
    
 
               

                                                จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ         แบบ ผด. 02  
                                                แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566             

                                                          องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม             
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

1.1 กลยุทธ์ส่งเสริมระบบการศึกษา และการพัฒนาสถานศึกษา 
      1. แผนงานการศึกษา                

ลำดับ 
ที่ 

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียน
การสอน) (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2566-2570 ลำดับที่ หน้า 
61 ) (จากข้อบัญญัติงบประมาณ 
2566 หน้า 110) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จำนวน 2 แห่ง  

136,000 ศพด. 
บ้านเสืออีด่าง 
ศพด. 
อบต.สระสี่มุม 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้า 61 ลำดับที่ 
7) (จากข้อบัญญัติงบประมาณ 
2566 หน้า 113) 

อุดหนุนอาหารกลางวัน
สำหรับนักเรียนในโรงเรียน
(สพฐ.) 3 แห่ง จำนวน 
200 วัน 

2,632,000 โรงเรียนบ้าน
หนองพงเล็ก 
โรงเรียนวัดดอน
เตาอิฐ 
โรงเรียนวัด
ราษฏร์วราราม 

กอง
การศึกษาฯ  

            

3 อาหารเสริมนมสำหรับโรงเรียน
สังกัด สพฐ.(จากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 
59) (จากข้อบัญญัติงบประมาณ 
2566 หน้า 112) 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ้ือ
อาหารเสริม (นม)ให้กับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 
260 วัน                 

900,614 โรงเรียนบ้าน
หนองพงเล็ก 
โรงเรียนวัดดอน
เตาอิฐ 
โรงเรียนวัด
ราษฏร์วราราม 

กอง
การศึกษาฯ 

            

                                                                                                                                                                                                                          หน้า 8 

 

                  



                                               จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ         แบบ ผด. 02  

                                               แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566             

                                                          องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม             

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1.1 กลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษา และส่งเสริมระบบการศึกษา              

                  1.แผนงานการศึกษา              

ลำดับ 
ที่ 

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 ค่าอาหารเสริมนมสำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลสระสี่มุม  
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้า 59) (จาก
ข้อบัญญัติงบประมาณ 2566 
หน้า 112) 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ซ้ืออาหารเสริม (นม) 

1,053,910 ศพด.บ้านเสือ
อีด่าง 
ศพด.อบต.
สระสี่มุม 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน)  
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้า 59) (จาก
ข้อบัญญัติงบประมาณ 2566 
หน้า 112) 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(ค่าอาหารกลางวัน) 

548,800 ศพด.บ้านเสือ
อีด่าง 
ศพด.อบต.
สระสี่มุม 

กอง
การศึกษาฯ 

            

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา  
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้า 61 ลำดับที่ 
6 จากข้อบัญญัติงบประมาณ 
2566 หน้า 111) 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่า
หนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์
การเรียน,ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน,ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

62,150 ศพด.บ้านเสือ
อีด่าง 
ศพด.อบต.
สระสี่มุม 

กอง
การศึกษาฯ 

            

                                                                                                                                                                                                                        หน้า 9 



  

                                             
                                            จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ         แบบ ผด. 02  

                                               แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566             

                                                          องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม             

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1.1 กลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษา และส่งเสริมระบบการศึกษา 

                  1. แผนงานการศึกษา                

ลำดับ 
ที่ 

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2565 

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 อุดหนุนโรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ
ตามโครงการจัดจ้างบุคลากร
ชั่วคราว(ครูจ้างสอน) (จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-
2570 หน้า 62 ลำดับที่ 11) 
(จากข้อบัญญัติงบประมาณ 
2566 หน้า  114) 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านวัด
ดอนเตาอิฐ จัดหาครูจ้าง
สอน 

72,000 โรงเรียนวัดดอน
เตาอิฐ 

 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 

           

8 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก
ตามโครงการจัดหาครูผู้สอนและ
บุคลากรเสริมเพื่อการพัฒนา
โรงเรียน (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2566-2570 หน้า 60 ลำดับ
ที่ 3) (จากข้อบัญญัติงบประมาณ 
2566 หน้า  113) 

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หนองพงเล็กจัดหา
ครูผู้สอน  

144,000 โรงเรียนบ้าน
หนองพงเล็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 

           

9 อุดหนุนโรงเรียนวัดราษฎร์วราราม
ตามโครงการพัฒนาวิชาการปฐมวัย
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้า 62 ลำดับที่ 
12) (จากข้อบัญญัติงบประมาณ 
2566 หน้า  114) 

อุดหนุนโรงเรียนวัด
ราษฎร์วราราม บุคลากร
ด้านปฐมวัย 

144,000 โรงเรียนวัด
ราษฎร์วราราม 

กอง
การศึกษาฯ 

            

รวม  5,693,474               
                                                                                                                                                                                                                             หน้า 10 



                  

                                     จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ         แบบ ผด. 02  

                                      แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566             

                                                  องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม             

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1.1 กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น              

                  2.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม วัฒนธรรม และนันทนาการ                

ลำดับ 
ที่ 

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดงานวันสงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุ 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้า 64 ลำดับที่ 
7) (จากข้อบัญญัติงบประมาณ 
2566 หน้า  123) 

เพื่อใช้จ่ายในการจัดงาน
วันสงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุ 

50,000 อบต.สระสี่มุม กอง
การศึกษาฯ 

 
 

           

2 โครงการสืบสานประเพณีไทย   
ทรงดำ 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้า 63 ลำดับที่ 
4) (จากข้อบัญญัติงบประมาณ 
2566 หน้า  124) 

เพื่อใช้จ่ายในการสืบสาน
ประเพณีไทยทรงดำ 

150,000 อบต.สระสี่มุม กอง 
การศึกษาฯ 

 
 
 

           

3 โครงการแห่เทียนพรรษา เน่ืองใน
ประเพณีวันเข้าพรรษา 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้า 64 ลำดับที่ 
5) (จากข้อบัญญัติงบประมาณ 
2566 หน้า  124) 

เพื่อใช้จ่ายในการจัด
โครงการแห่เทียนพรรษา 
เน่ืองในประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

10,000 อบต.สระสี่มุม กอง 
การศึกษาฯ 

            

                        รวม  210,000               
                                                                                                                                                                                                                 หน้า 11 



                  

                                                          บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ         แบบ ผด. 02  

                                               แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566             

                                                          องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม             

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1.1 กลยุทธ์การส่งเสริมระบบการศึกษา และการพัฒนาสถานศึกษา                

                  3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                 

ลำดับ 
ที่ 

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก บ้านเสืออีด่าง 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้า 60 ลำดับที่ 
3) (จากข้อบัญญัติงบประมาณ 
2566 หน้า  131) 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนเด็กเล็ก บ้านเสือ
อีด่าง ดังน้ี 
  1.งานลงดินปรับระดับด้านหลัง 
หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร  โดยมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร 
  2.งานปรับปรุงแนวกำแพง
ด้านหลัง โดยทำการรื้อถอนรั้งเดิม
ขนาดกว้าง 3 เมตร สูง 2 เมตร 
จำนวน 1 ช่อง และก่อสร้างเพิ่ม
ขนาด กว้าง 3 เมตร สูง 2 เมตร 
จำนวน 1 เมตร 
  3.ทำการก่ออิฐบล็อกพร้อมฉาบ 
ขนาดกว้าง 3 เมตร สูง 1.50 เมตร 
จำนวน 9 ช่อง 
  4.งานปูกระเบื้องเซรามิกกันลื่น 
จำนวน 447.00 ตารางเมตร 
  5.งานต่อเติมโครงหลังคารอบ
อาคาร ไม่น้อยกว่า 140.00 
ตารางเมตร   

528,000 ศพด. 
บ้านเสืออีด่าง 

กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 
 
 

           

                                                                                                                                                                                                                   หน้า 12 

                                  



 
 
 
 
  

ลำดับ 
ที่ 

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

    6.งานติดฝ้าเพดานภายนอก
อาคาร ไม่น้อยกว่า 184.00 
ตารางเมตร 
  7.งานตะแกรงกันนกใต้ชาย
อาคาร ไม่น้อยกว่า 20.00 ตาราง
เมตร 
  8.งานติดตั้งรางน้ำ กว้าง 0.0 
เมตร สูง 0.30 เมตร ยาว 20 
เมตร 
  9.งานปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน 
จำนวน 1 จุด 
   

 ศพด. 
บ้านเสืออีด่าง 

กองช่าง  
 
 

           

                        รวม  528,000               
 

 

 

 

 

                     

 

                                                                                                                                                                                                                                                              หน้า 13 

 



 

                                    จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ     
 

    แบบ ผด. 02  

                                      แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     
 

        

                                                  องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม     
 

        

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ 
2.1 กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน        

 

        

                  1.แผนงานการเกษตร          
 

        

ลำดับ 
ที่ 

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี 
พ.ศ.2565 หน้า 1 ลำดับที่ 1) 
(จากข้อบัญญัติงบประมาณ 2566 
หน้า  123) 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

20,000 อบต.สระสี่มุม สำนักปลัด  
 

           

2 โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้า 92 ลำดับที่ 
2) (จากข้อบัญญัติงบประมาณ 
2566 หน้า  136) 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ตามโครงการส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
และได้มาตรฐาน 
 

15,000 อบต.สระสี่มุม สำนักปลัด  
 
 

           

รวม  35,000               
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                                                          บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ         แบบ ผด. 02  

                                               แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566             

                                                          องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม             

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านการบริการสาธารณะ 
3.1 กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ท่อระบายน้ำ ขุดลอกคลอง และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น 

             1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              

ลำดับ 
ที่ 

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน 
หมู่ที่ 18 จำนวน 5 จุด  
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้า 94 ลำดับที่ 
109) (จากข้อบัญญัติ
งบประมาณ 2566 หน้า  130)  

ลงหินคลุกซ่อมแซมถนน พร้อม
ปรับเกลี่ย จำนวน 5 จุด 
  จุดที่ 1 บรเิวณซอยตู้กดน้ำ
หมู่บ้าน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 95 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 42.75 ลบ.ม. 
  จุดที่ 2 บรเิวณซอยโรงอิฐ ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 175 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า105 ลบ.ม 
  จุดที่ 3 บรเิวณข้างคลอง
ชลประทาน (ฝั่งขวา) ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 900 เมตร หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า360 
ลบ.ม. 
   จุดที่ 4 บริเวณข้างคลอง
ชลประทาน (ฝั่งซ้าย) ขนาด กว้าง 
3.50 เมตร ยาว 300 เมตร  
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
105 ลบ.ม. 
 

438,600 หมู่ที่ 18 บ้าน
ดอนแฉลบ 

กองข่าง  
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                                                          บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ         แบบ ผด. 02  

                                               แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566             

                                                          องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม             

 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านการบริการสาธารณะ 
3.1 กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ท่อระบายน้ำ ขุดลอกคลอง และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น  

            1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              

ลำดับ 
ที่ 

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

    จุดที่ 5 บรเิวณทางแยก
ถนนลาดยางสายบ้านโคก ถึงบ้าน
นายยันต์  แป้นทอง ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 195 เมตร หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า
58.5 ลบ.ม. 

 หมู่ที่ 18 
บ้านดอน
แฉลบ 

กองข่าง  
 
 

           

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 21 บริเวณต่อจากของเดิม 
ถึงที่ดินนายศักดิ์ดา  เครือวัลย์ 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้า 97 ลำดับที่ 
127) (จากข้อบัญญัติ
งบประมาณ 2566 หน้า  132)  

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 
0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบ 
อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

133,000 หมู่ที่ 21 
บ้านหนองคัน

รวก 

กองช่าง             

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 21 บริเวณถนนลาดยางฯ 
สายบ้านโคก ถึงบ้านนางเล็ก  
สร้อยสุมาลี (จากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 
97 ลำดับที่ 126) (จาก
ข้อบัญญัติงบประมาณ 2566 
หน้า  132) 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 
0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบ 
อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

327,000 หมู่ที่ 21 
บ้านหนองคัน

รวก 

กองช่าง             
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                                                          บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ         แบบ ผด. 02  

                                               แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566             

                                                          องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม             

   3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านการบริการสาธารณะ 
        3.1 กลยุทธ์การพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ท่อระบายน้ำ ขุดลอกคลอง และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น 
               1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             

ลำดับ 
ที่ 

ที่ 

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 7 บริเวณบ้านนายป้อม  
เผ่าน่ิม ถึงบ้านนายสุรพล  อ้น
แหยม   (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี 
พ.ศ.2565  หน้า 13 ลำดับที่ 1) 
(จากข้อบัญญัติงบประมาณ 
2566 หน้า  132) 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 175 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ อบต.
กำหนด พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

478,000 หมู่ที่ 7 
บ้านหนอง
มะเกลือ 

กองช่าง  
 

           

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 
บริเวณ หมู่ที่ 11 ต.สระสี่มุม 
เชื่อมต่อ หมุ่ที่ 14 ต.สระพัฒนา 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้า 128 ลำดับ
ที่ 7) (จากข้อบัญญัติงบประมาณ 
2566 หน้า  133) 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติดคอนกรีต ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 1,280 
เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อม
ตีเส้นจราจร รายละเอียดตาม
แบบ อบต.กำหนด พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 

4,163,000 หมู่ที่ 11 บ้าน
หนองพงใหญ่ 

กองช่าง             

                                                                                                                                                                                                                                 หน้า  17 

 



 

                  

                                                          บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ         แบบ ผด. 02  

                                               แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566             

                                                          องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม             

      3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านการบริการสาธารณะ 
  3.1 กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ท่อระบายน้ำ ขุดลอกคลอง และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น 

               1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             

ลำดับ 
ที่ 

ที่ 

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 14 
บริเวณต่อจากถนนลาดยางฯ เดิม 
เชื่อมต่อตำบลดอนข่อย 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้า 128 ลำดับ
ที่ 7) (จากข้อบัญญัติงบประมาณ 
2566 หน้า  133) 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ขนาด กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 317 เมตร 
หนา 0.05 เมตร พร้อมวาง
ท่อ คสล.ขนาด 0.60*1.00 
เมตร จำนวน 60 ท่อน และ
ก่อสร้างกำแพงกันดิน และลง
หินคลุก จำนวน 5 จุด ขนาด
สูง 1.50 เมตร ยาว 46 เมตร 
ตามแบบ อบต.สระสี่มุม
กำหนด พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 
 
 
 
  

795,000 หมู่ที่ 14 
บ้านเกาะไผ่
เถื่อน 

กองข่าง  
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                                                          บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ         แบบ ผด. 02  

                                               แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566             

                                                          องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม             

       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านการบริการสาธารณะ 
 3.1 กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ท่อระบายน้ำ ขุดลอกคลอง และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น 

                1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              

ลำดับ 
ที่ 

ที่ 

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลทต์ิกคอนกรีต หมู่ที่ 17 
บริเวณต่อจากถนนลาดยางฯ เดิม
ถึงบ่อกุ้งนายหนูแดง  สระทองมี  
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้า 93 ลำดับที่ 
105) (จากข้อบัญญัติงบประมาณ 
2566 หน้า  134) 
 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 250 เมตร หนา 
0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบ 
อบต.สระสี่มุม กำหนด พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

414,000 หมู่ที่ 17  
บ้านฝั่งคลอง 

กองช่าง  
 
 

           

7 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 
บริเวณต่อจากถนนลาดยางฯ เดิม
ถึงที่ดินนายรุ่งโรจน์  กิตติถาวร  
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้า 85 ลำดับที่ 
68) (จากข้อบัญญัติงบประมาณ 
2566 หน้า  134) 
 

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์  
ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 
0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบ 
อบต.สระสี่มุม กำหนด พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

419,000 หมู่ที่ 10  
บ้านหนอง

ระแหง 

กองช่าง             
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                                                          บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ         แบบ ผด. 02  

                                               แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566             

                                                          องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม             

       3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านการบริการสาธารณะ 
          3.1 กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ท่อระบายน้ำ ขุดลอกคลอง และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น 
                1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              

ลำดับ 
ที่ 

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 8 โครงการติดตั้งตาข่ายกันนก
บริเวณอาคารอเนกประสงค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระ 
สี่มุม 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี 
พ.ศ.2565 หน้า 8 ลำดับที่ 3) 
(จากข้อบัญญัติงบประมาณ 
2566 หน้า  134) 

ติดตั้งตาข่ายกันนกบริเวณอาคาร
อเนกประสงค์องค์การบริหารส่วน
ตำบลสระสี่มุม 20*45 เมตร 
 

  121,500 ศาลา
เอนกประสงค์ 
อบต.สระสี่มุม 

กองช่าง  
 

           

9 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา
ทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่นรถบรรทุกขยะ 

150,000 อบต.สระสี่มุม กองช่าง             

10 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซมสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ 

788,600 อบต.สระสี่มุม กองช่าง             

รวม  3,586,700               
                                                                                                                                                                                                                                  หน้า 20 



                  

  

                                                                                                                                          
                                                      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ         แบบ ผด. 02  

                                               แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566             

                                                          องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม             

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ด้านสังคม 
   4.1 กลยุทธ์การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง และรักษาความปลอดภัยในชีวิต 

                1.แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

               

               

ลำดับ 
ที่ 

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้า 103 
ลำดับที่ 1) (จากข้อบัญญัติ
งบประมาณ 2566 หน้า 102 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน เช่น ค่าป้ายไว
นิล ฯลฯ 

50,000 ตำบลสระสี่มุม สำนักปลัด             

2 อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้า 106 
ลำดับที่ 12) (จากข้อบัญญัติ
งบประมาณ 2566 หน้า 102 
 

เพื่ออุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยหมอนทองตามโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน 

13,000 อบต.ห้วย
หมอนทอง 

สำนักปลัด             

รวม  63,000               
                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                             หน้า 21 

 

 



 

 

                                                          บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ         แบบ ผด. 02  

                                               แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566             

                                                          องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม             

   4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ด้านสังคม 
 4.2 กลยุทธ์การส่งเสริมบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

                   2. แผนงานการเกษตร              

ลำดับ 
ที่ 

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 3 โครงการช่วยเหลือประชาชน
ตามอำนาจหน้าที่ 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 9 
ลำดับที่ 1) (จากข้อบัญญัติ
งบประมาณ 2566 หน้า 101 
 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ
หน้าที่ 

50,000 ตำบลสระสี่มุม กองช่าง  
 

           

รวม  50,000               
                                                                                       

 

                                                                                                                                                                                                                                      หน้า 22 

 

 



 

 

                                                          บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ         แบบ ผด. 02  

                                               แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566             

                                                          องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม             

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ด้านสังคม 
4.3 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข 

                 3. แผนงานสาธารณสุข              

ลำดับ 
ที่ 

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ค่าสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้า 109 
ลำดับที่ 2) (จากข้อบัญญัติ
งบประมาณ 2566 หน้า 115 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูลสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

22,000 ตำบลสระสี่มุม สำนักปลัด  
 

           

2 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้า 109  
ลำดับที่ 3) (จากข้อบัญญัติ
งบประมาณ 2566 หน้า 116 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

108,000 ตำบลสระสี่มุม สำนักปลัด             

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                             หน้า 23 

 

 

 



 

 

                                                          บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ         แบบ ผด. 02  

                                               แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566             

                                                          องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม             

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ด้านสังคม 
4.3 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข 

                  3. แผนงานสาธารณสุข              

ลำดับ 
ที่ 

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และ
โรคอุบัติซ้ำ 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้า 109 
ลำดับที่ 4) (จากข้อบัญญัติ
งบประมาณ 2566 หน้า 115 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ โรค
อุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ 

100,000 ตำบลสระสี่มุม สำนักปลัด  
 

           

4 โครงการช่วยเหลือประชาชน
ตามอำนาจหน้าที่ 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 11 
ลำดับที่ 1) (จากข้อบัญญัติ
งบประมาณ 2566 หน้า 115 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ
หน้าที่ 

50,000 ตำบลสระสี่มุม สำนักปลัด             

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                        หน้า 24 

 



 

 

 

                                                          บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ         แบบ ผด. 02  

                                               แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566             

                                                          องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม             

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ด้านสังคม 
4.3 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข 

                 3. แผนงานสาธารณสุข              

ลำดับ 
ที่ 

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 อุดหนุนงบประมาณสำหรับการ
ดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้า 109 
ลำดับที่ 1) (จากข้อบัญญัติ
งบประมาณ 2566 หน้า 116 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ
ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-24  

480,000 ตำบลสระสี่มุม สำนักปลัด  
 

           

รวม  760,000               
             

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                           หน้า 25 

 

 



 

 

                                                          บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ         แบบ ผด. 02  

                                               แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566             

                                                          องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม             

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ด้านสังคม 
4.4 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนงานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 

                 4.แผนงานสังคมสงเคราะห์              

ลำดับ 
ที่ 

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการช่วยเหลือประชาชน
ตามอำนาจหน้าที่ 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 12 
ลำดับที่ 1) (จากข้อบัญญัติ
งบประมาณ 2566 หน้า 118 
 
 
 
 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ
หน้าที่ 

50,000 ตำบลสระสี่มุม สำนักปลัด  
 

           

รวม  50,000               
                                                                                                                                                                                      

 

 

      

                                                                                                                                                                                                                                  หน้า 26 



 

 

                                                          บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ         แบบ ผด. 02  

                                               แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566             

                                                          องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม             

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ด้านสังคม  
4.5 กลยุทธ์ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานรัฐพิธี 

                  5. แผนงานบริหารทั่วไป              

ลำดับ 
ที่ 

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ค่าใช้จ่ายในงานวันสำคัญ 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้า 63 ลำดับ
ที่ 2 ) (จากข้อบัญญัติ
งบประมาณ 2566 หน้า 87 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม/เข้าร่วมกิจกรรมในการจัด
งานวันสำคัญในพิธีทางศาสนา /รัฐ
พิธี 

20,000 อบต.สระสี่มุม สำนักปลัด  
 

           

2 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้า 63 ลำดับ
ที่ 3 ) (จากข้อบัญญัติ
งบประมาณ 2566 หน้า 87 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
ฯพระบรมราชินี 
 

25,000 อบต.สระสี่มุม สำนักปลัด             

3 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้า 63 ลำดับ
ที่ 1 ) (จากข้อบัญญัติ
งบประมาณ 2566 หน้า 87 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

80,000 อบต.สระสี่มุม สำนักปลัด             

รวม  125,000               
                                                                                                                                                                                                                                            หน้า 27 

 



 

 

                                                          บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ         แบบ ผด. 02  

                                               แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566             

                                                          องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม             

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ด้านสังคม 
4.6 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนงานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 

                6. แผนงานงบกลาง              

ลำดับ 
ที่ 

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เงินสำรองจ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสา
ธารภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกัน
ละยับยั้งก่อนเกิดสาธารภัย หรือ
คาดว่าจะเกิดสาธารภัย หรือกรณี
ฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็นส่วนรวม 

1,600,000 ตำบลสระสี่มุม สำนักปลัด  
 

           

2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
จากข้อบัญญัติงบประมาณ 
2565 หน้า 77 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 
 

13,225,200 ตำบลสระสี่มุม สำนักปลัด             

3 เบี้ยยังชีพความพิการ 
 (จากข้อบัญญัติงบประมาณ 
2565 หน้า 78 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์ผู้พิการ 2,740,800 ตำบลสระสี่มุม สำนักปลัด             

4 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้า 141) 
(จากข้อบัญญัติงบประมาณ 
2566 หน้า 78 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์ผู้ป่วย
เอดส์ 

42,000 ตำบลสระสี่มุม สำนักปลัด             

                                                                                                                                                                                                                                                  หน้า 28 

 



 

 

 

                                                          บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ         แบบ ผด. 02  

                                               แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566             

                                                          องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม             

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ด้านสังคม 
4.6 กลยุทธ์กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนงานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 

                  6 แผนงานงบกลาง              

ลำดับ 
ที่ 

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 เงินสบทบกองทุนหลักประกัน
สุภาพ 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ 
 
 
 

200,000 ตำบลสระสี่มุม สำนักปลัด  
 

           

รวม  17,808,000               
                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                      หน้า 29 

 



 

 

                                                          บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ         แบบ ผด. 02  

                                               แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566             

                                                          องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม             

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยว 
5.1 กลยุทธ์พฒันาส่งเสริมสนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                 1. แผนงานเคหะและชุมชน              

ลำดับ 
ที่ 

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำถัง
ขยะ ค่าเบี้ยประกันภัยรถ บรรทุก
ขยะ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  

120,000 ตำบลสระสี่มุม กองช่าง  
 

           

2 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 
 
 

ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 

50,000 ตำบลสระสี่มุม กองช่าง             

3 โครงการคัดแยกขยะ 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้า 114 
ลำดับที่ 1 ) (จากข้อบัญญัติ
งบประมาณ 2566 หน้า 122 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
คัดแยกขยะ 

20,000 ตำบลสระสี่มุม สำนักปลัด             

รวม  190,000               
                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                              หน้า 30 

 

 



 

 

                                                          บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ         แบบ ผด. 02  

                                               แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566             

                                                          องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม             

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยว 
5.2 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.แผนงานการเกษตร              

ลำดับ 
ที่ 

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจ
ภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้า 115 
ลำดับที่ 7) (จากข้อบัญญัติ
งบประมาณ 2566 หน้า 137 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สี
เขียว 

20,000 ตำบลสระสี่มุม สำนักปลัด  
 

           

2 โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้า 117 
ลำดับที่ 3) (จากข้อบัญญัติ
งบประมาณ 2566 หน้า 137 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

50,000 ตำบลสระสี่มุม สำนัก             

                                                                                                                                                                                                                                            หน้า 31 

 

 

 



 

                              จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ     
 

    แบบ ผด. 02  

                                      แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     
 

        

                                                  องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม     
 

        

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยว 
1.1 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        

 

        

                  1.แผนงานการเกษตร          
 

        

ลำดับ 
ที่ 

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570  หน้า 67 ลำดับที่ 
4) (จากข้อบัญญัติงบประมาณ 
2566 หน้า  136) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการอนุรักษ์
พนัธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

20,000 ตำบลสระสี่มุม สำนักปลัด  
 
 

           

4 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การกำจัดวัชพืช เช่นกำจัด
ผักตบชวา และวัชพืชต่าง 
ๆ ในคลองสามธารณะ
ภายในตำบล ฯลฯ 

400,000 ตำบลสระสี่มุม กองช่าง             

รวม  490,000               
                                                                                                                                                                                                                                   หน้า 32 

 

 

 



 

 

                                                          บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ         แบบ ผด. 02  

                                               แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566             

                                                          องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม             

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
6.1 กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

                  1.แผนงานบริหารทั่วไป         

ลำดับ 
ที่ 

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้า 122 
ลำดับที่ ) (จากข้อบัญญัติ
งบประมาณ 2566 หน้า 89 
 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
จัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

50,000 ตำบลสระสี่มุม สำนักปลัด  
 

           

2 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
 
 
 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการ
เลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

10,000 อบต.สระสี่มุม สำนักปลัด             

รวม  60,000               
                                                                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                                                                                                         หน้า 33 

 

 



 

 

                                                          บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ         แบบ ผด. 02  

                                               แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566             

                                                          องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม             

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
6.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

                 2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน              

ลำดับ 
ที่ 

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการ อบต.สระสี่มุม 
สัมพันธ์ 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้า 125 
ลำดับที่ 2) (จากข้อบัญญัติ
งบประมาณ 2566 หน้า 122 
 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบต.
สระสี่มุม สัมพันธ์ 
 

30,000 ตำบลสระสี่มุม สำนักปลัด  
 

           

                   รวม  30,000               
                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        หน้า 34 

 

 

 



 

                                                                      ประเภทวัสดุ         แบบ ผด. 02/1  

                                               แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566             

                                                          องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม             

   ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
1.1 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข 

                 แผนงานสาธารณสุข              

ลำดับ 
ที่ 

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของวัสดุ 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
 

เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ เช่นทรายอะเบท 
น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง 
 

153,000 ตำบลสระสี่มุม สำนักปลัด  
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                                                                      ประเภทวัสดุ         แบบ ผด. 02/1  

               

   ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
1.1 กลยุทธ์ส่งเสริมระบบการศึกษา และการพัฒนาสถานศึกษา 

                 1. แผนงานการศึกษา              

ลำดับ 
ที่ 

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของวัสดุ 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
 

เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 2 
แห่ง 
 

กอง
การศึกษา 

 
 

           

                                                                                                                                                                                       

   ประเภทวัสดุก่อสร้าง 
1.1 กลยุทธ์ส่งเสริมระบบการศึกษา และการพัฒนาสถานศึกษา  

                  1.แผนงานการศึกษา              

ลำดับ 
ที่ 

แนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของวัสดุ 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 วัสดุก่อสร้าง 
 

เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 2 
แห่ง 
 

สำนักปลัด  
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                                                                      ประเภทวัสดุ         แบบ ผด. 02/1  

               

   ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
1.1 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                  1. แผนงานเคหะและชุมชน              

ลำดับ 
ที่ 

             วัสด ุ รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
 

เพื่อเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

70,000 ตำบลสระสี่มุม กองช่าง  
 

           

 

   ประเภทเครื่องแต่งกาย 
1.1 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                 1. แผนงานเคหะและชุมชน              

ลำดับ 
ที่ 

             วัสด ุ รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 วัสดุเครื่องแต่งกาย 
 

เพื่อเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย 12,000 ตำบลสระสี่มุม กองช่าง  
 

           

 

   ประเภทวัสดุก่อสร้าง 
1.1 กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ท่อระบายน้ำ ขุดลอกคลอง และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น 

                  1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              

ลำดับ 
ที่ 

             วัสด ุ รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 วัสดุก่อสร้าง 
 

เพื่อเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่นไม้ต่าง 
ๆ ทินเนอร์ สี ทราย ท่อน้ำและ
อุปกรณ์ประปา 

100,000 ตำบลสระสี่มุม กองช่าง  
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                                                                      ประเภทวัสดุ         แบบ ผด. 02/1  

               

   ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
1.1 กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ท่อระบายน้ำ ขุดลอกคลอง และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น 

                 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              

ลำดับ 
ที่ 

             วัสด ุ รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
 

เพื่อเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น 
ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า โคมไฟ 

2,000 ตำบลสระสี่มุม กองช่าง  
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