
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม หน้า 1 
 

                  

                                                          บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ         แบบ ผด. 02  
                                                แผนการดำเนินงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565             

                                                          องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มมุ             

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนสง่ (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)       

    และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ(Aging) และบริบทโลก (Global Content)              

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนท่ีให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดบั        

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๖. การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม              

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                

แผนงานการศึกษา                 
ลำดับ 

ที ่
แนวทาง 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินงาน 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 

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  โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอน) 

(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้า 53-54)  

(จากขอ้บัญญัติงบประมาณ 2565 หนา้ 
34) 

อุดหนุนค่าจัดการเรียนการ
สอน จำนวน 2 แห่ง 1.ศูนย์
พัฒนาเด็กบ้านเสืออีด่าง 
จำนวน 73,100 บาท  
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
สระสี่มมุ จำนวน 54,400 
บาท 

127,500 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 2 
แห่ง 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(ค่าจดัการเรียน
การสอน)  
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้า 53-54)  
(จากขอ้บัญญัติงบประมาณ 2565 
หน้า 34) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จำนวน 2 แห่ง  

62,150 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
จำนวน 2 
แห่ง 

กอง
การศึกษาฯ 

            



แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม หน้า 2 
 

                                                                                    

 

                                                          บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ         แบบ ผด. 02  
                                                แผนการดำเนินงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565             

                                                          องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มมุ             

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนสง่ (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)       

    และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ(Aging) และบริบทโลก (Global Content)              

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนท่ีให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดบั        

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๖. การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม              
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา                

ลำดับ 
ที ่

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(ค่าอาหาร
กลางวัน) (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 หน้า 58) 
(จากข้อบัญญัติงบประมาณ 
2565 หน้า 35/63) 

สนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้กับโรงเรียน(สพฐ.) 3 
โรงเรียน จำนวน 245 วัน 

358,875 โรงเรียนบ้าน
หนองพงเล็ก 
โรงเรียนวดั
ดอนเตาอิฐ 
โรงเรียนวดั
ราษฏร์วรา
ราม 

กอง
การศึกษาฯ  

            

4 อาหารเสริมนมสำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสระสี่มมุ(จากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 
59) (จากข้อบัญญัติงบประมาณ 

สนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 
แห่ง 

152,490 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
จำนวน 2 
แห่ง 

กอง 
การศึกษาฯ 
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2565 หน้า 36/63) 
                                                                                              511,365                                                                                                                        หน้า 2 

 

 

                  

                                                          บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ         แบบ ผด. 02  

                                               แผนการดำเนินงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565             

                                                          องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มมุ             

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนสง่ (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)       

    และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ(Aging) และบริบทโลก (Global Content)              

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๖. การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม              

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนท่ีให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดบั        

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม              

แผนงานการศึกษา              

ลำดับ 
ที ่

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 อาหารเสริมนมสำหรับโรงเรยีน
สังกัด สพฐ.(จากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 
59) (จากข้อบัญญัติงบประมาณ 
2565 หน้า  36/63) 

สนับสนุนอาหารเสริม 
(นม)ให้กับโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. จำนวน 3 แห่ง
จำนวน 260 วัน                 

869,960 1.โรงเรียนบ้าน
หนองพงเล็ก 
2.โรงเรียนวัด
ดอนเตาอิฐ 
3.โรงเรียนวัด
ราษฏร์วราราม 

กอง
การศึกษาฯ 

            

5 โครงการอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันโรงเรยีนสังกัดสำนักงาน

สนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันโรงเรยีนในสังกัด

1,906,800 โรงเรียนบ้าน
หนองพงเล็ก 

กอง
การศึกษาฯ 
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เขตพื้นท่ีการศึกษา (สพฐ.) (จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้า 58) (จากข้อบัญญัติ
งบประมาณ 2565 หน้า  
38/63) 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (สพฐ.) 3 แห่ง 
จำนวน 200 วัน 

โรงเรียนวดัดอน
เตาอิฐ 
โรงเรียนวดั
ราษฏร์วราราม 

 

                                                                                         2,776,760                                                                                                                                     หน้า                                                                      

                  

                                                          บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ         แบบ ผด. 02  

                                               แผนการดำเนินงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565             

                                                          องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มมุ             

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนสง่ (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)       

    และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ(Aging) และบริบทโลก (Global Content)              

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนท่ีให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดบั        

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๖. การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม              

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา                

ลำดับ 
ที ่

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนอง
พงเล็กตามโครงการจัดหาครูผูส้อน
และบุคลากรเสรมิเพื่อการพัฒนา
โรงเรียน(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 หน้า 57) (จาก
ข้อบัญญัติงบประมาณ 2565 หน้า  
38/63) 

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หนองพงเล็กจัดหา
ครูผูส้อน  

144,000 โรงเรียนบ้าน
หนองพงเล็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 

           



แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม หน้า 5 
 

7 โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดดอน
เตาอิฐตามโครงการจัดจา้งบุคลากร
ช่ัวคราว(ครูจ้างสอน) (จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้า 57) (จากข้อบัญญัติ
งบประมาณ 2565 หน้า  39/63)  

อุดหนุนโรงเรียนบ้านวัด
ดอนเตาอิฐ จัดหาครูจ้าง
สอน 

144,000 โรงเรียนวดัดอน
เตาอิฐ 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 

           

                                                                                 288,000                                                                                                                          หน้า 

 

 

                  

                                                          บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ         แบบ ผด. 02  

                                               แผนการดำเนินงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565             

                                                          องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มมุ             

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนสง่ (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)       

    และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ(Aging) และบริบทโลก (Global Content)              

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนท่ีให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดบั        

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๖. การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม              

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                

แผนงานการศึกษา                 

ลำดับ 
ที ่

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัด
ราษฎร์วรารามตามโครงการพัฒนา
วิชาการปฐมวัย(จากแผนพัฒนา

อุดหนุนโรงเรียนวัด
ราษฎร์วราราม บุคลากร
ด้านปฐมวัย 

144,000 โรงเรียนวดั
ราษฎร์วราราม 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 
 

           



แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม หน้า 6 
 

ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 
57) (จากข้อบัญญัติงบประมาณ 
2565 หน้า  39/63) 
                                                                                   2,88,000                                                                                                                                          หน้า 4 

 

 

 

 

 

                  

                                                       บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ         แบบ ผด. 02  

                                            แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             

                                                       องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมุ่ม             

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนสง่ (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)       

    และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ(Aging) และบริบทโลก (Global Content)              

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนท่ีให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดบั        

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๖. การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม              

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ                 

ลำดับ 
ที ่

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 โครงการงานวันสำคัญ(จาก เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัด 30,000 ตำบลสระสี่มมุ สำนักปลดั             



แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม หน้า 7 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้า 63) (จากข้อบัญญัติ
งบประมาณ 2565 หน้า  48/63) 

กิจกรรมในการจัดงานของ
ทางราชการ เช่น วันปิยะ
มหาราช วันสมเด็จพระนาง
เจ้าอินทรศักดิ์ศจีพระวรราช
ชายาในพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  

 

2 โครงการเฉลิมพระเกยีรตสิมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินี(จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้า 64) (จากข้อบัญญัติ
งบประมาณ 2565 หน้า  48/63) 
 

เพื่อใช้จ่ายโครงการเฉลิม
พระเกียรตสิมเด็จพระนาง
เจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

25,000 ตำบลสระสี่มมุ สำนักปลดั  
 
 

           

                                                                                   55,000                                                                                                                                          หน้า  

 

 

                  

                                                       บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ         แบบ ผด. 02  

                                            แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             

                                                       องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมุ่ม             

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนสง่ (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)       

    และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ(Aging) และบริบทโลก (Global Content)              

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนท่ีให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดบั        

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๖. การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม              

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ                 



แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม หน้า 8 
 

ลำดับ 
ที ่

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว(จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้า 64) (จากข้อบัญญัติ
งบประมาณ 2565 หน้า  49/63) 

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัด
กิจกรรมในโครงการวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เช่น ค่าผ้า
ประดับตกแต่ง ค่าสมุดลง
นาม ค่าจ้างไฟประดับ 
ฯลฯ 

80,000 ตำบลสระสี่มมุ สำนักปลดั  
 

           

                                                                                   80,000                                                                                                                    หน้า  

 

 

 

                  

                                                          บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ         แบบ ผด. 02  

                                               แผนการดำเนินงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565             

                                                          องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มมุ             

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนสง่ (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)       

    และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ(Aging) และบริบทโลก (Global Content)              

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนท่ีให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดบั        

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๖. การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะ              

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านการบริการสาธารณะ                



แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม หน้า 9 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                 

ลำดับ 
ที ่

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี หมู่ที่ 
1,3,4,22 บริเวณคลองวัดลาด
ปลาเค้า ถึง คลองเจริญสุข(จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 5 ปี พ.ศ.
2564 หน้า 15 ) (จาก
ข้อบัญญัติงบประมาณ 2565 
หน้า  53/63)  

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 2,510 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือรวมพื้นทีผ่ิวจราจรไม่
น้อยกว่า 7,530 ตารางเมตร ไมม่ี
ไหล่ทาง พร้อมตีเส้น รายละเอียด
ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมตดิตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

4,243,300 หมู่ที่ 1 บ้านสระ
,หมู่ที่ 3 บ้านไผ่
คอย,หมู่ที่ 4 บ้าน
ไผส่งครามและหมู่
ที่ 22 บ้านไผ่ทอง 

กองช่าง  
 
 

           

                                                                                        4,243,000                                                                                                                                          หน้า  

 

 

 

 

                  

                                                          บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ         แบบ ผด. 02  

                                               แผนการดำเนินงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564             

                                                          องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มมุ             

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนสง่ (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)       

    และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ(Aging) และบริบทโลก (Global Content)              

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนท่ีให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดบั        



แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม หน้า 10 
 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๖. การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะ              

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านการบริการสาธารณะ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              

ลำดับ 
ที ่

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี หมู่ที่ 19 
บริเวณต่อจากถนนลาดยางเดิม 
หมู่ที่ 19 เช่ือมต่อตำบลสระ
พัฒนา(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5 ปี พ.ศ.2564 หน้า 13) 
(จากข้อบัญญัติงบประมาณ 
2565 หน้า  54/63)  

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิ
กคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 440 เมตร หนา 0.05 
หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,760 ตารางเมตร ไมม่ีไหล่ทาง 
พร้อมตีเส้น พร้อมก่อสร้าง
กำแพงแสนกันดิน 2 จุด จดุที่ 1 
กว้าง 1.50 เมตร ยาว 14 เมตร 
สูง 1.00 เมตร จดุที่ 2 กว้าง 
1.50 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 
1.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ 
อบต.กำหนด  พร้อมตดิตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 

1,022,900 หมู่ที่ 19 บ้าน
หนองพงกลาง 

กองข่าง  
 
 

           

                                                                                1,022,900                                                                                                                       หน้า 6 

 

                  

                                                          บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ         แบบ ผด. 02  

                                               แผนการดำเนินงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564             

                                                          องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มมุ             

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนสง่ (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)       



แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม หน้า 11 
 

    และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ(Aging) และบริบทโลก (Global Content)              

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนท่ีให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดบั        

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๖. การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะ              

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านการบริการสาธารณะ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              

ลำดับ 
ที ่

ที ่

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัทล์ติกคอนกรตี หมู่ที่ 8 
บริเวณสะพานวัดดอนเตาอิฐ 
เชื่อมต่อคลองตำบลดอนข่อย(จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 5 ปี พ.ศ.
2564 หน้า 14) (จากข้อบัญญัติ
งบประมาณ 2565 หน้า  
55/63) 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 625 เมตร 
หนา 0.05 หรือรวมพื้นท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 1,875 
ตารางเมตร ไม่มไีหล่ทาง 
พร้อมตีเส้น รายละเอียดตาม
แบบ อบต.กำหนด  พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการ 

1,065,300    หมู่ที่ 8  
บ้านดอนเล็ก 

กองช่าง  
 

           

                                                                            1,065,300                                                                                                                           หน้า 7 

 

 

 

 

                  

                                                          บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ         แบบ ผด. 02  



แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม หน้า 12 
 

                                               แผนการดำเนินงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565             

                                                          องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มมุ             

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนสง่ (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)       

    และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ(Aging) และบริบทโลก (Global Content)              

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนท่ีให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดบั        

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๖. การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะ              

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านการบริการสาธารณะ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                

ลำดับ 
ที ่

ที ่

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี หมู่ที่ 5 
บริเวณต่อจากคลองเดิม ถึง
บริเวณสะพานข้ามคลองวัด
ราษฏรภ์ิรมย์วราราม(จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 5 ปี พ.ศ.
2564 หน้า 11) (จากข้อบัญญัติ
งบประมาณ 2565 หน้า  
55/63) 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 167 เมตร 
หนา 0.05 หรือรวมพื้นท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 668 
ตารางเมตร ไม่มไีหล่ทาง 
พร้อมตีเส้น รายละเอียดตาม
แบบ อบต.กำหนด  พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการ 

    372,360 หมู่ที่ 5 
บ้านไผโ่ทน 

กองข่าง  
 
 

           

                                                                             372,360                                                                                                                              หน้า 8 

 

 

 

 



แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม หน้า 13 
 

                  

                                                          บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ         แบบ ผด. 02  

                                               แผนการดำเนินงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564             

                                                          องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มมุ             

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนสง่ (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)       

    และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ(Aging) และบริบทโลก (Global Content)              

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนท่ีให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดบั        

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๖. การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะ              

    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านการบริการสาธารณะ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                

ลำดับ 
ที ่

ที ่

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 โครงการซ่อมสร้างถนนลาด ยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี หมู่ที่ 2,13 
บริเวณต่อจากของเดิม (บ้านนาย
นาวิน บุญยัง)ถึงเชื่อมต่อถนน 
คสล. หมู่ที่ 13(จากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 5 ปี พ.ศ.2564 
หน้า 12) (จากข้อบัญญัติ
งบประมาณ 2565 หน้า  
56/63) 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 512 เมตร หนา 0.05 หรือ
รวมพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
2,048 ตารางเมตร ไมม่ีไหล่ทาง 
พร้อมตีเส้น รายละเอียดตามแบบ 
อบต.กำหนด  พร้อมตดิตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 

859,000 หมู่ที่ 2 บ้าน
โคกและหมู่ที่ 
13 บ้านโคก
โกโคกแย ้

กองช่าง  
 
 

           

                                                                          859,000                                                                                                                              หน้า  

 

 



แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม หน้า 14 
 

 

                  

                                                          บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ         แบบ ผด. 02  

                                               แผนการดำเนินงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564             

                                                          องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มมุ             

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนสง่ (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)       

    และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ(Aging) และบริบทโลก (Global Content)              

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนท่ีให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดบั        

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๖. การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านการบริการสาธารณะ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              

ลำดับ 
ที ่

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี หมู่ที่ 6 
และหมู่ที่ 24 (จากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 5 ปี พ.ศ.2564 
หน้า 19) (จากข้อบัญญัติ
งบประมาณ 2565 หน้า  
57/63) 
 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต 1.บริเวณบ้านนายธงชัย 
นักวิฬา ถึงเชื่อมต่อถนนดอนเตาอฐิ-
เกาะไผ่เถื่อน ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 229 เมตร หนา 0.05 
2.บรเิวณสามแยก ถึงบ้านนายอุดม 
สระทองมี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 299 เมตร หนา 0.05 เมตร
พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ข้าม
ถนนลาดยางฯบริเวณหน้าบ้านนาง
แปรง น้ำหอม ขนาดท่อ คสล.0.40 
เมตร  กว้าง 7.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด  

1,097,000 หมู่ 6 บ้าน
เสืออีด่าง และ
หมู่ที่ 24 บ้าน
เจริญสุข 

กองช่าง  
 

           



แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม หน้า 15 
 

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 

                                                                                      1,097,000                                                                                                                                          หน้า  

                  

                                                          บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ         แบบ ผด. 02  

                                               แผนการดำเนินงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564             

                                                          องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มมุ             

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนสง่ (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)       

    และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ(Aging) และบริบทโลก (Global Content)              

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนท่ีให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดบั        

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๖. การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม              

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ด้านสังคม                

แผนงานการรักษาความสงบภายใน                 

ลำดับ 
ที ่

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน เช่น ค่าป้ายไว
นิล ฯลฯ 

50,000 ตำบลสระสี่มมุ สำนักปลดั             

2 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัต ิ
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 หน้า 5) 
(จากข้อบัญญัติงบประมาณ 
2565 หน้า26/63 

เป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติ (ค่าวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารวางและเครื่องดื่ม
ฯลฯ) 

20,000 โรงเรียนการบิน 
หรือตำบลสระสีมุ่ม 

สำนักปลดั             

                                                                       70,000                                                                                                                                    หน้า  



แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม หน้า 16 
 

 

 

 

 

                                                บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ     

 

    แบบ ผด. 02 

                                     แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     

 

       

                                                 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมุ่ม     

 

       

 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนสง่ (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)      

    และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ(Aging) และบริบทโลก (Global Content)       
 

       

     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนท่ีให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดบั       

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคม        

 

       

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ด้านสังคม         

 

       

แผนงานงบกลาง                 

ลำดับ 
ที ่

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม (จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้า ...) 
(จากข้อบัญญัติงบประมาณ 
2565 หน้า1/63 

เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างใน
อัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง 

     302,000 ตำบลสระสี่มมุ สำนักปลดั             

2 เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน(จากแผนพัฒนา

เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทนกรณลีูกจ้างประสบ

12,100 ตำบลสระสี่มมุ สำนักปลดั             
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ท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้า ...) (จาก
ข้อบัญญัติงบประมาณ 
2565 หน้า1/63 

อันตราย เจ็บป่วยฯลฯ  

                                                                        303,210                                                                                                                                 หน้า  

 

 

 

                                                บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ     

 

    แบบ ผด. 02 

                                     แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     

 

       

                                                 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมุ่ม     

 

       

 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนสง่ (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)      

    และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ(Aging) และบริบทโลก (Global Content)       
 

       

     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนท่ีให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดบั       

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคม        

 

       

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ด้านสังคม 
แผนงานงบกลาง         

 

       

ลำดับ 
ที ่

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้า 141) 
(จากข้อบัญญัติงบประมาณ 
2565 หน้า1/63 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะหผ์ู้สูงอาย ุ

 
 13,810,800 ตำบลสระสี่มมุ สำนักปลดั             
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4 เบี้ยยังชีพความพิการ(จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้า 141) 
(จากข้อบัญญัติงบประมาณ 
2565 หน้า2/63  

เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะหผ์ู้พิการ 2,738,400 ตำบลสระสี่มมุ สำนักปลดั             

5 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์(จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้า 141) 
(จากข้อบัญญัติงบประมาณ 
2565 หน้า2/63 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะหผ์ู้ป่วย
เอดส ์

42,000 ตำบลสระสี่มมุ สำนักปลดั             

                                                                                16,591,200                                                                                                                    หน้า                                                                                                                                             

 

                                               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ     

 

    แบบ ผด. 02 

                                    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     

 

       

                                                องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมุ่ม     

 

       

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนสง่ (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)      

    และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ(Aging) และบริบทโลก (Global Content)       
 

       

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนท่ีให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดบั       

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคม        

 

       

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ด้านสังคม 
แผนงานงบกลาง         

 

       
 

ลำดับ 
ที ่

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
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6 เงินสำรองจ่าย(จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้า ...) 
(จากข้อบัญญัติงบประมาณ 
2565 หน้า3/63 

เพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉินท่ีมสีาธารณภยั 
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน หรือท่ีคาดว่าจะเกิดสา
ธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อ
บรรเทาปญัหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวม 

1,600,000 ตำบลสระสี่มมุ สำนักปลดั             

                                                                               1,600,000                                                                                                                   หน้า 

 

 

 

 

 

                                                บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ     

 

    แบบ ผด. 02 

                                     แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     

 

       

                                                 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมุ่ม     

 

       

 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนสง่ (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)      

    และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ(Aging) และบริบทโลก (Global Content)       
 

       

     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนท่ีให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดบั       

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคม        

 

       

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ด้านสังคม 
แผนงานงบกลาง         

 

       

ลำดับ 
ที ่

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

7 เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บำนาญ(ช.ค.บ.) (จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้า ....) 
(จากข้อบัญญัติงบประมาณ 
2565 หน้า3/63 

เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับ
บำนาญ (ช.ค.บ.)  

18,500 ตำบลสระสี่มมุ สำนักปลดั             

8 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.) (จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้า ....) 
(จากข้อบัญญัติงบประมาณ 
2565 หน้า4/63 

เพื่อช่วยเหลือเงินกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(ก.บ.ท.) 

640,000 ตำบลสระสี่มมุ สำนักปลดั             

                                                                                  658,500                                                                                                                     หน้า 

 

 

                                                บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ     

 

    แบบ ผด. 02 

                                     แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     

 

       

                                                 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมุ่ม     

 

       

 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนสง่ (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)      

    และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ(Aging) และบริบทโลก (Global Content)       
 

       

     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนท่ีให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดบั       

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคม        

 

       

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ด้านสังคม         
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แผนงานงบกลาง 

ลำดับ 
ที ่

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ(จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้า ....) 
(จากข้อบัญญัติงบประมาณ 
2565 หน้า4/63  

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 200,000 ตำบลสระสี่มมุ สำนักปลดั             

10  เงินช่วยค่าทำศพ
ข้าราชการ/พนักงาน(จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้า ...) 
(จากข้อบัญญัติงบประมาณ 
2565 หน้า5/63  

เพื่อช่วยเหลือค่าทำศพสำหรับ
พนักงานส่วนตำบลและผู้รับบำนาญ 

59,400 ตำบลสระสี่มมุ สำนักปลดั             

                                                                                  259,400                                                                                                                   หน้า 

 

 

                                                บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ     

 

    แบบ ผด. 02 

                                     แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     

 

       

                                                 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมุ่ม     

 

       

 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนสง่ (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)      

    และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ(Aging) และบริบทโลก (Global Content)       
 

       

     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนท่ีให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดบั       
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคม        

 

       

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ด้านสังคม 
แผนงานงบกลาง         

 

       

ลำดับ 
ที ่

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 เงินช่วยเหลือค่าทำศพ
พนักงานจ้าง(จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้า ...) 
(จากข้อบัญญัติงบประมาณ 
2565 หน้า5/63  

เพื่อช่วยเหลือค่าทำศพสำหรับ
พนักงานจ้าง 

   27,000 ตำบลสระสี่มมุ สำนักปลดั             

12 เงินช่วยเหลือค่าทำศพ
ลูกจ้างประจำ(จากแผน 
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้า ...) (จาก
ข้อบัญญัติงบประมาณ 
2565 หน้า5/63  

เพื่อช่วยเหลือค่าทำศพสำหรับ
พนักงานจ้าง 

   63,030 ตำบลสระสี่มมุ สำนักปลดั             

                                                                                    90,030                                                                                                                     หน้า 

 

 

                 

                                                          บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ         แบบ ผด. 02 

                                            แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565            

                                                        องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม             



แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม หน้า 23 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนสง่ (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)      

    และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ(Aging) และบริบทโลก (Global Content)              

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนท่ีให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดบั       

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี              

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี               

แผนงานบริหารงานท่ัวไป                

 
ลำดับ 

ที ่

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
(จากแผน พัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 หน้า 
....) (จากข้อบัญญัติ
งบประมาณ 2565 หน้า
13/63 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น 

500,000 ตำบลสระสี่มมุ สำนักปลดั             

12 โครงการจดัเวทีประชาคม
เพื่อจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(จากแผน พัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
หน้า 290) (จากข้อบัญญตัิ
งบประมาณ 2565 หน้า
14/63  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัโครงการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ ฯลฯ 

50,000 ตำบลสระสี่มมุ สำนักปลดั             

                                                                                     550,000                                                                                                                  หน้า                        

 

                                                          บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ         แบบ ผด. 02 



แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม หน้า 24 
 

                                            แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565            

                                                        องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม             

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนสง่ (Transport), เมืองหลวง
แห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)  
    และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ(Aging) และบริบทโลก (Global Content) 
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนท่ีให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ 
สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางสงัคม ยกระดับคุณภาพการศึกษา และบรหิารจดัการ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคม 

     

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ด้าน การพัฒนาด้านสังคม               

แผนงานรักษาความสงบภายใน                

 
ลำดับ 

ที ่

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 โครงการฝึกอบรม
คณะกรรมการประจำหน่วย
เลือกตั้งและเจ้าหนา้ที่รักษา
ความปลอดภัยในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลและนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล
(จากแผน พัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565  หน้า 
292) (จากข้อบัญญตัิ
งบประมาณ 2565 หน้า
14/63  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ฝึกอบรมคณะกรรมการประจำ
หน่วยเลือกตั้งและเจา้หน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัยในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วน
ตำบลและนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล เช่น ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวิทยากร 
ฯล 

70,000 ตำบลสระสี่มมุ สำนักปลดั             



แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม หน้า 25 
 

                                                                                    70,000                                                                                                                   หน้า                                                               

                                            บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ         แบบ ผด. 02  

                               แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564             

                                           องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มมุ              

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนสง่ (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)       

    และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ(Aging) และบริบทโลก (Global Content)               

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนท่ีให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดบั        

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคม                

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ด้านสังคม                 

แผนงานสาธารณสุข                 

ลำดับ 
ที ่

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15 ค่าสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสตัว์(จากแผน 
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หนา้ 224) (จาก
ข้อบัญญัติงบประมาณ 
2565 หน้า40/63 

ค่าสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสตัว์ในโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

12,198 ตำบลสระสี่มมุ สำนักปลดั             



แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม หน้า 26 
 

16 โครงการควบคมุและป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก(จากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
หน้า 225) (จากข้อบัญญตัิ
งบประมาณ 2565 หน้า
40/63 

เพื่อใช้จ่ายในโครงการควบคมุและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก เช่น น้ำยาพ่นหมอก
ควัน ทรายอะเบท ฯลฯ 

100,000 ตำบลสระสี่มมุ สำนักปลดั             

                                                                                  112,198                                                                                                                    หน้า 

 

                                            บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ         แบบ ผด. 02  

                               แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             

                                           องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มมุ              

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนสง่ (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)       

    และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ(Aging) และบริบทโลก (Global Content)               

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนท่ีให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดบั        

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคม                

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ด้านสังคม                 

แผนงานสาธารณสุข                 

ลำดับ 
ที ่

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

17 โครงการควบคมุและป้องกัน
โรคตดิต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรค
อุบัติซ้ำ(จากแผน พัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ควบคุมและป้องกันโรคตดิต่อ
ฯลฯ เช่น เวชภณัฑ์ วัสดุ

100,000 ตำบลสระสี่มมุ สำนักปลดั             



แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม หน้า 27 
 

พ.ศ.2561-2565 หน้า 259) 
(จากข้อบัญญัติงบประมาณ 
2565 หน้า40/63 

อุปกรณ์ฯลฯ 

18 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
(จากแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้า 224) 
(จากข้อบัญญัติงบประมาณ 
2565 หนา้ 41/63 

เพื่อจ่ายในโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบ้า เช่น ค่าวัคซีน ฯลฯ 

60,990 ตำบลสระสี่มมุ สำนักปลดั             

 
 
 
 

                                                                                  160,990                                                                                                                                             หน้า 

  
                                           บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ         แบบ ผด. 02  

                               แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             

                                           องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มมุ              

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนสง่ (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)       

    และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ(Aging) และบริบทโลก (Global Content)               

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนท่ีให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดบั        

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคม                

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ด้านสังคม                  

แผนงานสาธารณสุข                 

ลำดับ 
ที ่

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

17 อุดหนุนคณะกรรมการ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน 480,000 ตำบลสระสี่มมุ สำนักปลดั             



แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม หน้า 28 
 

หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-24 
(จากแผน พัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หนา้ 33-34) 
(จากข้อบัญญัติ
งบประมาณ 2565 
หน้า 41/63 
 
 

ตามแนวทางโครงการพระราชดำรดิ้าน
สาธารณสุขให้แก่กรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 1-24 
1.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเตา้นมจำนวน 5,000 บาท 
2.โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 
5,000 บาท 
3.โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพติด To 
Be Number One(ศูนยเ์พื่อนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน/
ชุมชน)ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี จำนวน 5,000 บาท 

                                                                                            

 

                                            บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ         แบบ ผด. 02  

                                 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             

                                             องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมุ่ม              

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนสง่ (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)       

    และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ(Aging) และบริบทโลก (Global Content)               

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนท่ีให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดบั        

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคม                

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ด้านสังคม                  

แผนงานสาธารณสุข                 

ลำดับ 
ที ่

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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



แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม หน้า 29 
 

. 

 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-24 
(จากแผน พัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หนา้ 33-34) 
(จากข้อบัญญัติ
งบประมาณ 2565 
หน้า 41/63 
 
 

4.โครงการส่งเสรมิโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของสมเดจ็กนษิฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี จำนวน 5,000 บาท 

 ตำบลสระสี่มมุ สำนักปลดั             

                                                                                        480,000                                                                                                            หน้า 

 

 

 

                     

                                               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ         แบบ ผด. 02     

                                      แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                

                                                 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมุ่ม                 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนสง่ (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)          

    และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ(Aging) และบริบทโลก (Global Content)                  

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนท่ีให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดบั            

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ เพิ่มรายไดล้ดรายจ่าย ลดปญัหาครัวเรือนและสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก            

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว                



แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม หน้า 30 
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว                   

แผนงานเคหะและชุมชน                    

ลำดับ 
ที ่

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

18 โครงการบริหารจัดเก็บ
สิ่งปฏิกูลมูลฝอย(จาก
แผน พัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 
หน้า 275) (จาก
ข้อบัญญัติงบประมาณ 
2565 หนา้ 45/63 

 
  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการบรหิาร
จัดเก็บสิ่งปฏิกูลมลูฝอย เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหารว่าง ฯลฯ 

30,000 ตำบลสระสี่มมุ สำนักปลดั             

                                                                                     30,000                                                                                                               หน้า 

 

 

                    

                                                     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ         แบบ ผด. 02    

                                          แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565               

                                                     องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมุ่ม                

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนสง่ (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)         

    และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ(Aging) และบริบทโลก (Global Content)                 



แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม หน้า 31 
 

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนท่ีให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดบั          

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3. การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ด ี                

6. ยุทธศาสตร์การบริหาจัดการบา้นเมืองท่ีด ี                   

    6.2 แผนงานเคหะและชุมชน                   

ลำดับ 
ที ่

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 โครงการ อบต.สระสีมุ่ม 
สัมพันธ์(จากแผน 
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้า 
301) (จากข้อบัญญตัิ
งบประมาณ 2565 
หน้า 47/63 

เพื่อใช้จ่ายในโครงการ อบต.สระสีมุ่ม 
สัมพันธ์ เช่น ค่าเช่าเก้าอี้ ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ฯลฯ 

5,000 ตำบลสระสี่มมุ สำนักปลดั             

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
(จากแผน พัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 หน้า 
74) (จากข้อบัญญัติ
งบประมาณ 2565 หน้า 
47/63  

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าโครงการฝึกอบรม
อาชีพ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าป้าย ฯลฯ 

3,000 ตำบลสระสี่มมุ สำนักปลดั             

                                                                                       8,000                                                                                                                 หน้า 

 

 
                

                                                          บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ          แบบ ผด. 02 

                                               แผนการดำเนินงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565            



แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม หน้า 32 
 

                                                          องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มมุ            

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนสง่ (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)      

    และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ(Aging) และบริบทโลก (Global Content)             

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนท่ีให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดบั       

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ              

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ               

แผนงานการเกษตร                

ลำดับ 
ที ่

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัยและไดม้าตรฐาน
(จากแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้า 72) (จาก
ข้อบัญญัติงบประมาณ 2565 
หน้า 58/63 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมการผลติสินค้าปลอดภัย
และได้มาตรฐาน เช่น ค่าป้ายไว
นิล ค่าอาหารฯลฯ 

15,000 ตำบลสระสี่มมุ สำนักปลดั             

2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำรสิมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรม
ราชกุมารี(จากแผน พัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565เพิ่มเติม ครั้งท่ี 
5 พ.ศ.2564 หน้า 9) (จาก
ข้อบัญญัติงบประมาณ 2565 
หน้า 59/63 

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ เช่นค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่าง ฯลฯ 

30,000 ตำบลสระสี่มมุ สำนักปลดั             

                                                                                                        45,000                                                                                                                                 หน้า 

                                                          บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ          แบบ ผด. 02 



แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม หน้า 33 
 

                                               แผนการดำเนินงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565            

                                                          องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มมุ            

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนสง่ (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)      

    และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ(Aging) และบริบทโลก (Global Content)             

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนท่ีให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดบั       

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ              

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ               

แผนงานการเกษตร                

ลำดับ 
ที ่

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากร
ธรรมชารติและสิ่งแวดล้อม(จาก
แผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หนา้ 277) (จาก
ข้อบัญญัติงบประมาณ 2565 
หน้า 61/63 

 

เพื่อใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ค่า
ขุดลอกผักตบชวา ฯลฯ 

50,000 ตำบลสระสี่มมุ สำนักปลดั             

                                                                                                       50,000                                                                                                                                หน้า 


