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การจัดทำแผนการดำเนินงาน  ไดจัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวย
การจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548  แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 
พ.ศ.2561  โดยแผนการดำเนินงานจะเปนเอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการ
พัฒนา  และกิจกรรมตางๆ  ที่จะดำเนินการจริงในพ้ืนที่ขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง  
ภายในปงบประมาณ 2565  เพื่อใหองคการบริหารสวนตำบลดานชาง  รวมถึงหนวยงานอ่ืนไดใช
เปนแนวทางในการดำเนินงานทั้งทางดานการจัดการโครงสรางพ้ืนฐาน  ดานการเกษตร  ดาน
การศึกษา  ดานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น  ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ดานกีฬาและ
สาธารณสุข  ดานการทองเที่ยว  ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  และดานการบริหาร
จัดการ   ภายใตแนวทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบล
ดานชาง รวมทั้งเปนเอกสารที่จะใชเปนเคร่ืองมือในการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงาน  
ขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง  ตอไป 
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เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปอยางเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ  โดยใหสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา  และแผนพัฒนาทองถ่ิน  จึงไดดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำป
งบประมาณ  พ.ศ. 2565     ซ่ึงจะเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน  โดย
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนามีหนาท่ีในการรวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาขององคการ
บริหารสวนตำบลดานชาง  ดำเนินการในพ้ืนท่ีของหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีตองการดำเนินการในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง ในปงบประมาณ 2565 
เพ่ือใหการจัดการและการติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรม ท่ีดำเนินการจริง
ในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

การจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำป 2565 ขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง 
ประกอบดวย  องคประกอบ  2  สวน   คือ  สวนท่ี  1  บทนำ  และสวนท่ี  2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม  ซ่ึง
เปนสวนสำคัญท่ีทำใหทราบถึงโครงการ / กิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในการบริหารงาน  ประสานงาน  และ   การ
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตอไป 

 เนื่องจากสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไดหมดวาระลง เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 
2564 และข้ันตอนการจัดทำแผนดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลจะตองผานคณะกรรมการสนับสนุน
ในการจัดทำรางแผนการดำเนินงาน เพ่ือเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินในการพิจารณารางแผนการ
ดำเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศเปนแผนการดำเนินงานใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี
ประกาศใชงบประมาณรายจายประจำป แตเนื่องจากคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินมีนายกองคการบริหารสวน
ตำบล รองนายกองคการบริหารสวนตำบล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลอีกจำนวน 3 รายเปน
คณะกรรมการ จึงทำใหคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลดานชางไมสามารถกำหนด
จำนวนผูเขารวมประชุมใหเกินก่ึงหนึ่งได จึงขออนุมัติขยายระยะเวลาในการจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2565 ออกไปเปนระยะเวลา 150 วัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับท่ี 
3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ขอ ๒๗ แผนการดำเนินงานใหจัดทำใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี
ประกาศใชงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจง
แผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตอง
ดำเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้นการ ขยายเวลาการจัดทำและการแกไข
แผนการดำเนินงานเปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ิน 
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1.1  บทนำ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2548  แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561  ไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทำแผนการ
ดำเนินงานมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดำเนินการจริงท้ังหมด
ในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจำปงบประมาณนั้น แผนการดำเนินงานเปนเอกสารท่ีระบุ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท้ังหมดท่ีจะดำเนินการในปงบประมาณนั้น ทำใหแนวทางในการดำเนินงานใน
ปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  มีการประสาน และบูรณา
การ  การทำงานรวมกับหนวยงานและการจำแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการ  ซ่ึงแผนการ
ดำเนินงานจะทำใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกมากข้ึนอีกดวย 

1.2  วัตถุประสงคของแผนการดำเนินงาน                 

     - เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนพัฒนามากข้ึน 

     - เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดในเขตพ้ืนท่ีของ            

       องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

    - เพ่ือใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

    - เพ่ือทำใหการปฏิบัติงานมีความสะดวก  รวดเร็ว  มากยิ่งข้ึน 

1.3  ข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ. 2548   แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561   หมวด  5  ขอ 26, 27  กำหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยงานราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน ๆ       
ท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แลวจัดทำรางแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน 

   2.  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดำเนินงาน  แลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน
ประกาศเปนแผนการดำเนินงาน  ท้ังนี้ใหปดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ  
เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 

     3. แผนดำเนินงานใหจัดทำใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย
ประจำป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานโครงการจากหนวย
ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆท่ีตองดำเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในปงบประมาณนั้น 
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1.4  แผนภูมิข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

คณะกรรมการสนับสนนุการ 

จัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 

 

คณะกรรมการสนับสนนุการ 

จัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 

 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 

จัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 

 

 
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                ผูบริหารทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

หนวยงานอ่ืน 

จัดทำรางแผนการ
ดำเนินงาน 

เสนอรางแผนการ
ดำเนินงาน 

พิจารณารางแผนการ
ดำเนินงาน 

เสนอรางแผนการ
ดำเนินงาน 

ผูบริหารทองถ่ินใหความเห็นชอบ 

ประกาศใช 

ปดประกาศใหประชาชนทราบ 
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1.5 ประโยชนของแผนการดำเนินงาน 

-  ทำใหการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลดานชางมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน                

-  ทำใหมีความสะดวกในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

-  ทำใหทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม  ท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีของ 
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

-  ทำใหสามารถตรวจสอบการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

-  สามารถใชเปนเครื่องมือในการตัดสินใจและปฏิบัติงานในปตอๆไป 
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บัญชีบัญชีโโครงการ / ครงการ / กิกิจกรรมจกรรม  

แผนการดำเนินงานแผนการดำเนินงาน  

องคการบริหารสวนองคการบริหารสวนตำบลดานชางตำบลดานชาง  

ประจำป  ประจำป  พ.ศ. 25พ.ศ. 256655  
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               1. แบบ ผด. 01

ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา
จํานวน

โครงการ/
กิจกรรม

  คิดเปนรอยละ 
ของโครงการ

ทั้งหมด
จํานวนงบประมาณ

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด
หนวยงานที่ดําเนินการ

 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และ
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 24 26.07         8,630,500 52.28 กองชาง

1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 2 1.96              80,000 0.48

1.3  แผนงานกองการศึกษา 1 0.96              30,000 0.18 สํานักปลัด

รวม 27 28.99 8,740,500 52.94

 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณสุข และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.1.  แผนงานสาธารณสุข 28 26.92 930,000 5.63 กองสาธารณสุขฯ

2.2.  แผนงานเคหะและชุมชน 2 1.92 150,000 0.9

2.3. แผนงานการเกษตร 2 1.92 223,000 1.38

2.4. แผนงานการพาณิย 1 0.96 30,000 0.18

รวม 33 31.72 1,333,000 8.09

แบบ ผด.01 เปนแบบบัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด 01



7

ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา
จํานวน

โครงการ/
กิจกรรม

  คิดเปนรอยละ 
ของโครงการ

ทั้งหมด
จํานวนงบประมาณ

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด
หนวยงานที่ดําเนินการ

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจ
พาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 0.96 50,000 0.50 สํานักปลัด 

รวม 1 0.96 50,000 0.50

  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
อันดีงาม และนันทนาการภูมิปญญาทองถิ่น

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 1.92 88,000 0.53 สํานักปลัด

4.2 แผนงานการศึกษา 14 13.46 4,091,300 24.78 กองศึกษา

4.3 แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ 6 5.76 113,000 0.68 กองการศึกษา

รวม 22 21.14 4,292,300 25.99

แบบ ผด.01 เปนแบบบัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด 01



8

ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา
จํานวน

โครงการ/
กิจกรรม

  คิดเปนรอยละ 
ของโครงการ

ทั้งหมด
จํานวนงบประมาณ

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด
หนวยงานที่ดําเนินการ

  5. ยุทธศาสตรการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต และ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 4.8 240,000 1.45 สํานักปลัด

5.2  แผนงานสังคมสงเคราะห 4 3.84 240,000 1.45 สํานักปลัด

5.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 4 3.84 190,000 1.15 สํานักปลัด

รวม 13 12.48 670,000 4.05

 6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง และบริหาร
จัดการที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานทัวไป 8 7.69 1,420,000 8.60 สํานักปลัด

รวม 8 7.69 1,420,000 8.60

รวมโครงการ/งบประมาณตามแผนงานทั้งสิ้น 104 100 16,505,800 100

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2565

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.01 เปนแบบบัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด 01
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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 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บริเวณบานนางสายบัว พิมพ
ขัน ถึง บานนางทวี ขนตา  หมูที่ 3 
บานทุงนาตาปน

กวาง 3 เมตร ยาว 240  เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
720 ตารางเมตรไหลทางตามสภาพ
พื้นที่

396,000 หมูที่ 3 กองชาง

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณบานนายสนอง ศรีสถิต
 ถึง บานนายใจ  ขํามณี หมูที่ บาน
ทุงนาตาปน

กวาง 3 เมตร ยาว 80  เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
240 ตารางเมตรไหลทางตามสภาพ
พื้นที่

462,000 หมูที่ 3 กองชาง

3 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีตตอจากเดิมสายโปง
วิวตอนที่1 หมูที่ 3 บานทุงนาตาปน

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 158 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 790 ตารางเมตร ลง
ไหลทางหินคลุก

474,000 หมูที่ 3 กองชาง

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ตอจากเดิมบริเวณไรเพิ่มผล 
ถึง สามแยกถนนลาดยาง หมูที่ บาน
ดอนประดู

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 82 เมตร 
หนา0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 410 ตารางเมตรไหลทางตาม
สภาพพื้นที่

213,200 หมูที่ 5 กองชาง

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

ลําดับ
ที่

หนวยงานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2564
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
พ.ศ.2565

แบบ ผด.02
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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.

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กตอจากเดิม บริเวณบานนางพา
ริกา จอมพงรื่น ถึงไรนายชม แสนคํา
 หมูที่ 6 บานหนองผือ

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 170 
เมตร หนา0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 850 ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพพื้นที่

470,000 หมูที่ 6 กองชาง

6 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต ตอจาก
ถนนลาดยางเดิมถึไรนายสุชาติ หูที่ 
8  บานวังน้ําเขียว

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 166เมตร 
หนา0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 830  ตารางเมตรไหลทางตาม
สภาพพื้นที่

498,000 หมูที่ 8 กองชาง

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณถนนลาดยาง ถึง 
บริเวณไรนายมานิด แกวเรือง หมูที่ 
10 บานดงปอ

 ขนาดวาง 3 เมตร ยาว 120 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 360 ตารางเมตรไหลทางตาม
สภาพพื้นที่

194,400 หมูที่ 10 กองชาง

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณไรสมนึก นงนุช งไร
บังอร ทาวรา หมูที่ 12 บานหนองอี
นาค

ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 280   
เมตร หนา0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 480 ตารางเมตรไหลทาง
ตามสภาพพื้นที่

462,000 หมูที่ 12 กองชาง

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

พ.ศ. 2564หนวยงานที่
ดําเนินการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ/กิจกรรม

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2565
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ.2565
งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
สถานที่

ดําเนินการ
ลําดับ

ที่

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

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.
9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ตอจากเดิมบริเวณบานนาย
สมศักดิ์  ถึงสามแยกหมูที่ 13 บาน
โปงคาง

กวาง  4 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
320 ตารางเมตร ลงไหลทางหินคลุก

176,000 หมูที่ 13 กองชาง

10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ตอจากเดิมบริเวณานนาย
มนตรี ถึงสามแยก หมูที่ 13 บาน
โปงคาง

กวาง  3 เมตร ยาว 103 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 309 ตารางเมตร ลงไหลทาง
หินคลุก

169,900 หมูที่ 13 กองชาง

11 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอล
ฟลทติกคอรกรีตตอจาถนนลาดยาง
เดิมสายเขาชองคับ ถึง บานประดู
เหลี่ยม ตอนที่ 3 หมูที่ 14 บานเขา
ชองคับ

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 166เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 825 ตารางเมตรไหลทางตาม
สภาพพื้นที่

462,000 หมูที่ 14 กองชาง

12 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอล
ฟลทติกคอรกรีตตอจาถนนลาดยาง
เดิมสายบานหินลาด ตอนที่ 1 หมุที่
 15 บานหินลาด

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 145เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 725 ตารางเมตรไหลทางตาม
สภาพพื้นที่

480,000 หมูที่ 15 กองชาง

พ.ศ.2565หนวยงานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2564สถานที่
ดําเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

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

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

เหล็ก สายบานทุงดินดํา ตอนที่ 1 
หมูที่ 17 บานทุงดินดํา

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 200เมตร 
หนา0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 800 ตารางเมตร ไหลทางหิน
คลุก

440,000 หมูที่ 17 กองชาง

14 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบานนางเทอม ภูฆัง ถึง
บริเวณไรนายไพโรจน กาฬภักดี หมู
ที่ 18 บานใหมหนองมะสังข  

ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 174 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 522 ตารางเมตร ไหล
ทางตามสภาพพื้นที่

288,000 หมูที่ 18 กองชาง

15 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบานนางสตรี พิมพขัน ถึง
 บริเวณบานนางโฉดสาย ฐานบํารุง 
หมูที่ 18 บานใหมหนองมะสังข 

ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 120เมตร 
หนา0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 360 ตารางเมตร ไหลทางตาม
สภาพพื้นที่

198,000 หมูที่ 18 กองชาง

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

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

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

เหล็กตอจากถนน ถึงบาน นายศุภผล
 เขมประสิทธิพร หมุที่ 19  บาน
ทรัพยศิลา

ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 76  เมตร 
หนา0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 228 ตารางเมตร ไหลทางตาม
สภาพพื้นที่

133,000 หมูที่ 19 กองชาง

17 โครงการกอสรางถนนคอนกรีดเสริม
เหล็ก ตอจากเดิมถึงสุดเขต ตอนที่ 2
 หมูที่ 20 บานโปงขอยสมอทอง  

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 150เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 750 ตารางเมตร ไหลทางตาม
สภาพพื้นที่

420,000 หมูที่ 20 กองชาง

18 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหวยผาก ตอจากเดิมถึง
สวนยาง หมูที่ 21 บานหวยถ้ํา

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 200 ตารางเมตร ไหลทางตาม
สภาพพื้นที่

112,000 หมูที่ 21 กองชาง

19 โครงการวางทอเหลี่ยมระบายน้ํา 
หมูที่ 4 บานพุน้ํารอน

  จํานวน 22 ทอน 485,000 หมูที่ 4 กองชาง

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02
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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.
20 โครงการเปลี่ยนหอถังเหล็กเก็บน้ํา

รูปทรงแชมเปญ พรอมอุปกรณ หมูที่
 7 บานโปงคอม

  ขนาด 12 ลูกบาศกเมตร 365,000 หมูที่ 7 กองชาง

21 โครงการเปลี่ยนหอถังเหล็กเก็บน้ํา
รูปทรงแชมเปญ พรอมอุปกรณ หมูที่
 11 บานชลประทานเทพนิมิตร

  ขนาด 12 ลูกบาศกเมตร 380,000 หมูที่ 11 กองชาง

22 โครงการขยายทอเมนสงน้ําจากบาน
หวยถ้ําพลู หมูที่ 21-8 บานหวยถ้ํา

  ระยะทอยาว 952 เมตร 400,000 หมูที่ 21 กองชาง

23 โครงการขยายทอเมนสงน้ําจากวัด
วังน้ําเขียว ถึง ปางตามิ่ง หมูที่ 21 
บานหวยถ้ํา

  ระยะทอยาว 2,052 เมตร 490,000 หมูที่ 21 กองชาง

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

 1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2565
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แบบ ผด.02
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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.
24 โครงการไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย 

(โซลาเซลล) หมูที่ 16 บานหนองแก
  จํานวน  12  ตน 462,000 หมูที่ 16 กองชาง

25 โครงการกอสรางลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีต สายชุมชนจีน  หมูที่ 3 
บานทุงนาตาปน

กวาง 3 เมตร ยาว 1,160  เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 5,000 ตารางเมตร

4,439,189.0
5(ไดรับจัดสรร

งบประมาณจาก

กรมสงเสริม

ปกครองสวนทองถิ่น

หมูที่ 3 กองชาง

26 โครงการกอสรางลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีต บริเวณถนนสายหวยแหง 
 หมูที่ 8 บานวังน้ําเขียว

1,500,000 
(ไดรับจัดสรร

งบประมาณจาก

กรมสงเสริม

ปกครองสวนทองถิ่น

หมูที่ 8 กองชาง

27 โครงการกอสรางลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีต สายขางวัดโปงคาง หมูที่
 13 บานโปงคาง

กวาง 4 เมตร ยาว 620  เมตร หนา
 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
2,480 ตารางเมตร

2,063,449(

ไดรับจัดสรร

งบประมาณจาก

กรมสงเสริม

ปกครองสวนทองถิ่น

หมูที่ 13 กองชาง

หนวยงานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565สถานที่
ดําเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

 1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด.02
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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.
28 โครงการปรับปรุงระบบประปา

หมูบานขนาดใหญคลีนวารี บริเวณ
บานบอทอง หมูที่ 3 บานทุงนาตาปน

ขนาด 10 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง ถัง
เก็บน้ําบนดิน 100 ลูกบาศกเมตร

1,740,000 
(ไดรับจัดสรร

งบประมาณจาก

กรมสงเสริม

ปกครองสวนทองถิ่น

หมูที่ 3 กองชาง

หนวยงานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

 1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

แบบ ผด.02



17

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 โครงการอุดหนุนการขยายเขต

ประปาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอดาน
ชาง

เพื่อจายเปนคาโครงการอุดหนุนการ
ขยายเขตประปาสวนภูมิภาคสาขา
อําเภอดานชาง

30,000 พื้นที่ตําบล
ดานชาง

กองชาง

2 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟาใน
เขต อบต.ดานชาง

* ลักษณะเปนการอุดหนุนขยายเขต
ไฟฟาในเขต อบต.ดานชาง

50,000 พื้นที่ตําบล
ดานชาง

กองชาง

งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2565

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2565

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

 1.2  แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02
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แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2565
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 โครงการกั้นหองเพื่อแบงพื้นที่ ที่

อานหนังสือทองถิ่นรักการอานให
เปนสัดสวนประจําหมูบาน/ตําบล
ของอบต.ดานชาง

เพื่อแบงพื้นที่ ที่อานหนังสือทองถิ่น
รักการอานใหเปนสัดสวนประจํา
หมูบาน/ตําบลของอบต.ดานชาง

30,000 ตําบลของ
อบต.ดาน

ชาง

กองการศึกษา

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงานที่
ดําเนินการ

1.3  แผนงานกองการศึกษา

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02
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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 โครงการชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหนาที่ของอคการ
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560

* ลักษณะเปนการชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ของอคการปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2560

100,000 พื้นที่อบต.
ดานชาง

กอง
สาธารณสุข

2 โครงการปองกันและควบคุมโรค
ไวรัสโคโรนา 2019

*ลักษณะเปนการดําเนินโครงการปองกัน
และควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019

100,000 หมูที่ 2-21 
อบต.ดานชาง

กอง
สาธารณสุข

3 โครงการรณรงคปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออกและไข
ซิกาอยางยั่งยืน

*ลักษณะเปนการดําเนินโครงการรณรงค
ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกและไข
ซิกาอยางยั่งยืน

150,000 หมูที่ 2-21 
อบต.ดานชาง

กอง
สาธารณสุข

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

2.1.  แผนงานสาธารณสุข

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02
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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.

4 โครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากพิษสุนัขบา ตาม
พระปณิธานศาสตรจารย พล
เอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจา
นองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี

*ลักษณะเปนโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตรจารย พลเอกหญิง พลเรือ
เอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระ
เจานองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
 อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร
ขัตติยราชนารี

100,000 หมูที่ 2-21 
อบต.ดานชาง

กอง
สาธารณสุข

5 โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 2 บานหนอง
เปาะ

*ลักษณะเปนการดําเนินงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
(อสม) /คณะกรรมการหมูบาน

20,000 หมูที่ 2 กอง
สาธารณสุข

6 โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 3 บานทุงนา
ตาปน

*ลักษณะเปนการดําเนินงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
(อสม) /คณะกรรมการหมูบาน

20,000 หมูที่ 3 กอง
สาธารณสุข

แผนการดําเนินงาน    ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2565

หนวยงานที่
ดําเนินการ

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2564

2.1.  แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ

ที่

พ.ศ.2565

แบบ ผด.02
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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.

7 โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 4 บานพุน้ํา
รอน

*ลักษณะเปนการดําเนินงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
(อสม) /คณะกรรมการหมูบาน

20,000 หมูที่ 4 กอง
สาธารณสุข

8 โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 5 ดอนประดู

*ลักษณะเปนการดําเนินงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
(อสม) /คณะกรรมการหมูบาน

20,000 หมูที่ 5 กอง
สาธารณสุข

9 โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 6 บานหนอง
ผือ

*ลักษณะเปนการดําเนินงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
(อสม) /คณะกรรมการหมูบาน

20,000 หมูที่ 6 กอง
สาธารณสุข

10 โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 7 บานโปง
คอม

*ลักษณะเปนการดําเนินงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
(อสม) /คณะกรรมการหมูบาน

20,000 หมูที่ 7 กอง
สาธารณสุข

11 โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข  หมูที่ 8 วังน้ําเขียว

*ลักษณะเปนการดําเนินงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
(อสม) /คณะกรรมการหมูบาน

20,000 หมูที่ 8 กอง
สาธารณสุข

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน    ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

2.1.  แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงานที่
ดําเนินการ

แบบ ผด.02
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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.

12 โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 9 ปรักประดู

*ลักษณะเปนการดําเนินงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
(อสม) /คณะกรรมการหมูบาน

20,000 หมูที่ 9 กอง
สาธารณสุข

13 โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 10 บานดงปอ

*ลักษณะเปนการดําเนินงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
(อสม) /คณะกรรมการหมูบาน

20,000 หมูที่ 10 กอง
สาธารณสุข

14 โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 11 บาน
ชลประทานเทพนิมิต

*ลักษณะเปนการดําเนินงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
(อสม) /คณะกรรมการหมูบาน

20,000 หมูที่ 11 กอง
สาธารณสุข

15 โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 12 บาน
หนองอีนาค

*ลักษณะเปนการดําเนินงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
(อสม) /คณะกรรมการหมูบาน

20,000 หมูที่ 12 กอง
สาธารณสุข

16 โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 13 บานโปง
คาง

*ลักษณะเปนการดําเนินงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
(อสม) /คณะกรรมการหมูบาน

20,000 หมูที่ 13 กอง
สาธารณสุข

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

2.1.  แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02
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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.

17 โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข  หมูที่ 14 บานเขา
ชองคับ

*ลักษณะเปนการดําเนินงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
(อสม) /คณะกรรมการหมูบาน

20,000 หมูที่ 14 กอง
สาธารณสุข

18 โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 15 บานหิน
ลาด

*ลักษณะเปนการดําเนินงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
(อสม) /คณะกรรมการหมูบาน

20,000 หมูที่ 15 กอง
สาธารณสุข

19 โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 16 บาน
หนองแก

*ลักษณะเปนการดําเนินงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
(อสม) /คณะกรรมการหมูบาน

20,000 หมูที่ 16 กอง
สาธารณสุข

20 โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 17 บานทุง
ดินดํา

*ลักษณะเปนการดําเนินงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
(อสม) /คณะกรรมการหมูบาน

20,000 หมูที่ 17 กอง
สาธารณสุข

21 โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 18 บานใหม
หนองมะสังข

*ลักษณะเปนการดําเนินงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
(อสม) /คณะกรรมการหมูบาน

20,000 หมูที่ 18 กอง
สาธารณสุข

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

2.1.  แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02
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    แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

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.

26 โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 19 บาน
ทรัพยศิลา

*ลักษณะเปนการดําเนินงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
(อสม) /คณะกรรมการหมูบาน

20,000 หมูที่ 19 กอง
สาธารณสุข

27 โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 20 บานโปง
ขอยสมอทอง

*ลักษณะเปนการดําเนินงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
(อสม) /คณะกรรมการหมูบาน

20,000 หมูที่ 20 กอง
สาธารณสุข

28 โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข  หมูที่ 21 บาน
หวยถ้ํา

*ลักษณะเปนการดําเนินงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
(อสม) /คณะกรรมการหมูบาน

20,000 หมูที่ 21 กอง
สาธารณสุข

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

2.1.  แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงานที่
ดําเนินการ

แบบ ผด.02
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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 โครงการสงเสริมการคัดแยก
ขยะในครัวเรือน

*ลักษณะเปนการดําเนินสงเสริมการคัด
แยกขยะในครัวเรือน

100,000 หมูที่ 2-21 
อบต.ดานชาง

กอง
สาธารณสุข

2 โครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักษ
โลก(อถล.)

*ลักษณะเปนการดําเนินโครงการ
อาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก(อถล.)

50,000 หมูที่ 2-21 
อบต.ดานชาง

แผนงาน
สาธารณสุข

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงานที่
ดําเนินการ

    แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

2.2.  แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด.02
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    แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

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 โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระ
เกียรติ

*ลักษณะเปนการดําเนินโครงการปลูกตม
ไมเฉลิมพระเกียรติ

123,000 หมูที่ 2-21 
อบต.ดานชาง

สํานักปลัด

2 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

*ลักษณะเปนการดําเนินโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

100,000 หมูที่ 2-21 
อบต.ดานชาง

กอง
สาธารณสุข

หนวยงานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

2.3. แผนงานการเกษตร

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

แบบ ผด.02
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    แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

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 โครงการพัฒนาตลาดนัดดาน
สุขภิบาลและสิ่งแวดลอม

*ลักษณะเปนการดําเนินโครงการพัฒนา
ตลาดนัดดานสุขภิบาลและสิ่งแวดลอม

30,000 หมูที่ 2-21 
อบต.ดานชาง

แผนงาน
สาธารณสุข

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

2.4. แผนงานการพาณิย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02
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3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจพาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม
3.1 แผนงานบริหารทั่วไป

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
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวของ
ตําบลดานชาง

*ลักษณะเปนโครงการสงเสริมและ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวของ
ตําบลดานชาง

50,000 พื้นที่อบต.
ดานชาง

สํานักปลัด

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงานที่
ดําเนินการ

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.

1 โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 
อําเภอดานชาง จังหวัด
สุพรรณบุรี 

* ลักษณะเปนการจัดงานรัฐพิธ ี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี 

28,000 อําเภอดาน
ชาง

สํานักปลัด

2 โครงการจัดงานประจําป  " 
เทศกาล กินปลา กินเห็ด 
อาหารรสเด็ด อําเภอดานชาง 

*ลักษณะเปนการจัดงานประจําป  " 
เทศกาล กินปลา กินเห็ด อาหารรส
เด็ด อําเภอดานชาง

60,000 อําเภอดานชาง สํานักปลัด

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง   อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2565
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2564

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.
1 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา ในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด)  ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานชลประทาน
เทพนิมิต หมูที ่11

สนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา ในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด)  ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานชลประทานเทพนิมิต หมู
ที ่11
-คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 
บาท/ป                            
-คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 
200บาท/ป                              -
คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 
300 บาท/ป                     
-คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 
430 บาท/ป     

28,300 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบาน
ชลประทาน
เทพนิมิต หมู

ที ่11

กองการศึกษา

      แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง   อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

4.2  แผนงานการศึกษา

สถานที่
ดําเนินการ

ลําดับ
ที่

พ.ศ.2565
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

หนวยงานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2564
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

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.
2 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานพุน้ํารอน 
หมูที่ 4

สนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพุ
น้ํารอน หมูที่ 4
-คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 
บาท/ป                            
-คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 
200บาท/ป                              -
คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 
300 บาท/ป                     
-คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 
430 บาท/ป     

45,200 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบาน
พุน้ํารอน หมู

ที่ 4

กองการศึกษา

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง   อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

4.2  แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

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.
3 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
หนองเปาะ หมูที่ 2

สนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา ในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด) ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองเปาะ หมูที ่2
-คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 
บาท/ป                            
-คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 
200บาท/ป                              -
คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 
300 บาท/ป                     
-คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 
430 บาท/ป     

22,600 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

โรงเรียนวัด
หนองเปาะ 

หมูที่ 2

กองการศึกษา

หนวยงานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง   อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

4.2  แผนงานการศึกษา
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

แบบ ผด.02
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           แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

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.
4 โครงการปลอดภัยไวกอน 

(ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนอง
เปาะ)

*ลักษณะเปนโครงการปลอดภัยไวกอน 10,000  ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบาน
หนองเปาะ

กองการศึกษา

5 โครงการปลอดภัยไวกอน 
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพุน้ํา
รอน)

*ลักษณะเปนโครงการปลอดภัยไวกอน 10,000  ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบาน
พุน้ํารอน

กองการศึกษา

6 โครงการแปรงฟนตอนเชาสวย
สดใส (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ชลประทานเทพนิมิต)

*ลักษณะเปนโครงการแปรงฟนตอนเชา
สวยสดใส (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ชลประทานเทพนิมิต)

10,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบาน
ชลประทาน
เทพนิมิต

กองการศึกษา

7 โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ปลอดโรค (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานพุน้ํารอน)

*ลักษณะเปนโครงการศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กปลอดโรค (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
พุน้ํารอน)

10,000  ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบาน
พุน้ํารอน

กองการศึกษา

4.2  แผนงานการศึกษา
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง   อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด.02
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           แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

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.
8 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา คา
จัดการเรียน การสอนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)

*ลักษณะเปนการคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา คาจัดการเรียน การสอน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)

220,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กทั้ง 

5 ศูนย

กองการศึกษา

9 โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา (คา
พัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูที่
สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น)

*ลักษณะเปนการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา (คาพัฒนาผู
ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนยพัฒนา
เด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)

80,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ทั้ง 

5 ศูนย

กองการศึกษา

10 โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวันสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลดานชาง

*ลักษณะเปนการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง

600,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

จํานวน 5 
ศูนย

กองการศึกษา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง   อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

หนวยงานที่
ดําเนินการ

4.2  แผนงานการศึกษา
ลําดับ

ที่
พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ

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.
11 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา ในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด) ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอน
ประดู หมูที ่18 

สนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา ในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด) ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนประดู หมูที ่18 
-คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 
บาท/ป                            
-คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 
200บาท/ป         -คาเครื่องแบบ
นักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/
ป                     
-คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 
430 บาท/ป     

22,600 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

โรงเรียนวัด
ดอนประดู 
หมูที ่18 

กองการศึกษา

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง   อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

4.2  แผนงานการศึกษา
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

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.
12 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา ในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด)  ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานปรักประดู 
หมูที ่9

สนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา ในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด)  ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานปรักประดู หมูที ่9
-คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 
บาท/ป                            
-คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 
200บาท/ป                              -
คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 
300 บาท/ป                     
-คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 
430 บาท/ป     

22,600 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบาน
ปรักประดู 

หมูที ่9

กองการศึกษา

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง   อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

4.2  แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงานที่
ดําเนินการ

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.
13 โครงการหนูนอยวัยใสหางไกล

ยาเสพติด(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานชลประทานเทพนิมิต)

*ลักษณะเปนโครงการหนูนอยวัยใส
หางไกลยาเสพติด

10,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบาน
ชลประทาน
เทพนิมิต

กองการศึกษา

14 อุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน โรงเรียนทั้ง 8 
โรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลดาน
ชาง

อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  โรงเรียน

ทั้ง 8 โรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลดานชาง             

1.โรงเรียนบานพุน้ํารอน

2.โรงเรียนบานวังน้ําเขียว

3.โรงเรียนบานหนองผือ

4.โรงเรียนสวนปาองคพระ

5โรงเรียนบานโปงคอม

6.โรงเรียนวัดหนองเปาะ

7.โรงเรียนวัดดอนประดู

8.โรงเรียนบานทุงนาตาปน

3,000,000   โรงเรียน
ทั้ง 8 

โรงเรียนใน
เขตพื้นที่

ตําบลดานชาง

กองการศึกษา

พ.ศ.2565

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง   อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงานที่
ดําเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

4.2  แผนงานการศึกษา

พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
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.
15 โครงการใหความชวยเหลือ

บรรเทาภาระคาใชจายดาน
การศึกษาในชวงการแพร
ระบาดของโรคโควิด 19 ของ
กรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น

*ไดรับการจัดสรรงบประมารจากกรม
สงเสริมปกครองสวนทองถิ่น

202,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ทั้ง 5

 ศูนย

กองการศึกษา

งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง   อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

4.2  แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

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.
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

*ลักษณะเปนการเปนคาใชจายสําหรับ
โครงการจัดหาหนังสือ สื่อ , วัสดุ , 
อุปกรณ  ครุภัณฑที่จําเปนเพื่อมอบ
ใหกับสถานที่อานหนังสือประจํา
หมูบาน/ตําบล  ของ อบต.ดานชาง
(ตามโครงการ”ที่อานหนังสือทองถิ่นรัก
การอาน”)

20,000 พื้นที่อบต.
ดานชาง

กองการศึกษา

3 โครงการรณรงคงดเหลา
เขาพรรษา

*ลักษณะเปนการรณรงคงดเหลา
เขาพรรษา

3,000 อําเภอดาน
ชาง

กองการศึกษา

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม และนันทนาการภูมิปญญาทองถิ่น
4.3  แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2565
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

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.
4 โครงการจัดงานประเพณีถวาย

เทียนพรรษา
*ลักษณะเปนการเปนคาใชจายสําหรับ
โครงการจัดงานประเพณีถวายเทียน
พรรษา

10,000 เขตพื้นที่
อบต.ดานชาง

กองการศึกษา

5 โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่น
สัมพันธอําเภอดานชาง

*ลักษณะเปนการดําเนินโครงการ
แขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธอําเภอดาน
ชาง

50,000 หมูที่ 2-21 
อบต.ดานชาง

กองการศึกษา

6 โครงการฟนฟู สืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่น

*ลักษณะเปนการฟนฟู สืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถิ่น

10,000 เขตพื้นที่
อบต.ดานชาง

กองการศึกษา

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงานที่
ดําเนินการ

    แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

4.3  แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แบบ ผด.02
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5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

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
เจาหนาที่/อาสาสมัครปองกันไฟปา
(หลักสูตรการปองกันไฟปา)

40,000 พื้นที่อบต.
ดานชาง

สํานักปลัด

2 โครงการฝกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

*ลักษณะเปนโครงการฝกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

50,000 พื้นที่อบต.
ดานชาง

สํานักปลัด

3 โครงการฝกอบรมหลักสูตรชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองคกร
กปครองสวนทองถิ่น

*ลักษณะเปนโครงการฝกอบรมหลักสูตร
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองคกรกป
ครองสวนทองถิ่น

100,000 พื้นที่อบต.
ดานชาง

สํานักปลัด

4 โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.)

*ลักษณะเปนโครงการฝกอบรม
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.)

30,000 พื้นที่อบต.
ดานชาง

สํานักปลัด

5 โครงการอบรมใหความรูการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแก
ประชาชนในเขต อบต.ดานชาง

*ลักษณะเปนโครงการอบรมใหความรู
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแก
ประชาชนในเขต อบต.ดานชาง

20,000 พื้นที่อบต.
ดานชาง

สํานักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

5.ยุทธศาสตรการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

งบประมาณ

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

หนวยงานที่
ดําเนินการ

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565สถานที่

ดําเนินการ

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.

1 โครงการสงเสริมอาชีพนวดแผน
ไทยเพื่อสุขภาพ

* ลักษณะเปนโครงการสงเสริมอาชีพนวด
แผนไทยเพื่อสุขภาพ

50,000 พื้นที่อบต.
ดานชาง

สํานักปลัด

2 โครงการชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ฯ

* ลักษณะเปนการชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหนาที่ฯ

100,000 พื้นที่อบต.
ดานชาง

สํานักปลัด

3 โครงการรายจายเกี่ยวกับ
ทุนการศึกษา สําหรับนักศึกษา
และการใหความชวยเหลือนักเรียน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

* ลักษณะเปนการโครงการรายจาย
เกี่ยวกับทุนการศึกษา สําหรับนักศึกษา
และการใหความชวยเหลือนักเรียนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

60,000 พื้นที่อบต.
ดานชาง

สํานักปลัด

4 โครงการอบรมใหความรูผูสูงอายุ
และผูพิการ

* ลักษณะเปนการโครงการอบรมให
ความรูผูสูงอายุและผูพิการ

30,000 พื้นที่อบต.
ดานชาง

สํานักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

พ.ศ. 2564

5.ยุทธศาสตรการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

พ.ศ.2565
โครงการ/กิจกรรม

   5.2 แผนงานสังคมสงเคราะห

งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงานที่
ดําเนินการ

ลําดับที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

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 โครงการจิตอาสาพัฒนาในโอกาส
วันสําคัญของชาติไทย

* ลักษณะเปนโครงการจิตอาสาพัฒนาใน
โอกาสวันสําคัญของชาติไทย

60,000 พื้นที่อบต.
ดานชาง

สํานักปลัด

2 โครงการพัฒนาอาชีพตามแนว
ปรัชญาเศรษกิจพอเพียง"

* ลักษณะเปนการพัฒนาอาชีพตามแนว
ปรัชญาเศรษกิจพอเพียง"

50,000 พื้นที่อบต.
ดานชาง

สํานักปลัด

3 โครงการศูนยพัฒนาครอบครัว
ตําบลดานชาง

* ลักษณะเปนการศูนยพัฒนาครอบครัว
ตําบลดานชาง

30,000 พื้นที่อบต.
ดานชาง

สํานักปลัด

4 โครงการรณรงคปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดพื้นที่จังหวัด
สุพรรณบุรี ประจําป 2565

* ลักษณะเปนการดําเนินโครงการรณรงค
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดพื้นที่
จังหวัดสุพรรณบุรี ประจําป 2565(ที่ทํา
การปกครองจังหวัดสุพรรณบุร)ี

50,000 ปกครอง
จังหวัด

สุพรรณบุรี

สํานักปลัด

  

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2565พ.ศ. 2564

งบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงานที่
ดําเนินการ

ลําดับที่

5.3  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02
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6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง และบริหารจัดการที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
 อันเนื่องมาจากพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ
พลอุดุลยเดช สมเด็จพระนางเจา
ฯพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จ
พระเจาอยูหัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร

*ลักษณะเปนการกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ การดําเนินงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอุ
ดุลยเดช สมเด็จพระนางเจาฯพระบรม
ราชชินีนาถ และสมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

30,000 อบต.ดาน
ชาง

สํานักปลัด

2 โครงการจัดการเลือกตั้งผูบริหาร
ทองถิ่นและสมาชิกทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง

*ลักษณะเปนโครงการจัดการเลือกตั้ง
ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลดานชา

500,000 อบต.ดาน
ชาง

สํานักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2565

     แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565หนวยงาน
ที่

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แบบ ผด.02
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6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง และบริหารจัดการที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อสงเสริมและพัฒนาองคความรู
สําหรับผูบริหาร สมาชิกทองถิ่น 
พนักงานสวนตําบล ลูกจางและ
พนักงานจาง

*ลักษณะเปนการอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อสงเสริมและพัฒนาองคความรู
สําหรับผูบริหาร สมาชิกทองถิ่น 
พนักงานสวนตําบล ลูกจางและ
พนักงานจาง

480,000 อบต.ดาน
ชาง

สํานักปลัด

4 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน พนักงานสวนตําบล 
ลูกจางและพนักงานจาง

*ลักษณะเปนการอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน พนักงานสวนตําบล 
ลูกจางและพนักงานจาง

300,000 อบต.ดาน
ชาง

สํานักปลัด

5 โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานสวนตําบล ลูกจาง
 พนักงานจางองคการบริหารสวน
ตําบลดานชาง

*ลักษณะเปนสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงาน
จางองคการบริหารสวนตําบลดานชาง

30,000 อบต.ดาน
ชาง

สํานักปลัด

สถานที่
ดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ/กิจกรรม

   แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

พ.ศ.2565พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
หนวยงาน

ที่

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2565

ลําดับ
ที่

แบบ ผด.02
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6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง และบริหารจัดการที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

กฎหมายแกผูบริหาร สมาชิกสภา
ทองถิ่น พนักงานสวนตําบล 
ลูกจาง พนักงานจาง และ
ประชาชน

*ลักษณะเปนการอบรมใหความรูดาน
กฎหมายแกผูบริหาร สมาชิกสภา
ทองถิ่น พนักงานสวนตําบล ลูกจาง 
พนักงานจาง และประชาชน

30,000 อบต.ดาน
ชาง

สํานักปลัด

7 โครงการศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี

*ลักษณะเปนการศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอดานชาง 
จังหวัดสุพรรณบุรี

20,000 อบต.ดาน
ชาง

สํานักปลัด

8 โครงการสงเสริมสนับสนุนการ
จัดทําแผน  การจัดประชุม
ประชาคมเพื่อจัดทําแผนฯ

*ลักษณะเปนสงเสริมสนับสนุนการ
จัดทําแผน  การจัดประชุมประชาคม
เพื่อจัดทําแผนฯ

30,000 อบต.ดาน
ชาง

สํานักปลัด

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงาน

ที่

แบบ ผด.02
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1 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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.แบบ ผด. 02/1

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

1 เครื่องปรับอากาศ
 แบบแยกสวน 
ขนาด 36,000 
บีทียู จํานวน 1 
เครื่อง

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ

แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะ

1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 36,000 บีทียู

2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง

3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไมเกิน 

40,000 บีทียูตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และ

ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5

4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็น

และหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน

5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร                            6) 

การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) นอกเหนือจากการ

พิจารณาดานราคาแลว เพื่อเปนการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ

เครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ

พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา

7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

 (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณดังนี้ สวิตช 1 ตัวทอ

ทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตรสายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร

46,100 อบต.ดาน
ชาง

สํานักปลัด

แบบ ผด.02/1 เปนแบบบัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

ลําดับ
ที่

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงาน

ที่ดําเนินการ

แบบ ผด.02/1
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แบบ ผด. 02/1

1 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

รวม 2 69,700

2 ตูเหล็ก แบบ  2 
บาน  จํานวน 4 ตู

คาจัดซื้อตูเหล็ก  แบบ 2 บาน  จํานวน  4 ตู

โดยมีคุณลักษณะ  

1.มีมือจับชนิดปด

2.มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น

3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 

23,600 อบต.ดาน
ชาง

สํานักปลัด

แบบ ผด.02/1 เปนแบบบัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

ลําดับ
ที่

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงาน

ที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02/1
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2. ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

รวม 1 9,500

พ.ศ.2565

1 จัดซื้อเครื่องตัด
หญา แบบขอแข็ง
 จํานวน 1 เครื่อง

จัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง จํานวน 1 เครื่อง
  โดยมีคุณลักษณะ  แบบขอแข็งและขอออน
   1) เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย
   2) เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา
   3) ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี
   4) พรอมใบมีด 

9,500 อบต.ดาน
ชาง

สํานักปลัด

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

ลําดับ
ที่

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงาน

ที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02/1 เปนแบบบัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผด.02/1
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3 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออเล็กทรอนิกส
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 คอมพิวเตอรแท็ป

เล็ต แบบที่ 2 
ราคา 20,000 
บาท  จํานวน 24 
เครื่อง

480,000 อบต.ดาน
ชาง

สํานักปลัดจัดซื้อคอมพิวเตอรแท็ปเล็ต แบบที่ 2 

ราคา 20,000 บาท  จํานวน 24 เครื่อง 

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core)

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ที่มีขนาดไมนอยกวา 2 GB

- มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 32 GB

- มีหนาจอสัมผัสขนาดไมนอยกวา 9.7 นิ้ว และมีความละเอียดไมนอยกวา 

2,048 x 1,536 Pixel สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b, g, n,

 ac), Bluetooth และ GPS

-มีอุปกรณเชื่อมตอระบบ 4G หรือดีกวา แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง (built-in)

มีอุปกรณการเขียนที่สามารถใชงานรวมกับอุปกรณคอมพิวเตอรแท็ปเล็ต

- มีกลองดานหนาความละเอียดไมนอยกวา 1.2 Megapixel

- มีกลองดานหลังความละเอียดไมนอยกวา 8 Megapixel

แบบ ผด.02/1 เปนแบบบัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

ลําดับ
ที่

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงาน

ที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02/1
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3 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออเล็กทรอนิกส
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

2 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร All 
In One สําหรับ
งานประมวลผล 
จํานวน 1 เครื่อง

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 

เครื่องคุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่

ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวม

ในระดับ (Level)เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB

 มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือ

ดีกวา ดังนี้

1)มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มี

ความสามารถในการใชหนวยความจําแยกจากหนวยความจําหลักขนาดไมนอย

กวา 2 GB

2)มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความจํา

หลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB                 มีหนวยความจํา

หลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB

-

23,000 อบต.ดาน
ชาง

สํานักปลัด

แบบ ผด.02/1 เปนแบบบัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

ลําดับ
ที่

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงาน

ที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02/1
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3 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออเล็กทรอนิกส
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 คอมพิวเตอร
โนตบุก สําหรับ
งานประมวลผล* 
จํานวน 1 เครื่อง

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล*จํานวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมี

คุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้

1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม

นอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมีหนวย

ประมวลผลดานกราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 10 แกน หรือ

22,000 อบต.ดาน
ชาง

สํานักปลัด

แบบ ผด.02/1 เปนแบบบัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

ลําดับ
ที่

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงาน

ที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด

 Solid State

Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย

- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) 

จํานวน 1 หนวย

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง

- มีแปนพิมพและเมาส

- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD 

(1920x1080)

- สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

แบบ ผด.02/1
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3 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออเล็กทรอนิกส
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

แบบ ผด.02/1 เปนแบบบัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

ลําดับ
ที่

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงาน

ที่ดําเนินการ
2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 

ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz

 และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ

ประมวลผลสูง

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ 

ชนิด Solid StateDrive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม

นอยกวา 12 นิ้ว                                                                       มีชอง

เชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง

- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02/1
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3 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออเล็กทรอนิกส
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

รวม 4 552,000

 มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27 หนาตอนาที (ppm)

 สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได

- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 512 MB

มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง      

                                                                                มีชองเชื่อมตอ

ระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไม

นอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g,

 n) ได

- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน

- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565ลําดับ
ที่

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงาน

ที่ดําเนินการ

แบบ ผด.02/1 เปนแบบบัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2565

4 ดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2

  ( 27 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง

  คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi

- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27 หนาตอนาที 

(ppm)

27,000 อบต.ดาน
ชาง

สํานักปลัดเครื่องพิมพเลเซอร
 หรือ LED สี ชนิด
 Network แบบที่
 2 จํานวน 1 
เครื่อง

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด.02/1
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1 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง)

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 ตูเหล็ก แบบ 2 

บาน จํานวน 3 ตู

คาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 3 ตู  

ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ โดยมีคุณลักษณะ      

1.มีมือจับชนิดปด      

2.มีแผนชั้นปรับระดับ  3  ชิ้น      

3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม(มอก.)

16,500 อบต.ดาน
ชาง

กองคลัง

รวม 1 16,500

2 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออเล็กทรอนิกส
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง)

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

แบบ ผด.02/1 เปนแบบบัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

ลําดับ
ที่

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงาน

ที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงาน

ที่ดําเนินการ

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

1 มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จ านวนไมนอยกวา 1 ชอง     

    

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกวา จานวน ไมนอยกวา 1 ชอง หรือสามารถใชงานผานเครือขายไร

สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได         

- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน         

- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom  

15,000 อบต.ดาน
ชาง

กองคลังจัดซื้อเครื่องพิมพ

เลเซอรหรือ LED 

ขาวดํา ชนิด 

Network แบบที่ 2 

(38 หนา/นาท)ี

ลําดับ
ที่

ครุภัณฑ

แบบ ผด.02/1
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2 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออเล็กทรอนิกส
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง)

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 คาจัดซื้อเครื่อง

สํารองไฟฟา 
ขนาด 800va 
จํานวน 1 เครื่อง

คาเครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด  800 va จํานวน  1  เครื่อง  

คุณลักษณะพื้นฐาน                                                      

1.มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา  800 AV  (480watts) 2.

สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15  นาที        

2,500 อบต.ดาน
ชาง

กองคลัง

3 เครื่อง
คอมพิวเตอร
สําหรับงาน
ประมวลผล แบบ
ที่ 2*
(จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 
19 นิ้ว) จํานวน 1
 เครื่อง

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล (แบบที่ 2) จํานวน 1  เครื่อง

  คุณลักษณะพื้นฐาน         

 มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม

สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน

 1 หนวย         

-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจ าแบบ Cache Memory รวม

ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 12 MB        

- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือ

ดีกวา ดังนี้         

1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาด

ไมนอยกวา 2 GB หรือ         

30,000 อบต.ดาน
ชาง

กองคลัง

แบบ ผด.02/1 เปนแบบบัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565ลําดับ
ที่

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงาน

ที่ดําเนินการ

แบบ ผด.02/1
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2 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออเล็กทรอนิกส
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง)

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) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง 

แบบ GraphicsProcessing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดง

ภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ         

3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความจ 

าหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB         

- มีหนวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 

GB - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2 

TB หรือ ชนิด Solid State  Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 480 GB จํานวน

 1 หนวย         

 มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย         

มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง         

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง   

 - มีแปนพิมพและเมาส

รวม 3 47,500

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
ที่ดําเนินการ

พ.ศ.2565ลําดับ
ที่

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ

แบบ ผด.02/1 เปนแบบบัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02/1
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1 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
1.1 กองการศึกษา

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 จัดซื้อตูใสแฟม

เอกสารกระจก
บานเลื่อน จํานวน
 2 ตู

ตูใสแฟมเอกสารกระจกบานเลื่อน จํานวน 2 ตู  10,000 อบต.ดาน
ชาง

กอง
การศึกษา

2 จัดซื้อตูใสแฟม
เอกสารกระจก
บานเลื่อน จํานวน
 5  ตู

ตูใสแฟมเอกสารกระจกบานเลื่อน จํานวน 5 ตู  25,000 อบต.ดาน
ชาง

กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก จํานวน 5 

ศูนย

รวม 2 35,000

แบบ ผด.02/1 เปนแบบบัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

ลําดับ
ที่

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงาน

ที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02/1
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2 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออเล็กทรอนิกส
2.1 กองการศึกษา

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 คาจัดซื้อเครื่อง

สํารองไฟฟา 
ขนาด ๘๐๐ va  
จํานวน  ๖  เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

๑. มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา ๘๐๐  AV (๔๘๐ watts)

๒. สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา ๑๕ นาที

15,000 อบต.ดาน
ชาง

กอง
การศึกษา

2 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร 
สําหรับงาน
ประมวลผล แบบ
ที่ ๒ (จอแสดง
ภาพไมนอยกวา 
๑๙ นิ้ว  จํานวน  
 ๖  เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน       

-มีหนวยประมวลผลกลาวง (CPU) ไมนอยกวา ๖ แกนหลัก (๖ core) โดยมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา ๓.๐ GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม

สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีมี่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 

๑ หนวย -หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache 

Memory รวมในระดับ ( Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา ๑๒ MB

-มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพโดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือ

ดีกวา ดังนี้

๑) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาด

ไมนอยกวา ๒ GB หรือ

๒) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง 

แบบ Graphics ProcessingUnit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดง

ภาพขนาดไมนอยกวา ๒ GB หรือ

180,000 อบต.ดาน
ชาง

กอง
การศึกษา
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

จํานวน 5 
ศูนย

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02/1 เปนแบบบัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

ลําดับ
ที่

งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงาน

ที่ดําเนินการ

แบบ ผด.02/1



60

2 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออเล็กทรอนิกส
2.1 กองการศึกษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.ก.ย.
๓) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความจํา

หลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๒ GB

-มีหนวยความจําหลัก ( RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา ๘ 

GB-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา ๒ 

TB หรือ ชนิด Solid StateDrive ขนาดความจุไมนอยกวา ๔๘๐ GB  จํานวน 

๑ หนวย มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย

มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ 

Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง

-มีชองเชื่อมตอ (Interface)แบบ USB ๒.๐ หรือดีกวา ไมนอยกวา ๓ ชอง

-มีแปนพิมพ และเมาส

-มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว จํานวน  ๑ หนวย

รวม 2 195,000

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565ลําดับ
ที่

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงาน

ที่ดําเนินการ

แบบ ผด.02/1 เปนแบบบัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด.02/1
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1 ประเภทครุภัณฑกีฬา
1.1  แผนงานสาธารณสุข

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 เครื่องออกกําลังกาย

กลางแจง หมูที1่0  

บานดงปอ

คาจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง หมูที่ 10  บานดงปอ จํานวน 1 ชุด 

-
150,000 หมูที1่0  

บานดงปอ
กอง

สาธารณสุข

2 เครื่องออกกําลังกาย

กลางแจง หมูที่ 21 

บานหวยถ้ํา

คาจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง หมูที่ 21 บานหวยถ้ํา จํานวน 1 ชุด 150,000 หมูที่ 21 
บานหวยถ้ํา

กอง
สาธารณสุข

3 เครื่องออกกําลังกาย

กลางแจง หมูที่ 3 

บานทุงนาตาปน

คาจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง หมูที่ 3 บานทุงนาตาปน จํานวน 1 ชุด 150,000 หมูที่ 3 

บานทุงนา

ตาปน

กอง
สาธารณสุข

4 เครื่องออกกําลังกาย

กลางแจง หมูที2่0 

บานโปงขอยสมอทอง

คาจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง  หมูที่ 20 บานโปงขอยสมอทอง 

จํานวน 1 ชุด
150,000  หมูที่ 20 

บานโปง

ขอยสมอทอง

กอง
สาธารณสุข

รวม 4 600,000

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงาน

ที่ดําเนินการ

แบบ ผด.02/1 เปนแบบบัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

ลําดับ
ที่

ครุภัณฑ

แบบ ผด.02/1
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2 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออเล็กทรอนิกส
2.1  แผนงานสาธารณสุข

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 เครื่องคอมพิวเตอร 

All In One สํา หรับ

งานประมวลผล 

จํานวน 2 เครื่อง

มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่

ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวม

ในระดับ (Level)เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB

 มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือ

ดีกวา ดังนี้

1)มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มี

ความสามารถในการใชหนวยความจําแยกจากหนวยความจําหลักขนาดไมนอย

กวา 2 GB

2)มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความจํา

หลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB                 มีหนวยความจํา

หลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GBมีหนวยจัดเก็บ

ขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid

 State

Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย

-

46,000 อบต.ดาน
ชาง

กอง
สาธารณสุข

แบบ ผด.02/1 เปนแบบบัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

ลําดับ
ที่

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
ที่ดําเนินการ

แบบ ผด.02/1
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2 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
2.1  แผนงานสาธารณสุข

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.ก.ย.
 มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก 

(External) จํานวน 1 หนวย

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000

 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง

- มีแปนพิมพและเมาส

- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD

 (1920x1080)

- สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

2 เครื่องพิมพเลเซอร 

หรือ LED ขาวดํา 

ชนิด Network แบบ

ที่ 2 (38 หนา/นาท)ี

 จํานวน 1 เครื่อง

 มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi        

 มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 38 หนาตอนาที 

(ppm)  สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได        

มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 

ชอง        

มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T ไมนอยกวา 1 ชอง หรือสามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi 

(IEEE 802.11b, g, n) ได        

 มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผนสามารถใชไดกับ A4, Letter, 

Legal และ Custom        

  

15,000 อบต.ดาน
ชาง

กอง
สาธารณสุข

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02/1 เปนแบบบัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

ลําดับ
ที่

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงาน

ที่ดําเนินการ

แบบ ผด.02/1
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2 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
2.1  แผนงานสาธารณสุข

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 เครื่องสํารองไฟฟา 

ขนาด 800 VA 

จํานวน 2 เครื่อง

มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)       

-สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที    
5,000 อบต.ดาน

ชาง
กอง

สาธารณสุข

รวม 3 66,000

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02/1 เปนแบบบัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

ลําดับ
ที่

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงาน

ที่ดําเนินการ

แบบ ผด.02/1
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1 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
1.1 กองชาง

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 โตะวางเครื่อง

คอมพิวเตอร   
จํานวน  2  ชุด

คาจัดซื้อโตะวางเครื่องคอมพิวเตอร   จํานวน  2  ชุด 

 

     

8,000 อบต.ดาน
ชาง

กองชาง

รวม 1 8,000
2 ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

2.1 กองชาง

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 รถบรรทุก(ดีเซล) รถบรรทุก (ดีเซล)

ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2400 ซีซ ีหรือกําลัง 

เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตร ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็ป 

 1) เปนกระบะสําเร็จรูป

 2) หองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแค็ป 4  ประตู

 3) เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ

 4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต

 

854,000 อบต.ดาน
ชาง

กองชาง

รวม 1 854,000

ลําดับ
ที่

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงาน

ที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02/1 เปนแบบบัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

ลําดับ
ที่

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงาน

ที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02/1
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3 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออเล็กทรอนิกส
3.1  กองชาง

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 เครื่องคอมพิวเตอร 

All In One สํา 

าหรับงานประมวลผล

 จํานวน 2 เครื่อง

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล    

คุณลักษณะพื้นฐาน   

 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core)   "โดยมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHzและมีเทคโนโลยีเพิ่ม

สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จานวน 

1 หนวย    หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache 

Memory  "รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB 

 มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือ

ดีกวา ดังนี ้   

-1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มี

ความสามารถในการใช หนวยความจําแยกจากหนวยความจําหลักขนาดไม

นอยกวา 2 GB   

 2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความ   

จําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB

 - มีหนวยความจําหลัก(RAM)ชนิด DDR4 หรือดีกวามีขนาดไมนอยกวา 4GB  

 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1   

TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB    

จํานวน 1 หนวย   

 -

46,000 อบต.ดาน
ชาง

กองชาง

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02/1 เปนแบบบัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

ลําดับ
ที่

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงาน

ที่ดําเนินการ

แบบ ผด.02/1
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3 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออเล็กทรอนิกส
3.1  กองชาง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.ก.ย.
มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก   

(External) จํานวน 1 หนวย   

 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000   Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง

 มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง

 มีแปนพิมพและเมาส

- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD

 (1920x1080)

- สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

2 เครื่องพิมพเลเซอร 

หรือ LED  ชนิด 

Network แบบที่ 2

 คุณลักษณะพื้นฐาน 

 - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 

 - มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27  

 หนาตอนาที (ppm) 

 - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27 หนาตอนาที 

(ppm)  สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได

 มีหนวยความจํา  (Memory) ขนาดไมนอยกวา 512 MB 

 ชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 

ชอง  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 

Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน

เครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 

54,000 อบต.ดาน
ชาง

กองชาง

ลําดับ
ที่

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงาน

ที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02/1 เปนแบบบัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด.02/1
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3 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออเล็กทรอนิกส
3.1  กองชาง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.ก.ย.
 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T

 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไร

สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได                                       มีถาด

ใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน 

 - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom  

รวม 2 100,000
4 ประเภทครุภัณฑการเกษตร

4.1 กองชาง

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 เครื่องสูบน้ํา แบบ

หอยโขง 
เครื่องยนตเบนซิน
จํานวน  1  เครื่อง

สูบน้ําได 1,000 ลิตรตอนาที ขนาด 7 แรงมา คุณลักษณะพื้นฐาน (1)  

 (1) เปนเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ใชเครื่องยนตเบนซินขนาดไมนอยกวา 7 

แรงมา หรือขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 205 ซีซี

 (2) ขนาดทอสงไมนอยกวา 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร)

 (3) สูบน้ําไดไมนอยกวาตามปริมาณที่กําหนด

(4) สงน้ําไดสูงไมนอยกวา 11 เมตร หรือประมาณ 36 ฟุต

 (5) อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําและของเครื่องยนต ตองมีครบชุดพรอม

ที่จะใชงานได

17,800 อบต.ดาน
ชาง

กองชาง

รวม 1 17,800

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

ลําดับ
ที่

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ

แบบ ผด.02/1 เปนแบบบัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

ลําดับ
ที่

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงาน

ที่ดําเนินการ

สถานที
ดําเนินการ

หนวยงาน
ที่ดําเนินการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02/1
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5 ประเภทครุภัณฑกอสราง
5.1 กองชาง

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 เครื่องตบดิน 

จํานวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะเฉพาะ  

        1) ใชเครื่องยนตเบนซิน 

        2) น้ําหนักของเครื่องตบดินไมนอยกวา 80 กิโลกรัม 

        3) แรงบดอัดไมนอยกวา 5  ตัน 

        4) ความเร็วในการตบไมนอยกวา 5,000 ครั้งตอนาที 

21,000 อบต.ดาน
ชาง

กองชาง

รวม 1 21,000
6 ประเภทครุภัณฑสํารวจ

6.1 กองชาง

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 กลองวัดมุม แบบ

อิเล็คทรอนิกส

โดยมีคุณลักษณะ

ชนิดอานคามุมไดละเอียด 5 ฟลิปดา (ระบบอัตโนมัติ) 

 1) กลองเล็งเปนระบบเห็นภาพตั้งตรง

 2)กําลังขยาย 30 เทา

 3) ขนาดเสนผาศูนยกลางเลนสปกกลองไมนอยกว่ํา 40 มิลลิเมตร

 "4) ขนาดความกวางของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไมนอยกวา

    2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา

 

103,000 อบต.ดาน
ชาง

กองชาง

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565ลําดับ
ที่

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงาน

ที่ดําเนินการ

แบบ ผด.02/1 เปนแบบบัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

ลําดับ
ที่

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงาน

ที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02/1
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6 ประเภทครุภัณฑสํารวจ
6.1 กองชาง

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) ระยะมองเห็นภาพชัดใกลสุดไมเกิน 2 เมตร

 6) คาตัวคูณคงที ่100

 7) คาตัวบวกคงที่ 0                                                                   

         8) ระบบอัตโนมัติโดยใช Compensator  มีชวงการทํางาน+/-3 ลิปดา

  9) เปนกลองแบบอิเล็กทรอนิกสแสดงหนวยวัดเปน องศา ลิปดา

 พิลิปด เปนตัวเลขอ่ํานไดบนจอ LCD (Liquid Crystal Display)

 ทั้ง 2 หนา ของตัวกลอง

 10) แสดงคามุมที่วัดไดละเอียดโดยตรง ไมเกิน 5 พิลิปดา

 11)คาความถูกตองในการอานมุม (Accuracy) ไมเกิน 5 พิลิปดา

 12) ความไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดา/ 2 มิลลิเมตรหรือดีกวา

 13) ความไวของระดับฟองยาว 40 พิลิปดา / 2 มิลลิเมตรหรือดีกวา

 14) สามารถแสดงผลทั้งเปนมุมราบ และเปนมุมดิ่ง

 15) มีแบตเตอรี่ติดตั้งภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอรี่ได

 16) ตองไดรับประกาศนียบัตร ISO 9001

 17) อุปกรณประกอบ

 - ขากลองเลื่อนขึ้นลงได พรอมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด

 - มีกลองบรรจุกลองพรอมสายสะพายหลัง

 - มีฝาครอบเลนส

รวม 1 103,000

แบบ ผด.02/1 เปนแบบบัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง      อําเภอดานชาง     จังหวัดสุพรรณบุรี

ลําดับ
ที่

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงาน

ที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02/1
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