำงพ้ืนฐำนและผังเมือง 
๑.2  แผนงำนเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน   
 

 
ล ำดับ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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

1 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร 
(ไฟกระพริบ) บรเิวณแยกทางเข้าวัดใหม ่
เทพนิมิตร – ถนนทางหลวงหมายเลข 
3086 หมู่ที ่10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี  3 หน้าท่ี 23 ล าดับ 6 

จัดซื้อไฟสัญญาณเตือนพลังงาน
แสงอาทิตย ์ พร้อมตดิตั้ง  จ านวน 1 ชุด 
คุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้ 
1. ดวงโคมสัญญาณไฟกระพริบ 

- โคมสัญญาณไฟกระพริบเตือนสแีดง
ชนิดโพลีคารบ์อเนต ขนาด 300 มม. 

- เลนซ์โพลคีาร์บอเนต สีใส 
- แบตเตอรี่ ชนิดแห้ง ขนาดแรงดนั 

ไฟฟ้า 12V. ขนาดกระแสไม่น้อยกว่า 
590 mA. 
2. แผงโซล่าเซลล ์

- ขนาดแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 15 V. 
- ขนาดกระแสไม่น้อยกว่า 10 Ah. 
- สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ไมน่้อย

กว่า 6 W. 
3. เสาเหล็ก 

- ท่อเหล็กด า ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง 
4 นิ้ว ทาสีกันสนิมและทาสีจริง ขาว
สลับด า 

20,000 หมู่ที่ 10 
ต.หนองขาม 

กองช่าง             

 
 

แบบ ผด.๐2 



๑๔ 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขำม อ ำเภอหนองหญ้ำไซ จังหวัดสุพรรณบรุ ี
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๑  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงกำรสร้ำงพ้ืนฐำนและผังเมือง 
๑.2  แผนงำนเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน 
 

 
ล ำดับ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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

2 โครงการขยายเขตติดตั้งโคมไฟฟ้าทาง
สาธารณะ หมู่ 9 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี  3 หน้าท่ี 22 ล าดับ 4 และ
หน้า 23 ล าดับที่ 5 

จ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาค ตามโครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าทางสาธารณะ หมู่ 9 
จ านวน 10 จุด  ดังนี้ 
1. บริเวณกลุม่บ้านนายสวิง มาตรวงษ์ 
จ านวน 5 จุด 
2. เส้นทางแยกถนนทางหลวงหมายเลข 
3086 – วังโป่ง  จ านวน 5 จุด 

200,000 หมู่ที่ 9 
ต.หนองขาม 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐2 



๑๕ 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขำม อ ำเภอหนองหญ้ำไซ จังหวัดสุพรรณบรุี 
 

ยุทธศำสตร์ที่  2  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ  สังคม  และคุณภำพชีวิต  
2.๑  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน : งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและงานระงับอัคคีภัย 

 
ล ำดับ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม ่
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
หน้าท่ี 89 ล าดับ 1 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม ่ เช่น ค่าจัดสถานท่ี  
ค่าป้ายรณรงค์ประชาสมัพันธ์  
ค่าน้ าดื่ม ฯลฯ 

2๐,๐๐๐ บริเวณทาง
แยกทางเข้าที่
ท าการ อบต. 
หนองขาม 

ส านักปลดั             

๒ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต ์
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
หน้าท่ี 89 ล าดับ 2 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต ์ เช่น ค่าจัดสถานท่ี  
ค่าป้ายรณรงค์ประชาสมัพันธ์  
ค่าน้ าดื่ม ฯลฯ 

๒๐,๐๐๐ บริเวณทาง
แยกทางเข้าที่
ท าการ อบต. 
หนองขาม 

ส านักปลดั             

๓ โครงการฝึกอบรมการป้องกันและช่วยเหลือ
เด็กจมน้ า 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
หน้าท่ี 90 ล าดับ 5 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมการป้องกันและช่วยเหลอืเด็ก
จมน้ า เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าสถานท่ี  
ค่ายานพาหนะ ค่าวิทยากร ค่าป้าย  
ค่าเอกสารพร้อมอุปกรณ ์ค่าวัสดุในการ
ฝึกอบรมฯลฯ 

๑๐๐,๐๐๐ อบต. 
หนองขาม

หรือสถานที่อ่ืน
ส าหรับ
ฝึกอบรม 

ส านักปลดั             

 
 
 
 

แบบ ผด.๐2 



๑๖ 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขำม อ ำเภอหนองหญ้ำไซ จังหวัดสุพรรณบรุี 
 

ยุทธศำสตร์ที่  2  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ  สังคม  และคุณภำพชีวิต  
2.๑  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน : งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและงานระงับอัคคีภัย  

 
ล ำดับ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
หน้าท่ี 89 ล าดับ 3 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
เบื้องต้น เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง
พร้อมเครื่องดืม่ ค่าที่พัก ค่าสถานที ่ 
ค่ายานพาหนะ ค่าวิทยากร ค่าป้าย  
ค่าเอกสารพร้อมอุปกรณ ์ค่าวัสดุในการ
ฝึกอบรมฯลฯ 

๕๐,๐๐๐ ศพด.และ
สถานศึกษา
ในเขตต าบล 
หนองขาม 

ส านักปลดั             

5 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา 
ภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 3 หน้าท่ี 26 ล าดบั 1 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา 
ภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง  
พร้อมเครื่องดืม่ ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ  
ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าเอกสารพรอ้ม
อุปกรณ ์ในการฝึกอบรมฯลฯ 

27๐,๐๐๐ อบต. 
หนองขาม

หรือสถานที่อ่ืน
ส าหรับ
ฝึกอบรม 

ส านักปลดั             

6 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
หน้าท่ี 90 ล าดับ 4 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าที่พัก    ค่ายานพาหนะ ค่า
วิทยากร ค่าป้าย ค่าเอกสารพร้อม
อุปกรณ ์ในการฝึกอบรมฯลฯ 

๒0๐,๐๐๐ อบต. 
หนองขาม

หรือสถานที่อ่ืน
ส าหรับ
ฝึกอบรม 
หรือดูงาน 

ส านักปลดั             

 

แบบ ผด.๐2 



๑๗ 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขำม อ ำเภอหนองหญ้ำไซ จังหวัดสุพรรณบรุี 
 

ยุทธศำสตร์ที่  2  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ  สังคม  และคุณภำพชีวิต 
2.2  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแขง็ของชุมชน : งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน 

 
ล ำดับ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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 โครงการฝึกอบรมเด็ก เยาวชน ใหรู้้โทษภัย
ยาเสพตดิ 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
หน้าท่ี 70 ล าดับ 11 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมเด็ก เยาวชน ให้รู้โทษภัย 
ยาเสพตดิ  เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง
พร้อมเครื่องดืม่ ค่าวิทยากร ค่าป้าย 
ค่าเอกสารพร้อมอุปกรณ ์ค่าวัสดุในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ 

2๐,๐๐๐ อบต. 
หนองขาม 
หรือสถานท่ี
อื่นส าหรับ
ฝึกอบรม 

ส านักปลดั             

๒ โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ดูแล
คนพิการ 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
หน้าท่ี 66 ล าดับ 4 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคนดูแล 
คนพิการ  เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง
พร้อมเครื่องดืม่ ค่าสถานท่ี ค่าวิทยากร  
ค่าป้าย ค่าเอกสารพร้อมอุปกรณ ์ 
ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ฯลฯ  

2๐,๐๐๐ อบต. 
หนองขาม 

ส านักปลดั             

3 โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพผูส้งูอายุ
ต าบลหนองขาม 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
หน้าท่ี 66 ล าดับ 3 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพผูสู้งอายุ 
เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าสถานท่ี ค่าวิทยากร  
ค่าป้าย ค่าเอกสารพร้อมอุปกรณ ์ 
ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ฯลฯ 

20๐,๐๐๐ อบต. 
หนองขาม

หรือสถานที่อ่ืน
ส าหรับ
ฝึกอบรม 

ส านักปลดั             

 

 
 
 

แบบ ผด.๐2 



๑๘ 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขำม อ ำเภอหนองหญ้ำไซ จังหวัดสุพรรณบรุ ี
 

ยุทธศำสตร์ที่  2  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ  สังคม  และคุณภำพชีวิต 
2.2  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแขง็ของชุมชน : งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน  

 
ล ำดับ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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

4 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมศักยภาพเด็ก 
เยาวชนต าบลหนองขาม และผู้เกีย่วข้อง
ภายใต้กลไกการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
หน้าท่ี 67 ล าดับ 5 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมศักยภาพเด็กเยาวชน
และผูเ้กี่ยวข้องภายใต้กลไกการพฒันา
เด็กและเยาวชน  เช่น ค่าอาหาร  
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าสถานท่ี 
ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าเอกสารพรอ้ม
อุปกรณ ์ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ฯลฯ 

20๐,๐๐๐ อบต. 
หนองขาม

หรือสถานที่อ่ืน
ส าหรับ
ฝึกอบรม 

ส านักปลดั             

5 โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของเด็ก เยาวชนต าบลหนองขาม 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
หน้าท่ี 67 ล าดับ 6 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม     
ของเด็กเยาวชนต าบลหหนองขาม 
เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้าย 
ค่าเอกสารพร้อมอุปกรณ ์ค่าวัสดุในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ 

3๐,๐๐0 อบต. 
หนองขาม 
หรือสถานท่ี
ฝึกอบรมอื่น 

ส านักปลดั             

6 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
หน้าท่ี 68 ล าดับ 7 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้าย 
ค่าเอกสารพร้อมอุปกรณ ์ค่าวัสดุในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ 

7๐,๐๐๐ อบต. 
หนองขาม

หรือสถานที่อ่ืน
ส าหรับ
ฝึกอบรม 

ส านักปลดั             

 
 

แบบ ผด.๐2 



๑๙ 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขำม อ ำเภอหนองหญ้ำไซ จังหวัดสุพรรณบรุี 
 

ยุทธศำสตร์ที่  2  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ  สังคม  และคุณภำพชีวิต 
2.2  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแขง็ของชุมชน : งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน  

 
ล ำดับ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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

7 โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกบับทบาท
สตรตี าบลหนองขาม 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
หน้าท่ี 68 ล าดับ 8 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่วกับบทบาทสตรี
ต าบลหนองขาม เช่น ค่าอาหาร อาหาร
ว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้าย 
ค่าเอกสารพร้อมอุปกรณ ์ค่าวัสดุในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ 

2๐,๐๐๐ อบต. 
หนองขาม 
หรือสถานท่ี

อื่น 

ส านักปลดั             

8 โครงการฝึกอบรมให้ความรูต้ามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
หน้าท่ี 69 ล าดับ 9 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าอาหาร  
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร  
ค่าป้าย ค่าเอกสารพร้อมอุปกรณ ์ 
ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ฯลฯ 

5๐,๐๐๐ อบต. 
หนองขาม
หรือสถานท่ี
อบรมหรือดู

งานอ่ืน 

ส านักปลดั             

9 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และรณรงค์ลด
ความรุนแรงต่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
หน้าท่ี 69 ล าดับ 10 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้และรณรงค์ลดความ
รุนแรงต่อเด็กเยาวชนและครอบครัว 
เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้าย 
ค่าเอกสารพร้อมอุปกรณ ์ค่าวัสดุในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ 

2๐,๐๐๐ อบต. 
หนองขาม

หรือ
สถานศึกษา 

ในพื้นที่ 

ส านักปลดั             

 
 

แบบ ผด.๐2 



๒๐ 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขำม อ ำเภอหนองหญ้ำไซ จังหวัดสุพรรณบรุี 
 

ยุทธศำสตร์ที่  2  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ  สังคม  และคุณภำพชีวิต 
2.2  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแขง็ของชุมชน : งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน 

 
ล ำดับ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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

10 โครงการพ่อและแม่ดเีด่น 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
หน้าท่ี 70 ล าดับ 12 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพ่อ
และแมด่ีเด่น เช่น ค่าโล ่ค่าใบประกาศ
ฯลฯ 
 

1๐,๐๐๐ หอประชุม
อ าเภอหนอง

หญ้าไซ 

ส านักปลดั             

11 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน
ต าบลหนองขาม 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
หน้าท่ี 71 ล าดับ 13 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนต าบล
หนองขาม  เช่น ค่าป้ายประชาสมัพันธ์ 
ค่าจัดสถานท่ี ฯลฯ 
 

4๐,๐๐๐ ต าบล 
หนองขาม 

ส านักปลดั             

12 โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไ้ขปัญหายา
เสพติดพื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบรุ ี
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
หน้าท่ี 71 ล าดับ 14 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองจังหวัดสุพรรณบรุ ี ตาม
โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพตดิพื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุร ี
 

5๐,๐๐๐ จังหวัด
สุพรรณบุร ี

ส านักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐2 



๒๑ 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขำม อ ำเภอหนองหญ้ำไซ จังหวัดสุพรรณบรุี 
 

ยุทธศำสตร์ที่  2  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ  สังคม  และคุณภำพชีวิต 
2.3  แผนงำนงบกลำง : งานงบกลาง 

 
ล ำดับ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
หน้าท่ี 73 ล าดับ 1 

ช่วยเหลือผูสู้งอายุให้มีทุนไว้ใช้จ่าย
ในการด ารงชีวิต 
 

๑3,676,4๐๐ ต.หนองขาม ส านักปลดั             

๒ เบี้ยยังชีพคนพิการ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
หน้าท่ี 73 ล าดับ 2 

ช่วยเหลือคนพิการใหม้ีทุนไว้ใช้จ่าย
ในการด ารงชีวิต 
 

๒,496,0๐๐ ต.หนองขาม ส านักปลดั             

๓ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
หน้าท่ี 74 ล าดับ 3 

ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ให้มีทุนไว้ใช้
จ่ายในการด ารงชีวิต 
 

156,๐๐๐ ต.หนองขาม ส านักปลดั             

๔ เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล
หนองขาม 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
หน้าท่ี 74 ล าดับ 4 

สนับสนุนกิจการของกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบลหนองขาม 
 

๑๖๕,๐๐๐ ต.หนองขาม ส านักปลดั             

5 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ีองค์การบรหิารส่วน
ต าบลหนองขาม 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
หน้าท่ี 75 ล าดับ 5 

สนับสนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม 

200,000 ต.หนองขาม ส านักปลดั             

แบบ ผด.๐2 



๒๒ 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขำม อ ำเภอหนองหญ้ำไซ จังหวัดสุพรรณบรุี 
 

ยุทธศำสตร์ที่  2  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ  สังคม  และคุณภำพชีวิต 
2.4  แผนงำนสังคมสงเครำะห์ :  งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 

 
ล ำดับ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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

1 โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้าน
การส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 3 หน้าท่ี 29 ล าดบั 1 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้
ความช่วยเหลือประชาชนด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ดงันี้ 
1. ด้านการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยใหก้ับ
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ไร้ที่พึ่ง 
2. ด้านการช่วยเหลือครอบครัวผูม้ี
รายได้น้อยหรือผู้ไร้ที่พึ่ง 
3. ด้านการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้หรือ
ผู้ป่วยติดเตียง 
4. ด้านการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่
อาศัยให้แก่คนพิการ 
5. ด้านการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่
อาศัยส าหรับผูสู้งอายุ 
6. ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทาง
สังคมกรณีฉุกเฉิน 
7. ด้านการช่วยเหลือเด็กและครอบครัว
ของเด็กท่ีประสบปญัหาความเดือดร้อน 
8. ด้านการช่วยเหลือคนพิการที่ประสบ
ปัญหาความยากล าบากในการด ารงชีวิต 

20๐,๐๐๐ ต าบล 
หนองขาม 

ส านักปลดั             

 
 
 

แบบ ผด.๐2 



๒๓ 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขำม อ ำเภอหนองหญ้ำไซ จังหวัดสุพรรณบรุี 
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๓  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม  
3.1  แผนงำนกำรศึกษำ : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

 
ล ำดับ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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

1 โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
หน้าท่ี 76 ล าดับ 1 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน 
วันเด็กแห่งชาต ิเช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง
พร้อมเครื่องดืม่ ค่าเครื่องขยายเสยีง 
ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจัดสถานท่ี  
ค่าป้าย ฯลฯ 
 
 
 
 

150,000 สนามกีฬา
โรงเรียนบ้าน 
หนองขาม 

กอง
การศึกษา ฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐2 



๒๔ 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขำม อ ำเภอหนองหญ้ำไซ จังหวัดสุพรรณบรุี 
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๓  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม  
3.1  แผนงำนกำรศึกษำ : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 
ล ำดับ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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

2 โครงการจดักิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนการแสดงออกของเด็กใน 
ศพด.สังกัด อบต.หนองขาม 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
หน้าท่ี 78 ล าดับ 1 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงของเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองขาม  
เช่น ค่าเช่าชุดการแสดง ฯลฯ 

๒๐,๐๐๐ ต.หนองขาม กอง
การศึกษาฯ 

            

3 โครงการปฐมนิเทศ/อบรมให้ความรู้
แก่ผู้ปกครอง ศพด.สังกดั  
อบต.หนองขาม 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
หน้าท่ี 79 ล าดับ 4 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ปฐมนิเทศ /อบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง
นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองขาม 
เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าเอกสารพรอ้ม
อุปกรณ ์ค่าวัสดุในการฝึกอบรมฯลฯ 

๑๐,๐๐๐ ศพด.อบต.
หนองขาม 
ศพด.บ้าน
หนองห้าง 

กอง
การศึกษาฯ 

            

4 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
หน้าท่ี 79 ล าดับ 5 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ  
ค่าสถานท่ี ค่าเอกสารพร้อมอุปกรณ ์ 
ค่าวัสดุในการฝึกอบรมฯลฯ 

40,๐๐๐ อบต. 
หนองขาม 
และศึกษาดู
งานนอก
สถานท่ี 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 

แบบ ผด.๐2 



๒๕ 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขำม อ ำเภอหนองหญ้ำไซ จังหวัดสุพรรณบรุี 
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๓  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
3.1  แผนงำนกำรศึกษำ : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

 
ล ำดับ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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

5 โครงการศึกษาแหล่งเรยีนรู้นอก
สถานท่ีของ ศพด.สังกัด  
อบต.หนองขาม 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
หน้าท่ี 79 ล าดับ 6 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีของศูนยพ์ัฒนา 
เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่าวนต าบล 
หนองขาม เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่ายานพาหนะ  
ค่าสถานท่ี ค่าเอกสารพร้อมอุปกรณ ์ 
ค่าวัสดุในการฝึกอบรมฯลฯ 

4๐,๐๐๐ วัดพระลอย 
บึงฉวากเฉลิม 
พระเกียรต ิ
หมู่บ้าน
อนุรักษ์ 

ควายไทย 
หรือสถานที่อ่ืน 

ที่ก าหนด 

กอง
การศึกษาฯ 

            

6 โครงการส่งเสริมศูนยเ์รียนรู้นอก
ห้องเรียนเกี่ยวกับพืชผักสวนครัว 
ศพด. บ้านหนองห้าง 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
หน้าท่ี 78 ล าดับ 2 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม
ศูนย์เรียนรู้นอกห้องเรียนเกี่ยวกับพืชผัก 
สวนครัว ศพด.หนองห้าง  
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าดิน  
ค่าเมลด็พันธ์ุพืช ค่าวัสดุอุปกรณ์อืน่ ฯลฯ 

10,๐๐๐ ศพด. 
บ้าน 

หนองห้าง 

กอง
การศึกษาฯ 

            

7 โครงการส่งเสริมศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง ศพด.อบต.หนองขาม 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
หน้าท่ี 78 ล าดับ 3 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศพด.อบต.
หนองขาม  
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าดิน  
ค่าเมลด็พันธ์ุพืช ค่าวัสดุอุปกรณ์อืน่ ฯลฯ 

10,๐๐๐ ศพด.อบต. 
หนองขาม 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 

แบบ ผด.๐2 



๒๖ 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขำม อ ำเภอหนองหญ้ำไซ จังหวัดสุพรรณบรุี 
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๓  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
3.1  แผนงำนกำรศึกษำ : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

 
ล ำดับ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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

8 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ค่าจดัการเรียน
การสอน 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
หน้าท่ี 80 ล าดับ 7 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิาร
สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน 
เพื่อเบิกหักผลักส่งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองขาม 

171,7๐๐ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  

สังกัด อบต. 
หนองขาม 

กอง
การศึกษาฯ 

            

9 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก (ศพด.) 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
หน้าท่ี 80 ล าดับ 8 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.)  เพื่อเบิกหักผลักส่งให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองขาม 

114,13๐ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

สังกัด อบต. 
หนองขาม 

กอง
การศึกษาฯ 

            

10 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
หน้าท่ี 80 ล าดับ 9 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิาร
สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเบิกหักผลักส่งให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองขาม 

๔94,9๐๐ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

สังกัด อบต. 
หนองขาม 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 

แบบ ผด.๐2 



๒๗ 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขำม อ ำเภอหนองหญ้ำไซ จังหวัดสุพรรณบรุี 
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๓  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
3.1  แผนงำนกำรศึกษำ : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา    

 
ล ำดับ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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

11 โครงการจดัท าป้ายช่ือศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองห้าง พร้อมตดิตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 3 หน้าท่ี 30 ล าดบั 1 

จัดท าป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นหนอง
ห้าง พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 จุด 
มีคุณลักษณะโดยสังเขป ดังนี ้  
1. ลักษณะป้ายและตราสัญลักษณ ์

-ตัวอักษรสแตนเลสชนิดผิวดา้น  
เกรด 304 หนา 1.2 มม. กรุทั้งด้านหน้าและ
ด้านหลัง 

- ขนาดความสูงตัวอักษรแถวบนไม่น้อย
กว่า 10 ซม. แบบตัวอักษร Angsana New 

- ขนาดความสูงตัวอักษรแถวล่างไม่น้อย
กว่า 8 ซม. แบบตัวอักษร Angsana New 

-ตัวอักษรท าด้วยวิธีกัดด้วยกรดเข้มข้น ลงสี  
-ตราสญัลักษณ์สแตนเลสลงส ี

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ซม. 
2. การติดตั้ง 

-ติดตั้งโดยยึดแน่นกับโครงสร้างเดมิ ด้วย
วิธีการฝังพุกเหล็ก เชื่อมแน่น 

-โครงสรา้งป้ายท าด้วยเหล็กทาสีกนัสนิม
หรือวัสดเุคลือบสารปรอทเช่ือมแน่นเก็บ
รอยต่อ 

ตามแบบ อบต.ก าหนด  

70,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

บ้านหนอง
ห้าง 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 

แบบ ผด.๐2 



๒๘ 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขำม อ ำเภอหนองหญ้ำไซ จังหวัดสุพรรณบรุี 
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๓  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
3.1  แผนงำนกำรศึกษำ : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 
ล ำดับ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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

12 โครงการจดัท าป้ายช่ือศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองขาม พร้อมติดตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 3 หน้าท่ี 30 ล าดบั 2 

1. ลักษณะป้ายและตราสัญลักษณ ์
-ตัวอักษรสแตนเลส เกรด 304 (ตัวอักษร

นูนต่ า) 
- ขนาดความสูงตัวอักษรไม่น้อยกว่า 12 ซม. 

แบบตัวอักษร Angsana New 
-ตราสญัลักษณ์สแตนเลสลงสี ขนาด

เส้นผา่ศูนย์กลาง 40 ซม. นูนต่ า 
2. การติดตั้ง 

-ติดตั้งโดยยึดแน่นกับโครงสร้างผนังเดิม 
ด้วยพุกพลาสติก ฉากอลูมเินียม 

-ติดให้ตัวอักษรมรีะยะห่างท่ีเหมาะสมกับ
ขนาดพื้นท่ีของผนัง มีความเรียบรอ้ยสวยงาม 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

70,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
อบต. 

หนองขาม 

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐2 



๒๙ 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขำม อ ำเภอหนองหญ้ำไซ จังหวัดสุพรรณบรุี 
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๓  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
3.1  แผนงำนกำรศึกษำ : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 
ล ำดับ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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

๑3 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวนั
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตรับผิดชอบ
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง
ขาม จ านวน 3 แห่ง 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
หน้าท่ี 81 ล าดับ 10 

เพื่อจ่ายให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
ในเขตรับผดิชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองขาม จ านวน  3 แห่ง 

๑,160,๐๐๐ รร. สังกัด 
สพฐ. ในเขต
รับผิดชอบ
ของ อบต.
หนองขาม 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐2 



๓๐ 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขำม อ ำเภอหนองหญ้ำไซ จังหวัดสุพรรณบรุี 
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๓  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
3.2  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร : งานกีฬาและนันทนาการ  

 
ล ำดับ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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 าบลต้านภัยยา
เสพติด 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
หน้าท่ี 82 ล าดับ 1 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
แข่งขันกีฬาต าบลต้านภัยยาเสพตดิ
เช่น ค่าสถานท่ี ค่าอาหาร อุปกรณ์กีฬา  
ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าเช่าเครื่อง
ขยายเสยีง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที ่ 
ค่าชุดกีฬา ฯลฯ 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ ต.หนองขาม ส านักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐2 



๓๑ 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขำม อ ำเภอหนองหญ้ำไซ จังหวัดสุพรรณบรุี 
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๓  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
3.2  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร : ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  

 
ล ำดับ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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 โครงการส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรม
แก่นักเรียน 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
หน้าท่ี 83 ล าดับ 1 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมแก่
นักเรียน  เช่น ค่าอาหาร อาหารวา่ง
พร้อมเครื่องดืม่ ค่าวิทยากร ค่าป้าย  
ค่าเอกสารพร้อมอุปกรณ ์ค่าวัสดุในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ 

๔๐,๐๐๐ ณ สถาน
ปฏิบัติธรรม 

กอง
การศึกษาฯ 

            

๓ โครงการส่งเสริมดา้นศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณตี่างๆ 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
หน้าท่ี 83 ล าดับ 2 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีต่าง ๆ เช่น ค่าสถานท่ี 
ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ ์ค่าวิทยากร ฯลฯ 

1๕,๐๐๐ ต.หนองขาม กอง
การศึกษาฯ 

            

4 โครงการส่งเสริมประเพณีวันลอย
กระทง 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
หน้าท่ี 83 ล าดับ 3 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง  เช่น  
ค่าสถานท่ี ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ ์ 
ค่าวิทยากร ฯลฯ 

3๕,๐๐๐ พื้นที ่
ต.หนองขาม 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 

แบบ ผด.๐2 



๓๒ 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขำม อ ำเภอหนองหญ้ำไซ จังหวัดสุพรรณบรุี 
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๔  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบำ้นเมืองที่ดี  
๔.๑  แผนงำนบริหำรทั่วไป : งานบริหารทั่วไป 

 
ล ำดับ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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

1 โครงการประชาคมท้องถิ่น 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
หน้าท่ี 85 ล าดับ 1 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
ประชาคมท้องถิ่น เช่น อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ ์ฯลฯ 
 

2๐,๐๐๐ ต าบล 
หนองขาม    
หมู่ 1-11 

ส านักปลดั             

๒ โครงการฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน 
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
หน้าท่ี 87 ล าดับ 5 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ และพนักงาน  
เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าท่ีพัก ค่าสถานท่ี  
ค่ายานพาหนะ ค่าวิทยากร ค่าป้าย  
ค่าเอกสารพร้อมอุปกรณ ์ค่ากระเป๋า  
ค่าของสมนาคณุ ฯลฯ 

2๐๐,๐๐๐   อบต. 
หนองขาม 

หรือสถานที่อ่ืน
ส าหรับ
ฝึกอบรม 
หรือดูงาน 

 
  

ส านักปลดั             

๓ โครงการรณรงค์และจัดการเลือกตั้งทุก
ระดับ 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
หน้าท่ี 86 ล าดับ 3 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
รณรงค์และจดัการเลือกตั้งทุกระดบั  
เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการเลือกตั้ง ค่าเอกสาร  
ค่าป้าย ฯลฯ 

4๐๐,๐๐๐ อบต. 
หนองขาม 
หมู่ 1 - 11 

ส านักปลดั             

 
 

 
 
 

แบบ ผด.๐2 



๓๓ 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขำม อ ำเภอหนองหญ้ำไซ จังหวัดสุพรรณบรุี 
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๔  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบำ้นเมืองที่ดี  
๔.๑  แผนงำนบริหำรทั่วไป : งานบริหารทั่วไป  

 
ล ำดับ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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

4 โครงการเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรม คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน 
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
หน้าท่ี 86 ล าดับ 4 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
เสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรม  
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนกังาน 
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าสถานท่ี  
ค่ายานพาหนะ ค่าวิทยากร ค่าป้าย  
ค่าเอกสารพร้อมอุปกรณ ์ค่ากระเป๋า
เอกสาร ค่าของสมนาคณุ ฯลฯ 

15๐,๐๐๐ อบต. 
หนองขาม 
หรือสถาน
ปฏิบัติธรรม 

ฯลฯ 

ส านักปลดั             

5 โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองขาม 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
หน้าท่ี 87 ล าดับ 6 

เพื่อจ่ายเป็นค่าส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารับบริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองขาม 
 
 
 

2๐,๐๐๐ ต าบล 
หนองขาม 

ส านักปลดั             

6 โครงการงานประจ าปีอ าเภอหนองหญ้าไซ 
"ของดีอ าเภอหนองหญ้าไซ" 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
หน้าท่ี 88 ล าดับ 8 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอหนองหญ้าไซ 
ตามโครงการจดังานประจ าปีอ าเภอ
หนองหญ้าไซ "ของดีอ าเภอหนองหญ้าไซ" 
ตามหนังสืออ าเภอหนองหญ้าไซ 

5๐,๐๐๐ อ าเภอ 
หนองหญ้าไซ 

ส านักปลดั             

 
 

แบบ ผด.๐2 



๓๔ 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขำม อ ำเภอหนองหญ้ำไซ จังหวัดสุพรรณบรุี 
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๔  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบำ้นเมืองที่ดี  
๔.๑  แผนงำนบริหำรทั่วไป : งานบริหารทั่วไป  

 
ล ำดับ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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

7 โครงการจดังานรัฐพิธ ี
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
หน้าท่ี 88 ล าดับ 7 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอหนองหญ้าไซ ตาม
โครงการจดังานรัฐพิธ ีอ าเภอหนอง 
หญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุร ีตามหนังสือ
อ าเภอหนองหญ้าไซ 

12,๐๐๐ อ าเภอ 
หนองหญ้าไซ 

ส านักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐2 



๓๕ 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขำม อ ำเภอหนองหญ้ำไซ จังหวัดสุพรรณบรุี 
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๕  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรสำธำรณสขุ ทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
5.๑  แผนงำนสำธำรณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
 

ล ำดับ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำก

โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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 ายุคใหม่ก้าวไกลทนัโรค 
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
หน้าท่ี 94 ล าดับ 1 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
แกนน ายุคใหม่ก้าวไกลทันโรค   
เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าที่พัก  
ค่ายานพาหนะ ค่าสถานท่ี ค่าเอกสาร
พร้อมอุปกรณ ์ค่าวัสดุในการฝึกอบรม 
ฯลฯ 

๒๐๐,๐๐๐  อบต. 
หนองขาม 

หรือสถานที่อ่ืน
ส าหรับ
ฝึกอบรม 
หรือดูงาน 

 

 กอง
สาธารณสุขฯ 

            

2 โครงการธนาคารน้ าใตด้ิน 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
หน้าท่ี 93 ล าดับ 4 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ธนาคารน้ าใต้ดิน  เช่น ค่าอาหาร  
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร  
ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม 
ฯลฯ 

60,000 ต.หนองขาม กอง
สาธารณสุขฯ 

            

3 โครงการบ้านเรือนสะอาดปราศจากโรค 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
หน้าท่ี 95 ล าดับ 4 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
บ้านเรือนสะอาดปราศจากโรค 
เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้าย 
ค่าเอกสาร  พร้อมอุปกรณ ์ค่าวัสดุใน
การฝึกอบรม ฯลฯ 

๓๐,๐๐๐ รพ.สต. 
หนองขาม 

รพ.สต.หนอง
เสือเต้น 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 
 

   

แบบ ผด.๐2 



๓๖ 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขำม อ ำเภอหนองหญ้ำไซ จังหวัดสุพรรณบรุี 
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๕  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรสำธำรณสขุ ทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
5.๑  แผนงำนสำธำรณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

 
ล ำดับ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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

4 โครงการป้องกันและควบคุมโรค 
ไข้เลือดออก 

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
หน้าท่ี 94 ล าดับ 2 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  
เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน  
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
ค่าน้ ายาพ่นหมอกควัน ค่าสารก าจดั
ลูกน้ ายุงลาย ค่าแผ่นพับรณรงค์ ฯลฯ 

๒5๐,๐๐๐ ต.หนองขาม กอง
สาธารณสุขฯ 

            

5 โครงการป้องกันและควบคุมโรคตดิต่อ 
ในเด็ก 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
หน้าท่ี 94 ล าดับ 3 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ป้องกันและควบคุมโรคตดิต่อใน
เด็ก  เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่า
เอกสารพร้อมอุปกรณ ์ค่าวัสดุในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ 

๑7,๐๐๐ โรงเรียน
หนองขาม 
โรงเรียน

หนองแหน 
โรงเรียน
หนองห้าง 

 กอง
สาธารณสุขฯ 

            

6 โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคดัแยกขยะ
ที่ต้นทาง 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
หน้าท่ี 92 ล าดับ 1 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
รณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะ     
ที่ต้นทาง เช่น ค่าอาหาร อาหารวา่ง
พร้อมเครื่องดืม่ ค่าวิทยากร ค่าป้าย  
ค่าเอกสารพร้อมอุปกรณ ์ค่าวัสดุในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ 

2๐,๐๐๐ อบต. 
หนองขาม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 
 
 

แบบ ผด.๐2 



๓๗ 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขำม อ ำเภอหนองหญ้ำไซ จังหวัดสุพรรณบรุี 
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๕  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรสำธำรณสขุ ทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
5.๑  แผนงำนสำธำรณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
 

 
ล ำดับ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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 โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพือ่สุขภาพ 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
หน้าท่ี 95 ล าดับ 5 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อสุขภาพ  
เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้าย  
ค่าเอกสารพร้อมอุปกรณ ์ค่าวัสดุในการ
ฝึกอบรมฯลฯ 

๓๐,๐๐๐ อบต. 
หนองขาม 

 กอง
สาธารณสุขฯ 

            

๘ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยั จากโรค
พิษสุนัขบ้า 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
หน้าท่ี 96 ล าดับ 8 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพษิ 
สุนัขบ้า เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง 
พร้อมเครื่องดืม่ ค่าวิทยากร ค่าป้าย  
ค่าเอกสารพร้อมอุปกรณ ์ค่าวัคซีน  
ค่ากระบอกฉีดยา ค่าเข็มฉดียา ฯลฯ 

๑00,๐๐๐ ต าบล 
หนองขาม 
รพ.สต. 

หนองขาม 
รพ.สต. 

หนองเสือเต้น 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

๙ โครงการส ารวจข้อมลูจ านวนสัตวแ์ละขึ้น
ทะเบียนสตัว์ปลอดโรคคนปลอดภยั จากโรค
พิษสุนัขบ้า 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
หน้าท่ี 96 ล าดับ 7 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส ารวจข้อมลูจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ้า 
เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที ่ฯลฯ 
 

๑6,๐๐๐ ต.หนองขาม 
 

 กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 
 
 

แบบ ผด.๐2 



๓๘ 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขำม อ ำเภอหนองหญ้ำไซ จังหวัดสุพรรณบรุี 
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๕  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรสำธำรณสขุ ทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
5.๑  แผนงำนสำธำรณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
 

 
ล ำดับ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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

๑0 อุดหนุนโครงการส าหรับการด าเนนิงาน 
ตามแนวทางโครงการพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านคัตทตู 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 3 หน้าท่ี 31 ล าดบั 1 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ให้แก่
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 1 ดังนี ้
1. โครงการรณรงค์และแก้ไขปญัหา   
ยาเสพตดิ To be number one     
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) หมู่ที ่1 
จ านวน 7,700 บาท 
2. โครงการอบรมหมอในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 1 จ านวน 12,300 บาท 

2๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑  
ต.หนองขาม 

 กอง
สาธารณสุขฯ 

            

๑1 อุดหนุนโครงการส าหรับการด าเนนิงาน 
ตามแนวทางโครงการพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านหนองแหน 
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 3 หน้าท่ี 32 ล าดบั 2 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ให้แก่
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 2 ดังนี ้
1. โครงการพัฒนาระบบสุขาภบิาลใน
โรงเรียนและหมู่บ้าน หมู่ที ่2 จ านวน 
7,700 บาท 
2. โครงการอบรมหมอในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 2 จ านวน 12,300 บาท 

2๐,๐๐๐ หมู่ที่ 2 
ต.หนองขาม 

 กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 
 
 

แบบ ผด.๐2 



๓๙ 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขำม อ ำเภอหนองหญ้ำไซ จังหวัดสุพรรณบรุ ี
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๕  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรสำธำรณสขุ ทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
5.๑  แผนงำนสำธำรณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
 

 
ล ำดับ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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

๑2 อุดหนุนโครงการส าหรับการด าเนนิงาน 
ตามแนวทางโครงการพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านทะเลเพลาะ 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 3 หน้าท่ี 33 ล าดบั 3 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ให้แก่
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 3 ดังนี ้
1. โครงการรณรงค์และแก้ไขปญัหา   
ยาเสพตดิ To be number one     
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) หมู่ที ่3 
จ านวน 7,700 บาท 
2. โครงการอบรมหมอในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 3 จ านวน 12,300 บาท 

2๐,๐๐๐ หมู่ที่ 3  
ต.หนองขาม 

 กอง
สาธารณสุขฯ 

            

๑3 อุดหนุนโครงการส าหรับการด าเนนิงาน 
ตามแนวทางโครงการพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระทิง 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 3 หน้าท่ี 34 ล าดบั 4 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ให้แก่
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 4 ดังนี ้
1. โครงการรณรงค์และแก้ไขปญัหา   
ยาเสพตดิ To be number one     
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) หมู่ที ่4 
จ านวน 7,700 บาท 
2. โครงการอบรมหมอในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 4 จ านวน 12,300 บาท 

2๐,๐๐๐ หมู่ที่ 4 
ต.หนองขาม 

 กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 
 

แบบ ผด.๐2 



๔๐ 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขำม อ ำเภอหนองหญ้ำไซ จังหวัดสุพรรณบรุี 
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๕  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรสำธำรณสขุ ทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
5.๑  แผนงำนสำธำรณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
 

 
ล ำดับ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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

๑4 อุดหนุนโครงการส าหรับการด าเนนิงาน 
ตามแนวทางโครงการพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านหนองขาม 
 
 
 
  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 3 หน้าท่ี 35 ล าดบั 5 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ให้แก่
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 5 ดังนี ้
1. โครงการพัฒนาระบบสุขาภบิาลใน
โรงเรียนและหมู่บ้าน หมู่ที ่5 จ านวน 
10,550 บาท 
2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
หมู่ที่ 5 จ านวน 9,450 บาท 

2๐,๐๐๐ หมู่ที่ 5  
ต.หนองขาม 

 กอง
สาธารณสุขฯ 

            

๑5 อุดหนุนโครงการส าหรับการด าเนนิงาน 
ตามแนวทางโครงการพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านตรอกสะเดา 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 3 หน้าท่ี 36 ล าดบั 6 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ให้แก่
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 6 ดังนี ้
1. โครงการรณรงค์และแก้ไขปญัหา   
ยาเสพตดิ To be number one     
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) หมู่ที ่6 
จ านวน 7,700 บาท 
2. โครงการอบรมหมอในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 6 จ านวน 12,300 บาท 

2๐,๐๐๐ หมู่ที่ 6 
ต.หนองขาม 

 กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 
 
 

แบบ ผด.๐2 



๔๑ 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขำม อ ำเภอหนองหญ้ำไซ จังหวัดสุพรรณบรุี 
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๕  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรสำธำรณสขุ ทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
5.๑  แผนงำนสำธำรณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
 

 
ล ำดับ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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

๑6 อุดหนุนโครงการส าหรับการด าเนนิงาน 
ตามแนวทางโครงการพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านห้วยน้ าจันทร์ 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 3 หน้าท่ี 37 ล าดบั 7 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ให้แก่
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 7 ดังนี ้
1. โครงการรณรงค์และแก้ไขปญัหา   
ยาเสพตดิ To be number one     
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) หมู่ที ่7 
จ านวน 7,700 บาท 
2. โครงการอบรมหมอในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 7 จ านวน 12,300 บาท 

2๐,๐๐๐ หมู่ที่ 7  
ต.หนองขาม 

 กอง
สาธารณสุขฯ 

            

๑7 อุดหนุนโครงการส าหรับการด าเนนิงาน 
ตามแนวทางโครงการพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 8 บ้านหนองห้าง 
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 3 หน้าท่ี 38 ล าดบั 8 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ให้แก่
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 8 ดังนี ้
1. โครงการพัฒนาระบบสุขาภบิาลใน
โรงเรียนและหมู่บ้าน หมู่ที ่8 จ านวน 
10,000 บาท 
2. โครงการอบรมหมอในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 8 จ านวน 10,000 บาท 

2๐,๐๐๐ หมู่ที่ 8 
ต.หนองขาม 

 กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 
 

แบบ ผด.๐2 



๔๒ 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขำม อ ำเภอหนองหญ้ำไซ จังหวัดสุพรรณบรุี 
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๕  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรสำธำรณสขุ ทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
5.๑  แผนงำนสำธำรณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
  

 
ล ำดับ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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

๑8 อุดหนุนโครงการส าหรับการด าเนนิงาน 
ตามแนวทางโครงการพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งแสม 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 3 หน้าท่ี 39 ล าดบั 9 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ให้แก่
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 9 ดังนี ้
1. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
หมู่ที่ 9 จ านวน 7,700 บาท 
2. โครงการอบรมหมอในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 9 จ านวน 12,300 บาท 

2๐,๐๐๐ หมู่ที่ 9  
ต.หนองขาม 

 กอง
สาธารณสุขฯ 

            

๑9 อุดหนุนโครงการส าหรับการด าเนนิงาน 
ตามแนวทางโครงการพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 10 บ้านหนองเสือเต้น 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 3 หน้าท่ี 40 ล าดบั 10 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ให้แก่
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 10 ดังนี ้
1. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
หมู่ที่ 10 จ านวน 10,000 บาท 
2. โครงการรณรงค์และแก้ไขปญัหา   
ยาเสพตดิ To be number one     
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) หมู่ที ่10 
จ านวน 10,000 บาท 

2๐,๐๐๐ หมู่ที่ 10 
ต.หนองขาม 

 กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 
 
 

แบบ ผด.๐2 



๔๓ 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขำม อ ำเภอหนองหญ้ำไซ จังหวัดสุพรรณบรุี 
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๕  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรสำธำรณสขุ ทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
5.๑  แผนงำนสำธำรณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
 

 
ล ำดับ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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

20 อุดหนุนโครงการส าหรับการด าเนนิงาน 
ตามแนวทางโครงการพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 11 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 3 หน้าท่ี 41 ล าดบั 11 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ให้แก่
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 11 ดังนี ้
1. โครงการรณรงค์และแก้ไขปญัหา   
ยาเสพตดิ To be number one     
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) หมู่ที ่11 
จ านวน 7,700 บาท 
2. โครงการอบรมหมอในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 11 จ านวน 12,300 บาท 

2๐,๐๐๐ หมู่ที่ 11 
ต.หนองขาม 

 กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

แบบ ผด.๐2 



๔๔ 

 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑส์ ำหรับที่ไมไ่ด้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขำม อ ำเภอหนองหญ้ำไซ จังหวัดสุพรรณบรุี 
 

๑. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป 
๑.1 ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน 

  

ล ำดับ ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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 เครื่องปรับอากาศ 
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้าที่ 59 ล าดับ 2 

เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง   
จ านวน 1 เครื่อง  ขนาด 12,000 BTU  
(ระบบ Inverter) ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยดั
ไฟฟ้าเบอร์ 5 โดยมีคุณลักษณพื้นฐานตาม
ประกาศเกณฑร์าคากลางบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ ์

24,2๐๐ อบต. 
หนองขาม 

ส านักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผด.๐2/1 



๔๕ 

 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑส์ ำหรับที่ไมไ่ด้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขำม อ ำเภอหนองหญ้ำไซ จังหวัดสุพรรณบรุี 
 

๑. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป  
1.2 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ   

ล ำดับ ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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

1 ชุดเครื่องเสยีง  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้าที่ 58 ล าดับ 1 

ชุดเครื่องเสยีง  จ านวน 1 ชุด  
คุณลักษณะโดยสังเขป 
1. ตู้ล าโพงคอลัมน์  ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์      
ดอกล าโพงฟูลเรนจ์ 4 นิ้ว 60W@8Ohm x 2 ดอก 
2. ตู้ล าโพงซับเบส ขนาด 12 นิ้ว 400W@8Ohm 
3. เพาเวอร์มิกส์ 6 ช่อง มีช่องเสยีบ USB เล่นเพลง 
MP3 ฟังก์ช่ัน Bluetooth เชื่อมต่อไร้สาย          
พร้อมเพาเวอร์แอมป์ ภายในตัวเครื่อง ก าลังขับไม่
น้อยกว่า 250 วัตต์/ข้าง อีควอไลเซอร์ขนาด 5 
แบนด ์
4. ไมค์ลอยคู่ พร้อมอุปกรณ ์
5. เสาเสยีบล าโพง  
6. สายล าโพงพร้อมหัวแจ็ค ไม่น้อยกว่า 5 เมตร/
ข้าง 
7. สายส าโพงพร้อมหัวแจ็ค ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร/
ข้าง (ลิ้งล าโพง) 
8. สายสัญญาณต่อคอมพิวเตอร ์
(นอกบัญชีมาตรฐานครุภณัฑส์ านกังบประมาณ 
จ าเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาดและ
รายละเอียดคุณลักษณะที่  อบต. ก าหนด) 

25,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบต. 
หนองขาม 

ส านักปลดั             

 
 

แบบ ผด.๐2/1 



๔๖ 

 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑส์ ำหรับที่ไมไ่ด้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขำม อ ำเภอหนองหญ้ำไซ จังหวัดสุพรรณบรุี 
 

๑. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป  
1.2 ประเภทครุภัณฑ์อื่น 

    

ล ำดับ ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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 ปั๊มลม  

  
 
 
 
บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2561-2565)  ครั้งท่ี  1 หน้าท่ี 6 
ล าดับ 2 

ปั๊มลมลูกสูบ 2 แรงม้า  ถังลมขนาดไม่น้อย
กว่า 150 ลิตร จ านวน 1 เครื่อง 
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน   
-ปั๊มลมแบบลูกสูบ ไม่น้อยกว่า 2 ลูก ใช้
สายพาน 
-มอเตอร์ปั๊มลมขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า  
-ถังลมขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร 
(นอกบญัชีมาตรฐานครภุัณฑ์ส านักงบประมาณ 
จ าเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาดและ
รายละเอียดคุณลักษณะที่  อบต. ก าหนด) 

๒8,๐๐๐ อบต. 
หนองขาม 

ส านักปลดัฯ             

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐2/1 



๔๗ 

 

 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑส์ ำหรับที่ไมไ่ด้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขำม อ ำเภอหนองหญ้ำไซ จังหวัดสุพรรณบรุี 

 

2. แผนงำนกำรศึกษำ  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
2.1 ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
 

 ล ำดับ ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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 โต๊ะวางคอมพิวเตอร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้าที่ 60 ล าดับ 1 

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์   จ านวน 1 ตัว 
คุณลักษณะดังนี้ 
1. เป็นโต๊ะส าหรับวางคอมพิวเตอร์ มีชั้นวาง
คีย์บอร์ด 
2. โครงสร้างเป็นโต๊ะไม้ หรือวัสดอุื่นที่มีความ
คงทนแข็งแรงเทียบเท่าหรือแข็งแรงกว่า มีวัสดุ
ค้ ากลางโตะ๊ มีที่กั้นด้านหน้าและดา้นข้าง 
3. พื้นโต๊ะท าด้วยไม้ปาร์ติเกลิบอรด์ หรือวัสดุ
อื่น ที่มีความคงทนแข็งแรงเทียบเท่าหรือดีกว่า  
ผิวพ้ืนด้านบนเคลือบด้วยเมลามีน หรือวัสดุที่
ทนต่อการขีดข่วน ทนความร้อน และท าด้วย
วัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้า ขอบโต๊ะปดิด้วยพีวีซ ี
4. พื้นโต๊ะมีความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. 
โดยมีช่องร้อยสายไฟ สายสัญญาณต่างๆได้
สะดวก 
5. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 80 ซม. ลึก 40 ซม. 
สูง  75 ซม. 
(นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ 
จ าเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาดและ
รายละเอียดคุณลักษณะที่  อบต. ก าหนด) 

1,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 

แบบ ผด.๐2/1 



๔๘ 

 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑส์ ำหรับที่ไมไ่ด้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขำม อ ำเภอหนองหญ้ำไซ จังหวัดสุพรรณบรุี 
 

2. แผนงำนกำรศึกษำ  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
    2.1 ประเภทครภุัณฑส์ ำนักงำน 
 

ล ำดับ ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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 ช้ันวางหนังสือนิทาน แบบโชว์ปก 4 ช้ัน 
 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้าที่ 60 ล าดับ 2 

ช้ันวางหนังสือนิทาน แบบโชว์ปก 4 ช้ัน 
จ านวน 5 ตัว  คุณลักษณะดังนี ้
1. ขนาดกว้าง  90 ซม. ลึก 30 ซม. สูง 90 ซม. 
2. ผลิตจากไม้ยากพารา 
3. สีสันสดใส ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก 
4. เป็นช้ันแบบเอียง มีตัวบังด้านหลังและ
ด้านข้างกันตก 
(นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ 
จ าเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาดและ
รายละเอียดคุณลักษณะที่  อบต. ก าหนด) 

10,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

            

3 ช้ันไม้วางของแบบ 12 ช่อง 3 ช้ัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้าที่ 60 ล าดับ 3 

ช้ันไม้วางของแบบ 12 ช่อง 3 ช้ัน 
จ านวน 3 ตัว  คุณลักษณะดังนี ้
1. ช้ันไม้ชนิด 12 ช่องโล่ง 
2. ขนาดกว้าง 120 ซม. ลึก 30 ซม.  
สูง 122 ซม.  
3. ผลิตจากไม้ปาร์ติเกลิบอรด์  
4. ขนาดไม้หนา 15 มม. 
5. สีสันสดใส ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก 
(นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ 
จ าเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาดและ
รายละเอียดคุณลักษณะที่  อบต. ก าหนด) 

10,500 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 

แบบ ผด.๐2/1 



๔๙ 

 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑส์ ำหรับที่ไมไ่ด้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขำม อ ำเภอหนองหญ้ำไซ จังหวัดสุพรรณบรุี 
 

2. แผนงำนกำรศึกษำ  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
    2.1 ประเภทครภุัณฑส์ ำนักงำน 
 

ล ำดับ ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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

4 จัดซื้อช้ันไม้วางเอกสาร  2 ช้ัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้าที่ 61 ล าดับ 5 

ช้ันไม้วางเอกสาร  2 ช้ัน  จ านวน 3 ตัว 
คุณลักษณะดังนี้ 
1. ตู้เอกสารช่องโล่ง  จัดเก็บ 2 ช้ัน 
2. ขนาดกว้าง 80 ซม. ลึก 35 ซม.  
สูง 84 ซม. 
3. ผลิตจากไม้ปาร์ติเกลิบอรด์ 
4. ด้านบนตู้หน้า 25 มม. แผ่นช้ันหนา 16 มม. 
ปิดขอบด้วย PVC Edge 
5. เคลือบผิวด้วยเมลามีนกันน้ า ทนความร้อน 
และรอยขดีข่วนไดด้ ี
6. แผ่นชั้นวางปรับระดับได้ 1 แผ่น 
7. จัดเก็บแฟ้มสันห่วง ขนาด F4 ได้ทั้ง 2 ช้ัน 
(นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ 
จ าเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาดและ
รายละเอียดคุณลักษณะที่  อบต. ก าหนด) 

6,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐2/1 



๕๐ 

 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑส์ ำหรับที่ไมไ่ด้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขำม อ ำเภอหนองหญ้ำไซ จังหวัดสุพรรณบรุี 
 

2. แผนงำนกำรศึกษำ  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
    2.1 ประเภทครภุัณฑส์ ำนักงำน 
 

ล ำดับ ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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

5 ช้ันไม้วางหมวกกันน๊อค   
4 ช้ัน    
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้าที่ 61 ล าดับ 4 

ช้ันไม้วางหมวกกันน๊อค  4 ช้ัน   
จ านวน 1 ตัว  คุณลักษณะดังนี ้
1. ช้ันไม้ผลติจากไม้สักแท้ 
2. ขนาดกว้าง 70 ซม. ลึก 30 ซม.  
สูง 124 ซม.  
3. ช้ันวางของ 4 ช้ัน 
4. ระยะช้ันห่าง 25 ซม. 
(นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ 
จ าเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาดและ
รายละเอียดคุณลักษณะที่  อบต. ก าหนด) 

2,500 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

            

6 ช้ันไม้วางของ ชนิด 6 ช่อง 3 ช้ัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้าที่ 61 ล าดับ 6 

ช้ันไม้วางของ ชนิด 6 ช่อง 3 ช้ัน 
จ านวน 1 ตัว  คุณลักษณะดังนี ้
1. ช้ันไม้ชนิด 6 ช่องโล่ง 
2. ขนาดกว้าง 80 ซม. ลึก 30 ซม. 
สูง 120 ซม. 
3. ผลิตจากไม้ปาร์ติเกลิบอรด์ 
4. ขนาดไม้หนา 15 มม.  
5. สีสันสดใส ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก 
(นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ 
จ าเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาดและ
รายละเอียดคุณลักษณะที่  อบต. ก าหนด) 

2,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 

แบบ ผด.๐2/1 



๕๑ 

 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑส์ ำหรับที่ไมไ่ด้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขำม อ ำเภอหนองหญ้ำไซ จังหวัดสุพรรณบรุี 
 

2. แผนงำนกำรศึกษำ  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
    2.1 ประเภทครภุัณฑส์ ำนักงำน 
 

ล ำดับ ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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

7 ช้ันวางของเล่นเด็ก 3 ช้ัน (ชนิดไมแ้ท้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้าที่ 62 ล าดับ 7 

ช้ันวางของเล่นเด็ก 3 ช้ัน(ชนิดไมแ้ท้) จ านวน 
5 ตัว 
คุณลักษณะดังนี้ 
1. ช้ันวางของไม้แท ้3 ช้ัน  
2. ขนาดกว้าง 120 ซม. ลึก 30 ซม. 
สูง 70 ซม. 
3. ผลิตจากไม้ยางพาราแท ้
4. ขนาดไม้หนา 20 มม. 
5. แข็งแรง ทนทาน 
(นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ 
จ าเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาดและ
รายละเอียดคุณลักษณะที่  อบต. ก าหนด) 

25,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 

 
 
 
 
 

 

แบบ ผด.๐2/1 



๕๒ 

 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑส์ ำหรับที่ไมไ่ด้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขำม อ ำเภอหนองหญ้ำไซ จังหวัดสุพรรณบรุี 
 

3. แผนงำนกำรพำณิชย์ : งานกิจการประปา  
    3.1 ประเภทครภุัณฑ์อื่น 
  

ล ำดับ ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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 ซัมเมอรส์สูบน้ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-
2565) หน้าที่ 108 ล าดับ 2 

ซัมเมอรส์สูบน้ า  ขนาด ๑.๕ HP ๒๒๐ VAC 
จ านวน 2 ชุด  คุณลักษณะโดยสังเขป 
1. เปลือกหุ้มมอเตอร์ ท าด้วยสแตนเลสสตลี ทนต่อ
การกัดก่อนได้ด ี
2. เพลาเป็นชนิดเซาะร่องที่ปลายเพลา  
ผลิตจากแสตนเลส  
3. โครงสร้างมอเตอร์ใช้ระบบเรซนิหุ้มป้องกัน
ความช้ืนของลวดหล่อลื่นด้วยน้ าหล่อเย็น “โพลีนไก
คอล” ช่วยระบายความร้อนภายในมอเตอร ์
4. ใช้บู๊ชคาร์บอนเป็นตัวรองลื่นแกนเพลา และมีทรสั
แบริ่งชนิดคิงส์บิวรี่ รองรับน้ าหนักของการกระแทก 
5. สายไฟเป็นชนิดแบนราบ กันน้ าได้ 100% 
สามารถถอดเปลี่ยนได้ระยะตา่งๆ ที่ประกอบเข้ากับ
ปั๊มบาดาล มีเช็ควาล์ว พร้อมตะแกรง พร้อมยาง 
ไดอะเฟรมปรับสภาพแรงดันภายในและภายนอก 
6. ใบพัด 10 ใบพัด ขนาดท่อส่งน้ า 2 นิ้ว 
7. ดูดน้ าปริมาณไม่น้อยกว่า 70 ลิตร/นาที อัตราส่ง 
56 เมตร 
(นอกบญัชีมาตรฐานครภุัณฑ์ส านักงบประมาณ 
จ าเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาดและรายละเอยีด
คุณลักษณะที่  อบต. ก าหนด) 

40,๐๐๐ ต.หนองขาม  กองช่าง             

 

แบบ ผด.๐2/1 



๕๓ 

 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑส์ ำหรับที่ไมไ่ด้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขำม อ ำเภอหนองหญ้ำไซ จังหวัดสุพรรณบรุี 
 

3. แผนงำนกำรพำณิชย์ : งานกิจการประปา   
    3.1 ประเภทครภุัณฑ์อื่น 
  

ล ำดับ ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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

2 ตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบประปา ตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบประปา ขนาด 1.5 HP.  
จ านวน 1 ชุด  คุณลักษณะโดยสังเขป 
ใช้ควบคุมการท างานของมอเตอรแ์ละซัมเมอรส์ในการ
ท างานตามที่ต้องการ (ต่อร่วมกับสวิตซล์ูกลอย) และ
ป้องกันความเสียหายอันเกิดจากปญัหาไฟตก-ไฟเกิน 
โดยตู้จะท างานได้เมื่อไฟฟ้าอยู่ในแรงดัน 190-220 V 
เท่านั้น ในกรณีไฟตก-ไฟเกิน ตู้จะไม่ยอมใหม้อเตอร์
และซัมเมอรส์ท างานเดด็ขาด  โดยมีอุปกรณ์และการ
ใช้งานดังน้ี 
1. สวิตซ์เปิด-ปิด ใช้ส าหรับเปิด-ปิดเครื่อง 
2. ไฟสีเขียว เครื่องก าลังท างาน เครื่องจะจ่ายไฟให้
มอเตอร์หรือซัมเมอรส์ท างาน 
3. ไฟสีเหลือง เครื่องรอการท างาน ประมาณ 3 นาที 
หลักจากเครื่องตัด ไฟตกหรือไฟดบั เครื่องจะท างาน
อัตโนมัต ิ
4. ไฟสีแดง ไฟฟ้าผดิปกติ ไฟสีแดงจะติดพร้อมกับไฟ 
สีเหลือง แสดงว่าไฟฟ้าต่ ากวา่ 190 V หรือเกินกว่า 
250 V เครื่องจะไม่ท างาน 
5. สตาร์ท กดให้เครื่องท างานได้เลย ไมต่้องรอหน่วง
เวลา 
6. ฟืวส์ ใช้ฟิวส์ที่มขีนาด 1.5 AMP 

1๕,๐๐๐ ต.หนองขาม  กองช่าง             
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๕๔ 

 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑส์ ำหรับที่ไมไ่ด้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขำม อ ำเภอหนองหญ้ำไซ จังหวัดสุพรรณบรุี 
 

3. แผนงำนกำรพำณิชย์ : งานกิจการประปา  
    3.1 ประเภทครภุัณฑ์อื่น 
  

ล ำดับ ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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

 ตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบประปา 
(ต่อ) 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-
2565) หน้าที่ 108 ล าดับ 1 

7. สวิตซ์ควบคุมอัตโนมัติ เครื่องจะเปิด-ปิด  
ตามระดับของลูกลอยท่ีตั้งไวกับระดับของน้ า 
8. สวิตซ์ควบคุมด้วยมือ เครื่องจะท างานตลอดโดย
ต้องใช้คนควบคุมเอง 
(นอกบญัชีมาตรฐานครภุัณฑ์ส านักงบประมาณ 
จ าเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาดและรายละเอยีด
คุณลักษณะที่  อบต. ก าหนด)  
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