
 

 

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565  

(เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) 

 

 

องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

อำเภอดานชาง   จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 

 

งานยุทธศาสตรและแผนงาน 
สำนักปลัด  องคการบรหิารสวนตำบลดานชาง 



 

 

 

ประกาศ อบต.ดานชาง 
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2565 

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

  ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สภาทองถิ่น และผูบริหารทองถ่ิน 
เปดเผยขอมูลและรายงานผลการดำเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดท้ังมีกลไกใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมดวย 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ 30 (5) ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน 
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปด
ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
  ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  องคการบริหารสวนตำบลดานชาง จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำ
งบประมาณ การใชจาย และผลการดำเนินงาน รวมทั ้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ ่น ในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มา เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองคการ
บริหารสวนตำบลดานชาง  ดังนี้  
 

ก. วิสัยทัศน ขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง 
  " พัฒนาโครงสรางชุมชนเขมแข็ง แหลงเรียนรูวัฒนธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งแวดลอม
สะอาด สุขภาพแข็งแรง การศึกษาไดมาตรฐาน " 
     

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.ดานชาง ไดกำหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว 6 ยุทธศาสตร 
ดังนี้ 
 1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 2. การพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 3. การพัฒนาดานการทองเท่ียวเศรษฐกิจพาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม 
 4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงามและนันทนาการ ภูมิปญญาทองถ่ิน  
 5. การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 6. การพัฒนาดานการเมือง และการบริหารจัดการท่ีดี 
 

ค. การวางแผน 
  อบต.ดานชาง ไดจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม 
การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพ้ืนที่กอนนำมาจัดทำโครงการ
เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป



 
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง ไดประกาศใชแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดกำหนดโครงการท่ีจะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) 

 

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

881 776,637,800.00 881 891,185,829.00 881 876,898,620.00 980 876,465,880.00 982 96,546,150.00 

การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

84 4,040,000.00 80 11,860,000.00 79 3,680,000.00 79 3,980,000.00 50 1,330,000.00 

การพัฒนาดานการทองเท่ียว
เศรษฐกิจพาณิชย การเกษตร
และอุตสาหกรรม 

39 13,097,400.00 39 13,217,400.00 40 8,670,000.00 40 8,670,000.00 40 730,000.00 

การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมอันดีงามและ
นันทนาการ ภูมิปญญา
ทองถ่ิน  

115 10,976,000.00 115 10,611,260.00 114 11,251,250.00 115 11,161,250.00 115 5,582,300.00 

การพัฒนายกระดับคณุภาพ
ชีวิตและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

113 8,879,900.00 113 9,092,000.00 113 10,362,000.00 113 10,842,000.00 113 1,212,000.00 

การพัฒนาดานการเมือง และ
การบริหารจัดการท่ีด ี

27 1,880,000.00 27 2,080,000.00 28 2,130,000.00 28 2,610,000.00 29 1,620,000.00 

รวม 1,259 815,511,100.00 1,255 938,046,489.00 1,255 912,991,870.00 1,355 913,729,130.00 1,329 107,020,450.00 



ง. การจัดทำงบประมาณ 
  ผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลดานชาง ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุ
อยูในขอบญัญัติงบประมาณ จำนวน 97 โครงการ งบประมาณ 15,685,012 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร ได
ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 27 8,408,100.00 

การพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 27 1,030,000.00 

การพัฒนาดานการทองเท่ียวเศรษฐกิจพาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม 3 173,000.00 

การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงามและนันทนาการ ภูมิปญญาทองถ่ิน  20 4,122,300.00 

การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 11 400,000.00 

การพัฒนาดานการเมือง และการบริหารจัดการท่ีดี 9 1,551,611.50 

รวม 97 15,685,011.50 
 

รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ องคการบริหารสวนตำบลดานชาง มีดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

1. การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

ขยายเขตตดิตั้งไฟฟา
สาธารณะ 

50,000.00 สำนัก/กองชาง, 
สำนักชาง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือขยายเขตไฟฟา
สาธารณะใหท่ัวถึงแก
ประชาชนในหมูบาน 

ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะและ
ติดตั้งไฟฟาในเขต
อบต.ดานชาง 

2. การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

การขยายเขตประปา
สวนภูมภิาคในเขต
อบต.ดานชาง 

30,000.00 สำนัก/กองชาง, 
สำนักชาง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพือเปนการขยายระบบ
ประปาใหประชาชนมีน้ำ
ใชอยางท่ัวถึง 

ขยายประปาในเข
ตอบต.ดานชาง 

3. การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก้ันหองเพ่ือ
แบงพ้ืนท่ี ท่ีอาน
หนังสือทองถ่ินรักการ
อานใหเปนสัดสวน
ประจำหมูบาน/ตำบล
ของ อบต.ดานชาง 
(ตามโครงการ  

30,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือเปนการสงเสรมิการ
อานภายใตแผนแมบท
สงเสริมวัฒนธรรมการอาน
สูสังคมแหงการเรยีนรู 

ก้ันหอง จำนวน 
2 หอง หมูทท่ี 5 
และหมูท่ี 14 

4. การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีตตอจาก
เดิมสายโปงวิวตอนท่ี 
1 หมูท่ี 3 บานทุงนา
ตาปน 

474,000.00 สำนัก/กองชาง, 
สำนักชาง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือพัฒนาการคมนาคม
ขนสงใหประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีไดรับความสะดวก 

ขนาดกวาง 5 
เมตร ยาว 158 
เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 790 
ตร.ม.  



5. การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณบานนายสนอง 
ศรีสถิต ถึงบานนายใจ 
ขำมณี หมูท่ี 3 บานทุง
นาตาปน 

129,600.00 สำนัก/กองชาง, 
สำนักชาง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือพัฒนาการคมนาคม
ขนสงใหประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีไดรับความสะดวก 

ขนาดกวาง 3 
เมตร ยาว 80 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 240 
ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนท่ี 

6. การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการวางทอเหลี่ยม
ระบายน้ำ หมูท่ี 4 
บานพุน้ำรอน 

485,000.00 สำนัก/กองชาง, 
สำนักชาง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือระบายน้ำทวมขังใน
ฤดูฝน 

จำนวน 22 ทอน 

7. การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตอจากเดมิบรเิวณไร
เพ่ิมผลถึงสามแยก
ถนนลาดยางหมูท่ี 5 
บานดอนประดู 

213,200.00 สำนัก/กองชาง, 
สำนักชาง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือพัฒนาการคมนาคม
ขนสงใหประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีไดรับความสะดวก 

ขนาดกวาง 5 
เมตร ยาว 82 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา410 
ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนท่ี 

8. การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตอจากเดมิบริเวณบาน
นางพาริกา จอมพงรื่น 
ถึงไรนายชม แสนคำ
หมูท่ี 6 บานหนองผือ 

470,000.00 สำนัก/กองชาง, 
สำนักชาง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือพัฒนาการคมนาคม
ขนสงใหประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีไดรับความสะดวก 

ขนาดกวาง 5 
เมตร ยาว 170 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 850 
ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนท่ี 

9. การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการเปลี่ยนหอถัง
เหล็กเก็บน้ำรูปทรง
แชมเปญ พรอม
อุปกรณ หมูท่ี 7 บาน
โปงคอม 

365,000.00 สำนัก/กองชาง, 
สำนักชาง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือประชาชนมีคุภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึนทุกหมูบานมีน้ำ
สะอาดใชอุปโภค-บริโภค
อยางเพียงพอ และท่ัวถึง 

โครงการเปลี่ยน
หอถังหอถังเหล็ก
เก็บน้ำรูปแชม
เปญ ขนาด 12 
ลูกบาศกเมตร 

10. การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ตอจาก
ถนนลาดยางเดิม ถึงไร
นายสุชาติ หมูท่ี 8 
บานวังน้ำเขียว 

498,000.00 สำนัก/กองชาง, 
สำนักชาง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือพัฒนาการคมนาคม
ขนสงใหประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีไดรับความสะดวก 

ขนาดกวาง 5 
เมตร ยาว 166 
เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 830 
ตร.ม.  

11. การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณถนนลาดยาง 
ถึง บริเวณไรนายมา
นิด แกวเรือง หมูท่ี 
10 บานดงปอ 

194,400.00 สำนัก/กองชาง, 
สำนักชาง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือพัฒนาการคมนาคม
ขนสงใหประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีไดรับความสะดวก 

ขนาดกวาง 3 
เมตร ยาว 120 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 360 
ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนท่ี 



12. การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการเปลี่ยนหอถัง
เหล็กเก็บน้ำรูปทรง
แชมเปญ พรอม
อุปกรณ หมูท่ี 11 
บานชลประทานเทพ
นิมิต 

380,000.00 สำนัก/กองชาง, 
สำนักชาง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือประชาชนมีคุภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึนทุกหมูบานมีน้ำ
สะอาดใชอุปโภค-บริโภค
อยางเพียงพอ และท่ัวถึง 

โครงการเปลี่ยน
หอถังหอถังเหล็ก
เก็บน้ำรูปแชม
เปญ ขนาด 12 
ลูกบาศกเมตร 

13. การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณไรสมนึก นงนุช 
ถึงไรบังอร ทาวรา หมู
ท่ี 12 บานหนองอี
นาค 

462,000.00 สำนัก/กองชาง, 
สำนักชาง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือพัฒนาการคมนาคม
ขนสงใหประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีไดรับความสะดวก 

ขนาดกวาง 3 
เมตร ยาว 280 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 840 
ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนท่ี 

14. การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตอจากเดมิบริเวณบาน
นายมนตรี ถึงสามแยก 
หมูท่ี 13 บานโปงคาง 

169,900.00 สำนัก/กองชาง, 
สำนักชาง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือพัฒนาการคมนาคม
ขนสงใหประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีไดรับความสะดวก 

ขนาดกวาง 3 
เมตร ยาว 103 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 309 
ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนท่ี 

15. การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ตอจากเดมิบริเวณบาน
นายสมศักดิ์ ถึงสาม
แยกหมูท่ี 13 บานโปง
คาง 

176,000.00 สำนัก/กองชาง, 
สำนักชาง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือพัฒนาการคมนาคม
ขนสงใหประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีไดรับความสะดวก 

ขนาดกวาง 4 
เมตร ยาว 80 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 320 
ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนท่ี 

16. การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางถนน
ยางแอสฟลทติกคอนก
รีต ตอจาก
ถนนลาดยางเดิม สาย
บานหินลาดตอนท่ี1 
หมูท่ี 15 บานหินลาด 

480,000.00 สำนัก/กองชาง, 
สำนักชาง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือพัฒนาการคมนาคม
ขนสงใหประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีไดรับความสะดวก 

ขนาดกวาง 5 
เมตร ยาว 145 
เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 725 
ตร.ม.  

17. การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานทุงดินดำตอน
ท่ี 1 หมูท่ี 17 บานทุง
ดินดำ 

440,000.00 สำนัก/กองชาง, 
สำนักชาง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือพัฒนาการคมนาคม
ขนสงใหประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีไดรับความสะดวก 

ขนาดกวาง4 
เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 800 
ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนท่ี 
 
  



18. การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบานนางเทอม ภู
ฆัง ถึงบริเวณไรนาย
ไพโรจน กาฬภักดี หมู
ท่ี 18 บานใหมหนอง
มะสังข 

288,000.00 สำนัก/กองชาง, 
สำนักชาง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือพัฒนาการคมนาคม
ขนสงใหประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีไดรับความสะดวก 

ขนาดกวาง 3 
เมตร ยาว 174 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 522 
ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนท่ี 

19. การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบานนางสตรี พิมพ
ขันธ ถึงบริเวณบาน
นางโฉมสาย ฐานบำรุง 
หมูท่ี 18 บานใหม
หนองมะสังข 

198,000.00 สำนัก/กองชาง, 
สำนักชาง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือพัฒนาการคมนาคม
ขนสงใหประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีไดรับความสะดวก 

ขนาดกวาง 3 
เมตร ยาว 120 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 360 
ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนท่ี 

20. การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กตอ
จากเดิมถึงสดุเขตตอน
ท่ี 2 หมูท่ี 20 บาน
โปงขอยสมอทอง 

420,000.00 สำนัก/กองชาง, 
สำนักชาง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือพัฒนาการคมนาคม
ขนสงใหประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีไดรับความสะดวก 

ขนาดกวาง 5 
เมตร ยาว 150 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 750 
ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนท่ี 

21. การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กตอ
จากถนน บานนายศุภ
ผล เขมประสิทธิพร 
หมูท่ี 19 บานทรัพย
ศิลา 

133,000.00 สำนัก/กองชาง, 
สำนักชาง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือพัฒนาการคมนาคม
ขนสงใหประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีไดรับความสะดวก 

ขนาดกวาง 3 
เมตร ยาว 76 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 228 
ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนท่ี  

22. การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณบานนางสายบัว 
พิมพขัน ถึง บานนาง
ทวี ขันตา หมูท่ี 3 
บานทุงนาตาปน 

396,000.00 สำนัก/กองชาง, 
สำนักชาง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือพัฒนาการคมนาคม
ขนสงใหประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีไดรับความสะดวก 

ขนาดกวาง 3 
เมตร ยาว 240 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 720 
ตารางเมตร ไหล
ทางตามสภาพ
พ้ืนท่ี 

23. การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหวยผาก ตอจาก
เดิมถึงสวนยาง หมูท่ี 
21 บานหวยถ้ำ 

112,000.00 สำนัก/กองชาง, 
สำนักชาง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือพัฒนาการคมนาคม
ขนสงใหประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีไดรับความสะดวก 

ขนาดกวาง 4 
เมตร ยาว 50 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมพ้ืีนท่ี
ไมนอยกวา 200 
ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนท่ี 



24. การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีตตอจาก
ถนนลาดยางเดิม สาย
เขาชองคับ ถึง บาน
ประดูเหลีย่ม ตอนท่ี 3 
หมูท่ี 14 บานเขาชอง
คับ 

462,000.00 สำนัก/กองชาง, 
สำนักชาง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือพัฒนาการคมนาคม
ขนสงใหประชาชนในพ้ืนท่ี
ไดรับความสะดวก 

ขนาดกวาง 5 
เมตร ยาว 165 
เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 825 
ตารางเมตร ไหล
ทางตามสภาพ
พ้ืนท่ี 

25. การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการขยายทอเมน
สงน้ำจากบานหวยถ้ำ 
ถึงคุมหวยพูล หมูท่ี 
21 - 8 บานหวยถ้ำ 

400,000.00 สำนัก/กองชาง, 
สำนักชาง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือพัฒนาระบบประปา
ใหเพียงพอแกการอุปโภค 
- บริโภค ของประชาชน 

ระยะทอยาว 
952 เมตร 

26. การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการขยายทอเมน
สงน้ำจากวัดวังน้ำเขียว 
ถึง ปางตามิ่ง หมูท่ี 
21 บานหวยถ้ำ 

490,000.00 สำนัก/กองชาง, 
สำนักชาง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือพัฒนาระบบประปา
ใหเพียงพอแกการอุปโภค 
- บริโภค ของประชาชน 

ระยะทอยาว 
2,052 เมตร 

27. การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย 
(โซลาเซลล) หมูท่ี 16 
บานหนองแก 

462,000.00 สำนัก/กองชาง, 
สำนักชาง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือใชพลังงานแสงอาทิตย
และประหยดัพลังงาน
ไฟฟา 

จำนวน 12 ตน 

28. การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการรณรงค
ปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออกและไข
ซิการอยางยั่งยืน 

150,000.00 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคณุภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย 

เพ่ือระดมความรวมมือ
และประสานจากทุก
องคกรท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และ
ประชาชนใน การปรับปรุง
สิ่งแวดลอม เพ่ือการกำจัด
ลูกน้ำและควบคุมแหลง
เพาะพันธุยุงลาย  

จัดการอบรมให
ความรูแก
ประชาชน 
นักเรียน พรอม
ท้ังรณรงคควบคุม
และปองกันโรค
ไขเลือดออกท้ัง
ทางกายภาพ เคมี 
และทางชีวภาพ 

29. การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการพัฒนาตลาด
นัดชุมชนดาน
สุขาภิบาลและ
สิ่งแวดลอม 

30,000.00 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคณุภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู
จำหนายสินคาในตลาดนัด
ชุมชน 

อบรมใหความรู  

30. การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการสงเสริมการ
คัดแยกขยะใน
ครัวเรือน 

100,000.00 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคณุภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย 

เพ่ือลดปรมิาณขยะจาก
แหลงกำเนิด 

จัดอบรมเรื่องการ
คัดแยกขยะ 
พรอมจัดซื้อ
อุปกรณในการ
แยก 
  



31. การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา ตาม
พระปณธิานของ
ศาสตราจารย ดร.
สมเด็จพระเจาลูกเธอ 
เจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อครราชกุมาร ี

100,000.00 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคณุภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย 

เพ่ือประชาสมัพันธให
ประชาชนมีความรู ความ
เขาใจ เรื่องโรคพิษสุนัขบา
และการดูแลสัตวเลี้ยง
อยางถูกตองและ
รับผิดชอบ และเพ่ือทำให
สุนัขไดรับการฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบาคล
อบคลุมทุกพ้ืนท่ีและมีการ
ดำเนินการอยางตอเน่ือง 

จัดการอบรม
อาสาสมัคร 
จัดซื้อวัคซีน 
รณรงค
ประชาสมัพันธ 

32. การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการพระราชดำริ
ดานสาธารณสุข หมูท่ี 
2 บานหนองเปาะ 

20,000.00 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคณุภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย 

เพ่ือสนับสนุนการ
ดำเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบาน 
(อสม) /คณะกรรมการ
หมูบาน 

อุดหนุน
งบประมาณ 

33. การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการพระราชดำริ
ดานสาธารณสุข หมูท่ี 
3 บานทุงนาตาปน 

20,000.00 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคณุภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย 

เพ่ือสนับสนุนการ
ดำเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบาน 
(อสม) /คณะกรรมการ
หมูบาน 

อุดหนุน
งบประมาณ 

34. การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการพระราชดำริ
ดานสาธารณสุข หมูท่ี 
4 บานพุน้ำรอน 

20,000.00 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคณุภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย 

เพ่ือสนับสนุนการ
ดำเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบาน 
(อสม) /คณะกรรมการ
หมูบาน 

อุดหนุน
งบประมาณ 

35. การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการพระราชดำริ
ดานสาธารณสุข หมูท่ี 
5 ดอนประดู 

20,000.00 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคณุภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย 

เพ่ือสนับสนุนการ
ดำเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบาน 
(อสม) /คณะกรรมการ
หมูบาน 

อุดหนุน
งบประมาณ 

36. การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการพระราชดำริ
ดานสาธารณสุข หมูท่ี 
6 บานหนองผือ 

20,000.00 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคณุภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย 

เพ่ือสนับสนุนการ
ดำเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบาน 
(อสม) /คณะกรรมการ
หมูบาน 

อุดหนุน
งบประมาณ 

37. การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการพระราชดำริ
ดานสาธารณสุข หมูท่ี 
7 บานโปงคอม 

20,000.00 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคณุภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย 

เพ่ือสนับสนุนการ
ดำเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบาน 
(อสม) /คณะกรรมการ
หมูบาน 

อุดหนุน
งบประมาณ 
 
 
 
 
  



38. การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการพระราชดำริ
ดานสาธารณสุข หมูท่ี 
8 วังน้ำเขียว 

20,000.00 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคณุภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย 

เพ่ือสนับสนุนการ
ดำเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบาน 
(อสม) /คณะกรรมการ
หมูบาน 

อุดหนุน
งบประมาณ 

39. การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการพระราชดำริ
ดานสาธารณสุข หมูท่ี 
9 ปรักประดู 

20,000.00 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคณุภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย 

เพ่ือสนับสนุนการ
ดำเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบาน 
(อสม) /คณะกรรมการ
หมูบาน 

อุดหนุน
งบประมาณ 

40. การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการพระราชดำริ
ดานสาธารณสุข หมูท่ี 
10 บานดงปอ 

20,000.00 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคณุภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย 

เพ่ือสนับสนุนการ
ดำเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบาน 
(อสม) /คณะกรรมการ
หมูบาน 

อุดหนุน
งบประมาณ 

41. การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการพระราชดำริ
ดานสาธารณสุข หมูท่ี 
11 บานชลประทาน
เทพนิมิต 

20,000.00 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคณุภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย 

เพ่ือสนับสนุนการ
ดำเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบาน 
(อสม) /คณะกรรมการ
หมูบาน 

อุดหนุน
งบประมาณ 

42. การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการพระราชดำริ
ดานสาธารณสุข หมูท่ี 
12 บานหนองอีนาค 

20,000.00 สำนัก/กอง
สาธารณสขุ, กอง
สงเสริมคณุภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย 

เพ่ือสนับสนุนการ
ดำเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบาน 
(อสม) /คณะกรรมการ
หมูบาน 

อุดหนุน
งบประมาณ 

43. การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการพระราชดำริ
ดานสาธารณสุข หมูท่ี 
13 บานโปงคาง 

20,000.00 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคณุภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย 

เพ่ือสนับสนุนการ
ดำเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบาน 
(อสม) /คณะกรรมการ
หมูบาน 

อุดหนุน
งบประมาณ 

44. การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการพระราชดำริ
ดานสาธารณสุข หมูท่ี 
14 บานเขาชองคับ 

20,000.00 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคณุภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย 

เพ่ือสนับสนุนการ
ดำเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบาน 
(อสม) /คณะกรรมการ
หมูบาน 

อุดหนุน
งบประมาณ 

45. การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการพระราชดำริ
ดานสาธารณสุข หมูท่ี 
15 บานหินลาด 

20,000.00 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคณุภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย 

เพ่ือสนับสนุนการ
ดำเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบาน 
(อสม) /คณะกรรมการ
หมูบาน 

อุดหนุน
งบประมาณ 
 
 
 
 
  



46. การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการพระราชดำริ
ดานสาธารณสุข หมูท่ี 
16 บานหนองแก 

20,000.00 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคณุภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย 

เพ่ือสนับสนุนการ
ดำเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบาน 
(อสม) /คณะกรรมการ
หมูบาน 

อุดหนุน
งบประมาณ 

47. การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการพระราชดำริ
ดานสาธารณสุข หมูท่ี 
17 บานทุงดินดำ 

20,000.00 สำนัก/กอง
สาธารณสขุ, กอง
สงเสริมคณุภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย 

เพ่ือสนับสนุนการ
ดำเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบาน 
(อสม) /คณะกรรมการ
หมูบาน 

อุดหนุน
งบประมาณ 

48. การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการพระราชดำริ
ดานสาธารณสุข หมูท่ี 
18 บานใหมหนองมะ
สังข 

20,000.00 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคณุภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย 

เพ่ือสนับสนุนการ
ดำเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบาน 
(อสม) /คณะกรรมการ
หมูบาน 

อุดหนุน
งบประมาณ 

49. การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการพระราชดำริ
ดานสาธารณสุข หมูท่ี 
19 บานทรัพยศิลา 

20,000.00 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคณุภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย 

เพ่ือสนับสนุนการ
ดำเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู 
บาน(อสม) 

อุดหนุน
งบประมาณ 

50. การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการพระราชดำริ
ดานสาธารณสุข หมูท่ี 
20 บานโปงขอยสมอ
ทอง 

20,000.00 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคณุภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย 

เพ่ือสนับสนุนการ
ดำเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบาน 
(อสม) /คณะกรรมการ
หมูบาน 

อุดหนุน
งบประมาณ 

51. การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการพระราชดำริ
ดานสาธารณสุข หมูท่ี 
21 บานหวยถ้ำ 

20,000.00 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคณุภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย 

เพ่ือสนับสนุนการ
ดำเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบาน 
(อสม) /คณะกรรมการ
หมูบาน 

อุดหนุน
งบประมาณ 

52. การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

1/2โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดำรสิมเดจ็
พระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  

100,000.00 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคณุภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย 

โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  

ใหประชาชน
เขาใจและเห็น
ความสำคญัของ
พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากร 

53. การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคไวรสัโคโร
นา 2019 ใน
ประชาชน 

100,000.00 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคณุภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย 

เพ่ือปองกันและควบคุม
การแพรเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019  

ประชาชนในเขต
ตำบลดานชาง 



54. การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการอาสาสมัคร
ทองถ่ินรักษโลก(อถล.) 

50,000.00 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคณุภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย 

โครงการอาสาสมัคร
ทองถ่ินรักษโลก(อถล.) 

อบรมใหความรู 
จำนวน 1 ครั้ง 

55. การพัฒนาดานการ
ทองเท่ียวเศรษฐกิจ
พาณิชย การเกษตร
และอุตสาหกรรม 

โครงการสงเสริมและ
ประชาสมัพันธแหลง
ทองเท่ียวของตำบล
ดานชาง  

50,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือประชาสมัพันธแหลง
ทองเท่ียวตางๆในเขตพ้ืนท่ี
ตำบลดานชาง 

ประชาฃนท่ัวไป 

56. การพัฒนาดานการ
ทองเท่ียวเศรษฐกิจ
พาณิชย การเกษตร
และอุตสาหกรรม 

โครงการพัฒนาอาชีพ
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

0.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือสงเสริมอาชีพตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อบรมใหความรู 
จำนวน 1 ครั้ง 

57. การพัฒนาดานการ
ทองเท่ียวเศรษฐกิจ
พาณิชย การเกษตร
และอุตสาหกรรม 

โครงการปลูกตนไม
เฉลิมพระเกียรต ิ

123,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือใหพ้ืนท่ีตำบลดานชาง
เกิดความสวยงามและ
สามารถเปนแหลง
ทองเท่ียวของตำบลดาน
ชาง เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในท่ี
สาธารณะ เพ่ือลดภาวะ
โลกรอนและรณรงคสราง
จิตสำนึกใหกับผูเขารวม
กิจกรรมและชุมชนใน
พ้ืนท่ี เห็นความสำคญัของ
การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

ปลูกตนไมสอง
ขางถนนในพ้ืนท่ี
ตำบลดานชาง 

58. การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
อันดีงามและ
นันทนาการ ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  

โครงการศูนยพัฒนา
เด็กเล็กปลอดโรค 

10,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือใหครู ผูปกครองและ
นักเรียนมีความรูและ
ความสามารถปองกัน 
ควบคุมโรคติดตอได 

ผูปกครอง ครู 
และนักเรียน 
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานพุน้ำรอน 

59. การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
อันดีงามและ
นันทนาการ ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  

โครงการปลอดภยัไว
กอน 

10,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

.เพ่ือใหนักเรียน ครู และ
แมครัวมีความรูเก่ียวกับ
อัคคีภัย 

.นักเรียนจำนวน 
คุณครู  

60. การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
อันดีงามและ
นันทนาการ ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  

โครงการแปรงฟนตอน
เชาฟนสวยสดใส 

10,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

.เพ่ือใหนักเรียนรูจักการ
ดูแลและทำความสะอาด
ฟน 

นักเรียน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
บานชลประทาน
เทพนิมิต 
 
  



61. การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
อันดีงามและ
นันทนาการ ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  

โครงการหนูนอยวัยใส
หางไกลยาเสพติด 

10,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือใหนักเรียนรูจักโทษ
ของยาเสพติด 

นักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
บานชลประทาน
เทพนิมิต 

62. การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
อันดีงามและ
นันทนาการ ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  

โครงการปลอดภยัไว
กอน 

10,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือนักเรียน ครู แมครัว มี
ความรูเก่ียวกับอัคคีภัย 

นักเรียน 30 คน 

63. การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
อันดีงามและ
นันทนาการ ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  

คาจัดการเรียนการ
สอน(รายหัว) ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก5 ศูนย 

220,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือใหเด็กนักเรยีนมี
พัฒนาการพรอมท้ัง 4 
ดาน 

ดำเนินการจัดซื้อ
สื่อการเรียนการ
สอนฯลฯ 

64. การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
อันดีงามและ
นันทนาการ ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา(อาหาร
กลางวันสำหรับศูนย
พัฒนาฯ) 

600,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือใหเด็กรับประทาน
อาหารท่ีเพียงพอและถูก
หลักโภชนาการ 

เด็กไดรับอาหารท่ี
เพียงพอและ
สุขภาพแข็งแรง 

65. การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
อันดีงามและ
นันทนาการ ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  

โครงการสนับสนุนเงิน
อุดหนุนโรงเรียนสังกัด 
สนง.คณะกรรมการ
การศึกษาฯในเขต 
อบต.ดานชาง เพ่ือจาย
เปนเงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

3,000,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือใหเด็กรับประทาน
อาหารท่ีเพียงพอและถูก
หลักโภชนาการ 

อุดหนุน
งบประมาณ 

66. การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
อันดีงามและ
นันทนาการ ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  

โครงการจดัหาหนังสือ
,สื่อ,วัสด,ุอุปกรณ,
ครุภณัฑท่ีจำเปนเพ่ือ
มอบใหกับสถานท่ีอาน
หนังสือประจำ
หมูบาน/ตำบล ของ 
อบต.ดานชาง (ตาม
โครงการ 

10,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือเปนการสงเสรมิการ
อานภายใตแผนแมบท
สงเสริมวัฒนธรรมการอาน
สูสังคมแหงการเรยีนรูของ
ไทย 

จัดซื้อหนังสือ,สื่อ,
วัสดุ,
อุปกรณ,ครุภณัฑ 
ท่ีจำเปน 

67. การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
อันดีงามและ
นันทนาการ ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานพุ
น้ำรอน หมูท่ี 4 

45,200.00 สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือเปนการจัด
ประสบการณและสงเสริม
พัฒนาการเรียนรู 

1. คาหนังสือ
เรียน อัตราคนละ 
200 บาท/ป 2.
คาอุปกรณการ
เรียน อัตราคนละ 
200 บาท/ป 3.
คาเรื่องแบบ
นักเรียน อัตราคน



ละ 300 บาท/ป 
4.คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 
อัตราคนละ 430 
บาท/ป 

68. การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
อันดีงามและ
นันทนาการ ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  

โครงการสนับสนุน
คาใชจายสถานศึกษา 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
หนองเปาะ หมูท่ี 2 

22,600.00 สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือเปนการจัด
ประสบการณและสงเสริม
พัฒนาการเรียนรู 

1. คาหนังสือ
เรียน อัตราคนละ 
200 บาท/ป 2.
คาอุปกรณการ
เรียน อัตราคนละ 
200 บาท/ป 3.
คาเรื่องแบบ
นักเรียน อัตราคน
ละ 300 บาท/ป 
4.คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 
อัตราคนละ 430 
บาท/ป 

69. การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
อันดีงามและ
นันทนาการ ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  

โครงการสนับสนุน
คาใชจายสถานศึกษา 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัก
ดอนประดู หมูท่ี 18 

22,600.00 สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือเปนการจัด
ประสบการณและสงเสริม
พัฒนาการเรียนรู 

1. คาหนังสือ
เรียน อัตราคนละ 
200 บาท/ป 2.
คาอุปกรณการ
เรียน อัตราคนละ 
200 บาท/ป 3.
คาเรื่องแบบ
นักเรียน อัตราคน
ละ 300 บาท/ป 
4.คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน
อัตราคนละ 430 
บาท/ป 

70. การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
อันดีงามและ
นันทนาการ ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  

โครงการสนับสนุน
คาใชจายสถานศึกษา 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานชลประทานเทพ
นิมิต หมูท่ี 11 

28,300.00 สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือเปนการจัด
ประสบการณและสงเสริม
พัฒนาการเรียนรู 

1. คาหนังสือ
เรียน อัตราคนละ 
200 บาท/ป 2.
คาอุปกรณการ
เรียน อัตราคนละ 
200 บาท/ป 3.
คาเรื่องแบบ
นักเรียน อัตราคน
ละ 300 บาท/ป 
4.คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน
อัตราคนละ 430 
บาท/ป 



71. การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
อันดีงามและ
นันทนาการ ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  

โครงการสนับสนุน
คาใชจายสถานศึกษา 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานปรักประดู หมูท่ี9 

22,600.00 สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือเปนการจัด
ประสบการณและสงเสริม
พัฒนาการเรียนรู 

1. คาหนังสือ
เรียน อัตราคนละ 
200 บาท/ป 2.
คาอุปกรณการ
เรียน อัตราคนละ 
200 บาท/ป 3.
คาเรื่องแบบ
นักเรียน อัตราคน
ละ 300 บาท/ป 
4.คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน
อัตราคนละ 430 
บาท/ป 

72. การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
อันดีงามและ
นันทนาการ ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  

โครงการรณรงคงด
เหลาเขาพรรษา 

3,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

.เพ่ือละลายพฤติกรรม
เก่ียวกับอบายมุขของ
บุคลากรและประชาชน
ท่ัวไป 

คณะผูบริหาร 
สมาชิกพนักงาน 
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ินและ
ประชาชนท่ัวไป 

73. การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
อันดีงามและ
นันทนาการ ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  

โครงการฟนฟู สืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรม
และภมูิปญญาทองถ่ิน 

10,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือฟนฟู สืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

อบรมใหความรู 
จำนวน 1 ครั้ง 

74. การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
อันดีงามและ
นันทนาการ ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  

โครงการจดังาน
ประเพณีถวายเทียน
พรรษา 

10,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือเปนการสงเสรมิให
ประชาชนเห็นความสำคญั
และรักษาไวซึ่งศิลปะ
ประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีของทองถ่ิน 

จัดกิจกรรม 

75. การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
อันดีงามและ
นันทนาการ ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  

โครงการจดังาน
ประจำป  

0.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเปนการสงเสรมิ
ทองเท่ียวของอำเภอดาน
ชางใหเปนท่ีรูจักโดนท่ัวไป
อยางตอเน่ืองออำเภอดาน
ชางและองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

อุดหนุน
งบประมาณ 

76. การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
อันดีงามและ
นันทนาการ ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  

โครงการจดังานรัฐพิธี 
ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ..... อำเภอดาน
ชาง จังหวัดสุพรรณบุร ี

28,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือใหขาราชการพนักงาน
จาง และประชาชน
แสดงออกถึงความ
จงรักภกัดีตอมหากษัตริย 

อุดหนุน
งบประมาณ 
 
 
 
 
  



77. การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
อันดีงามและ
นันทนาการ ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  

โครงการแขนขันกีฬา
ทองถ่ินสัมพันธอำเภอ
ดานชาง 

50,000.00 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคณุภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย 

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
การจัดการแขงขันกีฬา
ของทองถ่ินกับหนวยงาน
อ่ืนเพ่ือเกิดความสามัคค ี

จัดการแขงขัน
กีฬาและสง
นักกีฬาเขารวม
การแขงขัน
ประเภทตางๆ  

78. การพัฒนายกระดับ
คุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการอบรมให
ความรูผูสูงอายุและผู
พิการ 

30,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือใหผูสูงอายุและผู
พิการมีความรูในการ
ประกอบอาชีพ 

อบรมใหความรู 
จำนวน 1 ครั้ง 

79. การพัฒนายกระดับ
คุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการศูนยพัฒนา
ครอบครัวตำบลดาน
ชาง 

30,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือสงเสริมความรูความ
เขาใจแกสมาชิกศูนย 

อบรมใหความรู
กับสมาชิกศูนย 

80. การพัฒนายกระดับ
คุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการจดัฝกอรม
เจาหนาท่ี/อาสาสมัคร
ปองกันไฟปา 
(หลักสูตรการปองกัน
ไฟปา) 

30,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือใหผูขาอบรมไดมี
จิตสำนึกในการอนุรักษ
และตระหนักถึงไฟปา
เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการ
ปองกันไฟปา 

จัดการอบรม 

81. การพัฒนายกระดับ
คุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการฝกอบรม
อาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน (อปพร.) 

30,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเพ่ิมเครือขาย
อาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน (อปพร.) 

อบรมใหความรู
จำนวน 1 ครั้ง 

82. การพัฒนายกระดับ
คุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการอบรมให
ความรูการปองกันและ
บรรเทาสาธารณณภัย
แกประชาชน ในเขต 
อบต.ดานชาง 

20,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือประชาชนมีความรูเกิด
ภัยและการเตียมค
วามพรอในการปองกันสา
ธารณภัยตางๆ 

อบรมใหความรู 
จำนวน 1 ครั้ง 

83. การพัฒนายกระดับ
คุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการฝกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพล
เรือน 

20,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเปนการทบทวน
ความรูและทักษะการ
เผชิญเหตุสาธารณภัยแก 
อปพร. ในสังกัด 

ดำเนินการจัดฝก
การอบรมทบวน
ตามรายวิชาท่ี
กรมปองกัน ฯ 
กำหนด 

84. การพัฒนายกระดับ
คุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการสงเสริมอาชีพ
นวดแผนไทย เพ่ือ
สุขภาพ 

50,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือสงเสริมการฝกอาชีพ
ใหกับประชาชนในตำบล
ดานชาง 

อบรมใหความรู 
จำนวน 1 ครั้ง 
 
 
 
 
  



85. การพัฒนายกระดับ
คุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการรายจาย
เก่ียวกับทุนการศึกษา
สำหรับนักศึกษา และ
การใหความชวยเหลือ
นักเรียนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  

60,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือชวยเหลือ
ทุนการศึกษาแกนักศึกษา
และนักเรียนท่ียากจนหรือ
ดอยโอกาสในพ้ืนท่ีตำบล
ดานชาง 

นักศึกษาและ
นักเรียนท่ียากจน
หรือดอยโอกาส 

86. การพัฒนายกระดับ
คุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการจติอาสา
พัฒนาในโอกาสวัน
สำคัญของชาติไทย 

60,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือจัดกิจกรรมเน่ืองในวัน
สำคัญของชาติไทย 

จัดกิจกรรมเน่ือง
ในวันสำคัญของ
ชาติไทย 

87. การพัฒนายกระดับ
คุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการณรงคปองกัน
และแกไขปญหายา
เสพติดพ้ืนท่ีจังหวัด
สุพรรณบุรี ประจำป
งบประมาณ ........ 

50,000.00 สำนัก/กองชาง, 
สำนักชาง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือดำเนินการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด
ของจังหวัดสุพรรณบุรีและ
เสรมิสรางความเขมแข็ง
ใหแกหมูบานและชุมชน 
ในพ้ืนท่ีจังหวัดสุพรรณบุร ี

อุดหนุน
งบประมาณ 

88. การพัฒนายกระดับ
คุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการฝกอบรม
หลักสตูรชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

20,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือฝกอบรมหลักสตูรชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัต ิ

อบรมหลักสูตรชุด
ปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ  

89. การพัฒนาดาน
การเมือง และการ
บริหารจดัการท่ีด ี

โครงการสงเสริม
สนับสนุนการจัดทำ
แผนชุมชน การจัด
ประชุมประชาคมเพ่ือ
จัดทำแผนฯ 

11,675.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือสงเสริมการจัดทำแผน
ชุมชนหรือประชาคม
หมูบาน 

ประชุมประชาคม 
จำนวน 20 ครั้ง 

90. การพัฒนาดาน
การเมือง และการ
บริหารจดัการท่ีด ี

โครงการอบรมให
ความรูดานกฎหมาย
แกผูบริหาร สมาชิก
สภาทองถ่ิน พนักงาน
สวนตำบล ลูกจาง 
พนักงานจาง และ
ประชาชน 

30,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือใหประชาชนได
แสดงออกในความคิดเห็น 

อบรมใหความรู 
จำนวน 1 ครั้ง 

91. การพัฒนาดาน
การเมือง และการ
บริหารจดัการท่ีด ี

โครงการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพ่ือ
สงเสริมและพัฒนาองค
ความรูสำหรับผูบรหิาร 
สมาชิกสภาทองถ่ิน 
พนักงานสวนตำบล 
ลูกจางและพนักงาน
จาง 

480,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
องคความรูสำหรับ
ผูบริหาร สมาชิกสภา
ทองถ่ิน พนักงานสวน
ตำบล ลูกจางและ
พนักงานจาง 

อบรมใหความรู 
จำนวน 1 ครั้ง 



92. การพัฒนาดาน
การเมือง และการ
บริหารจดัการท่ีด ี

โครงการอบรมให
ความรูและศึกษาดูงาน
เพ่ือพัฒนาศักยภาพใน
การปฎิบัติงาน 
พนักงานสวนตำบล 
ลูกจางและพนักงาน
จาง 

300,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการ
ปฎิบัติงาน พนักงานสวน
ตำบล ลูกจางและ
พนักงานจา 

อบรมใหความรู 
จำนวน 1 ครั้ง 

93. การพัฒนาดาน
การเมือง และการ
บริหารจดัการท่ีด ี

โครงการอบรมสงเสรมิ
คุณธรรมและจรยิธรรม
แก ผูบริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานสวน
ตำบล ลูกจางประจำ 
พนักงานจางองคการ
บริหารสวนตำบลดาน
ชาง 

30,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือ สรางจิตสำนึกและ
ความตระหนักในการ
ปฏิบัติราชตามอำนาจ
หนาท่ีใหบังเกิดประโยชน
สุขแกประชาชนในทองถ่ิน  

อบรมใหความรู 
จำนวน 1 ครั้ง 

94. การพัฒนาดาน
การเมือง และการ
บริหารจดัการท่ีด ี

โครงการจดักิจกรรม
อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภมูิพลอดลุย
เดช สมเด็จพระนาง
เจาพระบรมราชินีนาถ 
และสมเดจ็พระ
เจาอยูหัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร 

20,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือใหประชาชน
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตอ
พระมหากษัตริย 

จัดกิจกรรม 

95. การพัฒนาดาน
การเมือง และการ
บริหารจดัการท่ีด ี

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา
ดวย คาใชจายเพ่ือ
ชวยเหลือประชาชน
ตามอำนาจหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2560 

170,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือชวยเหลือประชาชน
ตามอำนาจหนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2560  

ชวยเหลือ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

96. การพัฒนาดาน
การเมือง และการ
บริหารจดัการท่ีด ี

โครงการศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน อำเภอ
ดานชาง จังหวัด
สุพรรณบุรี  

20,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  

อุดหนุนอำเภอ
ดานชาง 
 
 
 
 
 
 
 
  



97. การพัฒนาดาน
การเมือง และการ
บริหารจดัการท่ีด ี

โครงการจดัการ
เลือกตั้งผูบริหาร
ทองถ่ินและสมาชิก
ทองถ่ินองคการบริหาร
สวนตำบลดานชาง 

489,936.50 สำนักปลดั อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือใหการดำเนินการ
เลือกตั้งบรรลผุลสำเร็จ
ตามกำหนดระยะเวลาใน
การปฏิบัติกฎหมายและ
ระเบียบกับการจดัการ
เลือกตั้งขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

พนักงานสวน
ตำบล,
ลูกจางประจำ,
พนักงานจาง
องคการบริหาร
สวนตำบลดาน
ชาง, 
คณะกรรมการ
ประจำหนวย
เลือกตั้ง, 
ประชาชนผูมสีิทธิ
เลือกตั้งในเขต
ตำบลดานชาง 

 

จ. การใชจายงบประมาณ 
  องคการบริหารสวนตำบลดานชาง มีการใชจายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามขอบัญญัติ
งบประมาณ โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 13 โครงการ จำนวนเงิน 4,949,612 บาท มีการเบิกจาย
งบประมาณ จำนวน 11 โครงการ จำนวนเงิน 2,379,008 ลานบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

    

การพัฒนาดานการสาธารณสุขและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3 140,930.00 2 12,080.00 

การพัฒนาดานการทองเท่ียวเศรษฐกิจพาณิชย การเกษตร
และอุตสาหกรรม 

    

การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงามและ
นันทนาการ ภูมิปญญาทองถ่ิน  

4 1,914,856.00 3 1,746,556.00 

การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

2 81,250.00 2 81,250.00 

การพัฒนาดานการเมือง และการบริหารจัดการท่ีดี 4 641,121.50 4 539,121.50 

รวม 13 2,778,157.50 11 2,379,007.50 

 
 
 
 
 
 
 



  รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวนตำบลดานชาง ที่มีการกอหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามขอบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

1. การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการรณรงค
ปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออกและ
ไขซิกาอยางยั่งยืน 

150,000.00 126,000.00 0.00 24,000.00 

2. การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการสงเสริมการ
คัดแยกขยะใน
ครัวเรือน 

100,000.00 8,550.00 8,550.00 91,450.00 

3. การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการอาสาสมัคร
ทองถ่ินรักษโลก
(อถล.) 

50,000.00 6,380.00 3,530.00 43,620.00 

4. การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมอัน
ดีงามและนันทนาการ 
ภูมิปญญาทองถ่ิน  

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 

220,000.00 168,300.00 0.00 51,700.00 

5. การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมอัน
ดีงามและนันทนาการ 
ภูมิปญญาทองถ่ิน  

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวันสำหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวน
ตำบลดานชาง 

600,000.00 273,756.00 273,756.00 326,244.00 

6. การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมอัน
ดีงามและนันทนาการ 
ภูมิปญญาทองถ่ิน  

เงินอุดหนุนสวน
ราชการ 

3,000,000.00 1,444,800.00 1,444,800.00 1,555,200.00 

7. การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมอัน
ดีงามและนันทนาการ 
ภูมิปญญาทองถ่ิน  

โครงการจดังานรัฐพิธี
ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 อำเภอ
ดานชางจังหวัด
สุพรรณบุร ี

28,000.00 28,000.00 28,000.00 0.00 

8. การพัฒนายกระดับ
คุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

โครงการจติอาสา
พัฒนาเน่ืองในโอภาส
วันสำคัญของชาติไทย 

60,000.00 31,250.00 31,250.00 28,750.00 



9. การพัฒนายกระดับ
คุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

โครงการรณรงค
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิพ้ืนท่ี
จังหวัดสุพรรณบุรี 
ประจำป 2565 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

10. การพัฒนาดาน
การเมือง และการ
บริหารจดัการท่ีด ี

-คาใชจายสงเสริม
สนับสนุนการจัดทำ
แผนชุมชนการจัด
ประชุมประชาคมเพ่ือ
จัดทำแผนฯ 

11,675.00 11,675.00 11,675.00 0.00 

11. การพัฒนาดาน
การเมือง และการ
บริหารจดัการท่ีด ี

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
วาดวย คาใชจายเพ่ือ
ชวยเหลือประชาชน
ตามอำนาจหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2560 

170,000.00 119,510.00 17,510.00 50,490.00 

12. การพัฒนาดาน
การเมือง และการ
บริหารจดัการท่ีด ี

โครงการศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน อำเภอ
ดานชาง จังหวัด
สุพรรณบุร ี

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

13. การพัฒนาดาน
การเมือง และการ
บริหารจดัการท่ีด ี

โครงการจดัการ
เลือกตั้งผูบริหาร
ทองถ่ินและสมาชิก
สภาทองถ่ินองคการ
บริหารสวนตำบลดาน
ชาง 

489,936.50 489,936.50 489,936.50 0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ป 2565 
รอบ 6 เดือน (ระหวางเดอืนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) 

องคการบริหารสวนตำบลดานชาง อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี 
 

ยุทธศาสตร 

แผนการดำเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 
และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

982 96,546,150.00 27 8,408,100.00     

2.การพัฒนาดาน
การสาธารณสุข
และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดลอม 

50 1,330,000.00 27 1,030,000.00 3 140,930.00 2 12,080.00 

3.การพัฒนาดาน
การทองเท่ียว
เศรษฐกิจพาณิชย 
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

40 730,000.00 3 173,000.00     

4.การพัฒนา
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมอันดี
งามและ
นันทนาการ ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  

115 5,582,300.00 20 4,122,300.00 4 1,914,856.00 3 1,746,556.00 

5.การพัฒนา
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

113 1,212,000.00 11 400,000.00 2 81,250.00 2 81,250.00 

6.การพัฒนาดาน
การเมือง และ
การบริหาร
จัดการท่ีด ี

29 1,620,000.00 9 1,551,611.50 4 641,121.50 4 539,121.50 

รวม 1,329 
107,020,450.0

0 
97 15,685,011.50 13 2,778,157.50 11 2,379,007.50 

 



 

ฉ. ผลการดำเนินงาน 
  องคการบริหารสวนตำบลดานชาง ไดดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป 2565 ในเขต
พื้นที่ โดยไดรับความรวมมือการสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจน
โครงการตาง ๆ ประสบผลสำเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง โดยมีผลการ
ดำเนินงานท่ีสำคัญดังนี้ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใสขอมูลผลการดำเนินการ เชน แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถาย ผลการสำรวจ
ความคิดเห็นของประชาชน หรือ ขอมูลผลการดำเนินงานดานอ่ืน ๆ 
 

ช. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

ช่ือ ตำแหนง เบอรโทรศัพท เบอรมือถือ email 

นายณรงค เกษประทุม ประธานกรรมการ 086-168-7574 - - 

นายดำรงค นันทา กรรมการ 087-424-1379 - - 

นายบุญชวย พิมพขันธ กรรมการ 087-156-8447 - - 

นายสังเวียน ปนทกูล กรรมการ 081-015-1801 - - 

นายพรหม  ยาสุวรรณ กรรมการ 093-386-9788 - - 

นายประทีป วงษสุวรรณ กรรมการ 086-013-6968 - - 

ผอ.ปรีชา บุญวิทยา กรรมการ - - - 

ผอ.รังสรรค พิมพขันธ กรรมการ 081-495-6577 - - 

กำนันตำบลดานชาง/หรือตัวแทน กรรมการ 081-736-9117 - - 

นายชัฏณัฐพนธ สุขประเสริฐ กรรมการ 089-919-2738 - - 

นายณรงค ขุนพิทักษ กรรมการ 093-595-1947 - - 

เกษตรอำเภอดานชาง/หรือตัวแทน กรรมการ 035-595-031 - - 

นายชุมพลพันธ  นันทา กรรมการ 092-335-4454 - - 

นายทองปอนด กรองแกว กรรมการ 065-083-2292 - - 

นายสุนทร ใหญยิ่ง กรรมการ 081-196-4084 - - 

นายฉันทพัฒน ปนเหนงเพ็ชร กรรมการ/เลขานุการ 092-274-5315 - - 

นางสาวพัทธยา โตดวง ผูชวยเลขานุการ 089-080-3617 - - 

 
 
 
 
 
 
 



2. คณะกรรมการติดตามแผน 

ช่ือ ตำแหนง เบอรโทรศัพท เบอรมือถือ email 

นายวิเชียร เอกอน กรรมการ 083-316-4359 - - 

นางสาวลัดดา โพธิ์ศร ี กรรมการ 091-264-5310 - - 

นายธีรัตน บุญมี กรรมการ 087-157-0184 - - 

นายปองปรีดา วงษสุรีย กรรมการ 098-863-1695 - - 

นายจรัล ศรีสวัสดิ ์ กรรมการ 087-793-6416 - - 

นายประชา ภิญโญ กรรมการ - - - 

นายมนัส  ระโหฐาน กรรมการ 094-292-5356   

นางภักคสินี นาคขำพันธ กรรมการ 085-514-2322 - - 

นายมานพ พุมสาขา กรรมการ 089-964-2610 - - 

นางสาวพัทยา โตดวง กรรมการ 089-080-3617 - - 

นายอนันต ตันติจรูญโรจน กรรมการ 092-274-7420 - - 
 

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ช่ือ ตำแหนง เบอรโทรศัพท เบอรมือถือ email 

นายฉันทพัฒน ปนเหนงเพ็ชร ประธานกรรมการ 092-274-5315 - - 

นายโอภาส นนทแกว กรรมการ 092-254-3884 - - 

นางสาวกาญจนา หนูนุรักษ กรรมการ 092-274-3422 - - 

นายปกปอง จันทรสุวรรณ กรรมการ 092-282-5109 - - 

นายประสงค ศรีบุญเพ็ง กรรมการ 087-112-1675 - - 

นายอนันต ตันติจรูญโรจน กรรมการ 092-274-7420 - - 

นายเบญจพล พ่ึงกมล กรรมการ 095-998-9043 - - 

นายวิชัย แสนทองซอน กรรมการ 098-825-0539 - - 

นางสาวพัทธยา  โตดวง กรรมการ/
เลขานุการ 

089-080-3617 - - 

นางสาวกาญจนทิพย  สารถี ผูชวยเลขานุการ 080-025-0440 - - 
 
   

  ทั้งนี้ หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงคจะ
เสนอความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลดานชางทราบ เพื่อจะไดพิจารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะตอไป 
       
 
 




