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คำนำ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๕  การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  ขอ ๒๗  ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงหมาดไทย วาดวยการจัดทำ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๒  และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 
0810.3/ว 7509 ลงวันท่ี  7  ตุลาคม  2565  เรื่อง  แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยการจัดทำแผนการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินนำขอมูลโครงการ ครุภัณฑ ท่ีอยูในงบประมาณรายจายประจำปท่ีนำมาจากแผนพัฒนาทองถ่ินมา
ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำป ท้ังนี้ หากโครงการ ครุภัณฑ ไมบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินไมตอง
นำมาจัดทำเปนแผนดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและใหรวบรวมโครงการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมาจัดทำเปนแผนการดำเนินงานประจำป  แผนการดำเนินงานใหจัดทำใหแลวเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจายประจำป  งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงิน
สะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตอง
ดำเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  นั้น  

     
  ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบดังกลาว องคการบริหารสวนตำบลดานชาง จึงไดดำเนินการ
จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้ึน เพ่ือใหทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนา/กิจกรรมฯ ท่ีจะดำเนินการท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจำปงบประมาณ เพ่ือใชเปน
แนวทางในการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน เพ่ือใหมีการ
ประสานและบูรณาการการทำงานกับหนวยงานและการจำแนกรายละเอียดตางๆ โครงการพัฒนา/กิจกรรมฯ ใน
แผนการดำเนินงาน  ทำใหการติดตามและประเมินผลเม่ือสิ้นปงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน  และหวังเปน
อยางยิ่งวาแผนการดำเนินงานองคการบริหารสวนตำบลดานชาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ฉบับนี้ จะ
สามารถใชเปนประโยชนตอการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง  และผูท่ีเก่ียวของเปนอยางดี  
 
         

        งานยุทธศาสตรและแผนงาน 
                 องคการบริหารสวนตำบลดานชาง
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สวนที่ ๑ 
 
 

 
๑.  บทนำ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๕  การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  ขอ ๒๗  ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงหมาดไทย วาดวยการจัดทำ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๒  และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 
0810.3/ว 7509 ลงวันท่ี  7  ตุลาคม  2565  เรื่อง  แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยการจัดทำแผนการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินนำขอมูลโครงการ ครุภัณฑ ท่ีอยูในงบประมาณรายจายประจำปท่ีนำมาจากแผนพัฒนาทองถ่ินมา
ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำป ท้ังนี้ หากโครงการ ครุภัณฑ ไมบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินไมตอง
นำมาจัดทำเปนแผนดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและใหรวบรวมโครงการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมาจัดทำเปนแผนการดำเนินงานประจำป  

ข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำป   
๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แลวจัดทำรางแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน   

๒)  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดำเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศเปน
แผนการดำเนินงาน  ท้ังนี้ ใหปดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศ เพ่ือใหประชาชน
ในทองถ่ินทราบโดยท่ัวไปและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน   

ระยะเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงาน  
๑)  แผนการดำเนินงานใหจัดทำใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย

ประจำป  งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจาก
หนวยงานสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตองดำเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินนั้น 

2 การขยายเวลาการจัดทำการดำเนินงานใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 
1239  ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ ๒๕๖5  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
โดยใหปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสำหรับแผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 และแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2566 – 2570 (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0810.3/ว 1239  ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ ๒๕๖5)  ขอ 11. การใชแผนพัฒนาทองถ่ิน 11.3 การจัดทำหรือ
ทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน  การจัดทำแผนการดำเนินงาน  การติดตามและประเมินแผนพัฒนาทองถ่ิน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไมอาจดำเนินการตามหวงระยะเวลาท่ีกำหนดไวใหขอขยายเวลากับผูมีอำนาจ สำหรับการ
จัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน การจัดทำแผนการดำเนินงาน และขอผอนผันกับผูมีอำนาจสำหรับการ
ติดตามและประเมินแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 
 

 
 

ภายใตระเบียบ... 

ที่มาของแผนการดำเนินงานที่มาของแผนการดำเนินงานที่มาของแผนการดำเนินงาน   



 

-๒- 
 

 ภายใตระเบียบและหนังสือดังกลาว  องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  จึงไดดำเนินการจัดทำ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖  ข้ึน  เพ่ือใหทราบถึงรายละเอียดโครงการพัฒนา/
กิจกรรม/ครุภัณฑ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะและของ
หนวยงานสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินประจำปงบประมาณนั้น  และใชเปนแนวทางในการดำเนินงานในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖  ของ
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง ใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  มีการประสานและบูรณาการการทำงาน
กับหนวยงานและการจำแนกรายละเอียดตางๆ โครงการพัฒนา/กิจกรรมฯ  ทำใหการติดตามและประเมินผลเม่ือ
สิ้นปงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน  โดยการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  มี
วัตถุประสงคดังนี้   

 

๒.  วัตถุประสงคของแผนการดำเนินงาน 
๒.๑  เพ่ือใหทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา/กิจกรรมฯ ท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ี

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจำปงบประมาณ 
๒.๒  เพ่ือใชเปนแนวทางในการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติ

มากข้ึน 
๒.๓  เพ่ือใหมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหนวยงานและการจำแนกรายละเอียดตางๆ 

โครงการพัฒนา/กิจกรรมฯ ในแผนการดำเนินงาน  ทำใหการติดตามและประเมินผลเม่ือสิ้นปงบประมาณมีความ
สะดวกมากข้ึน        
 

๓.  ข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 ๓.๑  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แลวจัดทำรางแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน   

๓.๒  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดำเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศ
เปนแผนการดำเนินงาน  ท้ังนี้ ใหปดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศ เพ่ือให
ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวไปและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน   

๓.๓  การขยายเวลาการจัดทำการดำเนินงานใหขอขยายเวลากับผูมีอำนาจ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 1239  ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ ๒๕๖5  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยใหปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถ่ินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินสำหรับแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 และแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2566 
– 2570 (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 1239  ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ ๒๕๖5)   

 
 
 
 

 
 
 
 

แผนการดำเนินงาน... 
 



 

-๓- 
 

แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
มีรายละเอียดเคาโครงการดังน้ี 

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

  สวนท่ี  ๑ ท่ีมาของแผนการดำเนินงาน  ประกอบดวย 
๑.  บทนำ 
๒.  วัตถุประสงคของแผนการดำเนินงาน 
๓.  ข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
๔.  ประโยชนของแผนการดำเนินงาน 
 

สวนท่ี  ๒   บัญชีโครงการ/กิจกรรมฯ/ครุภัณฑ  ประกอบดวย 
๑.  บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมฯ/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)    
๒.  บัญชีสรุปครุภณัฑ/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑/๑)    
๓.  บัญชีโครงการ/กิจกรรมฯ/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)    
๔.  บัญชีครุภัณฑ/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒/๑)    

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ข้ันตอนการจัดทำ... 

   

   



 

-๔- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิ :  แสดงข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 
 
   

๔.  ประโยชน... 

รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา 

จัดทำรางแผนการดำเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

พิจารณารางแผนการดำเนินงาน 

เสนอผูบริหารทองถิ่น 

ประกาศเปนแผนการดำเนนิงาน 

ปดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศ เพ่ือใหประชาชนในทองถิ่น
ทราบโดยท่ัวไปและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

ผูบริหารทองถิ่น 

- หนวยงานสวนกลาง  
- สวนภูมิภาค  
- รัฐวิสาหกิจและ 
- หนวยงานอ่ืนๆ 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

ข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 



 

-๕- 
 

๔.  ประโยชนของแผนการดำเนินงาน 
๔.๑  ทำใหแนวทางในการดำเนินงานในปงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความชัดเจนใน

การปฏิบัติมาข้ึนท ำ ให แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ด ำ เน ิน ง า น ใ น ป ง บ ป ร ะ ม า ณ ม ีค ว า ม ช ัด เจ น ใ น ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิม า ก ข ึ้น  
๔.๒  ทำใหการใชจายงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
๔.๓  ใชเปนเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลทำใหการติดตามและประเมินผล

เม่ือสิ้นปมีความสะดวก  รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
๔.๔  ใชเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ินเพ่ือควบคุมการดำเนินงานใหเปนไป

อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

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



               1. แบบ ผด. 01

ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา
จํานวนโครงการ/

กิจกรรม
  คิดเปนรอยละ ของ

โครงการทั้งหมด
จํานวนงบประมาณ

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยงานที่ดําเนินการ

 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และ
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 22 17.75 8,053,800 48.05 กองชาง/กองการศึกษาฯ

1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 2 66.67 300,000 1.79 กองชาง

 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณสุข และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.1.  แผนงานสาธารณสุข 23 50.00 700,000 4.18 กองสาธารณสุขฯ

2.2.  แผนงานเคหะและชุมชน 4 66.67 250,000 1.50 กองสาธารณสุขฯ

2.3. แผนงานการเกษตร 3 21.43 210,000 1.26 สํานักปลัด/กองสาธารณสุขฯ

2.4. แผนงานการพาณิย 1 0.96 10,000 0.06 กองสาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา
จํานวนโครงการ/

กิจกรรม
  คิดเปนรอยละ ของ

โครงการทั้งหมด
จํานวนงบประมาณ

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยงานที่ดําเนินการ

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจ
พาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม

3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 50.00 30,000 0.18 สํานักปลัด 

3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1 25.00 50,000 0.30 สํานักปลัด 

3.3 แแผนงานการเกษตร 1 5.00 30,000 0.18 สํานักปลัด 

แบบ ผด.01 เปนแบบบัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด 01

แผนดําเนินงาน องคการบริหารสวนตําบลดานชาง ป 2566 หนาที่ 6



  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
อันดีงาม และนันทนาการภูมิปญญาทองถิ่น

4.1 แผนงานการศึกษา 10 38.47 5,296,842 31.60 กองการศึกษาฯ

4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห 1 0.96 50,000 0.30 สํานักปลัด

4.3  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 7 21.88 213,000 1.27 กองการศึกษาฯ/สํานักปลัด

ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา
จํานวนโครงการ/

กิจกรรม
  คิดเปนรอยละ ของ

โครงการทั้งหมด
จํานวนงบประมาณ

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยงานที่ดําเนินการ

  5. ยุทธศาสตรการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต และ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 26.09 410,000 2.45 สํานักปลัด

5.2แผนงานสาธารณสุข 2 16.67 80,000 0.48 สํานักปลัด

5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 4 40.00 102,000 0.61 สํานักปลัด

5.4  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 25.00 30,000 0.18 สํานักปลัด

 6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง และบริหาร
จัดการที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 6 31.58 888,000 5.30 สํานักปลัด

6.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 33.34 60,000 0.36 สํานักปลัด

รวมโครงการ/งบประมาณตามแผนงานทั้งสิ้น 96 100 16,763,642 100

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ .ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด.01 เปนแบบบัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด 01

แผนดําเนินงาน องคการบริหารสวนตําบลดานชาง ป 2566 หนาที่ 7



               1. แบบ ผด. 01 -1

ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา
จํานวนโครงการ/

กิจกรรม
  คิดเปนรอยละ 

ของโครงการทั้งหมด
จํานวนงบประมาณ

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยงานที่ดําเนินการ

1.1  แผนงานสาธารณสุข 1 14.29 1,120,000 42.75 กองสาธารณสุขฯ

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 20.00 1,500,000 57.26 กองชาง

รวมทั้งสิ้น 2 100 2,620,000 100

แบบ ผด.01 เปนแบบบัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

บัญชีสรุปครุภัณฑ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด 01 - 1

แผนดําเนินงาน องคการบริหารสวนตําบลดานชาง ป 2566 หนาที่ 8



2. แบบ ผด. 02

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

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

1 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีตตอจากเดิมสายโปงวิว
 ตอนที่ 2  หมูที่ 3 บานทุงนาตาปน

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว160  เมตร 
หนา0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 800 ตารางเมตร

495,000 หมูที่ 3 กองชาง

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายไรนายทวม ภูฆัง  ถึงทาเย็น
 หมูที่ 4 บานพุน้ํารอน

ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 250 เมตร 
หนา0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 750 ตารางเมตรไหลทางตาม
สภาพพื้นที่

470,000 หมูที่ 4 กองชาง

3 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีตสายบานหนองผือถึง
บานวังน้ําเขียว หมูที่ 6 บานหนองผือ

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 40 เมตร หนา
 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
200 ตารางเมตร

141,000 หมูที่ 6 กองชาง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงการสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานกอสราง

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แบบ ผด.02

แผนดําเนินงาน องคการบริหารสวนตําบลดานชาง ป 2566 หนาที่ 9



1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

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

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ตอจากเดิมบริเวณ นายชม แสน
คํา ถึงบริเวณสามแยก หมูที่ 6 บาน
หนองผือ

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 89 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 445
 ตารางเมตรไหลทางตามสภาพพื้นที่

276,400 หมูที่ 6 กองชาง

5 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต สายโปงคอม - เขต
ติดตอ จ.กาญจนบุรี ตอนที่ 1 หมูที่ 7
 บานโปงคอม

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 135 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 810  ตารางเมตร

490,700 หมูที่ 7 กองชาง

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบานลุงดํา ตอนที่ 1 หมูที่ 8 
 บานวังน้ําเขียว

ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 260เมตร 
หนา0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 780  ตารางเมตรไหลทางตาม
สภาพพื้นที่

491,000 หมูที่ 8 กองชาง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงการสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานกอสราง

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

แผนดําเนินงาน องคการบริหารสวนตําบลดานชาง ป 2566 หนาที่ 10



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

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

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณบานนายจรัล เพื่องฟูลอย
 ถึงบริเวณบานนางเวียน พวงบุปผา 
หมูที่ 10 บานดงปอ

 ขนาดวาง 3 เมตร ยาว 230 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
 690 ตารางเมตรไหลทางตามสภาพ
พื้นที่

432,600 หมูที่ 10 กองชาง

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากถนนลาดยาง - บานนายลอย
 หมูที่ 11 บานชลประทานเทพนิมิต

ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 200   เมตร 
หนา0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 600 ตารางเมตรไหลทางตาม
สภาพพื้นที่

377,900 หมูที่ 11 กองชาง

9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณไรบังอร ทาวรา ถึงสาม
แยก  หมูที่ 12 บานหนองอีนาค

ขนาดกวาง  3 เมตร ยาว 55 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 165 ตารางเมตร ไหลทางตาม
สภาพพื้นที่

104,400 หมูที่ 12 กองชาง

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงการสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานกอสราง

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงานที่
ดําเนินการ

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนดําเนินงาน องคการบริหารสวนตําบลดานชาง ป 2566 หนาที่ 11



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

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

10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณถนนลาดยาง ถึงบานนาย
สัมฤทธิ์ โพธิ์สุวรรณ หมูที่ 13 บาน
โปงคาง

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 800 ตารางเมตร ไหลทางตาม
สภาพพื้นที่

498,900 หมูที่ 13 กองชาง

11 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีตตอจากถนนลาดยาง
เดิมสายเขาชองคับ ถึงบานประดู
เหลี่ยม ตอนที่ 4 หมูที่ 14 บานเขา
ชองคับ

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 165เมตร หนา
 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
825 ตารางเมตร

495,000 หมูที่ 14 กองชาง

12 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีตตอจากถนนลาดยาง
เดิมสายบานหินลาด ตอนที่ 2 หมูที่ 
15 บานหินลาด

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 148เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
 740 ตารางเมตร

486,000 หมูที่ 15 กองชาง

หนวยงานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงการสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานกอสราง

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แบบ ผด.02

แผนดําเนินงาน องคการบริหารสวนตําบลดานชาง ป 2566 หนาที่ 12



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

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

13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กตอจากเดิม ถึงสามแยกหนองแก
 หมูที่ 16 บานหนองแก

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 150เมตร 
หนา0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 600 ตารางเมตร ไหลทางตาม
สภาพพื้นที่

372,700 หมูที่ 16 กองชาง

14 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณบานนายบุญมี เดโชชัย 
ถึงบริเวณบานนางประเทือง ขลุยอิน 
หมูที่ 17 บานทุงดินดํา

ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 115เมตร 
หนา0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 345 ตารางเมตร ไหลทางตาม
สภาพพื้นที่

216,600 หมูที่ 17 กองชาง

15 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบานทุงดินดํา ตอนที่ 2 หมูที่
 17 บานทุงดินดํา

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 200เมตร 
หนา0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 800 ตารางเมตร ไหลทางตาม
สภาพพื้นที่

496,700 หมูที่ 17 กองชาง

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงการสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานกอสราง

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงานที่
ดําเนินการ

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แบบ ผด.02

แผนดําเนินงาน องคการบริหารสวนตําบลดานชาง ป 2566 หนาที่ 13



แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

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

16 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหนาโรงเรียนดอนประดู
ตอนที่ 1 หมูที่ 18 บานใหมหนองมะ
สังข  

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 160เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 800 ตารางเมตร ไหลทางตาม
สภาพพื้นที่

493,900 หมูที่ 18 กองชาง

17 โครงการกอสรางถนนคอนกรีดเสริม
เหล็ก ตอจากเดิมถึงสุดเขต ตอนที่ 3 
หมูที่ 20 บานโปงขอยสมอทอง  

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 85 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 425 ตารางเมตร ไหลทางตาม
สภาพพื้นที่

262,900 หมูที่ 20 กองชาง

18 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กตอจากถนนคอนกรีตเดิม สายพุ
หวาย ตอนที่ 3  หมูที่ 21 บานหวยถ้ํา

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 800 ตารางเมตร ไหลทางตาม
สภาพพื้นที่

498,900 หมูที่ 21 กองชาง

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงการสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานกอสราง

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนดําเนินงาน องคการบริหารสวนตําบลดานชาง ป 2566 หนาที่ 14



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

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

19 โครงการไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(โซลาเซลล) หมูที่ 2 บานหนองเปาะ

  จํานวน  5 ตน 192,500 หมูที่ 2 กองชาง

20 โครงการไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(โซลาเซลล) หมูที่ 5 บานดอนประดู

  จํานวน  12 ตน 461,500 หมูที่ 5 กองชาง

21 โครงการไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย 
(โซลาเซลล) หมูที่ 6 บานหนองผือ

  จํานวน  7 ตน 269,200 หมูที่ 6 กองชาง

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

หนวยงานที่
ดําเนินการ

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงการสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานกอสราง

แบบ ผด.02

แผนดําเนินงาน องคการบริหารสวนตําบลดานชาง ป 2566 หนาที่ 15



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

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

22 โครงการกั้นหองเพื่อแบงพื้นที่ ที่อาน
หนังสือทองถิ่นรักการอานใหเปน
สัดสวนประจําหมูบาน/ตําบลของ
อบต.ดานชาง

เพื่อแบงพื้นที่ ที่อานหนังสือทองถิ่นรัก
การอานใหเปนสัดสวนประจําหมูบาน/
ตําบลของอบต.ดานชาง

30,000 ตําบลของ
อบต.ดานชาง

กองการศึกษา

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงการสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงานที่
ดําเนินการ

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานกอสราง

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

แผนดําเนินงาน องคการบริหารสวนตําบลดานชาง ป 2566 หนาที่ 16



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

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

1

โครงการอุดหนุนการขยายเขตประปา
สวนภูมิภาคสาขาอําเภอดานชาง

เพื่อจายเปนคาโครงการอุดหนุนการ
ขยายเขตประปาสวนภูมิภาคสาขา
อําเภอดานชาง

200,000 พื้นที่ตําบล
ดานชาง

กองชาง

2 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟาในเขต
 อบต.ดานชาง

* ลักษณะเปนการอุดหนุนขยายเขต
ไฟฟาในเขต อบต.ดานชาง

100,000 พื้นที่ตําบล
ดานชาง

กองชาง

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาโครงการสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

 1.3  แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟาและประปา

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

แผนดําเนินงาน องคการบริหารสวนตําบลดานชาง ป 2566 หนาที่ 17



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ควบคูกับการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติสูความยั่งยืน
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 5 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูกับการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติสูความยั่งยืน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

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 โครงการปองกันและควบคุมโรค
ไวรัสโคโรนา 2019

*ลักษณะเปนการดําเนินโครงการปองกัน
และควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019

50,000 หมูที่ 2-21 
อบต.ดานชาง

กองสาธารณสุข

2 โครงการรณรงคปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออกและไข
ซิกาอยางยั่งยืน

*ลักษณะเปนการดําเนินโครงการรณรงค
ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกและไข
ซิกาอยางยั่งยืน

150,000 หมูที่ 2-21 
อบต.ดานชาง

กองสาธารณสุข

3 โครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากพิษสุนัขบา ตาม
พระปณิธานศาสตรจารย พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศ
เอกหญิง สมเด็จพระเจานองนาง
เธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

*ลักษณะเปนโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตรจารย พลเอกหญิง พลเรือ
เอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจา
นองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี

100,000 หมูที่ 2-21 
อบต.ดานชาง

กองสาธารณสุข

หนวยงานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

2.1.  แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แบบ ผด.02

แผนดําเนินงาน องคการบริหารสวนตําบลดานชาง ป 2566 หนาที่ 18



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ควบคูกับการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติสูความยั่งยืน

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

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 โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 2 บานหนอง
เปาะ

*ลักษณะเปนการดําเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม) /
คณะกรรมการหมูบาน

20,000 หมูที่ 2 กองสาธารณสุข

5 โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 3 บานทุงนา
ตาปน

*ลักษณะเปนการดําเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม) /
คณะกรรมการหมูบาน

20,000 หมูที่ 3 กองสาธารณสุข

6 โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 4 บานพุน้ํารอน

*ลักษณะเปนการดําเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม) /
คณะกรรมการหมูบาน

20,000 หมูที่ 4 กองสาธารณสุข

7 โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 5 ดอนประดู

*ลักษณะเปนการดําเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม) /
คณะกรรมการหมูบาน

20,000 หมูที่ 5 กองสาธารณสุข

8 โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 6 บานหนองผือ

*ลักษณะเปนการดําเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม) /
คณะกรรมการหมูบาน

20,000 หมูที่ 6 กองสาธารณสุข

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน    ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2566

พ.ศ.2566

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 5 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูกับการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติสูความยั่งยืน

2.1.  แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนดําเนินงาน องคการบริหารสวนตําบลดานชาง ป 2566 หนาที่ 19



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ควบคูกับการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติสูความยั่งยืน

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

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

9 โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 7 บานโปงคอม

*ลักษณะเปนการดําเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม) /
คณะกรรมการหมูบาน

20,000 หมูที่ 7 กองสาธารณสุข

10 โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข  หมูที่ 8 วังน้ําเขียว

*ลักษณะเปนการดําเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม) /
คณะกรรมการหมูบาน

20,000 หมูที่ 8 กองสาธารณสุข

11 โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 9 ปรักประดู

*ลักษณะเปนการดําเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม) /
คณะกรรมการหมูบาน

20,000 หมูที่ 9 กองสาธารณสุข

12 โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 10 บานดงปอ

*ลักษณะเปนการดําเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม) /
คณะกรรมการหมูบาน

20,000 หมูที่ 10 กองสาธารณสุข

13 โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 11 บาน
ชลประทานเทพนิมิต

*ลักษณะเปนการดําเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม) /
คณะกรรมการหมูบาน

20,000 หมูที่ 11 กองสาธารณสุข

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 5 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูกับการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติสูความยั่งยืน

2.1.  แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนดําเนินงาน องคการบริหารสวนตําบลดานชาง ป 2566 หนาที่ 20



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ควบคูกับการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติสูความยั่งยืน

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

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

14 โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 12 บานหนอง
อีนาค

*ลักษณะเปนการดําเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม) /
คณะกรรมการหมูบาน

20,000 หมูที่ 12 กองสาธารณสุข

15 โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 13 บานโปงคาง

*ลักษณะเปนการดําเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม) /
คณะกรรมการหมูบาน

20,000 หมูที่ 13 กองสาธารณสุข

16 โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข  หมูที่ 14 บานเขา
ชองคับ

*ลักษณะเปนการดําเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม) /
คณะกรรมการหมูบาน

20,000 หมูที่ 14 กองสาธารณสุข

17 โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 15 บานหินลาด

*ลักษณะเปนการดําเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม) /
คณะกรรมการหมูบาน

20,000 หมูที่ 15 กองสาธารณสุข

18 โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 16 บานหนอง
แก

*ลักษณะเปนการดําเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม) /
คณะกรรมการหมูบาน

20,000 หมูที่ 16 กองสาธารณสุข

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงานที่
ดําเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 5 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูกับการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติสูความยั่งยืน

2.1.  แผนงานสาธารณสุข : งานโรงพยาบาล

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนดําเนินงาน องคการบริหารสวนตําบลดานชาง ป 2566 หนาที่ 21



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ควบคูกับการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติสูความยั่งยืน

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

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

19 โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 17 บานทุงดิน
ดํา

*ลักษณะเปนการดําเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม) /
คณะกรรมการหมูบาน

20,000 หมูที่ 17 กองสาธารณสุข

20 โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 18 บานใหม
หนองมะสังข

*ลักษณะเปนการดําเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม) /
คณะกรรมการหมูบาน

20,000 หมูที่ 18 กองสาธารณสุข

21 โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 19 บานทรัพย
ศิลา

*ลักษณะเปนการดําเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม) /
คณะกรรมการหมูบาน

20,000 หมูที่ 19 กองสาธารณสุข

22 โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 20 บานโปง
ขอยสมอทอง

*ลักษณะเปนการดําเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม) /
คณะกรรมการหมูบาน

20,000 หมูที่ 20 กองสาธารณสุข

23 โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข  หมูที่ 21 บานหวย
ถ้ํา

*ลักษณะเปนการดําเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม) /
คณะกรรมการหมูบาน

20,000 หมูที่ 21 กองสาธารณสุข

    แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

2.1.  แผนงานสาธารณสุข : งานโรงพยาบาล

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 5 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูกับการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติสูความยั่งยืน

แบบ ผด.02

แผนดําเนินงาน องคการบริหารสวนตําบลดานชาง ป 2566 หนาที่ 22



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ควบคูกับการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติสูความยั่งยืน

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

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 โครงการธนาคารขยะในโรงเรียน *ลักษณะเปนการเนินโครงการธนาคารขยะ
ในโรงเรียน

50,000 หมูที่ 2-21 
อบต.ดานชาง

กองสาธารณสุข

2 โครงการประชารัฐรวมใจ สราง
วินัยรักษาความสะอาดชุมชน

*ลักษณะเปนการเนินโครงการประชารัฐรวม
ใจ สรางวินัยรักษาความสะอาดชุมชน

50,000 หมูที่ 2-21 
อบต.ดานชาง

กองสาธารณสุข

3 โครงการสงเสริมการคัดแยกขยะ
ในครัวเรือน

*ลักษณะเปนการดําเนินสงเสริมการคัดแยก
ขยะในครัวเรือน

100,000 หมูที่ 2-21 
อบต.ดานชาง

กองสาธารณสุข

4 โครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักษ
โลก (อถล.)

*ลักษณะเปนการดําเนินโครงการ
อาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก(อถล.)

50,000 หมูที่ 2-21 
อบต.ดานชาง

กองสาธารณสุข

หนวยงานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566

    แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 5 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูกับการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติสูความยั่งยืน

2.2.  แผนงานเคหะและชุมชน : งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ

แบบ ผด.02

แผนดําเนินงาน องคการบริหารสวนตําบลดานชาง ป 2566 หนาที่ 23



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ควบคูกับการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติสูความยั่งยืน

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

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 โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระ
เกียรติ

*ลักษณะเปนการดําเนินโครงการปลูกตมไม
เฉลิมพระเกียรติ

60,000 หมูที่ 2-21 
อบต.ดานชาง

สํานักปลัด

2 โครงการรณรงคใหความรูเรื่อง
ฝุนละออง PM 2.5

*ลักษณะเปนการดําเนินโครงการรณรงคให
ความรูเรื่องฝุนละออง PM 2.5

50,000 หมูที่ 2-21 
อบต.ดานชาง

กองสาธารณสุข

3 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา  กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

*ลักษณะเปนการดําเนินโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

100,000 หมูที่ 2-21 
อบต.ดานชาง

กองสาธารณสุข

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2566

พ.ศ.2566

    แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 5 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูกับการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติสูความยั่งยืน

2.4. แผนงานการเกษตร : งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

แผนดําเนินงาน องคการบริหารสวนตําบลดานชาง ป 2566 หนาที่ 24



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ควบคูกับการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติสูความยั่งยืน

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

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 โครงการพัฒนาตลาดนัดดาน
สุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม

*ลักษณะเปนการดําเนินโครงการพัฒนา
ตลาดนัดดานสุขภิบาลและสิ่งแวดลอม

10,000 หมูที่ 2-21 
อบต.ดานชาง

กองสาธารณสุข

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 5 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูกับการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติสูความยั่งยืน

    แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

2.3. แผนงานการพาณิย : งานตลาดสด

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

แผนดําเนินงาน องคการบริหารสวนตําบลดานชาง ป 2566 หนาที่ 25



3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจพาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม
3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน : งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน

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

1 โครงการฝกอบรมอาชีพสําหรับ
ประชาชนในพื้นที่ตําบลดานชาง

* ลักษณะเปนการอบรมอาชีพ
สําหรับประชาชนในพื้นที่ตําบล
ดานชาง"

30,000 พื้นที่อบต.
ดานชาง

สํานักปลัด

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพื่อแขงขันทางการคาและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ก.ยุทธศาสตรจังหัดทึ่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 1 พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุสาหกรรม เกษตรอุสาหกรรม พาณิชยกรรม การปรรูปและผลิตภัณฑ เพื่อการบริโภคสงออก

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

แผนดําเนินงาน องคการบริหารสวนตําบลดานชาง ป 2566 หนาที่ 26



3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจพาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม

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

1 โครงการสงเสริมและ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยว
ของตําบลดานชาง

*ลักษณะเปนการดําเนิน
โครงการสงเสริมและ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยว
ของตําบลดานชาง

50,000 พื้นที่อบต.
ดานชาง

สํานักปลัด

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพื่อแขงขันทางการคาและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ก.ยุทธศาสตรจังหัดทึ่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มเศรษฐกิจ

พ.ศ.2566

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 1 พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุสาหกรรม เกษตรอุสาหกรรม พาณิชยกรรม การปรรูปและผลิตภัณฑ เพื่อการบริโภคสงออก

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ : งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนดําเนินงาน องคการบริหารสวนตําบลดานชาง ป 2566 หนาที่ 27



3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจพาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม
3.3 แแผนงานการเกษตร : งานสงเสริมการเกษตร

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

1 โครงการพัฒนาอาชีพตามแนว
ปรัชญาเศรษกิจพอเพียง"

* ลักษณะเปนการพัฒนาอาชีพ
ตามแนวปรัชญาเศรษกิจ
พอเพียง"

30,000 พื้นที่อบต.
ดานชาง

สํานักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพื่อแขงขันทางการคาและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ก.ยุทธศาสตรจังหัดทึ่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มเศรษฐกิจ

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 1 พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุสาหกรรม เกษตรอุสาหกรรม พาณิชยกรรม การปรรูปและผลิตภัณฑ เพื่อการบริโภคสงออก

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงานที่
ดําเนินการ

แบบ ผด.02

แผนดําเนินงาน องคการบริหารสวนตําบลดานชาง ป 2566 หนาที่ 28



4.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม และนันทนาการภูมิปญญาทองถิ่น

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

1 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา ในการ

จัดการศึกษาสําหรับศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด)  ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานชลประทาน

เทพนิมิต หมูที่ 11

สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาใน

การจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชลประทานเทพนิมิต 

หมูที ่11

-คาหนังสือเรียน 

-คาอุปกรณการเรียน                                

  -คาเครื่องแบบนักเรียน  

-คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

28,250 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานชลประทาน

เทพนิมิต หมูที่ 11

กองการศึกษา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง   อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ก.ยุทธศาสตรจังหัดทึ่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

พ.ศ.2566

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการของประชาชน

4.1  แผนงานการศึกษา : งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หนวยงานที่

ดําเนินการ

พ.ศ. 2565

      แบบ ผด .02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แบบ ผด.02

แผนดําเนินงาน องคการบริหารสวนตําบลดานชาง ป 2566 หนาที่ 29



4.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม และนันทนาการภูมิปญญาทองถิ่น

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

2 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานพุน้ํารอน 

หมูที่ 4

สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานพุน้ํารอน หมูที่ 4

-คาหนังสือเรียน 

-คาอุปกรณการเรียน                               

 -คาเครื่องแบบนักเรียน 

-คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

65,156 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานพุน้ํารอน หมูที่

 4

กองการศึกษา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง   อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566

ก.ยุทธศาสตรจังหัดทึ่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการของประชาชน

4.1  แผนงานการศึกษา : งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หนวยงานที่

ดําเนินการ

      แบบ ผด .02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แบบ ผด.02

แผนดําเนินงาน องคการบริหารสวนตําบลดานชาง ป 2566 หนาที่ 30



4.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม และนันทนาการภูมิปญญาทองถิ่น

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

3 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด

หนองเปาะ หมูที่ 2

สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ใน

การจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

(ศพด) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนอง

เปาะ หมูที ่2

-คาหนังสือเรียน   

-คาอุปกรณการเรียน                              

 -คาเครื่องแบบนักเรียน                            

 -คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

26,313 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

โรงเรียนวัดหนอง

เปาะ หมูที่ 2

กองการศึกษา

4 โครงการรณรงคสงเสริมหมวก

(กันน็อค) ในเด็กเล็ก

*ลักษณะโครงการรณรงคสงเสริมหมวก

(กันน็อค) ในเด็กเล็ก

50,000  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 5 ศูนย

กองการศึกษา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง   อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

หนวยงานที่

ดําเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ก.ยุทธศาสตรจังหัดทึ่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการของประชาชน

4.1  แผนงานการศึกษา  : งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แบบ ผด.02

แผนดําเนินงาน องคการบริหารสวนตําบลดานชาง ป 2566 หนาที่ 31



4.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม และนันทนาการภูมิปญญาทองถิ่น

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

5 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา คา

จัดการเรียน การสอนของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)

*ลักษณะเปนการคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา คาจัดการเรียน การสอนของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)

220,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ทั้ง 5 ศูนย

กองการศึกษา

6 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา (คา

พัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูที่

สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น)

*ลักษณะเปนการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา (คาพัฒนาผูประกอบ

วิชาชีพครูที่สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น)

80,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ทั้ง 5 ศูนย

กองการศึกษา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง   อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

หนวยงานที่

ดําเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ก.ยุทธศาสตรจังหัดทึ่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการของประชาชน

4.1  แผนงานการศึกษา  : งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

           แบบ ผด .02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แบบ ผด.02

แผนดําเนินงาน องคการบริหารสวนตําบลดานชาง ป 2566 หนาที่ 32



4.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม และนันทนาการภูมิปญญาทองถิ่น

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

7 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา 

(อาหารกลางวัน)สําหรับศูนย

พัฒนาเด็กเล็กขององคการ

บริหารสวนตําบลดานชาง

*ลักษณะเปนการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ

บริหารสวนตําบลดานชาง

1,130,304 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

จํานวน 5 ศูนย

กองการศึกษา

8 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา ในการ

จัดการศึกษาสําหรับศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด) ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด

ดอนประดู หมูที่ 18 

สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ใน

การจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

(ศพด) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอน

ประดู หมูที ่18 

-คาหนังสือเรียน                                    

 -คาอุปกรณการเรียน                               

  -คาเครื่องแบบนักเรียน                            

  -คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

22,600 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

โรงเรียนวัดดอน

ประดู หมูที่ 18 

กองการศึกษา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ .ศ. 2566

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หนวยงานที่

ดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง   อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ก.ยุทธศาสตรจังหัดทึ่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

4.1  แผนงานการศึกษา  : งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการของประชาชน

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02
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4.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม และนันทนาการภูมิปญญาทองถิ่น

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

9 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา ในการ

จัดการศึกษาสําหรับศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด)  ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานปรักประดู 

หมูที่ 9

สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ใน

การจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

(ศพด)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปรักประดู หมู

ที ่9

-คาหนังสือเรียน                                    

 -คาอุปกรณการเรียน                               

  -คาเครื่องแบบนักเรียน                            

  -คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

28,819 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานปรักประดู หมู

ที่ 9

กองการศึกษา

10 อุดหนุนสําหรับสนับสนุน

อาหารกลางวันเด็กนักเรียน 

เพื่อจัดสรรใหเด็กเล็กอนุบาล

และเดกประถมศึกษาปที่ 1-6

ใหโรงเรียนทั้ง 8 โรงเรียนใน

เขตพื้นที่ตําบลดานชาง

อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  โรงเรียนทั้ง 8 

โรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลดานชาง                         

1.โรงเรียนบานพุน้ํารอน 2.โรงเรียนบานวังน้ําเขียว

3.โรงเรียนบานหนองผือ 4.โรงเรียนสวนปาองคพระ

5โรงเรียนบานโปงคอม 6.โรงเรียนวัดหนองเปาะ

7.โรงเรียนวัดดอนประดู 8.โรงเรียนบานทุงนาตาปน

3,668,000   โรงเรียนทั้ง 8 

โรงเรียนในเขตพื้นที่

ตําบลดานชาง

กองการศึกษา

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง   อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

หนวยงานที่

ดําเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ก.ยุทธศาสตรจังหัดทึ่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการของประชาชน

4.1  แผนงานการศึกษา  : งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ .ศ. 2566

แบบ ผด.02

แผนดําเนินงาน องคการบริหารสวนตําบลดานชาง ป 2566 หนาที่ 34



ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการของประชาชน

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม และนันทนาการภูมิปญญาทองถิ่น

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

1 โครงการรายจายเกี่ยวกับ

ทุนการศึกษา สําหรับ

นักศึกษาและการใหความ

ชวยเหลือนักเรียนขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

* ลักษณะเปนการโครงการรายจาย

เกี่ยวกับทุนการศึกษา สําหรับนักศึกษา

และการใหความชวยเหลือนักเรียนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

50,000 พื้นที่อบต.ดานชาง สํานักปลัด

พ.ศ.2566

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

4.2  แผนงานสังคมสงเคราะห  : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หนวยงานที่

ดําเนินการ

พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง   อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ก.ยุทธศาสตรจังหัดทึ่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

แบบ ผด.02

แผนดําเนินงาน องคการบริหารสวนตําบลดานชาง ป 2566 หนาที่ 35



4.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม และนันทนาการภูมิปญญาทองถิ่น

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

1 โครงการจายในพิธีทางศาสนา

ประเพณีและวัฒนธรรม วัน

สําคัญของทางศาสนา เชน วัน

เขาพรรษา,วันออกพรรษา,วัน

วิสาขบูชา,วันมาฆบูชา ฯลฯ

*ลักษณะเปนการจายในพิธีทางศาสนา

ประเพณีและวัฒนธรรม วันสําคัญของ

ทางศาสนา เชน วันเขาพรรษา,วันออก

พรรษา,วันวิสาขบูชา,วันมาฆบูชา ฯลฯ

20,000 พื้นที่อบต.ดานชาง กองการศึกษา

2 โครงการจัดหาหนังสือ สื่อ , 

วัสดุ , อุปกรณ  ครุภัณฑที่

จําเปนเพื่อมอบใหกับสถานที่

อานหนังสือประจําหมูบาน/

ตําบล

*ลักษณะเปนการเปนคาใชจายสําหรับ

โครงการจัดหาหนังสือ สื่อ , วัสดุ , 

อุปกรณ  ครุภัณฑที่จําเปนเพื่อมอบใหกับ

สถานที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ตําบล 

 ของ อบต.ดานชาง(ตามโครงการ”ที่อาน

หนังสือทองถิ่นรักการอาน”)

10,000 พื้นที่อบต.ดานชาง กองการศึกษา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง   อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ก.ยุทธศาสตรจังหัดทึ่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการของประชาชน

4.3  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  : งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

หนวยงานที่

ดําเนินการ

แบบ ผด.02

แผนดําเนินงาน องคการบริหารสวนตําบลดานชาง ป 2566 หนาที่ 36



4.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม และนันทนาการภูมิปญญาทองถิ่น

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

3 โครงการจัดงานประเพณีถวาย

เทียนพรรษา

*ลักษณะเปนการเปนคาใชจายสําหรับ

โครงการจัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษา

10,000 เขตพื้นที่อบต.ดาน

ชาง

กองการศึกษา

4 โครงการรณรงคงดเหลา

เขาพรรษา

*ลักษณะเปนการรณรงคงดเหลาเขาพรรษา 3,000 อําเภอดานชาง กองการศึกษา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ .ศ. 2566

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หนวยงานที่

ดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง   อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ก.ยุทธศาสตรจังหัดทึ่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการของประชาชน

4.3  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  : งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

แบบ ผด.02

แผนดําเนินงาน องคการบริหารสวนตําบลดานชาง ป 2566 หนาที่ 37



ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการของประชาชน

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม และนันทนาการภูมิปญญาทองถิ่น

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

1 โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่น

สัมพันธอําเภอดานชาง

*ลักษณะเปนการแขงขันกีฬาทองถิ่น

สัมพันธอําเภอดานชาง
100,000 ตําบลวังยาว

กองการศึกษาฯ

2 โครงการจัดงานประจําป 

"เทศกาลกินปลา กินเห็ด 

อาหารรสเด็ด อําเภอดานชาง"

*ลักษณะเปนการดําเนินโครงการจัดงาน

ประจําป "เทศกาลกินปลา กินเห็ด อาหาร

รสเด็ด อําเภอดานชาง"

60,000 อําเภดานชาง สํานักปลัด

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง   อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ก.ยุทธศาสตรจังหัดทึ่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

4.4  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  : งานกีฬาและนันทนาการ

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หนวยงานที่

ดําเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

แผนดําเนินงาน องคการบริหารสวนตําบลดานชาง ป 2566 หนาที่ 38



ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการของประชาชน

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม และนันทนาการภูมิปญญาทองถิ่น

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

1 โครงการฟนฟู สืบทอด 

ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิ

ปญญาทองถิ่น

*ลักษณะเปนการฟนฟู สืบทอด ประเพณี

วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

10,000 ตําบลดานชาง กองการศึกษาฯ

พ.ศ.2566

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

4.5  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  : งานศาสนา วัฒนธรรมทองถิ่น

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หนวยงานที่

ดําเนินการ

พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง   อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ก.ยุทธศาสตรจังหัดทึ่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

แบบ ผด.02

แผนดําเนินงาน องคการบริหารสวนตําบลดานชาง ป 2566 หนาที่ 39



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

1 โครงการจัดฝกอบรมเจาหนาที่/

อาสาสมัครปองกันไฟปา(หลักสูตร

การปองกันไฟปา)

*ลักษณะเปนโครงการจัดฝกอบรม

เจาหนาที/่อาสาสมัครปองกันไฟปา

(หลักสูตรการปองกันไฟปา)

30,000 พื้นที่อบต.

ดานชาง

สํานักปลัด

2 โครงการชวยเหลือประชาชนตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

คาใชจายเพื่อเหลือประชาชนตาม

อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2560 (กรณีเยียวยา

หรือฟนฟูหลังเกิดสาธารณภัย

* ลักษณะเปนการดําเนินการ

ชวยเหลือประชาชนตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย

เพื่อเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.

2560 (กรณีเยียวยาหรือฟนฟูหลัง

เกิดสาธารณภัย

150,000 พื้นที่อบต.

ดานชาง

สํานักปลัด

3 โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน

*ลักษณะเปนโครงการฝกอบรม

ทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล

เรือน

50,000 พื้นที่อบต.

ดานชาง

สํานักปลัด

4 โครงการฝกอบรมหลักสูตรชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองคกรกป

ครองสวนทองถิ่น

*ลักษณะเปนโครงการฝกอบรม

หลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย

พิบัติองคกรกปครองสวนทองถิ่น

100,000 พื้นที่อบต.

ดานชาง

สํานักปลัด

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 3 การยกระดับคุณภาพชวิตและความปลอดภัยในชวิตและทรัพยสิน

5.ยุทธศาสตรการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

            5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน : งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงานที่

ดําเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

แผนดําเนินงาน องคการบริหารสวนตําบลดานชาง ป 2566 หนาที่ 40



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

5 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกัน

ภัยฝายพลเรือน(อปพร.)

*ลักษณะเปนโครงการฝกอบรม

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

(อปพร.)

30,000 พื้นที่อบต.

ดานชาง

สํานักปลัด

6 โครงการอบรมใหความรูการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแกประชาชน

ในเขต อบต.ดานชาง

*ลักษณะเปนโครงการอบรมใหความรู

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

แกประชาชนในเขต อบต.ดานชาง

50,000 พื้นที่อบต.

ดานชาง

สํานักปลัด

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 3 การยกระดับคุณภาพชวิตและความปลอดภัยในชวิตและทรัพยสิน

5.ยุทธศาสตรการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

   5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน : งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงานที่

ดําเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

แผนดําเนินงาน องคการบริหารสวนตําบลดานชาง ป 2566 หนาที่ 41



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

1 โครงการเฝาระวังรวมกันปองกัน

แกไขปญหายาเสพติดในชุมชน

* ลักษณะเปนการดําเนินโครงการเฝา

ระวังรวมกันปองกันแกไขปญหายา

เสพติดในชุมชน

30,000 พื้นที่อบต.

ดานชาง

สํานักปลัด

2 โครงการรณรงคปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดพื้นที่จังหวัด

สุพรรณบุรี ประจําป 2566

* ลักษณะเปนการดําเนินโครงการ

รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพ

ติดพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ประจําป 

2565(ที่ทําการปกครองจังหวัด

สุพรรณบุรี)

50,000 ปกครอง

จังหวัด

สุพรรณบุรี

สํานักปลัด

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 3 การยกระดับคุณภาพชวิตและความปลอดภัยในชวิตและทรัพยสิน

5.ยุทธศาสตรการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

   5.2แผนงานสาธารณสุข : งานโรงพยาบาล

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงานที่

ดําเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

แผนดําเนินงาน องคการบริหารสวนตําบลดานชาง ป 2566 หนาที่ 42



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

1 โครงการชวยเหลือประชาชนตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

คาใชจายเพื่อเหลือประชาชนตาม

อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2560 (กรณีสงเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิต)

* ลักษณะเปนการดําเนินชวยเหลือ

ประชาชนตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย

เพื่อเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.

2560 (กรณีสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิต)

50,000 พื้นที่อบต.

ดานชาง

สํานักปลัด

2 โครงการเยี่ยมบานสงเสริมสุขภาพภาคี

เครือขาย ผูปวยติดเตียงและ

ผูดอยโอกาสในตําบลดานชาง

* ลักษณะเปนการดําเนินการโครงการ

เยี่ยมบานสงเสริมสุขภาพภาคีเครือขาย

 ผูปวยติดเตียงและผูดอยโอกาสใน

ตําบลดานชาง

2,000 พื้นที่อบต.

ดานชาง

สํานักปลัด

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 3 การยกระดับคุณภาพชวิตและความปลอดภัยในชวิตและทรัพยสิน

5.ยุทธศาสตรการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

   5.3 แผนงานสังเคมสงเคราะห : งานสวัสดิการสังคมและสังเคราะห

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงานที่

ดําเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

 ผูพิการ ผูดวยโอกาส สรางจิตสดใส 

รางกายแข็งแรง

* ลักษณะเปนการโครงการอบรมให

ความรูผูสูงอายุและผูพิการ

30,000 พื้นที่อบต.

ดานชาง

สํานักปลัด

4 โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการ

ชวยเหลือประชาชนขององคการ

ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอดานชาง 

จังหวัดสุพรรณบุรี

* ลักษณะเปนการดําเนินโครงการ

ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ

ประชาชนขององคการปกครองสวน

ทองถิ่น อําเภอดานชาง จังหวัด

สุพรรณบุรี

20,000 อําเภอดานชาง สํานักปลัด

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 3 การยกระดับคุณภาพชวิตและความปลอดภัยในชวิตและทรัพยสิน

5.ยุทธศาสตรการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

   5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห : งานสวัสดิการสังคมและสังเคราะห

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงานที่

ดําเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02
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     5.ยุทธศาสตรการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

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

1 โครงการศูนยพัฒนาครอบครัวตําบล

ดานชาง

* ลักษณะเปนการศูนยพัฒนา

ครอบครัวตําบลดานชาง

30,000 พื้นที่อบต.

ดานชาง

สํานักปลัด

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด 3 การยกระดับคุณภาพชวิตและความปลอดภัยในชวิตและทรัพยสิน

5.4  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน : งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแขงชุมชน

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงานที่

ดําเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

แผนดําเนินงาน องคการบริหารสวนตําบลดานชาง ป 2566 หนาที่ 45



6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง และบริหารจัดการที่ดี

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 โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ
พลอุดุลยเดช สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระ
เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร

*ลักษณะเปนการกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ การดําเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอุดุลยเดช 
สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราช
ชินีนาถ และสมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร

20,000 อบต.ดานชาง สํานักปลัด

2 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
สงเสริมและพัฒนาองคความรู
สําหรับผูบริหาร สมาชิกทองถิ่น 
พนักงานสวนตําบล ลูกจางและ
พนักงานจาง

*ลักษณะเปนการอบรมและศึกษา
ดูงานเพื่อสงเสริมและพัฒนาองค
ความรูสําหรับผูบริหาร สมาชิก
ทองถิ่น พนักงานสวนตําบล 
ลูกจางและพนักงานจาง

480,000 อบต.ดานชาง สํานักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 6 สงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริการ และบริการเพื่อประโยชนของประชาชน

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ

     แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

หนวยงานที่
ดําเนินการ

แบบ ผด.02
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6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง และบริหารจัดการที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

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 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
พนักงานสวนตําบล ลูกจางและ
พนักงานจาง

*ลักษณะเปนการอบรมและศึกษา
ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน พนักงานสวนตําบล 
ลูกจางและพนักงานจาง

300,000 อบต.ดานชาง สํานักปลัด

4 โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานสวนตําบล ลูกจาง 
พนักงานจางองคการบริหารสวน
ตําบลดานชาง

*ลักษณะเปนสงเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานสวนตําบล ลูกจาง
 พนักงานจางองคการบริหารสวน
ตําบลดานชาง

30,000 อบต.ดานชาง สํานักปลัด

5 โครงการจัดงานรัฐพิธ ีประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2566 อําเภอ
ดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี 

* ลักษณะเปนการจัดงานรัฐพิธ ี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี 

28,000 อําเภอดานชาง สํานักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2566

พ.ศ.2566

   แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 6 สงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริการ และบริการเพื่อประโยชนของประชาชน

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

แผนดําเนินงาน องคการบริหารสวนตําบลดานชาง ป 2566 หนาที่ 47



6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง และบริหารจัดการที่ดี

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 โครงการเวทีประชาคม เพื่อการมี
สวนรวมของประชาชน

*ลักษณะเปนการจัดเวทีประชาคม 
เพื่อการมีสวนรวมของประชาชน

30,000 อบต.ดานชาง สํานักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ .ศ. 2566

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง   อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 6 สงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริการ และบริการเพื่อประโยชนของประชาชน

 6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงานที่
ดําเนินการ

แบบ ผด.02

แผนดําเนินงาน องคการบริหารสวนตําบลดานชาง ป 2566 หนาที่ 48



6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง และบริหารจัดการที่ดี

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 โครงการจิตอาสาพัฒนาเนื่องใน
โอกาสวันสําคัญของชาติไทย

* ลักษณะเปนโครงการจิตอาสา
พัฒนาเนื่องในโอกาสวันสําคัญของ
ชาติไทย

60,000 พื้นที่อบต.ดาน
ชาง

สํานักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ .ศ. 2566

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง   อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 6 สงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริการ และบริการเพื่อประโยชนของประชาชน

 6.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน : งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงานที่
ดําเนินการ

แบบ ผด.02

แผนดําเนินงาน องคการบริหารสวนตําบลดานชาง ป 2566 หนาที่ 49



1 ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

1.1  แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

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

1 รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถ

กระบะ) 

ปริมาตกระบอกสูบไมตํา

กวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนตไมต่ํากวา 110

 กิโลวัตต

จํานวน 1 คัน

 เครื่องยนตดีเซล 4 สูบ พรอมอุปกรณตามมาตรฐานมีประตู

ดานหลัง ปด - เปด สําหรับยกเตียงผูปวยเขา - ออกมีตูเก็บทอ 

บรรจุกาซไมนอยกวา 2 ทอ ที่แขวนน้ําเกลือ  มีที่จัดเก็บอุปกรณ

การแพทยและอุปกรณอื่นที่จําเปนอยางเปนสัดสวน เปนระเบียบ

และมีความปลอดภัยจากการหลุด รวง ปลิว ออกจากที่จัดเก็บ ใน

กรณีที่รถมีการชนหรือกระแทกหรือพลิกคว่ํา มีวิทยุคมนาคม 

ระบบ VHF/FM ขนาดกําลังสงไมต่ํากวา 25 วัตต พรอมอุปกรณ

ตามมาตรฐานทกฎหมายกําหนด เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพรอม

เครื่องขยายเสียง คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณการแพทย

ประกอบ                      

(1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีลอเข็นปรับเปนรถเข็นได              

 (2) ชุดชวยหายใจชนิดใชมือบีบสําหรับเด็กและผูใหญ               

 (4) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง               

 (5) ชุดปองกันกระดูกคอเคลื่อน              

 (6) ชุดเฝอกลม                

 (7) ชุดใหออกซิเจน แบบ Pipe Line สําหรับสงทอกาซ              

  (8) อุปกรณดามหลังชนัดสั้น               

 (9) เกาอี้เคลื่อนยายผูปวยชนิดพับเก็บได             

 (10) ครอบหลังคาทรงสูงพรอมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

- 

1,120,000 กองสาธารณสุข

รวม 1 1,120,000

2.แบบ ผด. 02/1

แบบ ผด.02/1 เปนแบบบัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

ลําดับที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02/1

แผนดําเนินงาน องคการบริหารสวนตําบลดานชาง ป 2566 หนาที่ 50



1 ประเภทครุภัณฑการเกษตร

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

1 รถตัดหญาไหลทาง 
ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ 
ขนาดไมนอยกวา 40 
แรงมา
พรอมเครื่องตัดหญา
ไหลทางและใบมีดดัน
ดินหนา จํานวน 1 คัน

 คุณลักษณะพื้นฐาน รถตัดหญาไหลทาง

- เปนรถตัดหญาไหลทาง  ชนิดขับเคลื่อน 4  ลอ 

- ขนาดไมนอยกวา  40  แรงมา

- ระบบเครื่องยนตดีเซล แบบโดแรคอินเจคชั่น 3 สูบ 4 จังหวะ

สูบตั้งระบายความรอนดวยน้ํา

- รอบการใชงานตอเนื่อง   2,700 รอบตอนาที

- จํานวนเกียรเดินหนา 8 เกียร ถอยหลัง  8  เกียร

- ระบบพวงมาลัยเพาเวอร

- ระบบเบรกเปนดิสกเบรกแบบเปยก

- ระบบขับเคลื่อนลอหนา เฟองเฉียงทั้งระบบ (Bevel Gear)

คุณลักษณะพื้นฐาน เครื่องตัดหญาไหลทาง

- เปนเครื่องตัดหญาแบบยื่นขางสามารถติดตั้งและปลดออกจาก

ทายรถตัดหญาไหลทางไดงาย

- โดยติดตั้งกับแขนยก 3 จุดของรถตัดหญาไหลทางไดอยางมั่นคง

แข็งแรง ไมตองดัดแปลงรถแตอยางใด

- เครื่องตัดหญายื่นไปทํางานทางดานซายของตัวรถเพื่อใหรถตัด

หญาไหลทางวิ่งไปในทิศทางเดียวกับการจราจรขณะทํางาน

- ระบบไฮดรอลิคของเครื่องตัดหญาแยกเปนอิสระจากระบบไฮ

ดรอลิคของรถตัดหญาไหลทาง

 

     

1,500,000 อบต.ดานชาง กองชาง

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ .ศ. 2566

แบบ ผด.02/1 เปนแบบบัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :งานบริหารทัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการโยธา

ลําดับที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02/1

แผนดําเนินงาน องคการบริหารสวนตําบลดานชาง ป 2566 หนาที่ 51



1 ประเภทครุภัณฑการเกษตร

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

1 รถตัดหญาไหลทาง 
ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ 
ขนาดไมนอยกวา 40 
แรงมา
พรอมเครื่องตัดหญา
ไหลทางและใบมีดดัน
ดินหนา จํานวน 1 คัน

 หัวตัดหญาเปนชนิด Sliding  Flail Head สามารถเลื่อนจุดยึดหัว

ตัดได และโรเตอรหัวตัดหญาทํางานดวยไฮโดรลิคมอเตอรแบบขับ

แกนโรเตอรโดยตรงและหมุนกลับไดทั้ง 2 ทิศทางจากคันบังคับ 

หัวตัดสามารถตัดหญาไดกวาง ไมนอยกวา 1.0 เมตร

- มีชุด Lift float ระบบไฮดรอลิคชวยใหหัวตัดลอยตัวขณะ

ปฏิบัติงานได

- มีระบบปรับมุมหัวตัดอิสระ (Angle Float)

- มีโครงสรางแบบแขนคูขนาน (Parallel arm geometry)

- มีระบบนิรภัยแบบ Hydraulic safety breakway

 

อบต.ดานชาง กองชาง

รวม 1 1,500,000

หนวยงานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02/1 เปนแบบบัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :งานบริหารทัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการโยธา

ลําดับที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ

แบบ ผด.02/1

แผนดําเนินงาน องคการบริหารสวนตําบลดานชาง ป 2566 หนาที่ 52



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ควบคูกับการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติสูความยั่งยืน

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 5 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูกับการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติสูความยั่งยืน

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

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

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 
(ศจช.) ตําบลดานชาง

เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหาร

จัดการใหกับกลุมและสมาชิก อีกทั้ง

ยังพัฒนาศักยภาพดานการเฝาระวัง

การระบาดและการจัดการศัตรูพืช

ภายในชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

25,000 ที่ตั้งกลุม หมูที่ 
16 ตําบลดานชาง

สนง.เกษตร 
อําเภอดานชาง

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ศูนยจัดการดินปุยชุมชน 
(ศดปช.) ตําบลดานชาง

เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหาร

จัดการใหกับกลุมและสมาชิก อีกทั้ง

ยังพัฒนาดานความรูเรื่องปุย เพื่อ

เปนแหลงเรียนรูดานการจัดการดิน

และการจัดการปุยของชุมชน

25,000 ที่ตั้งกลุม หมูที่ 
16 ตําบลดานชาง

สนง.เกษตร 
อําเภอดานชาง

2.1.  แผนงานการเกษตร

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

การดําเนินงานในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง  

ของสํานักงานเกษตรอําเภอดานชาง

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุมเกษตรกรบานดงปอ

เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการใหกับกลุมและสมาชิก

20,000 ที่ตั้งกลุม หมูที่ 10

 บานดงปอ ตําบล

ดานชาง

สนง.เกษตร 
อําเภอดานชาง

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงานที่
ดําเนินการ

แบบ ผด.02
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ควบคูกับการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติสูความยั่งยืน

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

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

1 โครงการรณรงคลดขยะ 
ลดมลพิษ เพื่อสิ่งแวดลอม

เพื่อใหชุมชนเห็นความสําคัญ
ของสิ่งแวดลอม

3,000 ร.ร.วัดหนองเปาะ
 และชุมชนบาน

หนองเปาะ

ร.ร.วัดหนอง
เปาะ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

การดําเนินงานในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง  

ของโรงเรียนวัดหนองเปาะ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 5 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูกับการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติสูความยั่งยืน

2.2.  แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02
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ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการของประชาชน

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม และนันทนาการภูมิปญญาทองถิ่น

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

1 โครงการขับเคลื่อน
คุณธรรมสูชุมชน

เพื่อใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ตาม

คุณธรรม อัตลักษณของโรงเรียนสู

การนําไปปฏิบัติจริงในชุมชน

12,500 ร.ร.บานพุน้ํารอน ร.ร.บานพุน้ํา
รอน

การดําเนินงานในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง  

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ของโรงเรียนบานพุน้ํารอน

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ก.ยุทธศาสตรจังหัดทึ่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

4.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

แผนดําเนินงาน องคการบริหารสวนตําบลดานชาง ป 2566 หนาที่ 55



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

1 โครงการติดตั้งกลองวงจร
ปด (CCTV)

เพื่อการปองกันอาชญากรรม 100,000 ในเขต ตําบล
ดานชาง

สถานี
ตํารวจภูธรดาน

ชาง

2 โครงการรณรงคและ
ประชาสัมพันธตอตานยา
เสพติด

เพื่อรณรงคและประชาสัมพันธ
ใหประชาชน ลด เลิกยาเสพติด
 และการแจงเบาะแส

15,000 ในเขต ตําบล
ดานชาง

สถานี
ตํารวจภูธรดาน

ชาง

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

การดําเนินงานในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง  

ของสถานีตํารวจภูธรดานชาง

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 3 การยกระดับคุณภาพชวิตและความปลอดภัยในชวิตและทรัพยสิน

5.ยุทธศาสตรการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

            5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02
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     5.ยุทธศาสตรการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

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

1 โครงการจัดใหมี
อินเตอรเน็ตความเร็วสูง
ในพื้นที่หางไกล (Zone C)

เพื่อจัดใหมีหองบริการ
อินเตอรเน็ตความเร็วสูง
สาธารณะ USO WRA

5,000,000 ร.ร.บานพุน้ํารอน กสทช.

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

การดําเนินงานในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง  

ของโรงเรียนบานพุน้ํารอน

พ.ศ.2566

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 3 การยกระดับคุณภาพชวิตและความปลอดภัยในชวิตและทรัพยสิน

5.2  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02
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