
 

 

  

 

 



 

คํานํา 
 

  กระทรวงมหาดไทย ไดแจงซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.
2561 – พ.ศ.2564) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 กําหนดใหแผนพัฒนาทองถ่ินมีระยะเวลาสี่ป เพ่ือให
สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดท่ีกําหนดไวใหมีระยะเวลาสี่ป 

  แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) หมายรวมถึงยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ประกอบดวยรายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ ซ่ึงในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ไดมีการทบทวน เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง โดยไดผานกระบวนการ
ประชาคมทองถ่ินเพ่ือสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน และชุมชน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน               
ไดทบทวนโครงการท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินใหเปนปจจุบัน เพ่ือการนําไปเปนกรอบและแนวทางในการขอ
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมในแตละปงบประมาณในชวงของ
แผนนั้น รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป 

  องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ขอขอบคุณผูแทนประชาคมหมูบาน ชุมชน และตําบล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา คณะกรรมการพัฒนา             
การจัดทําแผนองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ผูนําชุมชน สวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ และทุกภาคสวน
ในประชาสังคมทุกทานท่ีไดใหขอมูล เสนอความคิดเห็น รวมตัดสินใจ รวมรับประโยชน เพ่ือเปนแนวทางในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 จนสําเร็จตามวัตถุประสงคในครั้งนี ้         
เปนอยางดียิ่ง 
 
 
 

งานนโยบายและแผน  
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 
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แบบ ผ.01  สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน       4 
แบบ ผ.02  สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สวนราชการ   36 
  รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน  
แบบ ผ.06  สําหรับ  โครงการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเอง  53 
  โดยไมใชงบประมาณ       
แบบ ผ.08  สําหรับ  บัญชีครุภัณฑ       72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
(พ.ศ. 2561-2564) 

เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา   

อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบรุ ี
 

สวนท่ี ๑ 

บทนํา 
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 1 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา   อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

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

สวนท่ี 1 บทนํา 
๑. เหตุผลและความจําเปน 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบางปลามาจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) 

ตามหนังสือ ท่ี มท.0810.7/ว5793 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทําและประสาน

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 โดยเทศบาลหรือองคการบริหาร

สวนตําบล เมืองพัทยา ใหจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปใหแลวเสร็จในเดือนตุลาคม 2559 และองคการบริหารสวน

จังหวัด ใหจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 ซ่ึงในสวนขององคการบริหารสวน

ตําบลบางปลามา  ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) เสร็จสิ้นและไดประกาศใช

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 เพ่ือเปนกรอบแนวทางการ

จัดทํางบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 เรียบรอยแลว นั้น 

  เนื่องดวยปจจุบันการพัฒนาองคกร  และสถานการณดานการพัฒนาตามโครงสรางการแบงงาน       

มีการเปลี่ยนแปลงท้ังดานจํานวนบุคลากรท่ีมีการเปลี่ยนแปลง อํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติหนาท่ีมีขอระเบียบกฎหมาย

ท่ีเปลี่ยนแปลงอยูอยางตอเนื่อง และในการบริหารงานทองถ่ินในพ้ืนท่ีใหมีความสอดคลองกับสภาวการณหรือบริบท   

ในพ้ืนท่ี ในชุมชน และประชาชนท่ีมีปญหาความเดือดรอน และความตองการในการพัฒนาท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม 

ตลอดจนสถานการณทางการเงิน การคลังขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามาท่ีมีอยูคอนขางจํากัด และเพ่ือให

เกิดการพัฒนาท่ีสอดคลองกับเหตุการณ ท่ีเปนจริงและเปนปจจุบันมากท่ีสุด อีกท้ังองคการบริหารสวนตําบลบางปลา

มา          ยังขาดวัสดุอุปกรณครุภัณฑ ท่ีตองใชในการปฏิบัติงานประจํา จึงมีความจําเปนตองเพ่ิมเติม แผนงาน/

โครงการ       ในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 

 

๒. วัตถุประสงคของการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 

2.1 เพ่ือใหการจัดทําโครงการในการแกปญหาตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.

2564) มีความสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีและสถานการณในปจจุบันมากท่ีสุด 

2.2 เพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชน ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล      

ท่ีมีความจําเปนเรงดวนในการแกไขปญหา บรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 

2.3 เพ่ือเพ่ิมเติมการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยู ในเกณฑท่ีด ี            

ไดมาตรฐาน ในการกอสราง และพ้ืนท่ีจะดําเนินการใหมีความสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีเปนจริง เปนปจจุบัน และ

ใกลเคียงมากท่ีสุด 
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

2.4 ความจําเปนในดานการจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณและเครื่องมือท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

รวมท้ังโครงสรางดานบุคลากร ขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา              

จึงตองมีการจัดหาเครื่องมือเครื่องใชใหมีเพียงพอตอจํานวนผูปฏิบัติงาน ประชาชนในพ้ืนท่ี และชุมชนท่ีเพ่ิมข้ึน           

เชน  ดานบริหารท่ัวไป ดานการบริการประชาชนและสังคม ดานการเศรษฐกิจ และดานการดําเนินงานอ่ืนๆ            

สําหรับบริการประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลบางปลามา และตําบลหรือพ้ืนท่ีใกลเคียง 

 

๓. ข้ันตอนการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2548 และแก ไขเ พ่ิมเติม (ฉบับ ท่ี  2)  พ.ศ .2559 ขอ 9 ใหยกเลิกขอความในขอ 22 ของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และใหใชขอความนี้     

ขอ 22 เพ่ือประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปได โดยดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเพ่ิมเติม

หรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

  (2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินสีปท่ีเพ่ิมเติม

หรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

  (3) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ

ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

  เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลสําหรับองคการบริหาร

สวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงตอสภาองคการบริหารสวน

ตําบลเพ่ือใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาและประกาศใชตอไป 

  องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  ไดดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย                

การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559             

ตามรายละเอียดท่ีกลาวมาขางตนครบทุกข้ันตอนท่ีกําหนดไว เพ่ือนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติตอไป          

 



 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 2 
บัญชโีครงการพัฒนาทองถ่ิน 

แบบ ผ.01 
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิน่ดําเนนิการเอง 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๕  

 

                          แบบ ผ. 07 
 
 

                                                                                          บัญชีสรุปโครงการพัฒนา        
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 
 

ยุทธศาสตร 
ป  2561 ป  2562 ป  2563 ป  2564 รวม  4  ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา 
ยุทธศาสตรท่ี 2   
     การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     2.10  แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

20,000 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

20,000 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

20,000 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

20,000 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

80,000 

รวม 1      20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 4 80,000 

 
3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อบต.บางปลามา 
ยุทธศาสตรท่ี 3   
     การยกระดับคณุภาพชีวิตและความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยสิน 

          

     3.4  แผนงานสาธารณสุข 7 790,000 7 790,000 7 790,000 7 790,000 28 3,160,000 
     3.7  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 3 150,000 3 150,000 3 150,000 3 150,000 12 600,000 

รวม 10 940,000 10 940,000 10 940,000 10 940,000 40 3,760,000 

 

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๖  

 

                          แบบ ผ. 07 
 
 

                                                                                          บัญชีสรุปโครงการพัฒนา        
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 
 

ยุทธศาสตร 
ป  2561 ป  2562 ป  2563 ป  2564 รวม  4  ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อบต.บางปลามา 
ยุทธศาสตรท่ี 4   
     การขยายฐานโอกาสและคณุภาพในการศึกษา  
และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณ ี
     4.๓  แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

24 

 
 
 
 

7,200,000 

 
 
 
 

24 

 
 
 
 

7,200,000 

 
 
 
 

24 

 
 
 
 

7,200,000 

 
 
 
 

72 

 
 
 
 

21,600,000 
     4.๘  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- - 1 50,000 2 150,000 1 50,000 5 250,000 

รวม - - 25 7,250,000 26 7,350,000 25 7,250,000 76 21,850,000 

๕.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อบต.บางปลามา 
ยุทธศาสตรท่ี ๕   
     การสงเสริมกีฬา  เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ 
     5.๘  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

2,500,000 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

2,500,000 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

2,500,000 

 
 
 
 

15 

 
 
 
 

7,500,000 

รวม - - 5 2,500,000 5 2,500,000 5 2,500,000 15 7,500,000 

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๗  

 

                          แบบ ผ. 07 
 
 

                                                                                          บัญชีสรุปโครงการพัฒนา        
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 
 

ยุทธศาสตร 
ป  2561 ป  2562 ป  2563 ป  2564 รวม  4  ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา 
ยุทธศาสตรท่ี 6 

11การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและ
บริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 
     6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

1,010,000 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

1,010,000 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

1,010,000 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

3,030,000 
     6.4  แผนงานสาธารณสุข - - 1 150,000 1 150,000 1 150,000 3 450,000 

รวม - - 5 1,160,000 5 1,160,000 5 1,160,000 15 3,480,000 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา 
ยุทธศาสตรท่ี 7  
11     การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบ
สาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาต11รฐาน 
     7.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

21 

 
 
 
 

64,900,000 

 
 
 
 

21 

 
 
 
 

64,900,000 

 
 
 
 

21 

 
 
 
 

64,900,000 

 
 
 
 

63 

 
 
 
 

194,700,000 

รวม - - 21 64,900,000 21 64,900,000 21 64,900,000 64 51,600,000 

รวมทั้งสิ้น 11 960,000 67 76,770,000 68 76,870,000 67 76,770,000 213 231,370,000 

หมายเหตุ : แบบ ผ.07  บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  ใหนําไปไวเปนแผนแรกของ แบบ ผ ตางๆ (ผ.07 – ผ.01 – ผ.02  จนสุดทาย  ผ.08) 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๘  

 
                           แบบ ผ. 01 

 
 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 2 11การพัฒนาดานการทองเท่ียวสูสากล 
ยุทธศาสตรท่ี 3 11การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 2 11การเสริมสรางและพัฒนาการทองเท่ียวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล  
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 2 11การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ11และสิ่งแวดลอม 

2.10  แผนงานการเกษต11ร 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการปลูกปา 
เฉลิมพระเกียรต ิ

เพ่ือนอมรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคณุ และแสดงถึง
ความจงรักภักดีแดองค
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ฯลฯ 

ดําเนินการปลูกปา 
เฉลิมพระเกียรต ิ

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

1 ครั้ง ประชาชนไดนอม
รําลึกในพระมหา
กรุณาธิคณุ และ
แสดงความ
จงรักภักดีแดองค
พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว 

สํานักปลดั 

รวม 1 โครงการ - - 20,000 20,000 20,000 20,000 - - - 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๙  

 
                           แบบ ผ. 01 

 
 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 4 11การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 3 11การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 3 11การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
3.4  แผนงานสาธารณสุ11ข 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการสัตวปลอดโรค            
คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธาน  
ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ  
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ  
อัครราชกุมาร ี

เพ่ือใหสุนัขและแมวท่ี
มีเจาของและไมมี
เจาของไดรับการฉีด
วัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบา 

สุนัขและแมวในพ้ืนท่ี
ตําบลบางปลามาท่ีไดรับ
การสํารวจข้ึนทะเบียน 

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน 1 ครั้ง 
10 หมูบาน 

สุนัขและแมวท่ี
สํารวจข้ึน
ทะเบียนไดรับ
การฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษ
สุนัขบาตาม
โครงการ
ครอบคลมุท่ัว
พ้ืนท่ีตําบลบาง
ปลามา 

กองสาธารณสุขฯ 

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๐  

 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการดําเนินการปองกันและ
แกไขปญหาโรคขาดสารไอโอดีน
อยางเขมแข็งและยั่งยืน 

เพ่ือใหความรูเรื่องการ
ควบคุมปองกันโรคขาด
สารไอโอดีน 

ประชาชนในตําบลบาง
ปลามามีความรูในการ
ปองกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ป ประชาชนมี
ความรูเรื่องโรค
ขาดสารไอโอดีน 

กองสาธารณสุขฯ 

3 โครงการสงเสริมการดําเนินงาน
และบรหิารจดัการระบบ
การแพทยฉุกเฉินขององคการ
บริหารสวนตําบลบางปลามา 

เพ่ือบริการชุมชนและ
ประชาชน 

จัดตั้งศูนยการแพทย
ฉุกเฉินของ อบต. บาง
ปลามา 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

1 ศูนย ประชาชนเขาถึง
ระบบการแพทย
ฉุกเฉินมากข้ึน 

กองสาธารณสุขฯ 

4 โครงการกําจดัขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูล และนํ้าเสีย เพ่ือควบคุม
และกําจดัภาวะมลพิษท่ีมผีลตอ
สุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

เพ่ือลดปรมิาณขยะใน
ตําบลบางปลามา 

เด็ก/เยาวชน ผูนําชุมชน
และประชาชนท่ัวไปใน
พ้ืนท่ีตําบลบางปลามา 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จัดกิจกรรม
จํานวน 1 ครั้ง 

ภาวะมลพิษท่ีมี
ผลตอสุขภาพ
อนามัยลดลง 

กองสาธารณสุขฯ 

 

 
 
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๑  

 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการอบรมหมอหมูบาน
ในพระราชประสงค 

เพ่ือสืบสานโครงการอบรม
หมอหมูบานในพระราช
ประสงค และสงเสรมิให
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

ประชาชนในตําบลบาง
ปลามา จํานวน 10 
หมูบาน 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จัดกิจกรรม
จํานวน 1 ครั้ง 

ประชาชนใน
ตําบลบางปลา
มามีความรูใน
การรักษาและ
ชวยเหลือผูอ่ืน 

กองสาธารณสุขฯ 

6 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ยา ตานภัย
มะเร็งเตานม 

เพ่ือตรวจคัดกรองมะเร็ง
เตานมในพ้ืนท่ีตําบลบาง
ปลามา 

ประชาชนในตําบลบาง
ปลามา จํานวน 10 
หมูบาน 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จัดกิจกรรม
จํานวน 1 ครั้ง 

ผูเขารวม
โครงการมี
ความรูในการ
ปองกัน
โรคมะเร็งเตานม
เพ่ิมข้ึน 

กองสาธารณสุขฯ 

7 โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก 

เพ่ือใหเด็กท่ีอยูในตําบล
บางปลามา ไดรับการ
บริการท่ีเหมาะสม และ
ไดรับความรูดานอาหาร
และโภชนาการ 

เด็กในตําบลบางปลามา 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

เด็กมีภาวะ
โภชนาการ
และสุขภาพ
อนามัยท่ีดี 
รอยละ ๘๐ 

เด็กในตําบล 
บางปลามา 
มีภาวะโภชนาการ 
และสุขภาพ 
อนามัยท่ีด ี

กองสาธารณสุขฯ 

รวม 7 โครงการ - - 790,000 790,000 790,000 790,000 - - - 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๒  

 
                           แบบ ผ. 01 

 
 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 4 11การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 3 11การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 3 11การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
3.7  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมช11น 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สนับสนุนการจัดตั้งศูนยบริการ
คนพิการท่ัวไป ไดแก  
จัดสิ่งอํานวยความสะดวก 
สําหรับคนพิการ คาจดัทําปาย 
ช่ือศูนยบริการคนพิการท่ัวไป  
ฯลฯ 

เพ่ือสนับสนุนศูนยบริการคน
พิการท่ัวไป ท่ีไดรับอนุญาตครั้ง
แรก และยังไมเคยไดรับการ
สนับสนุนในการจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวกและจัดทําปายช่ือ
ศูนยบริการคนพิการท่ัวไป 

เพ่ือสนับสนุนศูนยบริการคน
พิการท่ัวไป 

50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง คนพิการไดรับ
บริการท่ีสะดวก
มากยิ่งข้ึน 

สํานักปลดั 

 
 
 
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๓  

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 การบริหารจัดการศูนยบริการ
คนพิการท่ัวไป ไดแก  
คาสาธารณูปโภค 
คาตอบแทนผูปฏิบัติงาน 
คาใชจายในการจัดประชุม
คณะกรรมการบรหิาร 
ศูนยบริการคนพิการท่ัวไป  
คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน ฯลฯ 

1. สนับสนุนคาสาธารณูปโภค
ชองศูนยบริการคนพิการท่ัวไป 
2. สนับสนุนคาตอบแทน
ผูปฏิบัติงานใหแกศูนยบริการคน
พิการท่ัวไป 
3. สนับสนุนคาใชจายในการจดั
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ศูนยบริการคนพิการท่ัวไป 
4. สนับสนุนคาวัสดุอุปกรณ
สํานักงาน 

เพ่ือบริหารจดัการ
ศูนยบริการคนพิการท่ัวไป 

๕0,000 
 

๕0,000 
 

๕0,000 
 

๕0,000 
 

1 ครั้ง เพ่ือใหการบริหาร
ศูนยบริการคน
พิการท่ัวไป 
เปนไปตาม
ระเบียบของ
ศูนยบริการคน
พิการท่ัวไป 

สํานักปลดั 

3 การจัดบริการตามภารกิจของ 
ศูนยบริการคนพิการท่ัวไป  
อาทิเชน ปรับสภาพแวดลอม 
ท่ีอยูอาศัย หรือหองนํ้าคนพิการ 
ฝกอบรมอาชีพ การสงเสริม
ความรู ฯลฯ 

1. เพ่ือใหการบริการคนพิการ
ท่ัวไปไดรับความเดือดรอน และ
การใหบริการขอมูลขาวสาร 
สวัสดิการ และสิทธิประโยชน 
2. เพ่ือใหบริการความชวยเหลือ
ในการดํารงชีวิตข้ันพ้ืนฐาน การ
ฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ การ
ฝกอบตม และการจัดหางาน
ใหแกคนพิการ 

เพ่ือจัดบริการตามภารกิจของ
ศูนยบริการคนพิการท่ัวไป 
เปนไปตามหลักเกณฑและ
เง่ือนไขการใหการสนับสนุน
เปนไปตามระเบียบ
คณะกรรมการสงเสรมิและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แหงชาติ 

50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง คนพิการไดรับ
บริการท่ีสะดวก
และรวดเร็ว 

สํานักปลดั 

รวม 3 โครงการ - - 150,000 150,000 150,000 150,000 - - - 

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๔  

                           แบบ ผ. 01 

 
 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมการศึกษา การกีฬามุงความเปนเลิศในระดับสากล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการประชาชน 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.บางปลามายุทธศาสตรท่ี 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี 
4.3  แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ คาวัสดไุฟฟาและวิทย ุ เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อวัสดุไฟฟา
และวิทยุของกองการศึกษาฯ 
และของ ศพด. 

จายเปนคาจดัซื้อวัสดุไฟฟา
และวิทยุของกองการศึกษา 
และ ศพด. 

- ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กอง
การศึกษาฯ 
และ ศพด. 

มีวัสดไุฟฟาและวิทยุ
ใชอยางสะดวก 
ในการทํางาน 

กองการศึกษาฯ 

๒ จัดซื้อวัสดุการศึกษา เพ่ือใชในการปฏิบัติงานในกอง
การศึกษาและของ ศพด. 

จัดซื้อวัสดุการศึกษา เชน หุน 
แบบจําลองภูมิประเทศ สื่อ
การเรยีนการสอนทําดวย
พลาสติก กระดานลื่น
พลาสติก ฯลฯ 

- 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ ศพด. เพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพ 
มากข้ึน 

กองการศึกษาฯ 

3 คาวัสดุงานบานงานครัว เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อวัสด ุ
งานบานงานครัวของกอง
การศึกษาฯ และของ ศพด. 

จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 
เชน แปรง ไมกวาด ไมถูพ้ืน 
ฯลฯ กองการศึกษาฯ และ 
ศพด. ของ อบต.บางปลามา 

- ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กอง
การศึกษาฯ 
และ ศพด. 

มีวัสดุงานบานงาน
ครัวไวใชในการ
ปฏิบัติงานอยาง
เพียงพอ  

กองการศึกษาฯ 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๕  

 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร เพ่ือจัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร  
ใชในการปฏิบัติงาน และ
บริการชุมชนและสังคม 

จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร เชน 
แผนหรือจานบันทึกขอมลู 
แปนพิมพ ฯลฯ 

- ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กอง
การศึกษาฯ 
และ ศพด. 

เพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการทํางานและ
สามารถใหบริการ
ประชาชนไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ 
มากข้ึน 

กองการศึกษาฯ 

๕ จัดซื้อวัสดุกอสราง เพ่ือใชในการปฏิบัติงานในกอง
การศึกษาและของ ศพด. 

จัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไม สี 
ปูนซีเมนต ทราย กระเบ้ือง 
ฯลฯ 

- ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กอง
การศึกษาฯ 
และ ศพด. 

เพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการทํางาน
ใหบริการประชาชน
ไดอยางดีข้ึน 

กองการศึกษาฯ 

๖ คาซอมแซมและบํารุงรักษา
ทรัพยสิน 

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมและ
บํารุงรักษาทรัพยสิน ของ   
กองการศึกษาฯ และของ 
ศพด. อบต.บางปลามา 

ซอมแซมและบํารุงรักษา
อุปกรณตางๆ ใหสามารถ     
ใชงานไดตามปกต ิ
 

- ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ กอง
การศึกษาฯ 
และ ศพด. 

อุปกรณตางๆ 
สามารถใชงานได
ตามปกต ิ

กองการศึกษาฯ 

7 โครงการอบรมคอมพิวเตอร  
เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา 

-เพ่ือจัดใหครูไดใชคอมพิวเตอร 
เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา 

ครูอบรมคอมพิวเตอร - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ครู/ครูผูดูแล
เด็ก/ผูชวย

ครูผูดูแลเด็ก 

ครูสามารถใช
คอมพิวเตอร
โปรแกรมตางๆ ได 

กองการศึกษาฯ 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๖  

 

 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 เสรมิทักษะใหกับคร/ูครผููดูแล
เด็ก/ผูชวยครผููดูแลเด็กโดยสง
เขารวมการอบรม 
ตามหลักสูตรท่ีจําเปน 

เพ่ือใหครู/ครูผูดูแลเด็ก/ผูชวย
ครูผูดูแลเด็ก มีความรู
ความสามารถและทักษะท่ีดี 
ในการจัดการสอน 

ครู/ครูผูดูแลเด็ก/ผูชวยครู
ผูดูแลเด็ก 

- ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ครู/ครู
ผูดูแลเด็ก/
ผูชวยครู
ผูดูแลเด็ก 

 

ครู/ครูผูดูแลเด็ก/
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 
มีความรู
ความสามารถและ
ทักษะท่ีดี ในการ
จัดการสอน 

กองการศึกษาฯ 

9 คาใชจายในการสงพนักงาน 
สวนตําบลและลูกจางเขารวม
ประชุม/อบรม เพ่ิมศักยภาพ 
ในการทํางานเพ่ือจายเปน
คาลงทะเบียน คาเดินทาง  
คาเบ้ียเลี้ยง คาท่ีพัก ฯลฯ 

เพ่ือใหบุคลากรมีคุณภาพ มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หนาท่ี 

ขาราชการ/พนักงานสวน
ตําบล/ลูกจาง กองการศึกษาฯ
และ ศพด. อบต.บางปลามา 

- ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ พนักงาน
สวนตําบล/
ลูกจาง 
กอง
การศึกษาฯ
และ ศพด.  

ขาราชการ/พนักงาน
สวนตําบล/ลูกจาง 
กองการศึกษาฯ 
และ ศพด.  
อบต.บางปลามา 

กองการศึกษาฯ 

๑๐ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจําป
การศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ ฯลฯ 

-เพ่ือใหครู/ครผููดูแลเด็ก/ 
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก/บุคลากร
ทางการศึกษา มีความรู
ความสามารถและทักษะท่ีด ี

ครู/ครูผูดูแลเด็ก/ผูชวยครู
ผูดูแลเด็ก/บุคลากรทางการ
ศึกษา 

- ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  ปละ ๑ ครั้ง ครู/ครูผูดูแลเด็ก/
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก/
บุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรู
ความสามารถและ
ทักษะท่ีดี 

กองการศึกษาฯ 

 

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๗  

 

 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 
เชน คาถายเอกสาร,คาเย็บเลม , 
คาติดตั้งไฟฟา , คาติดตั้ง
ประปา , คาตดิตั้งโทรศัพท ฯลฯ 

เพ่ือจายเปนรายจายเพ่ือให
ไดมาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร,คาเย็บเลม , คาติดตั้ง
ไฟฟา , คาติดตั้งประปา ,   
คาติดตั้งโทรศัพท ฯลฯ 

จายเปนคารายจายไดมาซึ่ง
บริการ เชน คาถายเอกสาร 
คาเย็บกระดาษ คาติดตั้ง
ไฟฟา ฯลฯ 

- ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กอง
การศึกษาฯ 
และ ศพด. 

ศพด.ของ อบต. 
บางปลามาและ 
กองการศึกษา 
มีงบประมาณใชจาย 
ในการดําเนินงาน 

กองการศึกษาฯ 

12 คาออกแบบ คาควบคุมงาน     
ท่ีจายใหแกเอกชน นิติบุคคล 
เพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง 

เพ่ือใชเปนคาออกแบบ       
คาควบคุมงาน ท่ีจายใหแก
เอกชน นิติบุคคล เพ่ือใหไดมา
ซึ่งสิ่งกอสราง 

ออกแบบ  ควบคุมงาน  
ท่ีจายใหแกเอกชน นิติบุคคล 
เพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง 

- ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๕ คร้ัง ออกแบบ ควบคุมงาน 
ท่ีจายใหแกเอกชน  
นิติบุคคล เพ่ือใหไดมา
ซึ่งสิ่งกอสราง 

กองการศึกษาฯ 

13 โครงการสนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา  
คาจัดการเรียนการสอน  
 

เพ่ือใหเด็กไดรับการศึกษา 
เปนเวลา ๑๒ ป  ตั้งแต 
กอนวัยเรียนจนจบการศึกษา
ภาคบังคับอยางมีคณุภาพ 
โดยไมเก็บคาใชจาย 
- คาหนังสือเรียน  
- คาอุปกรณการเรียน 
- คาเครื่องแบบนักเรียน 
- คากิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 

เด็กปฐมวัย (๓-๕ ป) 
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
สังกัด อบต.บางปลามา 

- ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ปละ๑ครั้ง เด็กไดรับการศึกษา 
เปนเวลา ๑๒ ป  
ตั้งแตกอนวัยเรียนจน
จบการศึกษา 
ภาคบังคับ 
อยางมีคุณภาพ 
โดยไมเก็บคาใชจาย 
 

กองการศึกษาฯ 
ศูนยพัฒนา 

เด็กเล็ก 
 สังกัด อบต. 
บางปลามา 

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๘  

 

 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 โครงการปรับปรุงตอเติม 
หองนํ้า/หองอาบนํ้า/ 
พ้ืนท่ีชะลาง 

เพ่ือใหเด็กนักเรยีนและ
บุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ  
มีหองนํ้า/หองอาบนํ้า/ 
พ้ืนท่ีชะลางไวใชงาน 

ปรับปรุงตอเติม หองนํ้า/ 
หองอาบนํ้า/ พ้ืนท่ีชะลาง 

- ๓,๔๖๕,๐๐๐ ๓,๔๖๕,๐๐๐ ๓,๔๖๕,๐๐๐ ๓ ครั้ง เด็กนักเรยีนและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีหองนํ้า/        
หองอาบนํ้า/ 
พ้ืนท่ีชะลางใชงาน 

กองการศึกษาฯ 

15 โครงการกอสราง 
ศาลาเอนกประสงค 

เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
มีพ้ืนท่ีรมในการจดักิจกรรม 

กอสรางศาลาเอนกประสงค - ๑,๙๒๐,๐๐๐ ๑,๙๒๐,๐๐๐ ๑,๙๒๐,๐๐๐ ศพด. 
ของ อบต. 
บางปลามา   

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
มีพ้ืนท่ีรมในการจดั
กิจกรรม 

กองการศึกษาฯ 

16 โครงการสลดัผัก-ผลไม -  เพ่ือใหเด็กรูจักการแปรรูป
ผัก-ผลไม  และนํามา
ทําอาหารในรูปแบบสลดั 
ผัก-ผลไม 
-  สงเสริมใหเด็กรับประทาน
ผัก-ผลไม มากยิ่งข้ึน   

-  เด็กภายในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก 

- ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ มฐ.19 -  เด็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก สนุกสนาน
กับการทําสลัด  
 และรับประทาน
ผัก-ผลไมมากยิ่งข้ึน 

ศพด. 
อบต.บางปลามา 

  



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๙  

 

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑7 โครงการสมตาํอรอยจัง -  เพ่ือใหเด็กรูจักผักในทองถ่ิน
และนํามาแปรรปูเปนอาหาร 
-  เพ่ือใหเด็กรูจักอุปกรณและ
สวนประกอบของการทําสมตํา 
-  เพ่ือใหไดฝกทักษะการ
สังเกตสิ่งตางๆ  และรูจักการ
เปรียบเทียบของรสชาต ิ

-  เด็กภายในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก 

- ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ มฐ.17 -  เด็กไดรูจักและ
สามารถบอก
สวนประกอบของ
การทําสมตําและ
สังเกตสิ่งตางๆ  
ได 

ศพด. 
อบต.บางปลามา 

๑8 โครงการวุนแฟนซ ี -  เพ่ือใหเด็กรูถึงวิธีการทําวุน
และบอกรสชาติของอาหารได 

-  เด็กภายในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก 

- ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ มฐ.17 -  เด็กสามารถ
บอกรสชาติและสี
ของอาหารท่ีทํา
ดวย 

ศพด. 
อบต.บางปลามา 

19 โครงการปฐมนิเทศ/ประชุม 
ผูปกครอง 

-  เพ่ือแจงนโยบายและ
เสรมิสรางความรูความเขาใจ
ระหวางผูปกครองกับ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

-  จัดปฐมนิเทศ/ประชุม
ผูปกครอง  ปละ  1  ครั้ง 

- ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ มฐ.
1/7/22/ 

23 

-  ผูปกครองมี
ความรูความเขาใจ
ในการทํางานและ
การดูแลเด็กเล็ก 

ศพด. 
อบต.บางปลามา 

20 โครงการประชุมคณะกรรมการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

-  เพ่ือประชุมวางแผนงาน
การศึกษาของศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก  

-  เด็กมีพัฒนาการตามวัย
อยางเหมาะสมและมี
ศักยภาพ 

- ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ มฐ.8 -  เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมี
การพัฒนา
การศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ 

ศพด. 
อบต.บางปลามา 

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๐  

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๒1 โครงการทัศนศึกษานอกสถานท่ี -  เพ่ือใหเด็กไดเรียนรูสิ่งตางๆ  
ในทองถ่ินและเพ่ือเปลี่ยน
บรรยากาศการเรียนรูจากศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเปนสถานท่ีอ่ืนๆ 

-  จัดกิจกรรมพาเด็ก 
ออกไปศึกษานอกสถานท่ี  
(นอกหองเรียน)   

- ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ มฐ.5.4/ 
21.3 

มฐ.10.5 

-  เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กได
แลกเปล่ียนเรียนรู
ประสบการณใหม 

ศพด. 
อบต.บางปลามา 

๒2 โครงการสงเสริมคณุธรรม 
จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึง
ประสงคของเด็กและผูปกครอง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

- เพ่ือจัดกิจกรรมและสงเสริม
ใหเด็กปฐมวัยในศูนยฯ         
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  
ตามมาตรฐานคณุลักษณะ     
ท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  
- เพ่ือจัดกิจกรรมสงเสริมให
เด็กปฐมวัยในศูนยฯมีคณุธรรม
และจริยธรรม ตามคุณธรรม
พ้ืนฐานสําหรับเด็กปฐมวัย    
๘ ประการ 
- เพ่ือสงเสริมใหเด็กไดฝกสมาธิ
ใหมีความพรอมในการเรยีนรู
ตามพัฒนาการแหงวัย และ
เต็มตามศักยภาพเพ่ือพัฒนา
ดานสตปิญญา อารมณ จิตใจ
และสังคมอยางรอบดาน ฯลฯ 

-  เด็กภายในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก 

- ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ มฐ.10.5 -  เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กได
เรียนรูจากของจริง
ท่ีตนเองสามารถ
สัมผสัไดและมี
ความสุขในการ
เรียนนอกสถานท่ี 

ศพด. 
อบต.บางปลามา 

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๑  

 

 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๒3 โครงการคายสงเสรมิ
พัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

-เพ่ือสงเสรมิพัฒนาการ 
ท้ัง ๔ ดาน 
-เพ่ือปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมใหกับนักเรียน 
-เพ่ือใหนักเรียนเกิดความคิด
รวบยอด คิดแกปญหาและ 
คิดริเริ่มสรางสรรค 
เพ่ือใหเด็กกลาคดิ กลาทํา  
กลาแสดงออก 

-  เด็กภายในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก 

- ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ มฐ.10.5 -  เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กไดเรียนรูจาก
ของจริงท่ีตนเอง
สามารถสัมผัสได
และมีความสุขใน
การเรยีนนอก
สถานท่ี 

ศพด. 
อบต.บางปลามา 

๒4 โครงการ “โตไปไมโกง”  - เพ่ือจัดกิจกรรมและสงเสริม
ใหเด็กมีคณุลักษณะอันพึง
ประสงค ๕ ประการ หลักสูตร 
“โตไปไมโกง” ฯลฯ 

-  เด็กภายในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก 

- ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ มฐ.10.5 -  เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กไดเรียนรูจาก
ของจริงท่ีตนเอง
สามารถสัมผัสได
และมีความสุขใน
การเรยีนนอก
สถานท่ี 

ศพด.  
อบต.บางปลามา 

รวม ๒4  โครงการ - - - ๗,20๐,๐๐๐ ๗,20๐,๐๐๐ ๗,20๐,๐๐๐ - - - 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๒  

 
                           แบบ ผ. 01 

 
 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมการศึกษา การกีฬามุงความเปนเลิศในระดับสากล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการประชาชน 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.บางปลามายุทธศาสตรท่ี 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี 
4.8  แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการปองกันเด็กจมนํ้า -เพ่ือแนะนําสอนใหเด็กรูจัก
ปองกันไมใหจมนํ้า 

เด็กในเขตพ้ืนท่ี  
อบต.บางปลามา 

- ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๓ ครั้ง เด็กไดรับ 
ความปลอดภัย 
จากแหลงนํ้า 

กองการศึกษาฯ 

2 โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีของชาวไทยพวน
จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

-เพ่ือสงเสรมิสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีของชาวไทยพวน  

จัดงานสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีชาวไทยพวน 

- - ๑๐๐,๐๐๐ - ๑ ครั้ง สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณ ี
ของชาวไทยพวน 

กองการศึกษาฯ 

รวม ๒  โครงการ - - - ๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - - - 

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๓  

 
                           แบบ ผ. 01 

 
 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 511 การสงเสริมการศึกษา การกีฬามุงความเปนเลิศในระดับสากล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 511 การสงเสริมใหกีฬาอยูในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถทางดานกีฬาสูความเปนเลิศ 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.บางปลามายุทธศาสตรท่ี 5 11การสงเสริมกีฬา เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ 
5.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนากา 11ร 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ จัดซื้อเครื่องเลนสนามเสรมิสราง
พัฒนาการเด็ก หมูท่ี ๑ 

เพ่ือใหเด็กๆ ในหมูบาน 
มีเครื่องเลนสนาม 
เสรมิสรางพัฒนาการเด็ก 
ท่ีปลอดภัย 

เด็กๆ ในหมูบาน 
มีเครื่องเลนสนาม 
เสรมิสรางพัฒนาการเด็ก 
ท่ีปลอดภัย 

- ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ หมูที่ ๑ เด็กๆ ในหมูบาน 
มีเครื่องเลนสนาม 
เสรมิสราง
พัฒนาการเด็ก 
ท่ีปลอดภัย 

กองการศึกษาฯ 

  



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๔  

 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๒ จัดซื้อเครื่องเลนสนามเสรมิสราง
พัฒนาการเด็ก หมูท่ี 6 

เพ่ือใหเด็กๆ ในหมูบาน 
มีเครื่องเลนสนาม 
เสรมิสรางพัฒนาการเด็ก 
ท่ีปลอดภัย 

เด็กๆ ในหมูบาน 
มีเครื่องเลนสนาม 
เสรมิสรางพัฒนาการเด็ก 
ท่ีปลอดภัย 

- ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ หมูที่ 6 เด็กๆ ในหมูบาน 
มีเครื่องเลนสนาม 
เสรมิสราง
พัฒนาการเด็ก 
ท่ีปลอดภัย 

กองการศึกษาฯ 

๓ จัดซื้อเครื่องเลนสนามเสรมิสราง
พัฒนาการเด็ก หมูท่ี 9 

เพ่ือใหเด็กๆ ในหมูบาน 
มีเครื่องเลนสนาม 
เสรมิสรางพัฒนาการเด็ก 
ท่ีปลอดภัย 

เด็กๆ ในหมูบาน 
มีเครื่องเลนสนาม 
เสรมิสรางพัฒนาการเด็ก 
ท่ีปลอดภัย 

- ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ หมูที่ 9 เด็กๆ ในหมูบาน 
มีเครื่องเลนสนาม 
เสรมิสราง
พัฒนาการเด็ก 
ท่ีปลอดภัย 

กองการศึกษาฯ 

๔ จัดซื้อเครื่องเลนสนามเสรมิสราง
พัฒนาการเด็ก หมูท่ี 10 

เพ่ือใหเด็กๆ ในหมูบาน 
มีเครื่องเลนสนาม 
เสรมิสรางพัฒนาการเด็ก 
ท่ีปลอดภัย 

เด็กๆ ในหมูบาน 
มีเครื่องเลนสนาม 
เสรมิสรางพัฒนาการเด็ก 
ท่ีปลอดภัย 

- ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ หมูที่ 10 เด็กๆ ในหมูบาน 
มีเครื่องเลนสนาม 
เสรมิสราง
พัฒนาการเด็ก 
ท่ีปลอดภัย 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๕  

 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๕ จัดซื้อเครื่องเลนสนามเสรมิสราง
พัฒนาการเด็ก หมูท่ี 11 

เพ่ือใหเด็กๆ ในหมูบาน 
มีเครื่องเลนสนาม 
เสรมิสรางพัฒนาการเด็ก 
ท่ีปลอดภัย 

เด็กๆ ในหมูบาน 
มีเครื่องเลนสนาม 
เสรมิสรางพัฒนาการเด็ก 
ท่ีปลอดภัย 

- ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ หมูที่ 11 เด็กๆ ในหมูบาน 
มีเครื่องเลนสนาม 
เสรมิสราง
พัฒนาการเด็ก 
ท่ีปลอดภัย 

กองการศึกษาฯ 

รวม 5  โครงการ - - - 2,5๐๐,๐๐๐ 2,5๐๐,๐๐๐ 2,5๐๐,๐๐๐ - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๖  

 
 

                           แบบ ผ. 01 

 
 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 6 11การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 11การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 6 11การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 
6.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไ11ป 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 วัสดุสาํรวจ เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและสังคม 

จัดซื้อวัสดุสํารวจ เชน  
เทปวัดระยะ, บันไดอลูมิเนียม, 
เครื่องมือแกะสลัก,  
เครื่องมือดึงสายโทรศัพท ฯลฯ 

- 10,000 10,000 10,000 5 ครั้ง มีวัสดสุํารวจไวใช
ในการปฏิบัติงาน 

สํานักปลดั 

รวม 1 โครงการ - - - 10,000 10,000 10,000 - - - 

 

 

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๗  

 

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดซื้อวัสดเุช้ือเพลิงและหลอลื่น เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและสังคม 

จัดซื้อวัสดเุช้ือเพลิงและหลอลื่น 
เชน นํ้ามันดีเซล, นํ้ามันเบนซิน, 
นํ้ามันจารบีและนํ้ามันเครื่อง 
ฯลฯ 

- 500,000 500,000 500,000 20 ครั้ง ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
ในการใหบริการ 

กองคลัง 

2 จัดซื้อวัสดยุานพาหนะและขนสง เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
และบริการชุมชนและสังคม 
 
 
 

จัดซื้อวัสดยุานพาหนะและชนสง  
เชน แบตเตอรี่, ยางนอก,ยางใน,  
นํ้ามันเบรก, หัวเทียนและไขควง 
ฯลฯ 

- 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

10 ครั้ง เพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการทํางานและ 
ใหบริการชุมชน
และสังคม 
เพ่ิมมากข้ึน 

กองคลัง 

3 คาบํารุงรักษาและซอมแซม เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษา
และซอมแซมเพ่ือใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ ฯลฯ 

มีคาบํารุงรักษาและซอมแซม
กรณีจางเหมาท้ังสิ่งของและ
แรงงานใหจายจากคาใชสอย 
สวนกรณีท่ี อปท. เปน
ผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินเอง ฯลฯ 

- 300,000 300,000 300,000 20 ครั้ง เพ่ือใหสามารถใช
งานไดตามปกติ 

กองคลัง 

รวม 3 โครงการ - - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - - - 

รวม 
4 โครงการ 

(สํานักปลัด+กองคลัง) 
- - - 1,010,000 1,010,000 1,010,000 - - - 

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๘  

 
                           แบบ ผ. 01 

 
 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 6 11การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 11การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 6 11การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 
6.4  แผนงานสาธารณสุ11ข 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการซอมแซมรถเก็บ ขน 
สิ่งปฏิกูลมูลฝอย 

เพ่ือใหรถเก็บ ขน สิ่ง
ปฏิกูลมลูฝอย ใชงานได
เปนปกติ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเก็บ 
ขน สิ่งปฏิกูลมลูฝอย 

ดําเนินการซอมแซมรถ
เก็บ ขน สิ่งปฏิกูลมลูฝอย 
ใหสามารถใชงานไดเปน
ปกติ และมปีระสิทธิภาพ
ในการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล
มูลฝอย 

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

10 ครั้ง รถเก็บ ขน สิ่ง
ปฏิกูลมลูฝอยมี
ประสิทธิภาพใน
การเก็บ ขน 

กองสาธารณสุขฯ 

รวม 1 โครงการ - - - 150,000 150,000 150,000 - - - 

 

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๙  

 
                           แบบ ผ. 01 

 
 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 2  11การพัฒนาดานการทองเท่ียวสูสากล 
ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 6  11การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 7 11การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 7 11การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 

7.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง 
ถนนหินคลุก 
ภายในหมูบานหมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชนมีถนนท่ีได
มาตรฐานใชในการคมนาคม 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
ภายในหมูบาน  
จํานวน 32 สาย 
ปริมาณงานตามแบบท่ี  
อบต. กําหนด 

- 800,000 800,000 800,000 1 โครงการ ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองชาง 

2 วางทอระบายนํ้า 
พรอมบอพัก คสล.  
หมูท่ี 3 

1) เพ่ือปองกันนํ้าทวมขัง 
ในชุมชน 
2) เพ่ือใหการระบายนํ้า 
เปนไปอยางสะดวกรวดเร็ว 
 

กอสรางทอระบายนํ้า คสล.  

ขนาด ∅ 0.60 เมตร  
พรอมบอพัก  
ตามแบบมาตรฐานท่ี อบต.  
กําหนด 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 โครงการ นํ้าไมทวมขัง
พ้ืนท่ี 

กองชาง 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๐  

 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุงเสรมิถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 4  

เพ่ือใหประชาชนมีถนนท่ีได
มาตรฐาน ใชในการคมนาคม 
 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กวาง 3.00 เมตร  
ความยาว 167 เมตร 
เริ่มจากบานนายสงา อินทขันต ี
ถึงบริเวณบานนายบุญมี  
พิมพใจใส  

- 500,000 500,000 500,000 1 โครงการ ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองชาง 

4 โครงการถมดิน พรอมลงหิน
คลุกบริเวณประปาหมูบาน 
หมูท่ี 5 

เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวมขัง
บริเวณประปาบาดาล หมูท่ี 5 

ถมดินพรอมลงหินคลุกบริเวณ
ประปาบาดาลหมูท่ี 5 ตามแบบ
มาตรฐานท่ี อบต.กําหนด 

- 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 โครงการ นํ้าไมทวมขังพ้ืนท่ี กองชาง 

5 โครงการกอสรางอาคารเก็บ
วัสดุ บริเวณประปาบาดาล 
หมูท่ี 5  

เพ่ือใชประโยชนอาคารในการ
เก็บวัสดตุางๆ ท่ีเหมาะสมและ
จําเปน 

กอสรางอาคารเก็บวัสดุ ขนาด
ตามแบบมาตรฐานท่ี อบต.
กําหนด 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แหง มีอาคารเก็บวัสดุ 
จํานวน 1 หลัง 

กองชาง 

6 โครงการขยายเขตไฟฟา
บริเวณประชาบาดาล  
หมูท่ี 5 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางานของระบบประปา
บาดาล หมูท่ี 5 

ปกเสาพาดสายขยายเขตไฟฟา 
ตามมาตรฐานการไฟฟาสวน
ภูมิภาค 

- 200,000 200,000 200,000 1 แหง มีระบบไฟฟาใช
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 

 
 
 
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๑  

 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการกอสรางถนน คสล. 
หมูท่ี 5  

เพ่ือใหประชาชนมีถนนท่ี ได
มาตรฐานใชในการคมนาคม 

กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 5 สาย
คลองชลประทาน 2 ซาย 1 ขวา 
ฝง ซาย เริ่มจากบรเิวณสะพาน 
วัดเสาธงถึงเขตตดิตอ เทศบาล 
ตําบลบางปลามา ขนาดตาม
แบบมาตรฐานท่ี อบต.กําหนด 

- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 
โครงการ 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก
ปลอดภัยข้ึน 
มีความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองชาง 

8 โครงการกอสรางเข่ือน 
ริมแมนํ้าทาจีน หมูท่ี 8 
 

เพ่ือปองกันนํ้าทวมบริเวณ 
พ้ืนท่ีชายแมนํ้าในพ้ืนท่ี 
หมูท่ี 8 
 

กอสรางเข่ือนริมแมนํ้า 
จากวัดสวนหงส ถึง 
บานนายสนิท ผองบุรุษ  
ตามแบบมาตรฐานท่ี อบต. 
กําหนด 

- 30,000,000 30,000,000 30,000,000 1 แหง ประชาชนใน
พ้ืนท่ีไมตอง
ประสพภัยนํ้า
ทวม 

กองชาง 

9 โครงการขยายเขตไฟฟา 
หมูท่ี 8 

เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีได
มีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

ขยายไฟฟาเริ่มจากบานผูใหญ
ไพโรจน ถ่ินฐาน ถึงบานนาย
สนิท ผองบุรษ 
ตามแบบมาตรฐานท่ี อบต. 
กําหนด 

- 20,000,000 20,000,000 20,000,000 1 แหง ประชาชน 
มีความสะดวก 
ในการสัญจร 
ขามแมนํ้า 

กองชาง 

  



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๒  

 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โครงการกอสรางสะพาน
แขวนขามแมนํ้า หมูท่ี 8 

เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี
ไดรับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในการขามแม
นํ้าทาจีน 

กอสรางทอระบายนํ้า คสล.  

ขนาด ∅ 1.00 เมตร  
พรอมบอพัก ความยาวตามแบบ
มาตรฐานท่ีอบต.กําหนด 

- 500,000 500,000 500,000 1 แหง นํ้าไมทวมขัง
พ้ืนท่ี 

กองชาง 

11 โครงการกอสรางทาง
ระบายนํ้า คสล. หมูท่ี 9 

1) เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังใน
ชุมชน 
2) เพ่ือใหการระบายนํ้า
เปนไปอยางสะดวก 

กอสรางทอระบายนํ้า คสล. 

ขนาด ∅ 1.00 เมตร  
พรอมบอพัก ความยาวตามแบบ
มาตรฐานท่ีอบต.กําหนด 

- 500,000 500,000 500,000 1 
โครงการ 

นํ้าไมทวมขัง
พ้ืนท่ี 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๓  

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 โครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนนหินคลุกภายในหมูบาน 
หมูท่ี 10 

เพ่ือใหประชาชนมีถนนท่ีได
มาตรฐานใชในการคมนาคม 

ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก
ภายในหมูบาน จํานวน 3 สาย
ปริมาณงานตามแบบท่ี อบต. 
กําหนด 1.เริ่มจากบานนางสอ้ิง 
ปาลพันธุถึงประตูนํ้าลาดโพธ์ิ 
1,500 เมตร 2.เริ่มจากนานาง
บัวเรียม นุชบางเคียมถึงนานาย
บุญสือ แกววิชิต ระยะทาง 
1,400 เมตร 3.เริ่มจาก
ถนนลาดยาง 3318 ถึงนา
นายแบบ แกววิชิต ระยะทาง 
1,300 เมตร 

- 800,000 800,000 800,000 1 
โครงการ 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองชาง 

13 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 10 

เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี 
มีถนนใชสัญจรไดมาตรฐาน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เริ่มจากถนนลาดยาง 3318  
บริเวณท่ีนานายบุญสง แกววิชิต 
ถึงเขตติดตอหมูท่ี 6  
บานดอนมะเกลือ 
ตามแบบมาตรฐานท่ี อบต. 
กําหนด 

- 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 แหง ประชาชน 
มีความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองชาง 

 
 
 
 
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๔  

 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 โครงการกอสรางรั้ว 
พรอมถมดินลงหินคลุก
บริเวณประปาหมูบาน  
หมูท่ี 11 

เพ่ือรักษาความปลอดภัย 
ในทรัพยสินของทางราชการ 

กอสรางรั้วพรอมถมดินลงหิน
คลุกบริเวณประปาหมูบาน หมูท่ี 
11 บาน นายประคอง แสง
สวาง 

- 500,000 500,000 500,000 1 แหง มีรั้วรอบบริเวณ
ประปาหมูบาน 
หมูท่ี 11 

กองชาง 

15 โครงการปรับปรุง 
ศาลารวมใจ หมูท่ี 11 

เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี 
ไดใชศาลารวมใจ 
ท่ีไดมาตรฐาน 

กอสรางรั้วรอบศาลารวมใจ
พรอมท้ังทําตะแกรงกันนก  
ตามแบบมาตรฐานท่ี อบต. 
กําหนด 

- 500,000 500,000 500,000 1 แหง ประชาชนไดใช
ศาลารวมใจท่ี
ไดมาตรฐาน 

กองชาง 

16 โครงการกอสรางอาคาร 
เก็บวัสดุ (แบบเคลื่อนท่ี)  
หมูท่ี 11 

มีอาคารไวเก็บวัสด ุ
ท่ีจําเปนและเหมาะสม 

อาคารเก็บวัสดุ (แบบเคลื่อนท่ี) 
ขนาดตามแบบท่ี อบต.กําหนด 

- 500,000 500,000 500,000 1 แหง มีอาคารไดใช
เก็บวัสดุท่ี
จําเปนและ
เหมาะสม 

กองชาง 

17 โครงการระบบสูบนํ้าเพ่ือ
การเกษตรผสมผสานดวย
พลังงานแสงอาทิตย 

เพ่ือใหเกษตรกร 
มีนํ้าใชในการทําการเกษตร 

มีระบบสูบนํ้าเพ่ือการเกษตร
ผสมผสานดวยพลังงาน
แสงอาทิตย 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แหง  เกษตรกรใน
พ้ืนท่ีมีนํ้าใชใน
การทํา
เกษตรกรรม 

กองชาง 

 
 
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๕  

 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

18 
 
 
 

โครงการเทลาน
เอนกประสงค  
ณ องคการบริหารสวน 
ตําบลบางปลามา 

เพ่ือใหประชาชนและ
หนวยงานราชการ 
มีพ้ืนท่ีไวจัดกิจกรรม 

กอสรางลานเอนกประสงค  
ขนาด 15 x 42 ม.  
ตามแบบมาตรฐานท่ี อบต. 
กําหนด 

- 500,000 500,000 500,000 1 แหง ประชาชน               
มีความสะดวก
ในการทํา
กิจกรรมตางๆ 

กองชาง 

19 โครงการปรับปรุง  
อาคารสํานักงาน 
องคการบริหารสวน
ตําบลบางปลามา  

เพ่ือปรับปรุงอาคารใหได
มาตรฐานและมีความสมบูรณ 

ปรับปรุง อาคารสํานักงาน 
อบต.บางปลามา  
ตามแบบมาตรฐานท่ี อบต.  
กําหนด 

- 500,000 500,000 500,000 1 แหง ประชาชน         
มีความสะดวก
ในการเชารับ
บริการ 

กองชาง 

20 โครงการตอเติมอาคาร 
สํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบลบางปลามา  

เพ่ือขยายพ้ืนท่ีการทํางาน
ภายในสํานักงาน องคการ
บริหารสวนตําบลบางปลามา 
เพ่ือใหการรองรับประชาชน ท่ี
เขามาตดิตองานราชการ 

เพ่ือตอเติมอาคารสํานักงาน 
ตามแบบมาตรฐานท่ี อบต. 
กําหนด 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แหง ประชาชน           
มีความสะดวก
ในการเขารับ
บริการ 

กองชาง 

21 โครงการจดัซื้อปอมยาม
สําเรจ็รูป 

เพ่ือเปนจุดใหพนักงานอยู
ประจํารักษาความปลอดภยั 

จัดซื้อปอมยามสําเร็จรูป - 100,000 100,000 100,000 1 แหง รักษาความ
ปลอดภัย 
ในสถานท่ี
ราชการ 

กองชาง 

รวม 21 โครงการ - - - 64,900,000 64,900,000 64,900,000 - - - 

 



 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
สําหรับ อุดหนนุองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

สวนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  
องคกรประชาชน 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๗  

 

                          แบบ ผ. 07 
 
 

                                                                                          บัญชีสรุปโครงการพัฒนา        
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 
 

ยุทธศาสตร 
ป  2561 ป  2562 ป  2563 ป  2564 รวม  4  ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อบต.บางปลามา 
ยุทธศาสตรท่ี 3   
     การยกระดับคณุภาพชีวิตและความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยสิน 
     3.4  แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 

200,๐๐๐ 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 

200,๐๐๐ 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 

200,๐๐๐ 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 

200,๐๐๐ 

 
 
 
 

120 

 
 
 
 

800,๐๐๐ 

รวม 30 200,๐๐๐ 30 200,๐๐๐ 30 200,๐๐๐ 30 200,๐๐๐ 120 800,๐๐๐ 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อบต.บางปลามา 
ยุทธศาสตรท่ี 4   
     การขยายฐานโอกาสและคณุภาพในการศึกษา  
และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณ ี

          

     4.8  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- - 1 30,000 2 130,000 1 30,000 4 190,000 

รวม - - 1 3๐,000 2 13๐,000 1 3๐,000 4 19๐,000 

  



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๘  

          
 

                          แบบ ผ. 07 
 
 

                                                                                          บัญชีสรุปโครงการพัฒนา        
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ยุทธศาสตร 
ป  2561 ป  2562 ป  2563 ป  2564 รวม  4  ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา 
ยุทธศาสตรท่ี 6 

1การนําการเปลีย่นแปลงดานการบริหารและ
บริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 
     6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

15,000 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

15,000 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

15,000 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

45,000 
     6.7  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน - - 1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000 

รวม - - 2 65,000 2 65,000 2 65,000 6 195,000 

รวมท้ังส้ิน 30 200,000 33 295,000 34 395,000 33 295,000 130 1,185,000 

หมายเหตุ : แบบ ผ.07  บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  ใหนําไปไวเปนแผนแรกของ แบบ ผ ตางๆ (ผ.07 – ผ.01 – ผ.02  จนสุดทาย  ผ.08) 
 
 
 
 
 
 
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๙  

 

                   แบบ ผ.0๒ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 4 1การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 3 1การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 3 1การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
3.4  แผนงานสาธารณสุ1ข 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการอบรมหมอหมูบาน 
ในพระราชประสงค หมูท่ี ๑  
บานยอด 

เพ่ือสืบสานโครงการอบรม
หมอหมูบานในพระราช
ประสงค และสงเสรมิให
ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 

ประชาชนในหมูท่ี ๑ 
บานยอด 

8,000 
 

8,000 8,000 8,000 จํานวน  
1 ครั้ง 

 

ประชาชนในหมูบาน
มีความรูในการรักษา
และชวยเหลือผูอ่ืน 

กองสาธารณสุขฯ 

2 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ยา ตานภัย
มะเร็งเตานม หมูท่ี ๑  
บานยอด 

เพ่ือตรวจคัดกรองมะเร็ง 
เตานมในพ้ืนท่ี หมูท่ี ๑  
บานยอด 

ประชาชนในหมูท่ี ๑ 
บานยอด 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

จํานวน  
1 ครั้ง 

 

ผูเขารวมโครงการ 
มีความรูในการ
ปองกันโรคมะเร็ง 
เตานมเพ่ิมข้ึน 

กองสาธารณสุขฯ 

3 โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก 
หมูท่ี ๑ บานยอด 

เพ่ือใหเด็กท่ีอยูในหมูบาน 
ไดรับการบริการท่ีเหมาะสม 
และไดรับความรูดานอาหาร
และโภชนาการ 

ประชาชนในหมูท่ี ๑ 
บานยอด 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

เด็กมีภาวะ
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัย
ท่ีดี รอยละ ๘๐ 

เด็กในหมูบานมภีาวะ
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยท่ีด ี

กองสาธารณสุขฯ 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๔๐  

 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการอบรมหมอหมูบานใน
พระราชประสงค หมูท่ี ๓  
บานโพธ์ิศร ี

เพ่ือสืบสานโครงการ
อบรมหมอหมูบานใน
พระราชประสงค และ
สงเสริมใหประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

ประชาชนในหมูท่ี ๓ 
บานโพธ์ิศร ี

8,000 8,000 8,000 8,000 จํานวน  
1 ครั้ง 

 

ประชาชนในหมูบาน 
มีความรูในการรักษา 
และชวยเหลือผูอ่ืน 

กองสาธารณสุขฯ 

5 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ยา ตานภัย
มะเร็งเตานม หมูท่ี ๓ บาน
โพธ์ิศร ี

เพ่ือตรวจคัดกรองมะเร็ง
เตานมในพ้ืนท่ี หมูท่ี ๓ 
บานโพธ์ิศร ี

ประชาชนในหมูท่ี ๓ 
บานโพธ์ิศร ี

6,000 6,000 6,000 6,000 จํานวน  
1 ครั้ง 

 

ผูเขารวมโครงการ 
มีความรูในการปองกัน 
โรคมะเร็งเตานมเพ่ิมข้ึน 

กองสาธารณสุขฯ 

6 โครงการควบคมุโรคขาดสาร
ไอโอดีนในหมูบาน  
หมูท่ี ๓ บานโพธ์ิศร ี

เพ่ือควบคุมปองกันและ
แกไขปญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีนในพ้ืนท่ี หมูท่ี ๓ 
บานโพธ์ิศร ี

ประชาชนในหมูท่ี ๓ 
บานโพธ์ิศร ี

6,000 6,000 6,000 6,000 การควบคุม
และปองกัน
โรคขาดสาร
ไอโอดีนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 
รอยละ ๘๐ 

ประชาชนในหมูบาน 
มีความรูเรื่อง 
โรคขาดสารไอโอดีน 
เพ่ิมข้ึน 

กองสาธารณสุขฯ 

  



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๔๑  

 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ยา ตานภัย
มะเร็งเตานม หมูท่ี 4  
บานดาน 

เพ่ือตรวจคัดกรองมะเร็ง
เตานมในพ้ืนท่ี หมูท่ี 4  
บานดาน 

ประชาชนในหมูท่ี 4  
บานดาน 

7,000 7,000 7,000 7,000 จํานวน  
1 ครั้ง 

 

ผูเขารวมโครงการมี
ความรูในการปองกัน
โรคมะเร็งเตานมเพ่ิมข้ึน
รอยละ ๘๐ 

กองสาธารณสุขฯ 

8 โครงการควบคมุโรคขาดสาร
ไอโอดีนในหมูบาน  
หมูท่ี 4 บานดาน 

เพ่ือควบคุมปองกันและ
แกไขปญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีนในพ้ืนท่ี หมูท่ี 4  
บานดาน 

ประชาชนในหมูท่ี 4  
บานดาน 

6,000 6,000 6,000 6,000 การควบคุม
และปองกัน
โรคขาดสาร
ไอโอดีนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 
รอยละ ๘๐ 

ประชาชนในหมูบาน 
มีความรูเรื่องโรค 
ขาดสารไอโอดีนเพ่ิมข้ึน 

กองสาธารณสุขฯ 

9 โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก 
หมูท่ี 4 บานดาน 

เพ่ือใหเด็กท่ีอยูใน
หมูบาน ไดรับการ
บริการท่ีเหมาะสม และ
ไดรับความรูดานอาหาร
และโภชนาการ 

ประชาชนในหมูท่ี 4  
บานดาน 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

เด็กมีภาวะ
โภชนาการ
และสุขภาพ
อนามัยท่ีดี 
รอยละ ๘๐ 

เด็กในหมูบานมภีาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยท่ีด ี

กองสาธารณสุขฯ 

 

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๔๒  

 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนท่ี หมูท่ี 5  
บานเสาธง 

เพ่ือใหประชาชนและ
ผูสูงอายุ หมูท่ี 5  
มีสุขภาพอนามยั 
ท่ีสมบูรณแข็งแรง 

ประชาชนและผูสูงอาย ุ
ใน หมูท่ี 5 บานเสาธง 

7,000 7,000 7,000 7,000 จํานวน  
1 ครั้ง 

 

ประชาชนและผูสูงอาย ุ
มีสุขภาพอนามยั 
สมบูรณแข็งแรง 

กองสาธารณสุขฯ 

11 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ยา ตานภัย
มะเร็งเตานม หมูท่ี 5  
บานเสาธง 

เพ่ือตรวจคัดกรองมะเร็ง
เตานมในพ้ืนท่ี หมูท่ี 5  
บานเสาธง 

ประชาชนในหมูท่ี 5  
บานเสาธง 

7,000 7,000 7,000 7,000 จํานวน  
1 ครั้ง 

 

ผูเขารวมโครงการมี
ความรูในการปองกัน
โรคมะเร็งเตานมเพ่ิมข้ึน 

กองสาธารณสุขฯ 

12 โครงการชวยลดการติดเอดส 
จากแมสูลูก หมูท่ี 5  
บานเสาธง 

เพ่ือชวยลดการติดเอดส
จากแมสูลูกของ
ประชาชนในหมูท่ี 5 
บานเสาธง 

หญิงตั้งครรภและหญิง 
วัยเจรญิพันธุ หมูท่ี 5  
ตําบลบางปลามา 

6,000 6,000 6,000 6,000 จํานวน  
1 ครั้ง 

 

หญิงตั้งครรภและหญิง
วัยเจรญิพันธุ หมูท่ี 5 
บานเสาธง มีความรูและ
วิธีปองกันการติดเอดส
จากแมสูลูก 

กองสาธารณสุขฯ 

 
 
 
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๔๓  

 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 โครงการอบรมหมอหมูบาน 
ในพระราชประสงค  
หมูท่ี 6 บานดอนมะเกลือ 

เพ่ือสืบสานโครงการ
อบรมหมอหมูบานใน
พระราชประสงค และ
สงเสริมใหประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

ประชาชนในหมูท่ี 6  
บานดอนมะเกลือ 

8,000 
 

8,000 8,000 8,000 จํานวน  
1 ครั้ง 

 

ประชาชนในหมูบานมี
ความรูในการรักษาและ
ชวยเหลือผูอ่ืน 

กองสาธารณสุขฯ 

14 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ยา ตานภัย
มะเร็งเตานม  
หมูท่ี 6 บานดอนมะเกลือ 

เพ่ือตรวจคัดกรองมะเร็ง 
เตานมในพ้ืนท่ี หมูท่ี 6  
บานดอนมะเกลือ 

ประชาชนในหมูท่ี 6  
บานดอนมะเกลือ 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

จํานวน  
1 ครั้ง 

 

ผูเขารวมโครงการมี
ความรูในการปองกัน
โรคมะเร็งเตานมเพ่ิมข้ึน 

กองสาธารณสุขฯ 

15 โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก 
หมูท่ี 6 บานดอนมะเกลือ 

เพ่ือใหเด็กท่ีอยูใน
หมูบาน ไดรับการ
บริการท่ีเหมาะสม และ
ไดรับความรูดานอาหาร
และโภชนาการ 

ประชาชนในหมูท่ี 6  
บานดอนมะเกลือ 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

เด็กมีภาวะ
โภชนาการ
และสุขภาพ
อนามัยท่ีดี 
รอยละ ๘๐ 

เด็กในหมูบานมภีาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยท่ีด ี

กองสาธารณสุขฯ 

 
 
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๔๔  

 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนท่ี  
หมูท่ี 8 บานสวนหงส 

เพ่ือใหประชาชนและ
ผูสูงอายุ หมูท่ี 8  
มีสุขภาพอนามยั 
ท่ีสมบูรณแข็งแรง 

ประชาชนและผูสูงอาย ุ
ใน หมูท่ี 8 บานสวนหงส 

7,000 7,000 7,000 7,000 จํานวน  
1 ครั้ง 

 

ประชาชนและผูสูงอาย ุ
มีสุขภาพอนามยั 
สมบูรณแข็งแรง 

กองสาธารณสุขฯ 

17 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ยา ตานภัย
มะเร็งเตานม  
หมูท่ี 8 บานสวนหงส 

เพ่ือตรวจคัดกรองมะเร็ง 
เตานมในพ้ืนท่ี  
หมูท่ี 8 บานสวนหงส 

ประชาชนในหมูท่ี 8  
บานสวนหงส 

6,000 6,000 6,000 6,000 จํานวน  
1 ครั้ง 

 

ผูเขารวมโครงการ 
มีความรูในการปองกัน
โรคมะเร็งเตานมเพ่ิมข้ึน 

กองสาธารณสุขฯ 

18 โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก 
หมูท่ี 8 บานสวนหงส 

เพ่ือใหเด็กท่ีอยูใน
หมูบาน ไดรับการ
บริการท่ีเหมาะสม และ
ไดรับความรูดานอาหาร
และโภชนาการ 

เด็กในหมูท่ี 8  
บานสวนหงส 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

เด็กมีภาวะ
โภชนาการ
และสุขภาพ
อนามัยท่ีดี 
รอยละ ๘๐ 

เด็กในหมูบานมภีาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยท่ีด ี

กองสาธารณสุขฯ 

 
 
 
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๔๕  

 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนท่ี  
หมูท่ี 9 บานขนมจีน 

เพ่ือใหประชาชนและ
ผูสูงอายุ หมูท่ี 9 
มีสุขภาพอนามยั 
ท่ีสมบูรณแข็งแรง 

ประชาชนและผูสูงอาย ุ
ใน หมูท่ี 9 บานขนมจีน 
 

7,000 7,000 7,000 7,000 จํานวน  
1 ครั้ง 

 

ประชาชนและผูสูงอาย ุ
มีสุขภาพอนามยั 
สมบูรณแข็งแรง 

กองสาธารณสุขฯ 

20 โครงการควบคมุโรคขาดสาร
ไอโอดีนในหมูบาน  
หมูท่ี 9 บานขนมจีน 

เพ่ือควบคุมปองกันและ
แกไขปญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีนในพ้ืนท่ี หมูท่ี 9  
บานขนมจีน 

ประชาชนในหมูท่ี 9  
บานขนมจีน 

6,000 6,000 6,000 6,000 การควบคุม
และปองกัน
โรคขาดสาร
ไอโอดีนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 
รอยละ ๘๐ 

ประชาชนในหมูบาน 
มีความรูเรื่องโรค 
ขาดสารไอโอดีนเพ่ิมข้ึน 

กองสาธารณสุขฯ 

21 โครงการรณรงคและแกไข
ปญหายาเสพตดิ  
To be number one  
(ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนในชุมชน/ 
หมูบาน) หมูท่ี 9 บานขนมจีน 

เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี 9 
บานขนมจีน มีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณแข็งแรง 
หางไกลยาเสพติดและ
ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน 

สมาชิกชมรม  
To be number one  
จํานวน 50 คน 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

รอยละของ
ผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชน หมูท่ี 9  
บานขนมจีน มีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณแข็งแรง
หางไกลยาเสพติดและ
ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน 

กองสาธารณสุขฯ 

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๔๖  

 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

22 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนท่ี  
หมูท่ี 10 บานหัวไผ 

เพ่ือใหประชาชนและ
ผูสูงอายุ หมูท่ี 10 
มีสุขภาพอนามยั 
ท่ีสมบูรณแข็งแรง 

ประชาชนและผูสูงอาย ุ
ใน หมูท่ี 10 บานหัวไผ 

7,000 7,000 7,000 7,000 จํานวน  
1 ครั้ง 

 

ประชาชนและผูสูงอาย ุ
มีสุขภาพอนามยั 
สมบูรณแข็งแรง 

กองสาธารณสุขฯ 

23 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ยา ตานภัย
มะเร็งเตานม  
หมูท่ี 10 บานหัวไผ 

เพ่ือตรวจคัดกรองมะเร็ง 
เตานมในพ้ืนท่ี                 
หมูท่ี 10 บานหัวไผ 

ประชาชนในหมูท่ี 10  
บานหัวไผ 

6,000 6,000 6,000 6,000 จํานวน  
1 ครั้ง 

 

ผูเขารวมโครงการ 
มีความรูในการปองกัน
โรคมะเร็งเตานมเพ่ิมข้ึน 

กองสาธารณสุขฯ 

24 โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก 
หมูท่ี 10 บานหัวไผ 

เพ่ือใหเด็กท่ีอยูใน
หมูบาน ไดรับการ
บริการท่ีเหมาะสม และ
ไดรับความรูดานอาหาร
และโภชนาการ 

เด็กในหมูท่ี 10 บานหัวไผ 7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

เด็กมีภาวะ
โภชนาการ
และสุขภาพ
อนามัยท่ีดี 
รอยละ ๘๐ 

เด็กในหมูบานมภีาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยท่ีด ี

กองสาธารณสุขฯ 

 
 
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๔๗  

 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

25 โครงการอบรมหมอหมูบาน 
ในพระราชประสงค  
หมูท่ี 11 บานโพนไร 

เพ่ือใหประชาชนและ
ผูสูงอายุ หมูท่ี 11 
มีสุขภาพอนามยั 
ท่ีสมบูรณแข็งแรง 

ประชาชนและผูสูงอาย ุ
ใน หมูท่ี 11 บานโพนไร 

8,000 8,000 8,000 8,000 จํานวน  
1 ครั้ง 

 

ประชาชนในหมูบานมี
ความรูในการรักษาและ
ชวยเหลือผูอ่ืน 

กองสาธารณสุขฯ 

26 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ยา ตานภัย
มะเร็งเตานม  
หมูท่ี 11 บานโพนไร 

เพ่ือตรวจคัดกรองมะเร็ง 
เตานมในพ้ืนท่ี  
หมูท่ี 11 บานโพนไร 

ประชาชนในหมูท่ี 11  
บานโพนไร 

6,000 6,000 6,000 6,000 จํานวน  
1 ครั้ง 

 

ผูเขารวมโครงการ 
มีความรูในการปองกัน
โรคมะเร็งเตานมเพ่ิมข้ึน 

กองสาธารณสุขฯ 

27 โครงการสงเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแมและ
เด็กในหมูบาน  
หมูท่ี 11 บานโพนไร 

เพ่ือสงเสริมใหหญิงมี
ครรภ หญิงใหนมบุตร 
และเด็กทารกแรกเกิด
จนถึงอายุ 3 ป ท่ีอยูใน
หมูบาน ไดรับการ
บริการท่ีเหมาะสม และ
ไดรับความรูดานอาหาร
และโภชนาการ 

ประชาชนในหมูท่ี 11  
บานโพนไร 

6,000 6,000 6,000 6,000 เด็กมีภาวะ
โภชนาการ
และสุขภาพ
อนามัยท่ีดี 
รอยละ ๘๐ 

เด็กในหมูบานมภีาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยท่ีด ี

กองสาธารณสุขฯ 

 
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๔๘  

 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

28 โครงการอบรมหมอหมูบาน 
ในพระราชประสงค  
หมูท่ี 12 บานโพธ์ิศร ี

เพ่ือใหประชาชนและ
ผูสูงอายุ หมูท่ี 12 
มีสุขภาพอนามยั 
ท่ีสมบูรณแข็งแรง 

ประชาชนและผูสูงอาย ุ
ใน หมูท่ี 12 บานโพธ์ิศร ี

8,000 8,000 8,000 8,000 จํานวน  
1 ครั้ง 

 

ประชาชนในหมูบาน 
มีความรูในการรักษา
และชวยเหลือผูอ่ืน 

กองสาธารณสุขฯ 

29 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ยา ตานภัย
มะเร็งเตานม  
หมูท่ี 12 บานโพธ์ิศร ี

เพ่ือตรวจคัดกรองมะเร็ง 
เตานมในพ้ืนท่ี  
หมูท่ี 12 บานโพธ์ิศร ี

ประชาชนในหมูท่ี 12  
บานโพธ์ิศร ี

5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวน  
1 ครั้ง 

 

ผูเขารวมโครงการ 
มีความรูในการ 
ปองกันโรคมะเร็ง 
เตานมเพ่ิมข้ึน 

กองสาธารณสุขฯ 

30 โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก 
หมูท่ี 12 บานโพธ์ิศร ี

เพ่ือใหเด็กท่ีอยูใน
หมูบาน ไดรับการ
บริการท่ีเหมาะสม และ
ไดรับความรูดานอาหาร
และโภชนาการ 

เด็กในหมูท่ี 12  
บานโพธ์ิศร ี

7,000 7,000 7,000 7,000 เด็กมีภาวะ
โภชนาการ
และสุขภาพ
อนามัยท่ีดี 
รอยละ ๘๐ 

เด็กในหมูบาน 
มีภาวะโภชนาการ 
และสุขภาพอนามัย 
ท่ีดี 

กองสาธารณสุขฯ 

รวม 30  โครงการ - - 200,000 200,000 200,000 200,000 - - - 

 
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๔๙  

 

                   แบบ ผ.0๒ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 5 1การสงเสริมการศึกษา การกีฬามุงความเปนเลิศในระดับสากล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการประชาชน 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.บางปลามายุทธศาสตรท่ี 4 1 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี 
4.8  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ อุดหนุนโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีของ 
ชาวไทยพวนจังหวัดสุพรรณบุร ี
 

-เพ่ือสงเสรมิสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีของชาวไทยพวน  

อุดหนุนการจัดงานสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณ ี
ชาวไทยพวน 

- - ๑๐๐,๐๐๐ - ๑ คร้ัง สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณ ี
ของชาวไทยพวน 

กองการศึกษาฯ 

  



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๕๐  

 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๒ โครงการอุดหนุนการแขงขัน 
เรือยาวประเพณีชิงถวย
พระราชทานสมเดจ็พระ
เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร และ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
หรือ โครงการอุดหนุนเก่ียวกับ
การแขงขันเรือยาวประเพณีชิง
ถวยพระราชทานฯ หรือ 
โครงการอุดหนุนเก่ียวกับการ
แขงขันเรือยาวอ่ืนๆ ฯลฯ 

-เพ่ือเปนการอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีการแขงขันเรือยาว 
-เพ่ือเสริมสรางความสามัคคี 
ในหมูคณะภาครัฐ/เอกชน/
ประชาชน 
-เพ่ือสงเสรมิกิจกรรมการ
ทองเท่ียว 

-สงเสรมิการทองเท่ียวและ
อนุรักษประเพณ ี
-อุดหนุนงบประมาณ/
หนวยงานราชการ เชน  
ท่ีทําการปกครองอําเภอ
สุพรรณบุรี ฯลฯ 

- ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ปละ ๑ คร้ัง -ประชาชนไดเขา
รวมงานกอใหเกิด 
การการอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณี
การแขงขันเรือยาว 
และสงเสรมิการ
ทองเท่ียว 

กองการศึกษาฯ 

รวม 2  โครงการ - - - ๓๐,๐๐๐ 1๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - - - 
 

 

 

 
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๕๑  

 

                   แบบ ผ.0๒ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 6 1การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 1การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 6 1การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 
6.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไ1ป 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน โครงการศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
อําเภอบางปลามา จังหวัด
สุพรรณบุร ี
 

เพ่ือใหการอํานวยการของ
ศูนยฯ ของ อ.บางปลามา
เปนไปดวยความเรียบรอย 

อุดหนุนงบประมาณให 
อปท./อ.บางปลามา/
หนวยงานราชการ 

- ๑๕,000 ๑๕,000 ๑๕,000 อุดหนุน  
1 ครั้ง 

ประชาชนไดรับ
การชวยเหลือ
อยางท่ัวถึง 

สํานักปลดั 

รวม ๑ โครงการ - - - ๑๕,000 ๑๕,000 ๑๕,000 - - - 

 

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๕๒  

                   แบบ ผ.0๒ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 6 1การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 1การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 6 1การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 
6.๗  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมช1น 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ เงินอุดหนุนศูนยปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
จังหวัดสุพรรณบุรี  
เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ
สนับสนุนการดําเนินงาน 
ตามโครงการประชารัฐรวมใจ
ตอสู เพ่ือเอาชนะยาเสพตดิ 
อยางยั่งยืน จังหวัดสุพรรณบุร ี

1) เพ่ือดําเนินการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิของจังหวัดสุพรรณบุร ี
2) เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานดาน
การปองกันและปราบปราม การ
บําบัดรักษาของแตละหนวยงานให
เปนไปในทิศทางเดียวกัน 
๓) เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแก
หมูบานและชุมชน 
4) เพ่ือระดมความรวมมือจากทุกภาค
สวนในพ้ืนท่ีในการรวมมือกันดาํเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ 

อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับ ศูนยปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดสุพรรณบุร ี

- 5๐,000 5๐,000 5๐,000 อุดหนุน  
1 ครั้ง 

ลดสถานการณ
แพรระบาดของ
ยาเสพตดิ 

สํานักปลดั 

รวม ๑ โครงการ - - - 5๐,000 5๐,000 5๐,000 - - - 

 



 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.06 
สําหรับ  โครงการพัฒนาที่ 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ดําเนินการเองโดยไมใชงบประมาณ 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๕๔ 

 
                                                                                                            แบบ ผ. 07 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

 

ยุทธศาสตร 
ป  2561 ป  2562 ป  2563 ป  2564 รวม  4  ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา 
ยุทธศาสตรท่ี 1   
     การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรการ
แปรรูปและผลิตภัณฑเพ่ือการบริโภคและจําหนาย 
     1.๓  แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

15 

 
 
 
 
- 

รวม - - 5 - 5 - 5 - 15 - 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา 
ยุทธศาสตรท่ี 2   
     การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     2.3  แผนงานการศึกษา 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

4 

 
 
 
- 

 
 
 

4 

 
 
 
- 

 
 
 

4 

 
 
 
- 

 
 
 

12 

 
 
 
- 

รวม -      - 4 - 4 - 4 - 12 - 

 
 
 
  
 
 
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๕๕ 

                                                                                                            แบบ ผ. 07 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

 

ยุทธศาสตร 
ป  2561 ป  2562 ป  2563 ป  2564 รวม  4  ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อบต.บางปลามา 
ยุทธศาสตรท่ี 3   
     การยกระดับคณุภาพชีวิตและความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยสิน 
     3.๓  แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

9 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

9 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

9 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

27 

 
 
 
 
- 

รวม - - 9 - 9 - 9 - 27 - 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อบต.บางปลามา 
ยุทธศาสตรท่ี 4   
     การขยายฐานโอกาสและคณุภาพในการศึกษา  
และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณ ี
     4.๓  แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

20 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

20 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

20 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

60 

 
 
 
 
- 

     4.8  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- - 16 - 16 - 16 - 4 - 

รวม - - 36 - 36 - 36 - 60 - 

รวมท้ังส้ิน - - 54 - 54 - 54 - 162 - 

 
หมายเหตุ : แบบ ผ.07  บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  ใหนําไปไวเปนแผนแรกของ แบบ ผ ตางๆ (ผ.07 – ผ.01 – ผ.02  จนสุดทาย  ผ.08) 
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๕๖ 

 

                                                           แบบ ผ.06 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 

สําหรับ โครงการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 1 1การเพ่ิมขีดความสามารถดานเกษตรเชื่อมโยงสูเกษตรอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม  เพ่ือการบริโภคและการสงออก 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 1 1การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 
1การแปรรูปและผลิตภัณฑเพ่ือการบริโภคและการสงออก  

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามายุทธศาสตรท่ี 11 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปและผลิตภัณฑเพ่ือการบริโภคและจําหนาย 
1.๓ แผนงา1น1การศึกษา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการสลดัผัก-ผลไม ๑) เพ่ือใหเด็กรูจักการแปรรูป
ผัก-ผลไม  และนํามาทําอาหาร
ในรูปแบบสลดัผัก-ผลไม 
๒) สงเสริมใหเด็กรับประทาน
ผัก-ผลไมมากยิ่งข้ึน   

เด็กภายในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก 

- - - - มฐ.19 -  เด็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสนุกสนาน
กับการทําสลัด และ
การรับประทานผัก-
ผลไมมากยิ่งข้ึน 

ศพด. 
อบต.บางปลามา 

2 โครงการสมตาํอรอยจัง ๑) เพ่ือใหเด็กรูจักผักในทองถ่ิน
และนํามาแปรรปูเปนอาหาร 
๒) เพ่ือใหเด็กรูจักอุปกรณและ
สวนประกอบของการทําสมตํา 
๓) เพ่ือใหไดฝกทักษะการสังเกต
สิ่งตางๆ  และรูจักการ
เปรียบเทียบของรสชาต ิ

เด็กภายในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก 

- - - - มฐ.17 -  เด็กไดรูจักและ
สามารถบอก
สวนประกอบของ
การทําสมตําและ
สังเกตสิ่งตางๆ ได 

ศพด. 
อบต.บางปลามา 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๕๗ 

 

 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการเพาะถ่ัวงอก เพ่ือใหเด็กไดเรยีนรูวิธี 
การเพาะถ่ัวงอก  ฝกการสังเกต
การเจรญิเติบโตของตนถ่ัวงอก
และเรียนรูหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-  เด็กภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - - - - มฐ.18 -  เด็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็กรูจักสังเกต
และเรียนรูหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

ศพด. 
อบต.บางปลามา 

4 โครงการปลูกขาวโพด เพ่ือใหเด็กไดเรยีนรูวิธีการปลูก
และข้ันตอนการปลูกขาวโพด 

-  เด็กภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - - - - มฐ.18 -  เด็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็กรูจักวิธีการ
ปลูกขาวโพด 

ศพด. 
อบต.บางปลามา 

5 โครงการปลูกผักสวนครัว เพ่ือใหเด็กไดรูจักพืชผักสวนครัว  
รูจักเศรษฐกิจพอเพียง 

- เด็กไดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ไมเคยปลูกผักดวยตนเอง 

- - - - มฐ. 
9.6 

-  เด็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก รูจักผักสวน
ครัว รูจักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ศพด. 
อบต.บางปลามา 

รวม 5    โครงการ - - - - - - - - - 

 

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๕๘ 

                                                        แบบ ผ.06 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 

สําหรับ โครงการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 2 1การพัฒนาดานการทองเท่ียวสูสากล 
ยุทธศาสตรท่ี 3 1การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 21 การเสริมสรางและพัฒนาการทองเท่ียวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล  
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.บางปลามายุทธศาสตรท่ี 2 1 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ1และสิ่งแวดลอม 

2.๓  แผนงานการศึกษ1า 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการดอกไมเปลี่ยนส ี เพ่ือใหเด็กรูจักการสังเกตการ
เปลี่ยนสีของดอกไมและกลาแสดง
ความคิดเห็น 

-  เด็กภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - - - - มฐ.
16/17 

-  เด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กรูจักการสังเกตสี
ของดอกไม 

ศพด. 
อบต.บางปลามา 

2 โครงการภูมิปญญาไทย เพ่ือใหเด็กรูจักการทําหรือประดิษฐ
ของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถ่ิน 

-  เด็กไดทําของเลนดวยตนเอง
จากวัสดุธรรมชาต ิ

- - - - มฐ.9.6 -  เด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีความภาคภูมิใจ
ในช้ินงานตนเอง 

ศพด. 
อบต.บางปลามา 

3 โครงการหองเรียนธรรมชาต ิ เพ่ือปลูกฝงใหเด็กไดอนุรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

-  เพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศการ
เรียนการสอนใหมีความกาวหนา 
-  เพ่ือใหเด็กไดประสบการณ
จริงในการเรยีนการสอน 

- - - - มฐ.5.1/ 
10.1/ 
14.2 

-  เด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กไดรับ
ประสบการณจริง 

ศพด. 
อบต.บางปลามา 

4 โครงการศึกษาแหลงเรยีนรู 
ในชุมชน 

เพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการ
สอนใหมีความกาวหนาและใหเด็ก
ไดรับประสบการณจริง 

พาเด็กไปศึกษาแหลงเรียนรูท่ีมี
ชุมชน 

- - - - มฐ.
10./5/ 
14/21 

-  เด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กไดรับ
ประสบการณจริง 

ศพด. 
อบต.บางปลามา 

รวม 4    โครงการ - - - - - - - - - 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๕๙ 

 

                                                       แบบ ผ.06 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 

สําหรับ โครงการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 4 1การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 3 1การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.บางปลามายุทธศาสตรท่ี 3 1การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
3.๓  แผนงานการศึกษ1า 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการออกกําลังกายกันเถอะ -  เพ่ือสงเสริมใหเด็กมสีุขภาพ
อนามัยท่ีดีและเวลาวางใหเกิด
ประโยชนหางไกลจากโรคภัย
ตางๆ 

-  เด็กภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - - - - มฐ.20 -  เด็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโพธ์ิศรี
สุขภาพแข็งแรง
ปราศจากโรคภยั
ตางๆ 

ศพด. 
อบต.บางปลามา 

2 โครงการหนูนอยฟนสวย -  เพ่ือสงเสริมใหเด็กรูจักวิธีการ
ดูแลรักษาฟน 
-  เพ่ือสงเสริมใหเด็กทราบถึงวิธี
ปองกันโรคฟนผ ุ

-  เด็กภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - - - - มฐ.19 -  เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กไดรูจัก
วิธีการดูแลรักษาฟน
ของตนเอง 

ศพด. 
อบต.บางปลามา 

3 โครงการเติบโตตามวัย -  เพ่ือชวยใหเด็กเกิดการใฝรู
อยางตอเน่ืองตลอดเวลา 
-  เพ่ือใหเด็กเกิดการเรียนรู
อยางมีความสุข 

-  เด็กภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - - - - มฐ.17 -  เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีพัฒนาการ
เติบโตตามวัย 

ศพด. 
อบต.บางปลามา 

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๖๐ 

 
 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการวิจัยในช้ันเรียน 
การนอนหลับยากในตอนบาย 

-  เพ่ือแกปญหาการนอนหลับ
ยากในตอนบายของเด็ก 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

-  เด็กภายในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก 

- - - - มฐ.16 -  เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กนอนหลับ 
ทุกคน 

ศพด. 
อบต.บางปลามา 

5 โครงการหนูนอยสะอาด -  เพ่ือใหเด็กไดรับความรู
ทางดานสุขภาพอนามยั  การทํา
ทําความสะอาดมืออยางถูกวิธี
และสามารถนําไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวันได 

-  เด็กภายในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก 

- - - - มฐ.19 -  เด็กในศูนยรูจัก
วิธีการลางมือท่ี
ถูกตองและนําไป
ปฏิบัติใช 

ศพด. 
อบต.บางปลามา 

6 โครงการปองกันยาเสพตดิ -  เพ่ือใหเด็กรูจักความหมาย
ของยาเสพติด 

-  เด็กยังไมรูจักยาเสพติด 
(เปนการปองกันไมใหเด็กตดิยา
เสพติด) 

- - - - มฐ. 
9.4 

-  เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กรูจักโทษของ
ยาเสพตดิ 

ศพด.  
อบต.บางปลามา 

๗ โครงการช่ังนํ้าหนัก-วัดสวนสูง -  เพ่ือเด็กจะมีสุขภาพท่ีดีและ
เจริญเติบโตอยางมีประสิทธิภาพ 

-  เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - - - - มฐ.10.2/ 
19.1 

-  เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยเติบโตอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ศพด. 
 อบต.บางปลามา 

 
 
 
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๖๑ 

 
 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๘ โครงการความรูความเขาใจ
เก่ียวกับผูปกครอง  (พัฒนาการ
ความสามารถโตตามวัย) 

-  เพ่ือใหเด็กมีความพรอมและ
ความสามารถโตตามวัย 
-  เพ่ือสงเสริมใหผูปกครองมี
ความเขาใจในตัวเด็ก 

-  เด็กภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - - - - มฐ.11.1 -  เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กไดมี
พัฒนาการท่ีดีสมวัย
และความพรอมท่ีจะ
เยนรูในข้ันตอๆ ไป 

ศพด. 
 อบต.บางปลามา 

๙ โครงการฟนสวยยิ้มใส -  เพ่ือเสริมทันตสุขภาพใหเด็ก 
-  เพ่ือใหความรูเรื่อง 
ทันตอนามัยในเด็กกอนวัยเรียน 
-  เพ่ือใหเด็กไดนําความรูท่ีไดรับ
มาใชในชีวิตประจําวัน 

-  เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กรูจัก
รักษาความสะอาดในชองปาก
อยางถูกวิธี 

- - - - มฐ.10.2/ 
19.1 

-  เด็กกอนวัยเรียนมี
ความรูและทักษะใน
การดูแลสุขภาพฟน
ในชองปาก 

ศพด. 
 อบต.บางปลามา 

รวม 9    โครงการ - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๖๒ 

                                                       แบบ ผ.06 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 

สําหรับ โครงการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 5 1การสงเสริมการศึกษา การกีฬามุงความเปนเลิศในระดับสากล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการประชาชน 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.บางปลามายุทธศาสตรท่ี 4 1การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี 
4.๓  แผนงานการศึกษ1า 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการกิจกรรมวันเด็ก -  เพ่ือใหเด็กมีสวนรวมใน
กิจกรรมงานวันเด็กและกลา
แสดงออก 

-  เด็กภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - - - - มฐ.15 
มฐ.9.5 

มฐ.
13/21 

-  เด็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็กรวมกิจกรรม
วันเด็กกันอยาง
สนุกสนาน 

ศพด. 
อบต.บางปลามา 

2 โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ -  เพ่ือใหเด็กไดรูและปฏิบัตติาม
กฎระเบียบตางๆ  ท้ังในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและการอยู
รวมกันกับผูอ่ืนและปลูกฝง
คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมท่ี
ดีงามตอเด็ก 

-  เด็กภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - - - - มฐ.15 -  เด็กสามารถ
ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและ
เช่ือฟงคําสั่งสอน 

ศพด. 
 อบต.บางปลามา 

๓ โครงการพัฒนาความฉลาด 
ดานอารมณ 

-  เพ่ือใหเด็กรูจักอารมณของ
ตนเองท่ีเปนไปตามวัย 

-  ผูเรียนหรือตัวเด็กยังไมรูจัก
และขาดความเขาใจในตนเอง 

- - - - มฐ. 
9.2 

-  เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กรับรูอารมณ
ของตนเองและผูอ่ืน 

ศพด. 
 อบต.บางปลามา 

 
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๖๓ 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๔ โครงการเยี่ยมบานหนูนอย -  เพ่ือสานสัมพันธระหวาง เด็ก/
ผูปกครอง  กับครูผูดูแลเด็ก/
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก   
-  เพ่ือรับทราบความตองการ
ของผูปกครอง 
-  เพ่ือนําทัศนคติและขอมลู
ตางๆ  จากผูปกครองมา
ปรับปรุง  แกไข  ใหเปนทาง
ทิศทางท่ีดีตอไป 

-  เด็กภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - - - - มฐ. 
1/11 

มฐ.11.1 

-  ผูปกครองมี
ความสัมพันธและ 
มีทัศนคติท่ีดีตอ 
ศูนยพัฒนา   
- เด็กสามารถ
ปรับตัวเขากับ
สิ่งแวดลอม  
บุคคลรอบขางได   

ศพด. 
อบต.บางปลามา 

๕ โครงการศูนยเด็กเล็กกาว 
สูอาเซียนอยางมั่นใจ 

-  เพ่ือใหเด็กสามารถมีทักษะ
ทางภาษาและรูเก่ียวกับประเทศ
อาเซียน 

-  เด็กภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - - - - มฐ.15 
มฐ.9.4 

-  เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กรูจักประเทศ
ในอาเซียนได 

ศพด.  
อบต.บางปลามา 

๖ โครงการปรับเปลี่ยนนิสยั 
หนูนอยคนใหม 

-  เพ่ือใหเด็กไดปรับเปลีย่นนิสัย
พฤติกรรมของเด็กและอยู
รวมกันอยางมีความสุข 

-  เด็กภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - - - - มฐ.15 -  เด็กสามารถ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมของ
ตนเองและสามารถ
อยูรวมกับผูอ่ืนได 

ศพด. 
อบต.บางปลามา 

๗ โครงการหนูนอยมารยาทงาม -  เพ่ือปลูกฝงใหเด็กมีมารยาทท่ี
ดีงามตามแบบไทย 
-  เพ่ือใหเด็กนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันของตนเองอยาง
เหมาะสมกับวัย 

-  เด็กภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - - - - มฐ.
13/19 

-  เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กไดเรียนรู
เก่ียวกับมารยาท 

ศพด.  
อบต.บางปลามา 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๖๔ 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๘ โครงการหนูนอยรักการอาน -  เพ่ือสงเสริมใหเด็กมีนิสัยรักการอาน 
-  เพ่ือสงเสริมใหเด็กมมีนุษยสมัพันธ
ท่ีดีกับผูอ่ืน 

-  เด็กภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - - - - มฐ.
13/19 

-  เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีนิสยัรักการ
อานมากข้ึนและ
สามารถอยูรวมกับ
ผูอ่ืนได 

ศพด. 
อบต.บางปลามา 

9 โครงการหนูนอยนักออม -  เพ่ือฝกใหนักเรียนมีนิสัยรักการออม -  เด็กภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - - - - มฐ.15 
มฐ.๙.๔ 

-  เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีความรู
พ้ืนฐานเรื่องการ
ประหยดัและอด
ออม  สามารถนํา
ความรูทักษะ
เก่ียวกับการออมไป
ใชในชีวิตประจําวัน 

ศพด. 
 อบต.บางปลามา 

๑๐ โครงการสงเสริมการละเลน 
ของเด็ก 

-  เพ่ือสงเสริมใหเด็กไดรูจักเก่ียวกับ
การละเลนเด็กไทยในสมัยโบราณ  
เชน  มากานกลวย  เดินกะลา    
มอญซอนผา  ฯลฯ 
-  เพ่ือสงเสริมพัฒนาการความพรอม
ดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  และ
สติปญญา 

-  เด็กภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - - - - มฐ.8 -  เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กไดรูจักและ
เลนการละเลนแบบ
ไทยในสมัยโบราณ 

ศพด. 
อบต.บางปลามา 

 

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๖๕ 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1๑ โครงการพัฒนาการดานภาษา -  เพ่ือสงเสริมใหเด็กไดรับการ
เรียนรูในดานภาษาท่ีถูกตองและ
เหมาะสมกับวัย 

-  เด็กบางคนยังพูดไมชัดและ
สื่อสารกันไมเขาใจ 

- - - - มฐ. 
9.2 

-  เด็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีพัฒนาการในดาน
ภาษาดีข้ึนและสามารถ
สื่อสารใหผูอ่ืนเขาใจ 

ศพด. 
อบต.บางปลามา 

1๒ โครงการคณิตศาสตร -  เพ่ือใหเด็กไดมีประสบการณ
ในการสังเกตจาํแนก
เปรียบเทียบ  พ้ืนฐานเก่ียวกับ
รูปทรงเลขาคณติ 

-  ใหเด็กสังเกตขนาด 
ท่ีแตกตางกัน รูจักการ
เปรียบเทียบ 

- - - - มฐ.9.2 -  เด็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีการพัฒนาการใน
ดานคณติศาสตรและ
สามารถนําไปใช
ชีวิตประจําวัน 

ศพด. 
อบต.บางปลามา 

1๓ โครงการมารยาทไทย -  เพ่ือใหเด็กรูจักการทําความ
เคารพออนนอมตอบุคคลอ่ืน 

-  ใหเด็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กรูจักการทําความเคารพ
ตอผูใหญ 

- - - - มฐ.9.4 -  เด็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กรูจักทําความเคารพ
ตอบุคคลอ่ืน 

ศพด. 
อบต.บางปลามา 

๑๔ โครงการกิจกรรมวันไหวคร ู -  เพ่ือใหเด็กรูจักพระคณุของครู
และการปฏิบัตตินตอครูได
ถูกตองเหมาะสม 

-  เด็กภายในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก 

- - - - มฐ.9.4 
มฐ.13 

-  เด็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กสามารถปฏิบัตตินกับ
ครูไดอยางเหมาะสม 

ศพด.  
อบต.บางปลามา 

๑๕ โครงการหัวใจนักคดิ  
(วิทยาศาสตรนอย) 

-  เพ่ือใหเด็กไดรูจักคิดและ
คนควา  ทดลอง  เพ่ือใหเกิด
ความรู 

-  เด็กยังไมกลาคิดและลงมือ
ปฏิบัติดวยตนเอง 

- - - - มฐ.9.2 -  เด็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กไดรูจักสังเกต การ
คนควา และกลาลงมือทํา
ดวยตนเอง 

ศพด. 
อบต.บางปลามา 

 
 
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๖๖ 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑๖ โครงการพ่ีสอนนอง -  เพ่ือใหเด็กไดชวยเหลือกัน 
ครูผูดูแลเด็ก/ผูชวยครผููดูแลเด็ก
คอยดูแลอยางใกลชิด 

-  ครูผูดูแลเด็ก/ผูชวย 
ครูผูดูแลเด็ก  คอยใหการ
สนับสนุนเด็กในการชวยเหลือ
ตนเองและผูอ่ืน 

- - - - มฐ.13 -  ครูผูดูแลเด็ก/
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 
คอยดูแลอยางใกล   

ศพด. 
อบต.บางปลามา 

๑๗ โครงการประกันคณุภาพภายใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

-  เพ่ือพัฒนาระบบประกัน
ภายในศูนยและพรอมรับการ
ประเมินภายนอก   

-  ผูบริหาร ครู ผูชวยคร ู
ผูดูแลเด็ก และผูมีสวนเก่ียวของ   

- - - - ปละ ๑ คร้ัง -  นักเรียนไดรับการ
สงเสริมและพัฒนา
เต็มศักยภาพ 

ศพด. 
อบต.บางปลามา 

๑๘ โครงการภาษาอังกฤษวันละคํา -เด็กมีทักษะในการฟง พูด อาน 
ไดอยางเหมาะสมตามวัย 

- เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก 

- - - - ตลอดป
การศึกษา 

-  เด็กมีทักษะ 
ในการฟง พูด อาน  
ไดอยางเหมาะสม
ตามวัย 

ศพด. 
 อบต.บางปลามา 

๑๙ โครงการสื่อจากเศษวัสดุเหลือใช - เพ่ือเปนการปลูกฝงใหเด็กรูจัก
คุณคาของเศษวัสดุเหลือใช 

- เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก 

- - - - สื่อจาก
เศษวัสดุ
เหลือใช 

-  เด็กรูจักประโยชน
ของเศษวัสดุเหลือใช 

ศพด. 
 อบต.บางปลามา 

๒๐ โครงการภูมิใจทํา  
(ไมกวาดทางมะพราว) 

- เด็กรูจักภมูิปญญาไทยและ
บริบทของชุมชนของตนเอง 

- เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก 

- - - - เด็ก
นักเรียน 

-  เด็กสามารถทําไม
กวาดจาก
ทางมะพราวได 

ศพด. 
 อบต.บางปลามา 

รวม 20       โครงการ - - - - - - - - - 

 
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๖๗ 

 

                                                       แบบ ผ.06 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 

สําหรับ โครงการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 5 1การสงเสริมการศึกษา การกีฬามุงความเปนเลิศในระดับสากล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการประชาชน 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.บางปลามายุทธศาสตรท่ี 4 1การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี 
4.8  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนากา 1ร 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการวันแมแหงชาติ -  เพ่ือใหเด็กเล็งเห็นความสําคญั
ของวันแมแหงชาติ  ใหเด็กรูถึง
พระคุณของแม  และใหเด็กไดรู
ถึงการกราบแมเพ่ือแสดงความ
เคารพบุพการร ี

-  กิจกรรมใหเด็กไดทําการด
อวยพรวันแมและนําไปมอบให
แม  พรอมจัดกิจกรรมวันแมท่ี
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเด็กได
กราบแมพรอมมอบดอกมะล ิ

- - - - มฐ.
13/15 
มฐ.๙.๗ 

มฐ.
21/22 

-  เพ่ือปลูกจิตสํานึก
ในบุญคุณของแม  
และใหเกิดความ
ผูกพันระหวางแมกับ
ลูก 

ศพด. 
อบต.บางปลามา 

2 โครงการถวายเทียน 
วันเขาพรรษา 
 

-  เพ่ือสงเสริมใหมีกิจกรรมในวัน
สําคัญทางศาสนา  ใหเด็กมี
โอกาสไดใกลชิดและสัมผสั
ศิลปวัฒนธรรมอยางใกลชิด  
ชวยสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
อันดีของทองถ่ินใหคงอยูสืบ
ตอไป 

-  ครูผูดูแลเด็ก/ผูชวยคร ู
ผูดูแลเด็ก  ผูปกครองและเด็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดรวมกันทํา
กิจกรรม  เชน  นําเทียนพรรษา
ไปถวายวัด  และทําบุญตักบาตร   

- - - - มฐ.
13/21/

22 
 

-  ครูผูดูแลเด็ก/ 
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  
ผูปกครอง  ชุมชน  
และเด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กได
รวมทํากิจกรรม  
เปนการสราง
ความสัมพันธท่ีด ี
ตอกัน   

ศพด.  
อบต.บางปลามา 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๖๘ 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการลอยกระทง -  เพ่ือใหเด็กไดเห็นคุณคาและตระหนักถึง
ความสําคญัทางวัฒนธรรมของไทย เพ่ือเปน
การการสงเสริมประเพณีลอยกระทงใหสืบ
ตอไป 
-  เพ่ือใหเด็กไดทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุม
และฝกความรับผิดชอบ 

-  ครูผูดูแลเด็ก/ผูชวย 
ครูผูดูแลเด็ก  และเด็กใน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดรวมกันทํา
กิจกรรมเพ่ือเปนการอนุรักษและ
เพณีลอยกระทงจากใบตอง 

- - - - มฐ.
8/13/21/

22 
มฐ.๙.๖ 

-  เด็กไดรวมทํา
กิจกรรมเพ่ือเปน
การอนุรักษ
ประเพณีลอย
กระทง  และทํา
กิจกรรม
ประดิษฐกระทง
จากใบตอง 

ศพด. 
อบต.บางปลามา 

4 โครงการจดังาน
ตอนรับปใหม 

-  เพ่ือใหผูปกครองและเด็กมีสมัพันธภาพท่ีดี
ตอกันรวมท้ัง 
ครูผูดูแลเด็ก/ผูชวยครผููดูแลเด็ก  
-  เพ่ือใหมีการอวยพรปใหมรวมกับการจัด
กิจกรรมรวมกันดวยความสนุกสนาน  

-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จัดกิจกรรมแลกเปลีย่นของขวัญ  
อวยพรใหกันในวันฉลองวันข้ึนป
ใหมพรอมท้ังการจัดกิจกรรมเพ่ือ
เพ่ิมความสนุกสนาน ความ
สามัคคีอันดีตอกัน 

- - - - มฐ.13 
มฐ.๙.๔ 

-  เด็กไดรูจัก
ประเพณ ี
อันดีงาม 
ในวันข้ึนปใหม  
เชน  การอวยพร
ปใหม การทําบุญ 
ตักบาตร 
ในวันข้ึนปใหม 

ศพด. 
อบต.บางปลามา 

5 โครงการวันวิสาขบูชา -  เพ่ือสงเสริมใหเด็กรูจัก วันสําคญัทางศาสนา 
-  เพ่ือปฏิบัติตนในวันสําคญัไดทํากิจกรรม
รวมกันไดดวยด ี
-  เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกท่ีดีใหกับเดก็  รูจักผิด
ชอบช่ัวดี 

-  เด็กภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - - - - มฐ.19/21 
มฐ.๙.๖ 
มฐ.๑๓ 

-  เด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็กได
รวมกิจกรรม 

ศพด. 
 อบต.บางปลามา 

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๖๙ 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการวันมาฆบูชา -  เพ่ือสงเสริมใหเด็กรูจักวันสําคญั
ทางศาสนา 
-  เพ่ือใหเด็กมีสวนรวมปฏิบัตตินใน
วันสําคัญไดอยางดีและถูกตองสมวัย 
-  เพ่ือปลูกฝงดานคณุธรรม และ
จริยธรรมในจิตใจ เปนรากฐานของ
คนดีใหกับเด็ก 

-  เด็กภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - - - - มฐ.
19/21 
มฐ.๙.๖ 
มฐ.๑๓ 

-  เด็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็กไดรวม
กิจกรรม 

ศพด. 
 อบต.บางปลามา 

7 โครงการสืบสานความด ี
ประเพณีไทย 

- เพ่ือสงเสริมใหเด็กรูจักวัฒนธรรม
ของทองถ่ิน 
-  เพ่ือสงเสริมใหเด็กรูจักความสําคัญ
ของทองถ่ิน 

-  เด็กภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - - - - มฐ.
13/21 

-  เด็กรูจัก
วัฒนธรรมของ
ทองถ่ินตนเอง 
 

ศพด. 
อบต.บางปลามา 

8 โครงการสงเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม 

-  เพ่ือใหเด็กมีความรูความเขาใจใน
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาและมี
คุณธรรมจริยธรรม 

-  เด็กภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - - - - มฐ.13 -  เด็กมีความรูความ
เขาใจในหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา  
สรางจิตสํานึกท่ีดี
งามตอกัน 

ศพด. 
อบต.บางปลามา 

9 โครงการสงเสริมการเรยีนรู
ประเพณีสารทพวน 

- เพ่ือสงเสริมใหเด็กรูจักประเพณี
สารทพวน 
 

-  เด็กภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - - - - มฐ.
8/9/11/

27 

-  เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กไดรูจัก
ประเพณีสารทพวน 
 

ศพด. 
อบต.บางปลามา 

 
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๗๐ 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ทองถ่ิน  (กําฟา) 

-  เพ่ือสงเสริมใหเด็กรูจัก
วัฒนธรรมทองถ่ิน 
-  เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนรูจัก
ความสําคญัของทองถ่ิน 

-  เด็กภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - - - - มฐ.9 -  เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กได
รูจักประเพณีกําฟา 

ศพด. 
อบต.บางปลามา 

11 โครงการสืบสานประเพณ ี
สงกรานต 

-  เพ่ือสืบสานประเพณี
สงกรานต 
-  เพ่ือใหครูผูดูแลเด็ก/ผูชวยครู
ผูดูแลเด็กไดมสีวนรวมในการ
ทํากิจกรรมรวมกัน 
-  เพ่ือสรางความสามัคค ี

-  เด็กภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - - - - มฐ.9 
มฐ.๙.๖ 

-  เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กได
รูจักประเพณี
สงกรานต 
 

ศพด. 
อบต.บางปลามา 

1๒ โครงการคานิยม  12  ประการ -  เพ่ือปลูกจิตสํานึกท่ีดีใหกับ
เด็กไดรูจักรักสถาบัน
พระมหากษัตริย   

-  เด็กรูจักรักประเทศชาติและ
พระมหากษัตริยของตนเอง 

- - - - มฐ. 
9.4 

-  เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กไดมี
ความจงรักภักดีตอ
ชาติและ
พระมหากษัตริย 

ศพด. 
อบต.บางปลามา 

1๓ โครงการหนูนอยเขาวัด -  เพ่ือใหเด็กมีคุณธรรม  
จริยธรรม  สอนใหเด็กเขาใจใน
พระพุทธศาสนา   

-  นําเด็กไปฟงธรรมเทอมละ 
1  ครั้ง   

- - - - มฐ.13 -  เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
เขาใจใน 
พระพุทธศาสนา 

ศพด. 
อบต.บางปลามา 

 
  



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๗๑ 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑๔ โครงการอนุรักษภูมิปญญา
ทองถ่ิน (สานปลาตะเพียน) 

-เด็กรูจักรักภูมิปญญาทองถ่ิน
ของตนเอง 

- เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก 

- - - - มฐ.
8/13/21

/22 
มฐ.๙.๖ 

-  เด็กเรียนรูภูมิ
ปญญาทองถ่ิน โดย
ไดรับประสบการณ
ตรงจากการลงมือ
ปฏิบัติเอง 

ศพด. 
 อบต.บางปลามา 

๑๕ โครงการการละเลนของเด็กไทย -เด็กรูจักการละเลนแบบไทย
และรูจักอุปกรณการเลน 

- เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 

- - - - มฐ.
8/13/21

/22 
มฐ.๙.๖ 

-  เด็กรูจักการเลน
ของเด็กไทย 

ศพด. 
 อบต.บางปลามา 

๑๖ โครงการอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม 

-เด็กมีจิตสํานึกในการรักษา
สภาพแวดลอม 

- เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก 

- - - - เด็ก
นักเรียน 

- เด็กมีจิตสํานึกใน
การรักษา
สภาพแวดลอม 

ศพด. 
 อบต.บางปลามา 

รวม ๑๖  โครงการ - - - - - - - - - 

 



 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.08 
บัญชีครุภัณฑ 

 
 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ๗๓  

  
                                แบบ ผ. 08 
 

 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 
งบประมาณและท่ีผานมา 

 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
1 บริหารงานท่ัวไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑ 

การเกษตร 
เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน
บริการชุมชนและสังคมฯ 

จัดซื้อครภุัณฑการเกษตร เชน
เครื่องปมนํ้าอัตโนมัติ ฯลฯ 

- 50,000 - - สํานักปลดั 

รวม - 50,000 - -  
 

หมายเหตุ 1.  แผนงานใหลงแผนงานตามรูปแบบและรายงานจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เชน  แผนงานการศึกษา  แผนงานสังคมสงเคราะห  เปนตน 

2.  หมวด  ใหลงหมวดครุภัณฑตามช่ือท่ีปรากฏตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนท่ีสุด  มท 0808.2/ว 1248  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑ  ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ  ลงวันท่ี  27  มิถุนายน  2559  เชน  คาครุภัณฑ  เปนตน 

3.  ประเภท  ใหลงประเภทครุภัณฑตามชื่อท่ีปรากฏตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0808.2/ว 1248  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑ  ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  ลงวันท่ี  27  มิถุนายน  2559  เชน  ครุภัณฑสํานักงาน  ครุภัณฑการศึกษา  ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  เปนตน 

4.  วัตถุประสงค  ใหบอกถึงการวางแผนไวเพ่ือตองการทําอะไร  ซ่ึงจะสงผลท่ีคาดวาจะไดรับ  เปนตน 

5.  เปาหมาย  (ผลผลิตของครุภัณฑ)  แสดงรายละเอียด  จํานวน  สถานท่ีต้ัง  ขนาด  ปริมาณหรอืคุณลักษณะท่ีจําเปน  เปนตน 

6.  แบบ  ผ.08  ใหเรียงลําดับตอจากแบบ  ผ.06 

 

 
 
 
 
 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ๗๔  

 
                                แบบ ผ. 08 
 

 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 
งบประมาณและท่ีผานมา 

 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
๑ การศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
การศึกษา 
 

เพ่ือใหเด็กๆ ในหมูท่ี 1 
มีเครื่องเลนสนามเสริมสราง
พัฒนาการเด็กท่ีปลอดภัย 
 

เด็กๆ ในหมูท่ี 1 
มีเครื่องเลนสนามเสริมสราง
พัฒนาการเด็กท่ีปลอดภัย 

- ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

๒ การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
การศึกษา 
 

เพ่ือใหเด็กๆ ในหมูท่ี 6 
มีเครื่องเลนสนามเสริมสราง
พัฒนาการเด็กท่ีปลอดภัย 
 

เด็กๆ ในหมูท่ี 6 
มีเครื่องเลนสนามเสริมสราง
พัฒนาการเด็กท่ีปลอดภัย 

- ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

๓ การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
การศึกษา 
 

เพ่ือใหเด็กๆ ในหมูท่ี 9 
มีเครื่องเลนสนามเสริมสราง
พัฒนาการเด็กท่ีปลอดภัย 
 

เด็กๆ ในหมูท่ี 9 
มีเครื่องเลนสนามเสริมสราง
พัฒนาการเด็กท่ีปลอดภัย 

- ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

 
 
  
 
 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ๗๕  

 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 
งบประมาณและท่ีผานมา 

 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
๔ การศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
การศึกษา 
 

เพ่ือใหเด็กๆ ในหมูท่ี 10 
มีเครื่องเลนสนามเสริมสราง
พัฒนาการเด็กท่ีปลอดภัย 
 

เด็กๆ ในหมูท่ี 10 
มีเครื่องเลนสนามเสริมสราง
พัฒนาการเด็กท่ีปลอดภัย 

- ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

๕ การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
การศึกษา 
 

เพ่ือใหเด็กๆ ในหมูท่ี 11 
มีเครื่องเลนสนามเสริมสราง
พัฒนาการเด็กท่ีปลอดภัย 
 

เด็กๆ ในหมูท่ี 11 
มีเครื่องเลนสนามเสริมสราง
พัฒนาการเด็กท่ีปลอดภัย 

- ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

รวม - 2,500,000 2,500,000 2,500,000  
 
หมายเหตุ 1.  แผนงานใหลงแผนงานตามรูปแบบและรายงานจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เชน  แผนงานการศึกษา  แผนงานสังคมสงเคราะห  เปนตน 

2.  หมวด  ใหลงหมวดครุภัณฑตามชื่อท่ีปรากฏตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนท่ีสุด  มท 0808.2/ว 1248  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑ  ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ  ลงวันท่ี  27  มิถุนายน  2559  เชน  คาครุภัณฑ  เปนตน 

3.  ประเภท  ใหลงประเภทครุภัณฑตามชื่อท่ีปรากฏตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0808.2/ว 1248  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑ  ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  ลงวันท่ี  27  มิถุนายน  2559  เชน  ครุภัณฑสํานักงาน  ครุภัณฑการศึกษา  ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  เปนตน 

4.  วัตถุประสงค  ใหบอกถึงการวางแผนไวเพ่ือตองการทําอะไร  ซ่ึงจะสงผลท่ีคาดวาจะไดรับ  เปนตน 

5.  เปาหมาย  (ผลผลิตของครุภัณฑ)  แสดงรายละเอียด  จํานวน  สถานท่ีต้ัง  ขนาด  ปริมาณหรือคุณลักษณะท่ีจําเปน  เปนตน 

6.  แบบ  ผ.08  ใหเรียงลําดับตอจากแบบ  ผ.06  
 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ๗๖  

  
                                แบบ ผ. 08 
 

 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 
งบประมาณและท่ีผานมา 

 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
1 สาธารณสุข คาครุภณัฑ คาบํารุงรักษา 

และปรับปรุง 
ครุภณัฑ 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน
บริการชุมชนและสังคม 

ปรับปรุงครภุัณฑ (รถขยะ) 
เชน กระบะแบบเปดขาง-  
เททายดวยกระบอกไฮดรอลิค 
แบบดันใตทอง รถขยะ ฯลฯ 

- 1,000,000 - - กองสาธารณสุขฯ 

รวม - 1,000,000 - -  
 

หมายเหตุ 1.  แผนงานใหลงแผนงานตามรูปแบบและรายงานจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เชน  แผนงานการศึกษา  แผนงานสังคมสงเคราะห  เปนตน 

2.  หมวด  ใหลงหมวดครุภัณฑตามช่ือท่ีปรากฏตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนท่ีสุด  มท 0808.2/ว 1248  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑ  ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ  ลงวันท่ี  27  มิถุนายน  2559  เชน  คาครุภัณฑ  เปนตน 

3.  ประเภท  ใหลงประเภทครุภัณฑตามชื่อท่ีปรากฏตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0808.2/ว 1248  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑ  ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  ลงวันท่ี  27  มิถุนายน  2559  เชน  ครุภัณฑสํานักงาน  ครุภัณฑการศึกษา  ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  เปนตน 

4.  วัตถุประสงค  ใหบอกถึงการวางแผนไวเพ่ือตองการทําอะไร  ซ่ึงจะสงผลท่ีคาดวาจะไดรับ  เปนตน 

5.  เปาหมาย  (ผลผลิตของครุภัณฑ)  แสดงรายละเอียด  จํานวน  สถานท่ีต้ัง  ขนาด  ปริมาณหรอืคุณลักษณะท่ีจําเปน  เปนตน 

6.  แบบ  ผ.08  ใหเรียงลําดับตอจากแบบ  ผ.06 

 

 
 
 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ๗๗  

 
                                แบบ ผ. 08 
 

 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 
งบประมาณและท่ีผานมา 

 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
1 เคหะและชุมชน คาครุภณัฑ ครุภณัฑ 

ยานพาหนะ 
และขนสง 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
บริการชุมชนและสังคม 

จัดซื้อครภุัณฑยานพาหนะและ
ขนสง เชน รถพวงลากจูงบรรทุก 
ขนาดบรรทุกไมนอยกวา 5 ตัน
ฯลฯ 

- 100,000 - - กองชาง 

2 เคหะและชุมชน คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
บริการชุมชนและสังคม 

จัดซื้อครภุัณฑคอมพิวเตอร 
เชน คอมพิวเตอรโนตบุค ฯลฯ 

- 50,000 - - กองชาง 

รวม - 150,000 - -  
 

หมายเหตุ 1.  แผนงานใหลงแผนงานตามรูปแบบและรายงานจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เชน  แผนงานการศึกษา  แผนงานสังคมสงเคราะห  เปนตน 

2.  หมวด  ใหลงหมวดครุภัณฑตามช่ือท่ีปรากฏตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนท่ีสุด  มท 0808.2/ว 1248  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑ  ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ  ลงวันท่ี  27  มิถุนายน  2559  เชน  คาครุภัณฑ  เปนตน 

3.  ประเภท  ใหลงประเภทครุภัณฑตามชื่อท่ีปรากฏตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0808.2/ว 1248  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑ  ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  ลงวันท่ี  27  มิถุนายน  2559  เชน  ครุภัณฑสํานักงาน  ครุภัณฑการศึกษา  ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  เปนตน 

4.  วัตถุประสงค  ใหบอกถึงการวางแผนไวเพ่ือตองการทําอะไร  ซ่ึงจะสงผลท่ีคาดวาจะไดรับ  เปนตน 

5.  เปาหมาย  (ผลผลิตของครุภัณฑ)  แสดงรายละเอียด  จํานวน  สถานท่ีต้ัง  ขนาด  ปริมาณหรือคุณลักษณะท่ีจําเปน  เปนตน 

6.  แบบ  ผ.08  ใหเรียงลําดับตอจากแบบ  ผ.06 
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