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ค ำน ำ 
 

  การจัดท าแผนการด าเนินงาน  ได้จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  โดยแผนการ
ด าเนินงาน จะเป็นเอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา  งบประมาณ และห้วงระยะเวลาที่
ด าเนินการจริงในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ  ภายในปีงบประมาณ 2564 เพ่ือให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ  รวมถึงหน่วยงานอ่ืนได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้าน
การพัฒนาสังคม การศึกษา วัฒนธรรม ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
ด ารงชีวิต  ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย  และส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้
แนวทางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดพะเยา  รวมทั้งเป็นเอกสารที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและการประเมินผลการด าเนิน งานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณต่อไป 
 
 
                   งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  

         ส านักงานปลัด   
                องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

           
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 
 

สำรบัญ 
 
                      หน้ำ 
ค ำน ำ                

สำรบัญ  

สรุปแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2564                   1        
        
ส่วนที่   1 แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปี พ.ศ. 2564         8 

- บทน า             
- วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน          
- ขั้นตอนในการด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน        
- การจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม            
- ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน          

 
ส่วนที่  2 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม          12 

- บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ       
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ         
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 สรุป แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อบต.ดงสุวรรณ   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
ที ่ โครงการ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ ห้วงเวลา 

แผนงานเคหะและชุมชน 
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 22 หมู่ที่ 5 ต.ดงสุวรรณ 100,000 กองช่าง  ต.ค. 63 – ธ.ค. 63 
2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 100,000 กองช่าง  ต.ค. 63 – ธ.ค. 63 
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  

สายข้างวัดสันป่าสัก ซอย 3 หมู่ที่ 10  
100,000 กองช่าง  ต.ค. 63 – ธ.ค. 63 

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. แบบไม่มีฝาปิด  
ซอย 11 หมู่ที่ 1  

100,000 กองช่าง  ต.ค. 63 – ธ.ค. 63 

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. พร้อมฝาปิด  
ซอย 24 หมู่ที่ 9 

100,000 กองช่าง  ม.ค. 64 – มี.ค. 64 

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. พร้อมฝาปิด  
หมู่ที่ 11  

100,000 กองช่าง  ม.ค. 64 – มี.ค. 64 

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. พร้อมวางท่อ คสล. 
ซอย 17 หมู่ 4 ต.ดงสุวรรณ   

100,000 กองช่าง  ม.ค. 64 – มี.ค. 64 

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล.แบบไม่มีฝาปิด  
ซอย 14 หมู่ที่  2 

100,000 กองช่าง  ม.ค. 64 – มี.ค. 64 

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก  
แบบมีฝาปิดและวางท่อ คสล. หมู่ที่ 6 ซอย 30 

100,000 กองช่าง  เม.ย. 64 – มิ.ย. 64 

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก  
แบบไม่มีฝาปิด หมู่ที่ 3 (ซอย 12)  

100,000 กองช่าง  เม.ย. 64 – มิ.ย. 64 

11 โครงการวางท่อระบายน  า คสล. ซอย 37 หมู่ที่ 7  100,000 กองช่าง  เม.ย. 64 – มิ.ย. 64 
รวม 11 โครงการ 1,100,000  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม  
ที ่ โครงการ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ ห้วงเวลา 

แผนงานการศึกษา 
1 โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  5,000 ส านักปลัด ส.ค. 64 
2 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  40,000 ส านักปลัด ม.ค. 64  
3 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 171,500 ส านักปลัด ต.ค. 63 – ก.ย. 64  
4 แข่งขันกีฬาเยาวชนและนักเรียน(อุดหนุนโรงเรียนบ้านดง) 30,000 ส านักปลัด ต.ค. 63 – ก.ย. 64 
5 โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ(โรงเรียนบ้านดง) 20,000 ส านักปลัด ต.ค. 63 – ก.ย. 64 
6 สนับสนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านดง)  320,000 ส านักปลัด ต.ค. 63 – ก.ย. 64 
7 โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนส าหรับเด็กปฐมวัย 59,500 ส านักปลัด ต.ค. 63 – ก.ย. 64 
8 โครงการจัดหาหนังสือเสริมประสบการณ์ส าหรับเด็ก

ปฐมวัย 
5,000 ส านักปลัด ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

9 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส าหรับเด็กปฐมวัย 10,750 ส านักปลัด ต.ค. 63 – ก.ย. 64 
10 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  40,000 ส านักปลัด ต.ค. 63 – ก.ย. 64 
11 โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10,000 ส านักปลัด ก.พ. 64 
12 โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนส าหรับเด็ก

ปฐมวัย 
7,500 ส านักปลัด ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

13 โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนส าหรับเด็กปฐมวัย 5,000 ส านักปลัด ต.ค. 63 – ก.ย. 64 
รวม 13 โครงการ 724,250  

ที ่ โครงการ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ ห้วงเวลา 
แผนงานสาธารณสุข 

1 อุดหนุนส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  

7,110 กองสาธารณสุขฯ ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

2 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 15,000 กองสาธารณสุขฯ พ.ค. 64 – ก.ย. 64 
3 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ 10,000 กองสาธารณสุขฯ ธ.ค. 63 – ม.ค. 64 
4 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 15,000 กองสาธารณสุขฯ ม.ค.  64 – มี.ค. 64  
5 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

35,550 กองสาธารณสุขฯ มี.ค. 64 – พ.ค. 64  

6 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  

220,000 กองสาธารณสุขฯ ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

รวม 6 โครงการ 302,660  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม (ต่อ)  

ที ่ โครงการ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ ห้วงเวลา 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

1 โครงการส่งเสริมพัฒนาคูณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 20,000 ส านักปลัด พ.ย. – ธ.ค. 63  
2 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ  

ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส  
20,000 ส านักปลัด มี.ค. 64  

รวม 2 โครงการ 40,000  
ที ่ โครงการ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ ห้วงเวลา 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัว

ชุมชน 
15,000 ส านักปลัด พ.ค. 64 

2 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรี 15,000 ส านักปลัด ม.ค. 64 
3 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน 15,000 ส านักปลัด ก.พ. 64  

รวม 3 โครงการ 45,000  
ที ่ โครงการ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ ห้วงเวลา 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
1 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน  20,000 ส านักปลัด พ.ค. 64 
2 โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา  3,000 ส านักปลัด ก.ค. 64 
3 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน  าด าหัวผู้สูงอายุ

ต าบลดงสุวรรณ  
40,000 ส านักปลัด เม.ย. 64  

4 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลดงสุวรรณ  20,000 ส านักปลัด เม.ย. , ก.ค. 64 
รวม 4 โครงการ 83,000  

รวมทั งสิ น  28  โครงการ 1,194,910  
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติ  
ที ่ โครงการ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ ห้วงเวลา 

แผนงานสาธารณสุข 
1 โครงการอบรมคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะมูลฝอยใน

ชุมชน 
30,000 กองสาธารณสุขฯ เม.ย. 64  

รวม 1 โครงการ 30,000  
ที ่ โครงการ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ ห้วงเวลา 

แผนงานการเกษตร 
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 

พระราชด าริฯ 
20,000 ส านักปลัด ก.ค 64 

รวม 1 โครงการ 20,000  
รวมทั งสิ น 2 โครงการ 50,000  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
ที ่ โครงการ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ ห้วงเวลา 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
1 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า 15,000 ส านักปลัด ม.ค. – ก.พ. 64  
2 โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลส าคัญ 15,000 ส านักปลัด ธ.ค. 63 เม.ย. 64 
3 โครงการอบรมฝึกซ้อมและทบทวนแผนป้องกันภัย 20,000 ส านักปลัด ส.ค. 64  
4 ก่อสร้างแนวกันไฟป่า 30,000 ส านักปลัด ก.พ. 64  

รวม 4 โครงการ 80,000  
ที ่ โครงการ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ ห้วงเวลา 

แผนงานสาธารณสุข 
1 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 15,000 กองสาธารณสุขฯ มิ.ย. 64 

รวม 1 โครงการ 15,000  
รวมทั งสิ น 5 โครงการ 95,000  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ที ่ โครงการ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ ห้วงเวลา 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  
1 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  80,000 ส านักปลัด ต.ค. 63 – ก.ย. 64 
2 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั ง  400,000 ส านักปลัด ต.ค. 63 – ก.ย. 64  
3 โครงการ อบต. สัญจรพบประชาชน 20,000 ส านักปลัด มี.ค. 64 
4 โครงการจัดนิทรรศการงานวันดอกค าใต้งาม 35,000 ส านักปลัด ก.พ. 64 
5 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่

ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
15,000 ส านักปลัด ก.ค. 64  

6 โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผน
ชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น 

20,000 ส านักปลัด ม.ค. 64  

7 โครงการรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล 10,000 ส านักปลัด ส.ค. 64 
8 โครงการวันท้องถิ่นไทย 5,000 ส านักปลัด มี.ค. 64 
9 โครงการส่งเสริมความปรองดองและสมานฉันท์ของคนใน

ชาติ 
15,000 ส านักปลัด ก.ค. 64 

10 โครงการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

12,000 ส านักปลัด ต.ค. 63 – ธ.ค. 63 

11 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
การให้บริการประชาชน  

20,000 ส านักปลัด มี.ค. 64 

12 โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายเบื องต้น 10,000 ส านักปลัด ก.ค. 64 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (ต่อ)  
ที ่ โครงการ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ ห้วงเวลา 
13 โครงการจ้างส ารวจและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน 
50,000 กองคลัง ธ.ค. 63 – ก.ย. 64 

14 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนที่ร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื อจัดจ้าง 

15,000 กองคลัง 
 

ธ.ค. 63 – ก.ย. 64 

15 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 5,000 กองคลัง ธ.ค. 63 – ก.ย. 64 
16 โครงการจัดตั งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
16,000 ส านักปลัด ต.ค. 63 – ก.ย. 64  

รวม 16 โครงการ 728,000  
ที ่ โครงการ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ ห้วงเวลา 

แผนงานงบกลาง 
1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 100,000 ส านักปลัด 

กองคลัง 
ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000 ส านักปลัด 
กองคลัง 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

3 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 50,000 ส านักปลัด 
กองคลัง 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

4 เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,663,600 ส านักปลัด 
กองคลัง 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

5 เบี ยยังชีพคนพิการ 4,012,800 ส านักปลัด 
กองคลัง 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

6 เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 300,000 ส านักปลัด 
กองคลัง 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

7 ส ารองจ่าย 300,000 ส านักปลัด 
กองคลัง 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

8 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 87,000 ส านักปลัด 
กองคลัง 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

9 เงินช่วยพิเศษ 50,000 ส านักปลัด 
กองคลัง 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

10 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.)  

174,363 ส านักปลัด 
กองคลัง 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

รวม 10 โครงการ 14,742,763  
รวมทั งสิ น 26  โครงการ 15,470,763  

รวมทุกยุทธศาสตร์  จ านวน     72   โครงการ 17,910,673  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (ครุภัณฑ์)  
ที ่ โครงการ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ ห้วงเวลา 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  
1 เก้าอี บุนวม จ านวน 50 ตัว 32,500 ส านักปลัด ม.ค. 64 – ก.ย. 64 
2 เก้าอี ส านักงาน จ านวน 1 ตัว 2,000 ส านักปลัด ม.ค. 64 – ก.ย. 64 
3 เครื่องโทรศัพท์ จ านวน 3 เครื่อง  6,000 ส านักปลัด ม.ค. 64 – ก.ย. 64 
4 เครื่องปรับอากาศ จ านวน 1 เครื่อง  36,000 ส านักปลัด ม.ค. 64 – ก.ย. 64 
5 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส จ านวน 4 หลัง 22,000 ส านักปลัด ม.ค. 64 – ก.ย. 64 
6 ตู้เอกสารโล่งสูง จ านวน 2 หลัง 8,000 ส านักปลัด ม.ค. 64 – ก.ย. 64 
7 โต๊ะพับโฟเมก้า จ านวน 20 ตัว  30,000 ส านักปลัด ม.ค. 64 – ก.ย. 64 
8 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั ง 38,000 ส านักปลัด ม.ค. 64 – ก.ย. 64 
9 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก ( Inkjet )

จ านวน 1 เครื่อง 
7,500 ส านักปลัด ต.ค. 63 – ธ.ค. 63 

10 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) จ านวน 2 เครื่อง  

8,600 ส านักปลัด ต.ค. 63 – ธ.ค. 63 

11 เก้าอี ส านักงาน จ านวน 3 ตัว 6,000 กองคลัง ม.ค. 64 – ก.ย. 64 
12 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส จ านวน 3 หลัง 16,500 กองคลัง ม.ค. 64 – ก.ย. 64 
13 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก ( Inkjet )

จ านวน 1 เครื่อง 
7,500 กองคลัง ต.ค. 63 – ธ.ค. 63 

14 เครื่องพิมพ์เช็ค จ านวน 1 เครื่อง  32,000 กองคลัง ต.ค. 63 – ก.ย. 64 
รวม 14 รายการ 252,600  

ที ่ โครงการ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ ห้วงเวลา 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 

1 รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จ านวน 1 คัน 1,000,000 ส านักปลัด ม.ค. 64 – ก.ย. 64 
รวม 1 รายการ 1,000,000  

ที ่ โครงการ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ ห้วงเวลา 
แผนงานการศึกษา 

1 เก้าอี ส านักงาน จ านวน 4 ตัว 8,000 ส านักปลัด ม.ค. 64 – ก.ย. 64 
2 พัดลมโคจรติดผนัง 18 นิ ว จ านวน 9 ตัว 13,500 ส านักปลัด ต.ค. 63 – ธ.ค. 63 
3 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก ( Inkjet )

จ านวน 2 เครื่อง 
15,000 ส านักปลัด ต.ค. 63 – ธ.ค. 63 

รวม 3 รายการ 36,500  
ที ่ โครงการ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ ห้วงเวลา 

แผนงานสาธารณสุข 
1 เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ จ านวน 2 เครื่อง  5,000 กองสาธารณสุขฯ ม.ค. 64 – ก.ย. 64 
2 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด จ านวน 2 เครื่อง  5,000 กองสาธารณสุขฯ ม.ค. 64 – ก.ย. 64 

รวม 2 รายการ  10,000  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (ครุภัณฑ์)  (ต่อ) 
ที ่ โครงการ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ ห้วงเวลา 

แผนงานเคหะและชุมชน  
1 ตู้ท าน  าเย็นพลาสติกถังคว่ า จ านวน 1 ตู้ 4,000 กองช่าง ม.ค. 64 – ก.ย. 64 
2 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส จ านวน 1 หลัง 5,500 กองช่าง ม.ค. 64 – ก.ย. 64 
3 กล้องถ่ายรูปดิจดตอล จ านวน 1 เครื่อง  7,000 กองช่าง ม.ค. 64 – ก.ย. 64 
4 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 30,000 กองช่าง ต.ค. 63 – ธ.ค. 63 
5 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก ( Inkjet )

จ านวน 1 เครื่อง 
7,500 กองช่าง ต.ค. 63 – ธ.ค. 63 

6 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) ส าหรับกระดาษ A3  

7,500 กองช่าง ต.ค. 63 – ธ.ค. 63 

รวม 6 รายการ 61,500  
รวมทั้งสิ้น 26 รายการ 1,360,600  

รวมทุกยุทธศาสตร์ 19,271,273  
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ส่วนที่  1  บทน ำ 

1.1  บทน ำ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2560  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญกับ

การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย  
การปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอ านาจหน้าที่ของตนเอง
โดยเฉพาะ  นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่การปกครองส่วน
ท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพ่ือให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางขึ้น  ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะ
พ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแผนที่ก าหนดยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา 
ในช่วง 5 ปี (2561 – 2565)  และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดท างบประมาณประจ าปี   เนื่องจากมี
ลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี โดย
ครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนขององค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุดที่ มท 0810.3/ว0600 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ โดยคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงสุวรรณ จึงได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2564 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ ขึ้นและเพ่ือก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการท างานเกี่ยวกับหน่วยงานอ่ืนๆ  รวมทั้งการจ าแนก
รายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ มุ่งหวังว่า
แผนการด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการน า
แผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 1.2 วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้นเพ่ือให้
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 
 2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 3. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมี
ที่มาจาก 
  3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
  3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกิดจากการจ่ายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวม
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะ
การด าเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มี
ความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจาก
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที ่
  
 1.3 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ข้อ 4 ได้ก าหนดให้จัดท าแผนการด าเนินงานตามข้อ 26 และ ข้อ 27 ว่า การจัดท าแผนการด าเนินงาน
ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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 3. แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจาก
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น 
  
 1.4 ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

1. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น 

2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 

3.  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  ทราบถึงจ านวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5.  สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบล    

ดงสุวรรณ  
6.  สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆตาม 

งบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 ได้อย่างถูกต้อง 
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ส่วนที่ 2 บัญชี
โครงกำร/กิจกรรม 
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ส่วนที่ 2 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 
 องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/

กิจกรรม/งบประมาณโดยน าเสนอ ดังนี้ 
 2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 
  แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการ

ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

  การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์  
แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด จ านวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ
และเม่ือลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย  

  การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 

 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 
   แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล าดับที่/
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 



บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ แบบ ผด.01  
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงสุวรรณ 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวน 
โครงกำรที่ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยด ำเนินกำร 

ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 11 11.22 1,100,000 5.71 กองช่าง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม การศึกษา
และวัฒนธรรม 

28 28.57 1,194,910 6.20 ส านักปลัด 
กองสาธาณสุขฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการ
สิ่งแวดล้อม  

2 2.04 50,000 0.26 ส านักปลัด 
กองสาธาณสุขฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความมั่นคงและความสงบ
เรียบร้อย 

5 5.10 95,000 0.49 ส านักปลัด 
กองสาธาณสุขฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 

52 53.06 16,831,363 87.34 ส านักปลัด 
กองคลัง 

รวมทั้งสิ้น 98 100.00 19,271,273 100.00  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.02  
แผนด าเนินการประจ าปี  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ  
1. แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 22 หมู่ที่ 5  
ต.ดงสุวรรณ 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
56.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 169.50 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง 

100,000 หมู่ที่ 5 
ต.ดงสุวรรณ 

กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 8 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
56.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 168.00 ตารางเมตร มีไหล่ทาง  

100,000 หมู่ที่ 8  
ต.ดงสุวรรณ 

กองช่าง             

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายข้างวัดสัน
ป่าสัก ซอย 3 หมู่ที่ 10  

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 168.00 ตารางเมตร มีไหล่ทาง  

100,000 หมู่ที่ 10  
ต.ดงสุวรรณ 

กองช่าง             

4 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. แบบ
ไม่มีฝาปิด ซอย 11  
หมู่ที่ 1  

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. แบบไม่มีฝาปิด 
ปากกว้าง 0.60 เมตร ก้นกว้าง 0.30 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาวรวม 
59.00 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 
41 ท่อน  

100,000 หมู่ที่ 1  
ต.ดงสุวรรณ 

กองช่าง             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.02  
แผนด าเนินการประจ าปี  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ  
1. แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

5 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. พร้อม
ฝาปิด ซอย 24 หมู่ที่ 9  

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด 
กว้าง 0.55 เมตร หนา 0.125 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.52 เมตร ยาว 42.50 เมตร  

100,000 หมู่ที่ 9 
ต.ดงสุวรรณ 

กองช่าง             

6 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. พร้อม
ฝาปิด หมู่ 11  

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด 
ขนาดกว้าง 0.55 เมตร หนา 0.125 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.52 เมตร ยาว 42.50 เมตร  

100,000 หมู่ที่ 11  
ต.ดงสุวรรณ 

กองช่าง             

7 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. พร้อม
วางท่อ คสล. ซอย 17 
หมู่ 4 ต.ดงสุวรรณ  

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมวางท่อ 
คสล. กว้าง 0.55 เมตร หนา 0.125 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.52 เมตร ยาว 38.50 เมตร และวาง
ท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.40 เมตร จ านวน 6 ท่อน 

100,000 หมู่ที ่4  
ต.ดงสุวรรณ 

กองช่าง             

8 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. แบบ
ไม่มีฝาปิด ซอย 14  
หมู่ที่ 2   

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. แบบไม่มีฝาปิด 
ปากกว้าง 0.65 เมตร ก้นกว้าง 0.30 เมตร
หนา 0.125 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาวรวม 
128.00 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 
12 ท่อน 

100,000 หมู่ที่ 2 
ต.ดงสุวรรณ 

กองช่าง             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.02  
แผนด าเนินการประจ าปี  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ  
1. แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก แบบไม่มีฝา
ปิดและวางท่อ คสล. 
หมู่ที่ 6 ซอย 30   

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. แบบมีฝาปิด 
และวางท่อ คสล. กว้าง 0.55 เมตร หนา 
0.125 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.52 เมตร ยาว 36.50 
เมตร และวางท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 12 
ท่อน 

100,000 หมู่ที่ 6 
ต.ดงสุวรรณ 

กองช่าง             

10 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก แบบไม่มีฝา
ปิด หมู่ที่ 3 (ซอย 12)   

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. แบบไม่มีฝาปิด 
ปากกว้าง 0.60 เมตร ก้นกว้าง 0.30 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาวรวม 
112.00 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. มอก ชั้น 3 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 
19 ท่อน  

100,000 หมู่ที่ 3 
ต.ดงสุวรรณ 

กองช่าง             

11 โครงการวางท่อระบาย
น้ า คสล. ซอย 37  
หมู่ที่ 7   

วางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก มอก. 
ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
จ านวน 46 ท่อน  

100,000 หมู่ที ่7 
ต.ดงสุวรรณ 

กองช่าง             

รวม 11 โครงการ 1,100,000  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.02  
แผนด าเนินการประจ าปี  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
1. แผนงานการศึกษา  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการจัดกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการจัด
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

5,000 อบต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด             

2 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ 

40,000 อบต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด             

3 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเด็กเล็กส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต. ดง
สุวรรณ 

171,500 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด 

อบต. ดงสุวรรณ 

ส านักปลัด             

4 แข่งขันกีฬาเยาวชนและ
นักเรียน (อุดหนุนโรงเรียน
บ้านดง) 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนและนักเรียน
(อุดหนุนโรงเรียนบ้านดง) 

30,000 โรงเรียนบ้านดง ส านักปลัด             

5 โครงการหนึ่งต าบลหนึ่ง
โรงเรียนคุณภาพ(โรงเรียน
บ้านดง) 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการหนึ่ง
ต าบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ(โรงเรียน
บ้านดง) 

20,000 โรงเรียนบ้านดง ส านักปลัด             

6 สนับสนุนอาหารกลางวัน 
(โรงเรียนบ้านดง) 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันนักเรียนในสังกัด สพฐ. 

320,000 โรงเรียนบ้านดง ส านักปลัด             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.02  
แผนด าเนินการประจ าปี  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม  
1. แผนงานการศึกษา  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

7 โครงการจัดหาสื่อการเรียน
การสอนส าหรับเด็กปฐมวัย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการ
สอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

59,500 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด 

อบต. ดงสุวรรณ 

ส านักปลัด             

8 โครงการจัดหาหนังสือเสริม
ประสบการณ์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดหา
หนังสือเสริมประสบการณ์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย  

5,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด 

อบต. ดงสุวรรณ 

ส านักปลัด             

9 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนส าหรับเด็กปฐมวัย 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนส าหรับเด็กปฐมวัย  

10,750 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด 

อบต. ดงสุวรรณ 

ส านักปลัด             

10 โครงการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา 

การศึกษา เพ่ือสนับสนุนเพิ่ม
ประสิทธิภาพของบุคลากรทาง
การศึกษา 

40,000 อบต. ดงสุวรรณ ส านักปลัด             

11 โครงการสนับสนุนการแข่งขัน
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการจัดโครงการ
สนับสนุนการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดง 

10,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด 

อบต. ดงสุวรรณ 

ส านักปลัด             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.02  
แผนด าเนินการประจ าปี  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม  
1. แผนงานการศึกษา  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

12 โครงการสนับสนุนค่า
เครื่องแบบนักเรียนส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

7,500 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด 

อบต. ดงสุวรรณ 

ส านักปลัด             

13 โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์
การเรียนส าหรับเด็กปฐมวัย 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

5,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด 

อบต. ดงสุวรรณ 

ส านักปลัด             

รวม 13 โครงการ 724,250  
 

 

 

 

 

 

 

- 20 - 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.02  
แผนด าเนินการประจ าปี  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม  
2. แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 อุดหนุนส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี 

ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์
และข้ึนทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

7,110 ต.ดงสุวรรณ กองสาธารณสุข             

2 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการ
จัดกิจกรรม/โครงการ
รณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 

15,000 ต.ดงสุวรรณ กองสาธารณสุข             

3 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
เอดส์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการ
จัดกิจกรรม/โครงการ
รณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคเอดส์  

10,000 ต.ดงสุวรรณ กองสาธารณสุข             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.02  
แผนด าเนินการประจ าปี  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
2. แผนงานสาธารณสุข  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการ
จัดโครงการส่งเสริมการออก
ก าลังกายเพ่ือสุขภาพ  

15,000 ต.ดงสุวรรณ กองสาธารณสุข             

5 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินการ
จัดซื้อวัดซีนและอุปกรณ์ใน
การฉีดเพ่ือป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

35,550 ต.ดงสุวรรณ กองสาธารณสุข             

6 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่บ้าน
ละ 20,000 บาท  
จ านวน 11 หมู่บ้าน 

220,000 ต.ดงสุวรรณ กองสาธารณสุข             

รวม 6 โครงการ 302,660  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.02  
แผนด าเนินการประจ าปี  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินกิจกรรม ตาม
โครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

20,000 ต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด             

2 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ คนพิการ  
ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินกิจกรรม เช่น การ
อบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คน
พิการ ผู้ยากไร้ ฯลฯ 

20,000 ต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด             

รวม 2 โครงการ 40,000  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.02  
แผนด าเนินการประจ าปี  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานศูนย์
พัฒนาครอบครัวชุมชน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินกิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมการด าเนินงานศูนย์
พัฒนาครอบครัวชุมชน 

15,000 ต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด             

2 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่ม
สตรี 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินกิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุ่มสตรี    

15,000 ต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด             

3 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
และเยาวชน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินกิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กและเยาวชน 

15,000 ต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด             

รวม 3 โครงการ 45,000  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.02  
แผนด าเนินการประจ าปี  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้
กลุ่มเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ  

20,000 ต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด             

2 โครงการงดเหล้า
เข้าพรรษา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงด
เหล้าเข้าพรรษา 

3,000 ต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด             

3 โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์ รดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุต าบลดงสุวรรณ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
งานประเพณีสงกรานต์ รดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุ 

40,000 ต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด             

4 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ต าบลดงสุวรรณ 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ต าบลดงสุวรรณ ในการจัดกิจกรรม
อนุรักษ์ ส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

20,000 ต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด             

รวม 4 โครงการ 83,000  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.02  
แผนด าเนินการประจ าปี  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการสิ่งแวดล้อม 
1. แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการอบรมคัดแยกขยะ
และลดปริมาณขยะมูล
ฝอยในชุมชน 

จัดกิจกรรมโครงการอบรมคัดแยกและลด
ปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน   

30,000 ต.ดงสุวรรณ กองสาธารณสุข             

รวม 1 โครงการ 30,000  
 

2. แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการอนุรักษ์ 
พันธุรกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ   

20,000 ต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด             

รวม 1 โครงการ 20,000  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.02  
แผนด าเนินการประจ าปี  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควันไฟป่า 

จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ปัญหาหมอกควัน 
ไฟป่า 

15,000 ต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด             

2 โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติภัย
ในช่วงเทศกาลส าคัญ 

จัดโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติภัย
ในช่วงเทศกาลส าคัญ 

15,000 ต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด             

3 โครงการอบรมฝึกซ้อมและ
ทบทวนแผนป้องกันภัย 

จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมและ
ทบทวนแผนป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 

20,000 ต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด             

4 ก่อสร้างแนวกันไฟป่า จัดโครงการก่อสร้างแนวกันไฟป่า 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 6 
กิโลเมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
24,000 ตร.ม. 

30,000 ต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด             

รวม 4 โครงการ 80,000  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.02  
แผนด าเนินการประจ าปี  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
2. แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

15,000 ต.ดงสุวรรณ กองสาธารณสุข             

รวม 1 โครงการ 15,000  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.02  
แผนด าเนินการประจ าปี  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ 

1)ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล      
2)ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น       
3)ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ งานรัฐพิธี วันส าคัญต่างๆ    

80,000 ต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด             

2 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป 400,000 ต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด             
3 โครงการ อบต. สัญจร

พบประชาชน 
จัดกิจกรรมโครงการ อบต. สัญจรพบ
ประชาชน  

20,000 ต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด             

4 โครงการจัดนิทรรศการ
งานวันดอกค าใต้งาม 

จัดกิจกรรมโครงการจัดนิทรรศการงานวัน
ดอกค าใต้งาม 

35,000 ต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด             

5 โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงสุวรรณ 

จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงสุวรรณ 

15,000               
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.02  
แผนด าเนินการประจ าปี  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

6 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
คุณภาพและบูรณาการแผน
ชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น 

จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพ
และบูรณาการแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

20,000 ต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด             

7 โครงการรู้เท่าทันสื่อและ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรู้เท่าทัน
สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล แก่เยาวชน
และประชาชน  

10,000 ต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด             

8 โครงการวันท้องถิ่นไทย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวัน
ท้องถิ่นไทย โดยจัดกิจกรรมวันท้องถิ่น
ไทย 

5,000 ต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด             

9 โครงการส่งเสริมความ
ปรองดองและสมานฉันท์ของ
คนในชาติ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม
ความปรองดองและสมานฉันท์ของคน
ในชาติ 

15,000 ต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด             

10 โครงการส ารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้รับบริการ
องค์การบริหารส่วนต าบลดง
สุวรรณ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ในการประเมินและ
สรุปผลการด าเนินงาน ความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้รับบริการองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

12,000 ต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.02  
แผนด าเนินการประจ าปี  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

11 โครงการอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ
ประชาชน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

20,000 ต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด             

12 โครงการอบรมเสริมสร้าง
ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรม
เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย
เบื้องต้น  

10,000 ต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด             

13 โครงการจ้างส ารวจและ
ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้าง
ส ารวจและปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน  

50,000 ต.ดงสุวรรณ กองคลัง             

14 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
แก่ประชาชนที่ร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนที่ร่วม
เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

15,000 ต.ดงสุวรรณ กองคลัง             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.02  
แผนด าเนินการประจ าปี  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

15 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการจัดโครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ การประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บ
รายได้ การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 

5,000 ต.ดงสุวรรณ กองคลัง             

16 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ
สนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

16,000 ต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด             

รวม 16 โครงการ 728,000  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.02  
แผนด าเนินการประจ าปี  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
2. แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมจังหวัดพะเยา 

100,000 อบต.ดงสุวรรณ ส านักปลดั กองคลัง             

2 เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทนตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

5,000 อบต.ดงสุวรรณ ส านักปลดั กองคลัง             

3 เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

50,000 อบต.ดงสุวรรณ ส านักปลดั กองคลัง             

4 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้อายุ  9,663,600 อบต.ดงสุวรรณ ส านักปลดั กองคลัง             
5 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ   4,012,800 อบต.ดงสุวรรณ ส านักปลดั กองคลัง             
6 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์   300,000 อบต.ดงสุวรรณ ส านักปลดั กองคลัง             
7 ส ารองจ่าย เพ่ือส ารองจ่ายเป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือใช้

จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน
หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวม 

300,000 อบต.ดงสุวรรณ ส านักปลดั กองคลัง             

8 เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ    

87,000 อบต.ดงสุวรรณ ส านักปลดั กองคลัง             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.02  
แผนด าเนินการประจ าปี  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
2. แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 เงินช่วยพิเศษ เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ  กรณี
พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง พนักงานครูทุกต าแหน่งเสียชีวิต
ระหว่างรับราชการ 

50,000 อบต.ดงสุวรรณ ส านักปลดั กองคลัง             

10 เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)    

174,363 อบต.ดงสุวรรณ ส านักปลดั กองคลัง             

รวม 10 โครงการ 14,742,763  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.02  
แผนด าเนินการประจ าปี  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
ครุภัณฑ์  

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 เก้าอ้ีบุนวม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีบุนวม 
จ านวน 50 ตัว ๆ ละ 650 บาท  
ตั้งราคาตามท้องตลาด 

32,500 อบต. 
ดงสุวรรณ 

ส านักปลัด             

2 เก้าอ้ีส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 
แบบมีล้อเลื่อน 1 ตัว ๆละ 2,000 บาท 
ตั้งราคาตามท้องตลาด 

2,000 อบต. 
ดงสุวรรณ 

ส านักปลัด             

3 เครื่องโทรศัพท์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์
ส านักงาน จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 
2,000 บาท ตั้งราคาตามท้องตลาด 

6,000 อบต. 
ดงสุวรรณ 

ส านักปลัด             

4 เครื่องปรับอากาศ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
26,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 
เครื่อง  

36,000 อบต. 
ดงสุวรรณ 

ส านักปลัด             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.02  
แผนด าเนินการประจ าปี  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
ครุภัณฑ์  

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

5 ตู้เหล็กบานเลื่อน
กระจกใส 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน
กระจกใส 4 ฟุต จ านวน 4 หลัง ๆ ละ 
5,500 บาท ตั้งราคาตามท้องตลาด 

22,000 อบต. 
ดงสุวรรณ 

ส านักปลัด             

6 ตู้เอกสารโล่งสูง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารโล่งสูง 
จ านวน 2 หลัง ๆ ละ 4,000 บาท 
ขนาดกว้าง 91.5 ลึก 45.7 สูง 183 
ซม. ผลิตจากแผ่นเหล็กรีดเย็น 
ตั้งราคาตามท้องตลาด 

8,000 อบต. 
ดงสุวรรณ 

ส านักปลัด             

7 โต๊ะพับโฟเมก้า เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับโฟเมก้า 
ขนาด 60X180X75 ซม. จ านวน 20 
ตัวๆ ละ 1,500 บาท ตั้งราคาตาม
ท้องตลาด 

30,000 อบต. 
ดงสุวรรณ 

ส านักปลัด             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.02  
แผนด าเนินการประจ าปี  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
ครุภัณฑ์  

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

8 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อมติดตั้ง  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จ านวน 
16 จุด  

38,000 อบต. 
ดงสุวรรณ 

ส านักปลัด             

9 เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จ านวน 1 
เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท  

7,500 อบต. 
ดงสุวรรณ 

ส านักปลัด             

10 เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
4,300 บาท 

8,600 อบต. 
ดงสุวรรณ 

ส านักปลัด             

11 เก้าอ้ีส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 
แบบมีล้อเลื่อน จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 
2,000 บาท ตั้งราคาตามท้องตลาด  

6,000 อบต. 
ดงสุวรรณ 

กองคลัง             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.02  
แผนด าเนินการประจ าปี  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
ครุภัณฑ์  

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

12 ตู้เหล็กบานเลื่อน
กระจกใส 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน
กระจกใส 4 ฟุต จ านวน 3 หลัง ๆ ละ 
5,500 บาท ตั้งราคาตามท้องตลาด 

16,500 อบต. 
ดงสุวรรณ 

กองคลัง             

13 เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จ านวน 1 
เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท  

7,500 อบต. 
ดงสุวรรณ 

กองคลัง             

14 เครื่องพิมพ์เช็ค เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค 
จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 32,000 บาท 
ตั้งราคาตามท้องตลาด  

32,000 อบต. 
ดงสุวรรณ 

กองคลัง             

รวม 14 รายการ 252,600  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.02  
แผนด าเนินการประจ าปี  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
ครุภัณฑ์  

2. แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 รถพยาบาลฉุกเฉิน  
(รถกระบะ)   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถพยาบาล
ฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 วัตต์ 

1,000,000 อบต. 
ดงสุวรรณ 

ส านักปลัด             

รวม 1 รายการ 1,000,000  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.02  
แผนด าเนินการประจ าปี  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
ครุภัณฑ์  

3. แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 เก้าอ้ีส านักงาน  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 
แบบมีล้อเลื่อน 4 ตัว ๆละ 2,000 บาท 
ตั้งราคาตามท้องตลาด 

8,000 อบต. 
ดงสุวรรณ 

ส านักปลัด             

2 พัดลมโคจรติดผนัง  
18 นิ้ว 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมโคจรติด
ผนัง 18 นิ้ว จ านวน 9 ตัว ๆ ละ 
1,500 บาท  

13,500 อบต. 
ดงสุวรรณ 

ส านักปลัด             

3 เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จ านวน 2 
เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท  

15,000 อบต. 
ดงสุวรรณ 

ส านักปลัด             

รวม 3 รายการ 36,500  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.02  
แผนด าเนินการประจ าปี  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
ครุภัณฑ์  

4. แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 เครื่องวัดความดัน
โลหิตอัตโนมัติ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดความ
ดันโลหิตอัตโนมัติ จ านวน 2 เครื่อง ๆ 
ละ 2,500 บาท ตั้งราคาตามท้องตลาด 

5,000 อบต. 
ดงสุวรรณ 

กองสาธารณสุขฯ             

2 เครื่องวัดอุณภูมิแบบ
อินฟาเรด 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณภูมิ
แบบอินฟาเรด จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
2,500 บาท ตั้งราคาตามท้องตลาด 

5,000 อบต. 
ดงสุวรรณ 

กองสาธารณสุขฯ             

รวม 2 รายการ 10,000  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.02  
แผนด าเนินการประจ าปี  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
ครุภัณฑ์  

5. แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 ตู้ท าน้ าเย็นพลาสติกถัง
คว่ า  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ ตู้
ท าน้ าเย็นพลาสติกถังคว่ า จ านวน 1 ตู้ 
ตั้งราคาตามท้องตลาด  

4,000 อบต. 
ดงสุวรรณ 

กองช่าง             

2 ตู้เหล็กบานเลื่อน
กระจกใส 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน
กระจกใส 4 ฟุต จ านวน 1 หลัง ๆ ละ 
5,500 บาท ตั้งราคาตามท้องตลาด 

5,500 อบต. 
ดงสุวรรณ 

กองช่าง             

3 กล้องถ่ายรูปดิจิตอล เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป
ดิจิตอลจ านวน 1 เครื่อง ตั้งราคาตาม
ท้องตลาด 

7,000 อบต. 
ดงสุวรรณ 

กองช่าง             

4 เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานประมวลผล  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)  

30,000 อบต. 
ดงสุวรรณ 

กองช่าง             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.02  
แผนด าเนินการประจ าปี  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
ครุภัณฑ์  

5. แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

5 เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จ านวน 1 
เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท  

7,500 อบต. 
ดงสุวรรณ 

กองช่าง             

6 เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) ส าหรับ
กระดาษ A3  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) ส าหรับกระดาษ A3 

7,500 อบต. 
ดงสุวรรณ 

กองช่าง             

รวม 6 รายการ 61,500  
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