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ส่วนที่ 1 

1. บทนำ 
   

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง         

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด  แผนงาน  

โครงการ  และกิจกรรมที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ

รายจ่ายประจำปี ดังนั้น แผนการดำเนินงานจึงเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน โครงการ กิจกรรมทั้งหมด  

ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทำให้แนวทางในการดำเนินงานขององค์การบริหาร       

ส่วนตำบลบ่อสุพรรณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ประกอบกับการจำแนกรายละเอียดต่างๆ 

ของแผนงาน โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความ

สะดวกมากขึน้ 

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น       

เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการ

ติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล  ดังนั้น แผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางในการพัฒนาไว้  

ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชวีิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ดา้นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล 
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2. วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิบัติงาน 
  

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนา      

ที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ ประจำปีงบประมาณ    

พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ     

มากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนก

รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนดำเนินงาน 

2. เพื่อเป็นเครื่องมอืในการบริหารงานของผูบ้ริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงาน

ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อกำหนดรายละเอียดของโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่    

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงาน  

จะมีที่มาจาก  

 3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเงนิอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ  

 3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ เกิดจาก       

การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการ

พัฒนาท้องถิ่น 

 3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้

งบประมาณ (ถ้ามี) 

 3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ

หน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพืน้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาเห็นว่า

จะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพืน้ที่ 
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3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง        

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 26 และ 27 ได้กำหนดให้องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน การจัดทำแผนการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน

อื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  

เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร

ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่

วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างนอ้ยสามสิบวัน  

3. แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง

แผนงานโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้อง

ดำเนนิการในพืน้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  

 

การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม   

  ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้ว หากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน โครงการ เพิ่มเติมจาก

หน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผน

ดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน 

โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค รัฐวิสาหกิจหรอืหน่วยงานอื่นๆ   
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จากข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้ 
 
 
     

 

  

 

  

 

 

  

 

4. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
 
 

  1. เพื่อทราบถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนา             

ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพืน้ที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 2. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีความชัดเจน     

ในการปฏิบัติมากขึ้น และลดความซ้ำซ้อนของโครงการ       

 3. เพื่อเป็นแผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการบริหารงานของผู้บริหาร

ท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ    

 

********************************** 

คณะกรรมการสนับสนุน     

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

รวบรวมโครงการ / กิจกรรม 

 

 

 

อบต.บ่อสุพรรณ 

 

 

 

หน่วยงานอ่ืน 

 

 

 

คณะกรรมการสนับสนุน     

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

จัดทำร่างแผนการดำเนินการ 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน 

 

 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

 

 

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 

 

 

 

ผู้บริหาร อบต.พิจารณาอนุมัต ิ

 

 

 

ประกาศใช้ 

 

 

 



ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ

ท่ีด าเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 28 77.78 8,534,800 85.07

แผนงานเคหะและชุมชน 6 16.66 797,400 7.95

แผนงานการพาณิชย์ 1 2.78 200,000 2.00

แผนงานบริหารท่ัวไป 1 2.78 500,000 4.98

รวม 36 100 10,032,200 100

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานบริหารท่ัวไป 3 7.32 546,000 1.17

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 7.32 630,000 1.36

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 7.32 90,000 0.19

แผนงานงบกลาง 3 7.32 30,561,000 65.83

แผนงานการศึกษา 12 29.26 12,478,000 26.88

แผนงานสาธารณสุข 17 41.46 2,120,000 4.57

รวม 41 100.00 46,425,000 100

                                                                  บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อสุพรรณ  อ ำเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี



ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ

ท่ีด าเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 

และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานบริหารท่ัวไป 3 23.08 296,000 34.78

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10 76.92 555,000 65.22

รวม 13 100 851,000 100

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนและการท่องเท่ียว

แผนงานบริหารท่ัวไป 1 100 300,000 100

รวม 1 100 300,000 100

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม

แผนงานการเกษตร 10 100 530,000 100

รวม 10 100 530,000 100

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แผนงานบริหารท่ัวไป 5 55.56 600,000 62.86

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 4 44.44 220,000 37.14

รวม 9 100 820,000 100



ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ

ท่ีด าเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ยุทธศาสตร์ด้านนโยบายท่ีส าคัญของรัฐบาล

แผนงานบริหารท่ัวไป 6 100 940,000 100

รวม 6 100 940,000 100

รวมท้ังส้ิน 116 100 59,503,800 100



5

แบบ ผด.01

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

ส านักปลัด

ส านักปลัด

กองสวัสดิการ

กองสวัสดิการ

กองสวัสดิการ

กองการศึกษา

กองสาธารณสุข

                                                                  บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อสุพรรณ  อ ำเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี



6

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ส านักปลัด

ส านักปลัด

ส านักปลัด

กองเกษตร

ส านักปลัด

กองการศึกษา



7

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ส านักปลัด



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

1 โครงการติดต้ังเสารับ-ส่งสัญญาณ จุดท่ี 1 หมู่ 2 บริเวณบ้านนายมานัด จ าปาเทศ 500,000 หมู่ 2,3,5,7,8,14 กองช่าง

หอกระจายข่าวแบบไร้สาย พร้อม จุดท่ี 2 หมู่ 3 บริเวณระบบประปาหมู่บ้าน

อุปกรณ์ หมู่ 2,3,5,7,8,14 จุดท่ี 3 หมู่ 7 บริเวณสามแยกบ้านผู้ใหญ่เกรียง

ผิวทองงาม

จุดท่ี 4 หมู่ 14 บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่สุเชาว์

ผาสุก

จุดท่ี 5 หมู่ 5 บ้านหมู่เหนือ

จุดท่ี 6 หมู่ 8 บริเวณส่ีแยกหนองขุย

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



แผนงานเคหะและชุมชน

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

1 โครงการติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ 364,400 กองช่าง

เกาะเสา (ไฟเหลือง/โซล่าเซล)

หมู่ 12,15,3

1.1) โครงการติดต้ังโคมไฟฟ้า หมู่ 12 จ านวน 4 จุด จุดท่ี 1 บริเวณ 29,400 หมู่ 12 กองช่าง

สาธารณะเกาะเสา (ไฟเหลือง) จุดท่ี 1 บริเวณตู้น้ าหยอดเหรียญ

หมู่บ้าน 

จุดท่ี 2 บริเวณบ้านนางบังอร

อนิจินดา จ านวน 1 ดวง

จุดท่ี 3 บริเวณทางเข้าบ้านผู้ใหญ่หมู่

12 จ านวน 1 ดวง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565รายละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ



แผนงานเคหะและชุมชน 

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

จุดท่ี 4 บริเวณข้างทางถนนสาย

หนองกระด่ี-หนองพันเทา จ านวน

1 ดวง

1.2) โครงการติดต้ังโคมไฟฟ้า จุดท่ี 1 บริเวณโรงเรียนวัดเขาพนมนาง 36,000 หมู่ 15 กองช่าง

สาธารณะเกาะเสา (ไฟเหลือง) จ านวน 1 ดวง

หมู่ 15 จ านวน 5 จุด จุดท่ี 2 บริเวณบ้านนายพันธ์ศักด์ิ

เซ่ียงวุ่น จ านวน 1 ดวง

จุดท่ี 3 บริเวณบ้านนายวรายุทธ 

ว่องกิตติกุล จ านวน 1 ดวง

จุดท่ี 4 บริเวณบ้านนายศุภชัย ธีระ

นิยมสุข จ านวน 1 ดวง 

จุดท่ี 5 บริเวณบ้านนายคฑาวุธ

จงเพ่ิมวัฒนะผล จ านวน 1 ดวง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



1.3) โครงการติดต้ังเสาไฟฟ้า หมู่ 3 บริเวณทางเข้าบ้านนางสาว 30,000 หมู่ 3 กองช่าง

สาธารณะเกาะเสา (โซล่าเซล LED) ลลิตา วรรณสุริวงษ์ จ านวน 1 ต้น

แผนงานเคหะและชุมชน

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

1.4) โครงการติดต้ังไฟฟ้า จุดท่ี 1 บริเวณส่ีแยกคลองดาด 269,000 หมู่ 15 กองช่าง

สาธารณะ (ไฟเหลือง) หมู่ 15 คอนกรีตชลประทาน จ านวน 1 ต้น 

จ านวน 6 จุด จุดท่ี 2 บริเวณซอย 7 จ านวน 2 ต้น

จุดท่ี 3 บริเวณทางโค้งสะพานข้าม

คลองดาดคอนกรีตชลประทาน จ านวน

1 ต้น

จุดท่ี 4 บริเวณบ้านนายวิทยา แซ่เล้า

จ านวน 1 ต้น

จุดท่ี 5 บริเวณบ้านนายสมนึก วาศีล

วานิช จ านวน 1 ต้น

จุดท่ี 6 บริเวณระบบประปาหมู่บ้าน

หมู่ 15 จ านวน 1 ต้น

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงการ/กิจกรรม

รายละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ



แผนงานเคหะและชุมชน

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

2 โครงการฝังท่อระบายน้ า พร้อม 433,000

บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่

13,2 จ านวน 2 โครงการ

2.1) โครงการฝังท่อระบายน้ า หมู่ 13 บริเวณบ้านนางชูรัตน์ คงเกิดลาภ ถึง 361,000 หมู่ 13 กองช่าง

พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายคมกฤษ คู่บุญประเสริฐ

หมู่ 13 ใช้ท่อขนาด ศก.0.60 เมตร จ านวน 

140 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็ก จ านวน 11 บ่อ ระยะทาง

ยาว 150 เมตร 

2.2) โครงการฝังท่อระบายน้ า หมู่ 2 บริเวณหน้าวัดทับกระดาน 72,000 หมู่ 2 กองช่าง

พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้ท่อขนาด ศก. 0.60 เมตร 

รายละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2565พ.ศ.2564



จ านวน 10 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 3 บ่อ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 13, 210,000

14,3,6 จ านวน 7 โครงการ

3.1) โครงการขยายเขตไฟฟ้า จากเสาไฟฟ้าเดิม ถึงบ้านนายสมหวัง 30,000 หมู่ 13 กองช่าง

แรงต่ า หมู่ 13 เจ้าเล้า ยาว 60 เมตร 

3.2) โครงการขยายเขตไฟฟ้า จุดท่ี 1 จากเสาไฟฟ้าเดิม ถึงบ้าน 25,000 หมู่ 14 กองช่าง

แรงต่ าหมู่ 14 นายส าราญ ส าเนียงสูง ยาว 40 เมตร 

รายละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงการ/กิจกรรม



3.3) โครงการขยายเขตไฟฟ้า จุดท่ี 2 จากเสาไฟฟ้าเดิม ถึงบ้าน 25,000 หมู่ 14 กองช่าง

แรงต่ า หมู่ 14 นางบุญเย่ียม ผิวเกล้ียง ยาว 40 เมตร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

3.4) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า จุดท่ี 3 จากเสาไฟฟ้าเดิม ถึงบ้าน 15,000 หมู่ 14 กองช่าง

หมู่ 14 นางแหว๋ว ใจซ่ือ ยาว 10 เมตร

3.5) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า จากเสาไฟฟ้าเดิม ถึงบ้านนายสมนึก 30,000 หมู่ 3 กองช่าง

หมู่ 3 วงษ์ยอด ยาว 60 เมตร

3.6) โครงการขยายเขตไฟฟ้า จุดท่ี 1 จากเสาไฟฟ้าเดิม ถึงบ้าน 25,000 หมู่ 6 กองช่าง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ.2565พ.ศ.2564หน่วย

ด าเนินการ



แรงต่ า หมู่ 6 นายวีรวัฒน์ วัชวงษ์ ยาว 48 เมตร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

3.7) โครงการขยายเขตไฟฟ้า จุดท่ี 2 จากเสาไฟฟ้าเดิม ถึงบ้าน 60,000 หมู่ 6 กองช่าง

แรงต่ า หมู่ 6 นายแจง ใจตรง ยาว 850 เมตร

2 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้างถนน 7,972,000

ลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอน

กรีต) และ หมู่ 1-18 จ านวน 19

โครงการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



4.1) โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จากกิโลเมตรท่ี 0+000 ถนนลาดยาง 496,000 หมู่ 2 กองช่าง

(แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 2 ทางหลวง 3387 สายทับกระดาน-

หนองวัลย์เปรียง ถึง กิโลเมตรท่ี 0+142

บริเวณบ้านจิตหาญ หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 994 ตร.ม. 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

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

4.2) โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จากกิโลเมตรท่ี 0+000 บ้าน 416,000 หมู่ 1 กองช่าง

(แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 1 นายชัยวัฒน์  ใจเช้ือ ถึงกิโลเมตรท่ี 

0+160 บริเวณบ้านนายประสิทธ์ิ

รอดเพชร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

ระยะทางยาว 160 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.

4.3) โครงการก่อสร้างถนนลาด จากกิโลเมตรท่ี 0+000 ถนนลาดยาง 356,000 หมู่ 10 กองช่าง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) เดิม ถึงกิโลเมตรท่ี 0+116 บริเวณไร่

หมู่ 10 นายบุญเทิด คล่องแคล้ว ผิวจราจร

กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 116 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 696

ตร.ม.

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

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

4.4) โครงการก่อสร้างถนนลาด จากกิโลเมตรท่ี 0+000 บริเวณบ้าน 251,000 หมู่ 11 กองช่าง

ยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) นายบุญช่วย ผิวเผือด ถึงกิโลเมตรท่ี

หมู่ 11 0+136 บริเวรณไร่ก านันธนโชค

ล้ิมธนาคม ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร

ระยะทางยาว 136 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 476 ตร.ม.

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงการ/กิจกรรม

รายละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ



4.5) โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จากกิโลเมตรท่ี 0+000 ถนนลาดยาง 375,000 หมู่ 12 กองช่าง

(แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 12 เดิม ถึง กิโลเมตรท่ี 0+145 บริเวณ

บ้านนายจ านงค์  รัตนไทรแก้ว 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง

ยาว 145 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

752 ตร.ม.

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

4.6) โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จากกิโลเมตรท่ี 0+000 ถนนลาดยาง 373,000 หมู่ 13 กองช่าง

(แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 13 เดิม ถึงกิโลเมตรท่ี 0+180 บริเวณบ้าน

นายบุญส่ง สุขสมกิจ ผิวจราจรกว้าง

4.00 เมตร ระยะทางยาว 180 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



4.7) โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จากกิโลเมตรท่ี 0+000 ถนนลาดยาง 416,000 หมู่ 14 กองช่าง

(แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 14 เดิม ถึงกิโลเมตรท่ี 0+200 บริเวณไร่

นายย่ิงยศ แซ่จันทร์ ผิวจราจรกว้าง 

4.00 เมตร ระยะทางยาว 200 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.

4.8) โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จากกิโลเมตรท่ี 0+000 ถนนลาดยาง 420,000 หมู่ 16 กองช่าง

(แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 16 เดิม ถึงกิโลเมตรท่ี 0+203 บริเวณ

บ้านนางแหนง สมคิด ผิวจราจรกว้าง

4.00 เมตร ระยะทางยาว 203 หรือมี

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 812 ตร.ม.

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

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

4.9) โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จากกิโลเมตรท่ี 0+000 ถนนลาดยาง 497,000 หมู่ 17 กองช่าง

(แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 17 เดิม ถึงกิโลเมตรท่ี 0+250 บริเวณบ้าน

นางสุดใจ ใจตรง ผิวจราจรกว้าง

4.00 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงการ/กิจกรรม

รายละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ



หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.

4.10) โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จากกิโลเมตรท่ี 0+000 ถนนลาดยาง 416,000 หมู่ 18 กองช่าง

(แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 18 สายหนองพันเทา-หนองกระด่ี ถึง

กิโลเมตรท่ี 0+200 บริเวณบ้าน

นายไกรลาศ เหรียญทอง ผิวจราจร

กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 200 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 800 ตร.

ม.

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

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

4.11) โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จากกิโลเมตรท่ี 0+000 ถนนลาดยาง 497,000 หมู่ 2 กองช่าง

(แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 2 ทางหลวงสายทุ่งคอก-พระแท่นดงรัง

ถึงกิโลเมตรท่ี 0+255 บริเวณบ้าน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



นางมยุรี ใจเอื้อย ผิวจราจรกว้าง

4.00 เมตร ระยะทางยาว 255 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.

4.12) โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จากกิโลเมตรท่ี 0+000 ถนนลาดยาง 438,000 หมู่ 3 กองช่าง

(แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 3 สายดอนต าลึง-หนองเฝ้า ถึงกิโลเมตร

ท่ี 0+210 บริเวณห้องแถวเพชรมณี

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง

ยาว 210 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

840 ตร.ม.

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

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

4.13) โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จากกิโลเมตรท่ี 0+000 ถนนลาดยาง 499,000 หมู่ 4 กองช่าง

(แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 4 เดิม ถึงกิโลเมตรท่ี 0166 บริเวณบ้าน

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงการ/กิจกรรม

รายละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ



นางปนัสญา หนูไข่ ผิวจราจรกว้าง

6.00 เมตร ระยะทางยาว 166 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 996 ตร.ม.

4.14) โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จากกิโลเมตรท่ี 0+000 ถนนลาดยาง 460,000 หมู่ 5 กองช่าง

(แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 5 สายหนองเป็ดน้ า-หนองสามเกวียน

ถึงกิโลเมตรท่ี 0+220 บริเวณบ้าน

นายจ ารัส มุราชวงษ์ ผิวจราจรกว้าง

4.00 เมตร ระยะทางยาว 220 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม.

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

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

4.15) โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จากกิโลเมตรท่ี 0+000 ถนนลาดยาง 315,000 หมู่ 6 กองช่าง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



(แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 6 เดิม ถึงกิโลเมตรท่ี 0+150 บริเวณ

สะพานดาดคอนกรีตชลประทาน 8 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง

ยาว 150 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

600 ตร.ม.

4.16) โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จากกิโลเมตรท่ี 0+000 ถนนลาดยาง 416,000 หมู่ 7 กองช่าง

(แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 7 เดิม ถึงกิโลเมตรท่ี 0+160 บริเวณ

นายสมพิศ ผิวเกล้ียง ผิวจราจรกว้าง

5.00 เมตร ระยะทางยาว 160 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.

4.17) โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จากกิโลเมตรท่ี 0+000 ถนนลาดยาง 415,000 หมู่ 8 กองช่าง

(แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 8 เดิม ถึงกิโลแมตรท่ี 0+178 บริเวณไร่

นายประเทือง แก้วกันดา ผิวจราจร

กว้าง 4.50 ม. ระยะทางยาว 178 ม.

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 801 ตร.ม.

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

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

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงการ/กิจกรรม

รายละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ



4.18) โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จากกิโลเมตรท่ี 0+000 ถนนลาดยาง 419,000 หมู่ 9 กองช่าง

(แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 9 เดิม ถึงกิโลแมตรท่ี 0+178 บริเวณบ้าน

นายวิสุทธ์ิ จันทร์ลอย ผิวจราจร

กว้าง 4.50 ม. ระยะทางยาว 178 ม.

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 801 ตร.ม.

4.19) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง จากกิโลเมตรท่ี 0+000 แยกถนนลาด 497,000 หมู่ 15 กองช่าง

(แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 15 ยาง หนองบวบหอม-หนองบ่อ ถึง

กิโลเมตรท่ี 0+298 บริเวณไร่ออ้ย

นายประชุม วรคุณพิเศษ หรือมีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 1,490 ตร.ม.

3 โครงการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อ จากกิโลเมตรท่ี 0+000 บริเวณบ้าน 52,800 หมู่ 4 กองช่าง

ถนนกรวด พร้อมสาดเกล่ีย หมู่ 4 นายส ารอง เล้าสมบูรณ์ ถึงกิโลเมตร

ท่ี 2+200 ถนนลาดยางสายทุ่งคอก-

ดอนกอก ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร 

ระยะทางยาว 2,200 ม.หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 250 ลบ.ม.

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



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

4 โครงการติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณสามแยกวัดทับกระดาน ขนาด 300,000 หมู่ 2 กองช่าง

หมู่ 2 3.60x12.00 เมตร

แผนงานการพาณิชย์

1 เปล่ียนสารทรายกรองล้างระบบ หมู่ 3,13,14,17 200,000 หมู่ 3,13,14,17 กองช่าง

กรองถังเก็บน้ าและหอถึงสูง เปล่ียนสารทรายกรองล้างระบบ

พร้อมเช็คอุปกรณ์ระบบสูบน้ า กรองถังเก็บน้ าและหอถึงสูง

บริเวณระบบประปาหมู่บ้าน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ



8

8534800

ก.ค.ส.ค. ก.ย. 797400

200000

500000

10032200

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

พ.ศ.2565



9

เคหะ 1 29,400

2 36,000

ก.ค.ส.ค. ก.ย. 3 30,000

4 269,000

5 361,000

6 72,000

797,400

อุต 1 30,000

2 25,000

3 25,000

4 15,000

5 30,000

6 25,000

7 60,000

8 496,000

พ.ศ.2565



9 416,000

10 356,000

10 11 251,000

12 375,000

13 373,000

ก.ค.ส.ค. ก.ย. 14 416,000

15 420,000

16 497,000

17 416,000

18 497,000

19 438,000

20 499,000

21 460,000

22 315,000

23 416,000

24 415,000

25 419,000

26 497,000

27 52,800

พ.ศ.2565



28 300,000

8,534,800

11

ก.ค.ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565



12

ก.ค.ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565



13

ก.ค.ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565



14

ก.ค.ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565



15

ก.ค.ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565



16

ก.ค.ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565



17

ก.ค.ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565



18

ก.ค.ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565



19

ก.ค.ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565



20

ก.ค.ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565



21

ก.ค.ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565



22

ก.ค.ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565



23

ก.ค.ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565



24

พ.ศ.2565



ก.ค.ส.ค. ก.ย.



2. ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

1 โครงการจ้างเด็กนักเรียนท างาน ค่าบริหารโครงการ เช่น ค่าจ้าง 30,000 อบต.บ่อสุพรรณ ส านักปลัด

แรงงานเด็กนักเรียน ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ท่ีเก่ียวข้อง

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2564สถานท่ี

ด าเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

พ.ศ.2565



แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

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

2 โครงการติดต้ังเสารับ-ส่งสัญญาณ จุดท่ี 1 หมู่ 2 บริเวณบ้านนายมานัด 500,000 หมู่ 2,3,5,7,8,14 ส านักปลัด

หอกระจายข่าวแบบไร้สาย จ าปาเทศ

พร้อมอุปกรณ์ หมู่ 2,3,5,7,8,14 จุดท่ี 2 หมู่ 3 บริเวณระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ 3

จุดท่ี 3 หมู่ 7 บริเวณสามแยกบ้าน

ผู้ใหญ่เกรียง ผิวทองงาม

จุดท่ี 4 หมู่ 14 บริเวณบ้านผู้ใหญ่สุเชาว์

ผาสุก

จุดท่ี 5 หมู่ 5 บ้านหมู่เหนือ

จุดท่ี 6 หมู่ 8 บริเวณส่ีแยกหนองขุย

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

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

3 โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ เพ่ือจ่ายเป็น เงินอุดหนุนให้กับศูนย์ปฏิบัติ 16,000 อ าเภอสองพ่ีน้อง ส านักปลัด

ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ ในการช่วยเหลือประชาชน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอ

สองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงการ/กิจกรรม



แผนงานการศึกษา

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

1 โครการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิม ค่าบริหารโครงการ เช่น ค่าอาหาร, 50,000 อบต.บ่อสุพรรณ กอง

ศักยภาพการปฏิบัติงาน อาหารว่าง,และเคร่ีองด่ืม, ค่าวัสดุและ การศึกษาฯ

อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเก่ียว

ข้อง

2 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม รายจ่ายให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีลักษณะโดย 50,000 อบต.บ่อสุพรรณ กอง

สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามสภาพปกติ การศึกษาฯ

ท่ีมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว ส้ินเปลือง 

หมดไป

3 วัสดุส านักงาน วัสดุส านักงาน 150,000 อบต.+ศพด. กอง

การศึกษาฯ

4 วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุงานบ้านงานครัว 3,938,000 อบต.+ศพด. กอง

การศึกษาฯ

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงการ/กิจกรรม

รายละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ



5 วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 อบต. กอง

การศึกษาฯ

6 วัสดุการศึกษา วัสดุการศึกษา 90,000 ศพด. กอง

การศึกษาฯ

แผนงานการศึกษา 

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

7 วัสดุดับเพลิง วัสดุดับเพลิง 30,000 ศพด. กอง

การศึกษาฯ

8 ก่อสร้างเสาธง ค่าก่อสร้างเสาธงให้กับศูนย์พัฒนา 50,000 ศพด. กอง

เด็กเล็ก การศึกษาฯ

9 ป้ายช่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดท าป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 50,000 ศพด. กอง

การศึกษาฯ

10 ต่อเติม หรือดัดแปลงอาคารหรือ ต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือ 100,000 ศพด. กอง

ส่ิงปลูกสร้างต่างๆ ส่ิงปลูกสร้างต่างๆ การศึกษาฯ

11 อุดหนุนอาหารกลางวัน สพฐ. จ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน สพฐ. 6,500,000 โรงเรียน กอง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ใน ต.บ่อสุพรรณ การศึกษาฯ

แผนงานการศึกษา 

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

12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าอาหาร 1,500,000 ศพด. กอง

การบริหารสถานศึกษา กลางวัน ศพด. ค่าใช้จ่ายในการจัดการ การศึกษาฯ

ศึกษาส าหรับเด็ก 3-5 ปี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



แผนงานสังคมสงเคราะห์

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

1 โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพท่ีดี - จัดกิจกรรมบรรยายอบรมให้ความรู้ 30,000 อบต.บ่อสุพรรณ กอง

ระหว่างสมาชิกในครอบครัว - จัดเวทีประชุม แลกเปล่ียนความรู้ สวัสดิการ

ความคิดเห็นร่วมกัน สังคม

- การแบ่งกลุ่ม ในการด าเนินกิจกรรม

ให้ความรู้

- สรุปประเด็นโดยช้ีให้เห็นความส าคัญฯ

2 โครงการให้ความรู้ความเข้าใจสิทธิ - เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้รู้จักและเข้าในจ 30,000 อบต.บ่อสุพรรณ กอง

คนพิการ ตาม พรบ.ส่งเสริมและ ศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป สวัสดิการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต าบล - อบรมให้ความรู้เก่ียวกับข้อกฎหมาย สังคม

งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงการ/กิจกรรม

รายละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม



บ่อสุพรรณ การเข้าถึงสิทธิคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ

3 โครงการให้ความรู้ความเข้าใจสิทธิ - อบรมให้ความรู้ในเร่ืองของสิทธิ 30,000 อบต.บ่อสุพรรณ กอง

ผู้สูงอายุ ต าบลบ่อสุพรรณ ประโยชน์ของผู้สูงอายุตามกฎหมาย สวัสดิการ

สังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม อาชีพ เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆ 80,000 อบต.บ่อสุพรรณ กอง

เด็ก เยาวชน สตรี เพ่ือพัฒนา ให้สามารน าไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิด สวัสดิการ

คุณภาพชีวิต รายได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สังคม

2 โครงการให้บริการประชาชนจ่ายเบ้ีย ส่งเสริมสนับสนุนในด้านต่างๆ ให้ผู้สูง 450,000 อบต.บ่อสุพรรณ กอง

ยังชีพผู้สูงอายุเคล่ือนท่ี อายุ มีสิทธิได้รับการคุ้มครองและเข้าถึง สวัสดิการ

สวัสดิกรและการช่วยเหลือของรัฐอย่าง สังคม

ท่ัวถึง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



- กิจกรรมให้ความรู้ สาธิต การดูแล

สุขภาพอย่างถูกต้อง

- ประสานหน่วยบริการด้านสาธารณสุข

เพ่ือตรวจคัดกรองและส่งต่อผู้สูงอายุท่ีมี

ปัญหาด้านสุขภาพเข้ารับการรักษา

- ด าเนินการจ่ายเบ้ียยังชีพฯ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

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

8 โครงการส่งเสริมความกตัญญูรู้คุณ เพ่ือส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มี 100,000 อบต.บ่อสุพรรณ กอง

ร่วมท าบุญวันผู้สูงอายุต าบล ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสาน สวัสดิการฯ

บ่อสุพรรณ ประเพณี และสร้างเสริมความสัมพันธ์

อันดีให้เกิดข้ึนในครอบครัว ตลอดจน

การอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ โดยจัด

กิจกรรมให้มีส่วนร่วมในการด าเนิน

กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2564
ท่ี โครงการ/กิจกรรม

รายละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ.2565



แผนงานงบกลาง

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

1 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 24,735,600 อบต.บ่อสุพรรณ กอง

จ านวน 12 เดือน สวัสดิการฯ

2 เบ้ียยังชีพคนพิการ จ่ายเบ้ียยังชีพคนพิการ 5,646,000 อบต.บ่อสุพรรณ กอง

จ านวน 12 เดือน สวัสดิการฯ

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ่ายเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 180,000 อบต.บ่อสุพรรณ กอง

จ านวน 12 เดือน สวัสดิการฯ

พ.ศ.2565
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม

รายละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2564



แผนงานสาธารณสุข

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

1 โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 1. จัดซ้ือสารเคมีเพ่ือก าจัดยุง 350,000 อบต.บ่อสุพรรณ กอง

2. จ้างเหมาแรงงานเพ่ือพ่นหมอกควัน สาธารณสุข

18 หมู่บ้าน

3. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ในการ

ป้องกันโรคไข้เลือดออก

2 โครงการป้องกันโรคไข้หวัดนก 1. จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ใน 30,000 อบต.บ่อสุพรรณ กอง

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม

รายละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม



และโรคระบาดอื่นๆ การป้องกันตนเองจากโรค สาธารณสุข

2. เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรค

ระบาด

3 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและ 1. จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในการ 30,000 อบต.บ่อสุพรรณ กอง

ควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์ ป้องกันตนเองจากโรค สาธารณสุข

พัฒนาเด็กเล็ก 2. เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรค

ระบาด

แผนงานสาธารณสุข

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

4 โครงการวัยเรียน วัยใส รู้ทัน รู้เล่ียง 1. จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในการ 30,000 อบต.บ่อสุพรรณ กอง

ไม่เส่ียง...? ป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศ สาธารณสุข

สัมพันธ์ การป้องกันการติดเช้ือโรคเอดส์

การป้องกันการท้องก่อนวัยอันควร ฯลฯ

5 โครงการสร้างความร่วมมือในการ 1. จัดกิจกรรมรณรงค์การสร้างความ 20,000 อบต.บ่อสุพรรณ กอง

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงการ/กิจกรรม

รายละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ



บริหารจัดการขยะ ร่วมมือในการจัดการกับขยะในชุมชน สาธารณสุข

2. บรรยายอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการ

คัดแยกขยะ และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด

6 โครงการอบรมสร้างเสริมสุขภาวะ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขในเด็ก เยาวชน 30,000 อบต.บ่อสุพรรณ กอง

เพศวิถี เด็ก เยาวชน สตรี และ สตรี และผู้สูงอายุ สาธารณสุข

ผู้สูงอายุ

แผนงานสาธารณสุข

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

7 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 1. ลงพ้ืนท่ีเพ่ือส ารวจจ านวนสุนัข- 80,000 อบต.บ่อสุพรรณ กอง

จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (ส ารวจข้อมูล แมว ท้ังท่ีมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของใน สาธารณสุข

และข้ึนทะเบียนสัตว์ 2 ช่วง) ต าบลบ่อสุพรรณ 18 หมู่บ้าน 

2. ด าเนินการจัดซ้ือวัคซีนและฉีดวัคซีน

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงการ/กิจกรรม

รายละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ



ให้สุนัข-แมว ในระบบ

8 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 1. ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรค 370,000 อบต.บ่อสุพรรณ กอง

จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ พิษสุนัขบ้า สาธารณสุข

2. ด าเนินการจัดซ้ือวัคซีนและฉีดวัคซีน

ให้สุนัข-แมว ตามจ านวนท่ีข้ึนทะเบียน

9 โครงการพระราชด าริด้าน จัดสรรงบประมาณเพ่ืออุดหนุนให้กับ 360,000 อบต.บ่อสุพรรณ กอง

สาธารณสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน จ านวน 18 สาธารณสุข

หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000 บาท

10 โครงการ To be number one 1. กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 50,000 อบต.บ่อสุพรรณ กอง

2. กิจกรรมส่งเสริมการแสดงออก สาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

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

11 โครงการขวดแลกต้นกล้า 1. จัดท าป้ายไวนิลส่ือประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อสุพรรณ กอง

2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในต าบล สาธารณสุข

บ่อสุพรรณน าขวดพลาสติกมาแลก

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงการ/กิจกรรม

รายละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ



ต้นกล้า

3. ติดต่อประสานงานกับกองส่งเสริม

การเกษตรเพ่ือจัดเตรียมต้นกล้า 

(ผักสวนครัว)

12 โครงการป้องกันและดูแลสุขภาพ 1. อบรมให้ความรู้ประชาชนในพ้ืนท่ี 10,000 อบต.บ่อสุพรรณ กอง

จากภัยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 เก่ียวกับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 สาธารณสุข

ไมครอน (PM 2.5) ไมครอน (PM2.5) และการป้องกัน

2. จัดกิจกรมเพ่ือละปัญหาฝุ่นละออง

ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)

แผนงานสาธารณสุข

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

13 โครงการรณรงค์ ป้องกัน แก้ไข 1. อบรมให้ความรู้กับประชาชนในพ้ืนท่ี 150,000 อบต.บ่อสุพรรณ กอง

ปัญหา (โรคระบาด COVID-19) เก่ียวกับโรค (COVID-19) และการ สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ป้องกันโรค

2. รณรงค์ป้องกันโรค  (COVID-19) 

และการฉีดวัคซีน

3. ท าป้ายไวนิล ส่ือประชาสัมพันธ์

14 โครงการอบรมสร้างเครือข่ายอาสา จัดอบรมแกนน าประชาชนในชุมชน 10,000 อบต.บ่อสุพรรณ กอง

สมัครปศุสัตว์ต าบลบ่อสุพรรณ ต าบลบ่อสุพรรณ ให้ได้รับความรู้ สาธารณสุข

ทัศนคติและการปฏิบัติท่ีถูกต้อง

เก่ียวกับเทคนิคการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า

และการคุมก าเนิดสุนัขและแมว

แผนงานสาธารณสุข

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

15 โครงการอาสาสมัครท้องถ่ิน 1.จัดอบรมศึกษาดูงานให้ความรู้เก่ียวกับ 20,000 อบต.บ่อสุพรรณ กอง

รักษ์โลก (อถล.) การจัดการขยะและการใช้ประโยชน์จาก สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ขยะให้กับอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก

(อถล.)/หน่วยงานราชการ/โรงเรียน/

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/วัด/ส านักสงฆ์/

ประชาชนท่ัวไป

2. จัดกิจกรรมเพ่ือให้อาสาสมัครท้องถ่ิน

รักษ์โลก ได้ด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับการ

จัดการขยะ และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวกับ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ

อย่างน้อย ปีละ 6 คร้ัง

16 เงินอุดหนุนส าหรับขับเคล่ือน 1.ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรค 500,000 อบต.บ่อสุพรรณ กอง

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย พิษสุนัขบ้า สาธารณสุข

จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 2.ด าเนินการจัดซ้ือวัคซีนและฉีดวัคซีน

ให้สุนัข-แมวตามจ านวนท่ีข้ึนทะเบียน

แผนงานสาธารณสุข

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

17 เงินอุดหนุนส าหรับส ารวจข้อมูล ฉีดวัคซีนให้สุนัข-แมว ตามจ านวนท่ี 80,000 อบต.บ่อสุพรรณ กอง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



จ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ ข้ึนทะเบียน ในต าบลบ่อสุพรรณ สาธารณสุข

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 18 หมู่บ้าน

คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 2.ข้ึนทะเบียนสุนัข-แมวในระบบ



ก.ค.ส.ค. ก.ย.

ท่ัวไป 1 30,000 3 546,000

3 630,000

3 90,000

3 30,561,600

12 12,478,000

17 2,120,000

41 46,425,600

25

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

พ.ศ.2565



ก.ค.ส.ค. ก.ย.

ท่ัวไป 2 500,000

26

พ.ศ.2565



ก.ค.ส.ค. ก.ย.

ท่ัวไป 3 16,000

546,000

พ.ศ.2565

27



28

ศึกษา 1 50,000

ก.ค.ส.ค. ก.ย.

ศึกษา 2 50,000

ศึกษา 3 150,000

ศึกษา 4 3,938,000

พ.ศ.2565



ศึกษา 5 20,000

ศึกษา 6 90,000

29

ก.ค.ส.ค. ก.ย.

ศึกษา 7 30,000

ศึกษา 8 50,000

ศึกษา 9 50,000

ศึกษา 10 100,000

ศึกษา 11 6,500,000

พ.ศ.2565



30

ก.ค.ส.ค. ก.ย.

ศึกษา 12 1,500,000

12,478,000

พ.ศ.2565



ก.ค.ส.ค. ก.ย.

สงเคราะห์ 1 30,000

สงเคราะห์ 2 30,000

พ.ศ.2565

31



สงเคราะห์ 3 30,000

90,000

ก.ค.ส.ค. ก.ย.

เข้มแข็ง 1 80,000

เข้มแข็ง 2 450,000

32

พ.ศ.2565



#VALUE!

33

เข้มแข็ง 3 100,000

ก.ค.ส.ค. ก.ย. 630,000

พ.ศ.2565



ก.ค.ส.ค. ก.ย.

กลาง 1 24,735,600

กลาง 2 5,646,000

กลาง 3 180,000

30,561,600

พ.ศ.2565

34



ก.ค.ส.ค. ก.ย. สาสุข 1 350,000

สาสุข 2 30,000

พ.ศ.2565

35



สาสุข 3 30,000

ก.ค.ส.ค. ก.ย.

สาสุข 4 30,000

สาสุข 5 20,000

พ.ศ.2565

36



สาสุข 6 30,000

ก.ค.ส.ค. ก.ย.

สาสุข 7 80,000

พ.ศ.2565

37



สาสุข 8 370,000

สาสุข 9 360,000

สาสุข 10 50,000

ก.ค.ส.ค. ก.ย.

สาสุข 11 0

พ.ศ.2565

38



สาสุข 12 10,000

ก.ค.ส.ค. ก.ย.

สาสุข 13 150,000

39

พ.ศ.2565



สาสุข 14 10,000

ก.ค.ส.ค. ก.ย.

สาสุข 15 20,000

40

พ.ศ.2565



สาสุข 16 500,000

ก.ค.ส.ค. ก.ย.

สาสุข 17 80,000

41

พ.ศ.2565



2,120,000



3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

1 โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล ค่าบริหารโครงการ ค่าอาหาร 50,000 หมู่ 1-18 ส านักปลัด

อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ ฯลฯ และอื่นๆท่ีเก่ียวข้อง

2 โครงการอบรมกฎหมาย ค่าบริหารโครงการ ค่าอาหาร 30,000 อบต.บ่อสุพรรณ ส านักปลัด

เพ่ือประชาชน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ ฯลฯ และอื่นๆท่ีเก่ียวข้อง

3 ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกต้ัง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ 600,000 อบต.บ่อสุพรรณ ส านักปลัด

การเลือกต้ังองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

พ.ศ.2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2564



แผนงานบริหารท่ัวไป

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

4 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ ค่าบริหารโครงการ ค่าอาหาร 230,000 อบต.บ่อสุพรรณ ส านักปลัด

จิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อุปกรณ์ ฯลฯ และอื่นๆท่ีเก่ียวข้อง

จังหวัดสุพรรณบุรี ท่ีเก่ียวข้อง

5 โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติ เงินอุดหนุนให้กับศูนย์ปฏิบัติในการ 16,000 อบต.บ่อสุพรรณ ส านักปลัด

การร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ช่วยเหลือประชาชน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัด

สุพรรณบุรี ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ.2565

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงการ/กิจกรรม

รายละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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

1 โครงการขับข่ีปลอดภัย ค่าบริหารโครงการ ค่าอาหาร 30,000 อบต.บ่อสุพรรณ ส านักปลัด

เสริมสร้างวินัยการจราจร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ ฯลฯ และอื่น ๆท่ีเก่ียวข้อง

2 โครงการช่วยเหลือประชาชน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วย 100,000 อบต.บ่อสุพรรณ ส านักปลัด

ผู้ประสบภัย เหลือประชาชนผู้ประสบภัย

3 โครงการป้องกันและแก้ไข ค่าบริหารโครงการ ค่าอาหาร 30,000 อบต.บ่อสุพรรณ ส านักปลัด

ปัญหายาเสพติด รักษาความ อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ

สงบเรียบร้อย และการรักษา อุปกรณ์ ฯลฯ และอื่น ๆท่ีเก่ียวข้อง

ความปลอดภัยของประชาชน

4 โครงการป้องกันและลด ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตาม 20,000 อบต.บ่อสุพรรณ ส านักปลัด

อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล โครงการ ได้แก่ ค่าป้ายประชา

ส าคัญ สัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าตอบแทน

5 โครงการเพ่ิมศักยภาพ ด้านการ ค่าบริหารโครงการ ค่าอาหาร 100,000 อบต.บ่อสุพรรณ ส านักปลัด

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงการ/กิจกรรม

ราบละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ



ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ ฯลฯ และอื่น ๆท่ีเก่ียวข้อง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

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

6 โครงการอบรมกู้ชีพ/กู้ภัย ค่าด าเนินการ ได้แก่ ค่าป้าย 50,000 อบต.บ่อสุพรรณ ส านักปลัด

ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง

และเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร

วัสดุอุปกรณ์ ค่าสถานท่ี ฯลฯ

7 โครงการอบรมจัดต้ัง และ/หรือ ค่าด าเนินการ ได้แก่ ค่าป้าย 150,000 อบต.บ่อสุพรรณ ส านักปลัด

โครงการฝึกอบรมทบทวน ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง

อปพร.อบต.บ่อสุพรรณ และเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร

วัสดุอุปกรณ์ ค่าสถานท่ี ฯลฯ

8 โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ ค่าด าเนินการ ได้แก่ ค่าป้าย 20,000 อบต.บ่อสุพรรณ ส านักปลัด

เก่ียวกับการใช้วิทยุคมนาคม ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง

แบบสังเคราะห์ความถ่ี และเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร

วัสดุอุปกรณ์ ค่าสถานท่ี ฯลฯ

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงการ/กิจกรรม

ราบละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ



9 ปรับปรุงศูนย์ อปพร. เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง 30,000 อบต.บ่อสุพรรณ ส านักปลัด

อบต.บ่อสุพรรณ ศูนย์ อปพร. อบต.บ่อสุพรรณ

10 โครงการก่อสร้างสถานีวัดน้ าฝน เพ่ือจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างสถานี 25,000 อบต.บ่อสุพรรณ ส านักปลัด

แบบแก้วตวง วัดน้ าฝน



ส.ค. ก.ย. 296000

ท่ัวไป 1 50,000 555000

851000

42

พ.ศ.2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี



ส.ค. ก.ย.

ท่ัวไป 2 230,000

ท่ัวไป 3 16,000

296,000

43

พ.ศ.2565



ส.ค. ก.ย.

สงบสุข 1 30,000

สงบสุข 2 100,000

สงบสขุ 3 30,000

สงบสุข 4 20,000

สงบสุข 5 100,000

44

พ.ศ.2565



ส.ค. ก.ย.

สงบสุข 6 50,000

สงบสุข 7 150,000

สงบสุข 8 20,000

45

พ.ศ.2565



สงบสุข 9 30,000

สงบสุข 10 25,000

555,000



4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  และการท่องเท่ียว

แผนงานบริหารท่ัวไป

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

1 โครงการส ารวจข้อมูลภาค ค่าบริหารโครงการ เช่น 200,000 อบต.บ่อสุพรรณ กองคลัง

สนามเพ่ือปรับปรุงระบบ ค่าจ้างแรงงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์

แผนท่ีภาษีและทะเบียน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ี

ทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติ เก่ียวข้อง

ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

พ.ศ.2562 องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อสุพรรณ

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ



ก.ค. ส.ค. ก.ย.

46

พ.ศ.2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี



5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

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

1 โครงการก าจัดวัชพืช ค่าบริหารโครงการ เช่น ค่าอาหาร 50,000 อบต.บ่อสุพรรณ กองส่งเสริม

คลองระบายน  า อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ การเกษตร

อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ท่ีเก่ียวข้อง

2 โครงการเกษตรอนิทรีย์ ค่าบริหารโครงการ เช่น ค่าอาหาร 30,000 อบต.บ่อสุพรรณ กองส่งเสริม

อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ การเกษตร

อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ท่ีเก่ียวข้อง

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2564
ท่ี โครงการ/กิจกรรม

รายละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ.2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี



แผนงานการเกษตร 

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

3 โครงการศูนย์บริการ ค่าบริหารโครงการ เช่น 30,000 อบต.บ่อสุพรรณ กองส่งเสริม

ถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าอาหาร อาหารว่างและ การเกษตร

การเกษตร เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

4 โครงการส่งเสริมการใช้ ค่าบริหารโครงการ เช่น 30,000 อบต.บ่อสุพรรณ กองส่งเสริม

พลังงานทดแทน ค่าอาหาร อาหารว่างและ การเกษตร

เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

5 โครงการส่งเสริมอาชีพ ค่าบริหารโครงการ เช่น 30,000 อบต.บ่อสุพรรณ กองส่งเสริม

เกษตรกรเยาวชนในท้องถ่ิน ค่าอาหาร อาหารว่างและ การเกษตร

เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

6 โครงการส่งเสริมอาชีพ ค่าบริหารโครงการ เช่น 20,000 อบต.บ่อสุพรรณ กองส่งเสริม

เศรษฐกิจพอเพียง ค่าอาหาร อาหารว่างและ การเกษตร

ผักอนิทรีย์ ฯลฯ ตามแนว เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



พระราชด าริ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

แผนงานการเกษตร 

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

7 โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ค่าบริหารโครงการ เช่น 20,000 อบต.บ่อสุพรรณ กองส่งเสริม

ค่าอาหาร อาหารว่างและ การเกษตร

เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

8 โครงการเพาะพันธ์ุกล้าไม้ ค่าบริหารโครงการ เช่น 20,000 อบต.บ่อสุพรรณ กองส่งเสริม

ต าบลบ่อสุพรรณ ค่าอาหาร อาหารว่างและ การเกษตร

เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

9 โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้ ค่าบริหารโครงการ เช่น 200,000 อบต.บ่อสุพรรณ กองส่งเสริม

โคกหนองนาโมเดล ค่าอาหาร อาหารว่างและ การเกษตร

เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงการ/กิจกรรม

รายละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ



แผนงานการเกษตร 

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

10 โครงการเกษตรแนวใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างแหล่ง 100,000 อบต.บ่อสุพรรณ กองส่งเสริม

เรียนรู้เกษตรแนวใหม่ของนักเรียน และโรงเรียน การเกษตร

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา เพ่ือให้มี บ่อสุพรรณวิทยา

ความเข้าใจและทักษะการท า

เกษตรสมัยใหม่ ตามแบบของ

อบต.บ่อสุพรรณ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ก.ค. ส.ค. ก.ย.

50,000

30,000

47

พ.ศ.2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี



ก.ค. ส.ค. ก.ย.

30,000

30,000

30,000

20,000

พ.ศ.2565

48



ก.ค. ส.ค. ก.ย.

20,000

20,000

200,000

พ.ศ.2565

49



ก.ค. ส.ค. ก.ย.

100,000

530,000

50

พ.ศ.2565



6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานบริหารท่ัวไป

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

1 โครงการเฉลิมพระเกียรติ ค่าอาหาร อาหารว่างและ 150,000 อบต.บ่อสุพรรณ ส านักปลัด

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เคร่ืองด่ืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์

มหาวชิราลงกรบดินทรเทพย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานท่ี

วรางกูร ไฟประดับ พลุ เทียนชัย มหรสพต่าง ๆ

2 โครงการเฉลิมพระเกียรติ ค่าอาหาร อาหารว่างและ 50,000 อบต.บ่อสุพรรณ ส านักปลัด

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ เคร่ืองด่ืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์

พระบรมราชินีนาถ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานท่ี

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไฟประดับ พลุ เทียนชัย มหรสพต่าง ๆ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



แผนงานบริหารท่ัวไป 

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

3 โครงการเฉลิมพระเกียรติ ค่าอาหาร อาหารว่างและ 50,000 อบต.บ่อสุพรรณ ส านักปลัด

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา เคร่ืองด่ืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์

พระบรมราชินี ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานท่ี

ไฟประดับ พลุ เทียนชัย มหรสพต่าง ๆ

4 โครงการปกป้องสถาบัน ค่าอาหาร อาหารว่างและ 30,000 อบต.บ่อสุพรรณ ส านักปลัด

ท่ีส าคัญของชาติ เคร่ืองด่ืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานท่ี

ไฟประดับ พลุ เทียนชัย มหรสพต่าง ๆ

5 โครงการวันคล้าย ค่าอาหาร อาหารว่างและ 50,000 อบต.บ่อสุพรรณ ส านักปลัด

วันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม เคร่ืองด่ืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานท่ี

ไฟประดับ พลุ เทียนชัย มหรสพต่าง ๆ

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงการ/กิจกรรม

รายละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

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

1 โครงการแข่งขันกีฬา แข่งขันกีฬาต าบลบ่อสุพรรณ 25,000 อบต.บ่อสุพรรณ กอง

ต าบลบ่อสุพรรณ การศึกษา

2 โครงการแข่งขันกีฬาระหว่าง แข่งขันกีฬาระหว่างอปท. 50,000 ภายในอ าเภอ กอง

อปท.ภายในอ าเภอสองพ่ีน้อง สองพ่ีน้อง การศึกษา

3 โครงการปฏบัติธรรมในวัน ค่าบริหารโครงการ เช่น ค่าอาหาร 100,000 วัด กอง

ส าคัญทางศาสนา อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม การศึกษา

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

4 โครงการจัดงานประเพณี ค่าบริหารโครงการ เช่น ค่า 20,000 อบต.บ่อสุพรรณ กอง

แห่เทียนพรรษา อาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม การศึกษา

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565หน่วย

ด าเนินการ



51

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ท่ัวไป 1 150,000

ท่ัวไป 2 50,000

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

พ.ศ.2565
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ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ท่ัวไป 3 50,000

ท่ัวไป 4 30,000

ท่ัวไป 5 50,000

330,000

พ.ศ.2565
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ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ศาสนา 1 25,000

2 50,000

3 100,000

4 20,000

195,000

พ.ศ.2565



7. ยุทธศาสตร์ด้านนโยบายท่ีส าคัญของรัฐบาล

แผนงานบริหารท่ัวไป

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

1 โครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้าน ค่าบริหารโครงการ เช่น ค่า 30,000 โรงเรียนใน ส านักปลัด

การใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน อาหาร อาหารว่างและเคร่ือง ต าบลบ่อสุพรรณ

(D.E.A.R.) ด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

2 โครงการเยาวชนวัยใสห่างไกล ค่าบริหารโครงการ เช่น ค่า 50,000 โรงเรียนภายใน ส านักปลัด

ยาเสพติด อาหาร อาหารว่างและเคร่ือง ต าบลบ่อสุพรรณ

ด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

3 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ค่าบริหารโครงการ เช่น ค่า 600,000 อบต.บ่อสุพรรณ ส านักปลัด

เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และเพ่ิม อาหาร อาหารว่างและเคร่ือง

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

แผนงานบริหารท่ัวไป

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

4 โครงการอบรมและพัฒนา ค่าบริหารโครงการ เช่น ค่า 200,000 อบต.บ่อสุพรรณ ส านักปลัด

ศักยภาพตามหลักการบริหาร อาหาร อาหารว่างและเคร่ือง

กิจการบ้านเมืองท่ีดี ด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

5 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ ค่าบริหารโครงการ เช่น ค่า 10,000 อบต.บ่อสุพรรณ ส านักปลัด

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร อาหาร อาหารว่างและเคร่ือง

ของราชการ ด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

6 เงินอุดหนุนศูนย์อ านวยการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม 50,000 อบต.บ่อสุพรรณ ส านักปลัด

ป้องกันและปราบปราบจังหวัด โครงการรณรงค์ป้องกันและ

สุพรรณบุรี แก้ไขปัญหายาเสพติดพ้ืนท่ี

จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าปี พ.ศ.

2565

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงการ/กิจกรรม

รายละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ
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ยุทธ 1 36 10,032,200

ยุทธ 2 41 46,425,600

ยุทธ 3 13 851,000

ยุทธ 4 1 200,000

ยุทธ 5 10 530,000

ยุทธ 6 9 525,000

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ยุทธ 7 6 940,000

ท่ัวไป 1 30,000 116 59,503,800

2 50,000

3 600,000

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

พ.ศ.2565



ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 200,000

5 10,000

6 50,000

940,000

55

พ.ศ.2565



แบบ ผด.02/1

1. แผนงานบริหารท่ัวไป

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

1 เก้าอี้ท างาน ชนิดล้อ 5 แฉก เพ่ือจัดซ้ือเก้าอี้ท างาน 4,500 อบต.บ่อสุพรรณ ส านักปลัด

จ านวน 1 ตัว

2 โต๊ะท างาน ชนิดโต๊ะเหล็ก เพ่ือจัดซ้ือโต๊ะท างาน ชนิดโต๊ะเหล็ก 6,500 อบต.บ่อสุพรรณ ส านักปลัด

ขนาด 4.5 ฟุต พร้อมกระจก  มีล้ินชัก 2 ข้าง

จ านวน 1 ตัว

3 รถเข็น เพ่ือจัดซ้ือรถเข็น 2 ล้อ ใช้อเนก 3,000 อบต.บ่อสุพรรณ ส านักปลัด

ประสงค์ฯ 

4 เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 2.2 น้ิว เพ่ือจัดซ้ือ เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ 22,000 อบต.บ่อสุพรรณ ส านักปลัด

ขนาด 2.2 น้ิว จ านวน 2 เคร่ือง

พ.ศ.2565

56

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2564

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565



 แผนงานบริหารท่ัวไป 

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

5 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 17,000 อบต.บ่อสุพรรณ กองคลัง

ขนาด 5 ฟุต  All In One ขนาด 5 ฟุต

6 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 2,500 อบต.บ่อสุพรรณ ส านักปลัด

ขนาด 800 VA (480 Watt)

   แผนงานรักษาความสงบภายใน

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

1 เคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุ 28,000 อบต.บ่อสุพรรณ ส านักปลัด

ชนิดประจ าท่ี 10 วัตต์ VHF/FM ชนิดประจ าท่ี 10 วัตต์

2 ตู้ล็อคเกอร์เหล็ก 9 ประตู เพ่ือจัดซ้ือตู้ล็อคเกอร์เหล็ก 9 10,000 อบต.บ่อสุพรรณ ส านักปลัด

ประตู จ านวน 1 ตู้

หน่วย

ด าเนินการ

สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงการ/กิจกรรม

รายละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงการ/กิจกรรม

รายละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ



    แผนงานเคหะและชุมชน

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

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 22,000 อบต.บ่อสุพรรณ กองช่าง

ประมวลผล โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล

จ านวน 1 เคร่ือง

2 เคร่ืองหาพิกัดด้วยสัญญาณ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองหาพิกัดด้วย 24,500 อบต.บ่อสุพรรณ กองช่าง

ดาวเทียม แบบพกพา สัญญาณดาวเทียม แบบพกพา

จ านวน 1 เคร่ือง

3 ล้อวัดระยะ แบบพับ เพ่ือจัดซ้ือล้อวัดระยะ แบบพับ 20,000 อบต.บ่อสุพรรณ กองช่าง

2 ท่อน จ านวน 1 ตัว

4 เคร่ืองสูบน้ าแบบจุ่มใต้น้ า เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบจุ่ม 54,000 อบต.บ่อสุพรรณ กองช่าง

(ซัมเมิสเบ้ิลป๊ัม) ใต้น้ า (ซัมเมิสเบ้ิลป๊ัม) ขนาด

2 แรงม้า 220V 1 เฟส พร้อม

อุปกรณ์

5 เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อออ่น เพ่ือจัดซ้ือ เคร่ืองตัดหญ้า แบบ 10,900 อบต.บ่อสุพรรณ กองช่าง

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ
ท่ี



ข้อออ่น จ านวน 1 เคร่ือง

    แผนงานเคหะและชุมชน

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

6 เคร่ืองพ่นยา แบบใช้แรงลง ชนิด เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองพ่นยา แบบใช้ 15,000 อบต.บ่อสุพรรณ กองช่าง

สะพายหลัง แรงลง ชนิดสะพายหลัง

จ านวน 1 ตัว

7 เคร่ืองสูบน้ าแบบจุ่มใต้น้ า เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบจุ่ม 60,000 อบต.บ่อสุพรรณ กองช่าง

(ซัมเมิสซิเบ้ิลป๊ัม) ขนาด 5 แรงม้า ใต้น้ า (ซัมเมิสซิเบ้ิลป๊ัม) ขนาด

5 แรงม้า 380 V 3 เฟส พร้อม

อุปกรณ์ จ านวน 2 ตัว

8 เคร่ืองสูบน้ าแบบจุ่มใต้น้ า เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า 70,000 อบต.บ่อสุพรรณ กองช่าง

(ซัมเมิสซิเบ้ิลป๊ัม) ขนาด 5 แรงม้า แบบจุ่มใจ้น้ า (ซัมเมิสซิเบ้ิลป๊ัม)

220V ขนาด 5 แรงม้า  220 V 1 เฟส

พร้อมอุปกรณ์

9 เคร่ืองสูบน้ าแบบจุ่มใต้น้ า (ซัมเมิส เพ่ือจ่ายเป็นเคร่ืองสูบน้ าแบบจุ่ม 135,000 อบต.บ่อสุพรรณ กองช่าง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



เบ้ิลป๊ัม) ขนาด 3 แรงม้า 220 V ใต้น้ า (ซัมเมิสเบ้ิลป๊ัม) ขนาด 3

แรงม้า 220V 1 เฟส พร้อม

อุปกรณ์ จ านวน 5 ตัว

    แผนงานเคหะและชุมชน

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

10 เคร่ืองสูบน้ าหอยโข่ง ขนาด 3 เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าหอยโข่ง 44,000 อบต.บ่อสุพรรณ กองช่าง

แรงม้า ขนาด 3 แรงม้า 220 V แบบมี

หน้าแปลน ท่อทางดูดน้ าเข้า 

3 น้ิว ออก 3 น้ิว พร้อมอุปกรณ์

จ านวน 2 ตัว

     แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

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

1 เก้าอี้ท างาน ชนิดล้อ 5 แฉก เพ่ือจัดซ้ือ เก้าอี้ท างาน ระดับ 4,500 อบต.บ่อสุพรรณ กอง

ผู้บริหารท้องถ่ิน ชนิด 5 แฉก สวัสดิการสังคม

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงการ/กิจกรรม

รายละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงการ/กิจกรรม

รายละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ



มีท้าวแขน มีพิงหลังสูง ปรับสูง-

ต่ าได้ จ านวน 1 ตัว

2 โต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต เพ่ือจัดซ้ือ โต๊ะท างานเหล็ก 6,500 อบต.บ่อสุพรรณ กอง

ขนาด 5 ฟุต จ านวน 1 ตัว สวัสดิการสังคม

     แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

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

3 ขาต้ังล าโพงสนาม เพ่ือจัดซ้ือขาต้ังล าโพงสนาม 5,000 อบต.บ่อสุพรรณ กอง

จ านวน 1 อัน สวัสดิการสังคม

4 ล าโพงสนามพร้อมไมโครโฟน เพ่ือจัดซ้ือล าโพงสนามพร้อม 10,000 อบต.บ่อสุพรรณ กอง

พร้อมอุปกรณ์ ไมโครโฟน พร้อมอุปกรณ์ สวัสดิการสังคม

5 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซ้ือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 17,000 อบต.บ่อสุพรรณ กอง

All in one ส าหรับส านักงาน สวัสดิการสังคม

6 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 5,800 อบต.บ่อสุพรรณ กอง

ขนาด 1 KVA (600 Watts) สวัสดิการสังคม

จ านวน 1 เคร่ือง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



   แผนงานสาธารณสุข

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

1 ตู้เอกสาร 2 ช้ัน 20 ช่อง ตู้เอกสาร 2 ช้ัน 20 ช่อง 3,000 อบต.บ่อสุพรรณ กอง

จ านวน 1 ตู้ สาธารณสุขฯ

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงการ/กิจกรรม

รายละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ



แบบ ผด.02/1

ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565

56

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565



57

ส.ค. ก.ย.

ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565

พ.ศ.2565
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ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565
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ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565
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ส.ค. ก.ย.

ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565

พ.ศ.2565
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ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565



ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565



 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ 
เรื่อง การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

------------------------------------------------------ 

  ตามท่ี องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ ได้จัดทำร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๕ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27 โดยการจัดทำแผนการดำเนินงาน ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือท่ี
ได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ๆ                       
ท่ีต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 26 และข้อ 27 จึงขอประกาศใช้
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ต่อไป 

  ประกาศ ณ วันท่ี  30  กันยายน  พ.ศ. 256๔ 

 
 
    (ลงชื่อ) 

         (นายธนวัน   ตันติเกษตรกิจ) 
              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ 
    
 

 


