
 
 

  

 
 

 
 
 
 

แผนการด าเนินงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา  56120 
โทรศัพท์   0-5442-5136   
โทรสาร    0-5442-5711 
  

 
 
 

 



 
 

  

ค ำน ำ 
 

  การจัดท าแผนการด าเนินงาน  ได้จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561  โดยแผนการ
ด าเนินงาน จะเป็นเอกสารท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา  งบประมาณ และห้วงระยะเวลาท่ี
ด าเนินการจริงในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ  ภายในปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ  รวมถึงหน่วยงานอื่นได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานท้ังทางด้านเศรษฐกิจ ด้าน
การพัฒนาสังคม การศึกษา วัฒนธรรม ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการส่ิงแวดล้อมเพื่อการ
ด ารงชีวิต  ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย  และส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้
แนวทางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดพะเยา  รวมท้ังเป็นเอกสารท่ีจะใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณต่อไป 
 
 
                   งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  

         ส านักงานปลัด   
                องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

           
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 
 

สำรบัญ 
 
                      หน้ำ 
ค ำน ำ                

สำรบัญ  

สรุปแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2565                   1        
        
ส่วนที่   1 แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี พ.ศ. 2565         8 

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

 
ส่วนที่  2 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม          12 

- บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ       
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ         
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 สรุป แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อบต.ดงสุวรรณ   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
ท่ี โครงการ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ ห้วงเวลา 

แผนงานเคหะและชุมชน 
1 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. แบบมีฝาปิด ซอย 6 

หมู่ท่ี 1  
120,000 กองช่าง  เม.ย. – มิ.ย. 65 

2 โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2  120,000 กองช่าง  ก.ค. – ก.ย. 65 
3 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3  120,000 กองช่าง  ก.ค. – ก.ย. 65 
4 โครงการก่อสร้างรางระบายน  าพร้อมฝาปิด ซอยหลังยุ้ง

ฉาง หมู่ท่ี 4 
120,000 กองช่าง  เม.ย. – มิ.ย. 65 

5 โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน  า ซอย 22 หมู่ท่ี 5  120,000 กองช่าง  เม.ย. – มิ.ย. 65 
6 โครงการวางท่อระบายน  าพร้อมบ่อพัก ซอย 30 หมู่ท่ี 6 120,000 กองช่าง  เม.ย. – มิ.ย. 65 
7 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. แบบมีฝาปิด ถนน

ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 
120,000 กองช่าง  ก.ค. – ก.ย. 65 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 8  120,000 กองช่าง  ม.ค. – มี.ค. 65 
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ท่ี 9 

ซอย 24  
120,000 กองช่าง  ม.ค. – มี.ค. 65 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้าง
วัดสันป่าสัก ซอย 3 หมู่ท่ี 10  

120,000 กองช่าง  ม.ค. – มี.ค. 65 

11 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. แบบมีฝาปิด สายใน 
หมู่ท่ี 11 (โครงการต่อเนื่อง)  

120,000 กองช่าง  ก.ค. – ก.ย. 65 

12 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย (เปล่ียนสายดรอป
วาย,ล าโพง) 

308,000 กองช่าง ม.ค. – มี.ค. 65 

รวม 12 โครงการ 1,628,000  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม  
ท่ี โครงการ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ ห้วงเวลา 

แผนงานการศึกษา 
1 โครงการจัดกิจกรรมสายใยรักจากลูกถึงแม่  5,000 ส านักปลัด ส.ค. 65 
2 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  20,000 ส านักปลัด ม.ค. 65 
3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 205,800 ส านักปลัด ต.ค. 64 – ก.ย. 65 

    เงินค่าสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต. ดงสุวรรณ  (40X21X245) 

4 ค่าอาหารเสริม (นม)  220,363 ส านักปลัด ต.ค. 64 – ก.ย. 65 
    4.1 ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด. สังกัด อบต.ดงสุวรรณ
(40X7.37X260) = 76,648 บาท 
    4.2 ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
โรงเรียนบ้านดง (75X7.37X260) =143,715 บาท  

5 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน (โรงเรียนบา้นดง) 10,000 ส านักปลัด ต.ค. 64 – ก.ย. 65 
6 โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ(โรงเรียนบ้านดง) 10,000 ส านักปลัด ต.ค. 64 – ก.ย. 65 
7 สนับสนุนอาหารกลางวัน (อุดหนุนโครงการอาหาร

กลางวันส าหรับเด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ. นักเรียน
โรงเรียนบ้านดง 75X21X200)  

315,000 ส านักปลัด ต.ค. 64 – ก.ย. 65 

8 โครงการจัดหาส่ือการเรียนการสอนส าหรับเด็กปฐมวัย 68,000 ส านักปลัด เม.ย. – พ.ค. 65 
9 โครงการจัดหาหนังสือเสริมประสบการณ์ส าหรับเด็ก

ปฐมวัย 
5,000 ส านักปลัด เม.ย. – พ.ค. 65 

10 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส าหรับเด็กปฐมวัย 10,750 ส านักปลัด เม.ย. – พ.ค. 65 
11 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  12,000 ส านักปลัด เม.ย. – พ.ค. 65 
12 โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนส าหรับเด็ก

ปฐมวัย 
7,500 ส านักปลัด เม.ย. – พ.ค. 65 

13 โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนส าหรับเด็กปฐมวัย 5,000 ส านักปลัด เม.ย. – พ.ค. 65 
รวม 13 โครงการ 894,413  

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม (ต่อ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ ห้วงเวลา 

แผนงานสาธารณสุข 
1 อุดหนุนส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ นทะเบียนสัตว์ตาม

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
(1,172X6)  

7,032 กองสาธารณสุขฯ มี.ค. – พ.ค. 65 

2 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 15,000 กองสาธารณสุขฯ พ.ค. – ก.ย. 65 
3 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
(1,172X30)  

35,160 กองสาธารณสุขฯ มี.ค. – พ.ค. 65 

4 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  

220,000 กองสาธารณสุขฯ เม.ย. – ก.ย. 65 

รวม 4 โครงการ 277,192  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม (ต่อ)  
ท่ี โครงการ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ ห้วงเวลา 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
1 โครงการส่งเสริมพัฒนาคูณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 15,000 ส านักปลัด มี.ค. – เม.ย. 65 
2 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ  

ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส  
15,000 ส านักปลัด พ.ค. – มิ.ย. 65  

รวม 2 โครงการ 30,000  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม (ต่อ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ ห้วงเวลา 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัว

ชุมชน 
15,000 ส านักปลัด พ.ค. – มิ.ย. 65 

2 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรี 15,000 ส านักปลัด ธ.ค. 64 – ม.ค. 65 
3 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน 15,000 ส านักปลัด ก.ค. – ส.ค. 65 

รวม 3 โครงการ 45,000  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม (ต่อ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ ห้วงเวลา 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
1 โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประชาชน/เยาวชน 

ต าบลดงสุวรรณ   
20,000 ส านักปลัด เม.ย. – มิ.ย. 65 

2 โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา  3,000 ส านักปลัด ก.ค. 65 
3 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน  าด าหัวผู้สูงอายุ

ต าบลดงสุวรรณ  
30,000 ส านักปลัด เม.ย. 65 

4 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลดงสุวรรณ  15,000 ส านักปลัด ก.ค. 65 
รวม 4 โครงการ 68,000  

รวมทั้งสิ้น  26  โครงการ 1,314,605  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติ  
ท่ี โครงการ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ ห้วงเวลา 

แผนงานสาธารณสุข 
1 โครงการรณรงค์คัดแยกและลดปริมาณขยะมูลฝอยใน

ชุมชน 
20,000 กองสาธารณสุขฯ ม.ค. – ก.ย. 65 

2 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า 15,000 กองสาธารณสุขฯ มิ.ย. – ก.ย. 65 
รวม 2 โครงการ 35,000  

แผนงานการเกษตร 
1 โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 

พระราชด าริฯ 
15,000 ส านักปลัด ส.ค. 65 

รวม 1 โครงการ 15,000  
รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ 50,000  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
ท่ี โครงการ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ ห้วงเวลา 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
1 โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไ้ขปัญหาหมอกควันไฟป่า 15,000 ส านักปลัด ก.พ. – มี.ค. 65 
2 โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลส าคัญ 15,000 ส านักปลัด ธ.ค. 64 – ม.ค. 65 
3 โครงการอบรมฝึกซ้อมและทบทวนแผนป้องกันภัย 20,000 ส านักปลัด ก.ย. 65 
4 โครงการก่อสร้างแนวกันไฟป่า 30,000 ส านักปลัด ม.ค. –ก.พ. 65 

รวม 4 โครงการ 80,000  
แผนงานสาธารณสุข 

1 โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 15,000 กองสาธารณสุขฯ มิ.ย. – ส.ค. 65 
รวม 1 โครงการ 15,000  

รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ 95,000  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ท่ี โครงการ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ ห้วงเวลา 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  
1 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  60,000 ส านักปลัด ต.ค. 64 – ก.ย. 65 
2 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั ง  

    2.1 ค่าใช้จ่ายประจ าศูนย์ประสานงานการเลือกตั ง
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 50,000 บาท 
    2.2 ค่าวัสดุในการจัดการเลือกตั งขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  จ านวน 100,000 บาท  
    2.3 ค่าใช้จ่ายประจ าศูนย์ประสานงานการเลือกตั ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น จ านวน 
250,000 บาท  

400,000 ส านักปลัด ต.ค. 64 – ธ.ค. 64 

3 โครงการ อบต. สัญจรพบประชาชน 15,000 ส านักปลัด ม.ค. – มี.ค. 65 
4 โครงการจัดนิทรรศการงานวันดอกค าใต้งาม 25,000 ส านักปลัด ก.พ.65 
5 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าท่ี

ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
15,000 ส านักปลัด เม.ย. – ก.ย. 65 

6 โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผน
ชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น 

15,000 ส านักปลัด ม.ค. – มี.ค. 65 

7 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น  

15,000 ส านักปลัด เม.ย. – ก.ย. 65 

8 โครงการรู้เท่าทันส่ือและเทคโนโลยีดิจิทัล 10,000 ส านักปลัด ก.ค. 65 
9 โครงการวันท้องถิ่นไทย 5,000 ส านักปลัด มี.ค.65 
10 โครงการส่งเสริมความปรองดองและสมานฉันท์ของคนใน

ชาติ 
10,000 ส านักปลัด ก.ค.65 

11 โครงการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

12,000 ส านักปลัด ก.ค. – ก.ย. 65 

12 โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายเบื องต้น 10,000 ส านักปลัด มิ.ย.65 
13 โครงการจ้างส ารวจและปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน 
60,000 กองคลัง พ.ค. – มิ.ย. 65 

14 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 5,000 กองคลัง ม.ค. – ก.พ. 65 
 รวม  14  โครงการ 657,000  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (ต่อ)  
ท่ี โครงการ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ ห้วงเวลา 

แผนงานงบกลาง 
1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 100,000 ส านักปลัด,กองคลัง ต.ค.64 – ก.ย. 65 
2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000 ส านักปลัด,กองคลัง ต.ค.64 – ก.ย. 65 
3 เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,937,200 ส านักปลัด,กองคลัง ต.ค.64 – ก.ย. 65 
4 เบี ยยังชีพคนพิการ 3,775,200 ส านักปลัด,กองคลัง ต.ค.64 – ก.ย. 65 
5 เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 300,000 ส านักปลัด,กองคลัง ต.ค.64 – ก.ย. 65 
6 เงินส ารองจ่าย 300,000 ส านักปลัด,กองคลัง ต.ค.64 – ก.ย. 65 
7 เงินช่วยพิเศษ 50,000 ส านักปลัด,กองคลัง ต.ค.64 – ก.ย. 65 
8 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

(กบท.) 
347,770 ส านักปลัด,กองคลัง ต.ค.64 – ก.ย. 65 

9 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 50,000 ส านักปลัด,กองคลัง ธ.ค.64 – ก.ย. 65 
10 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 88,000 ส านักปลัด,กองคลัง ต.ค.64 – ก.ย. 65 

รวม 10 โครงการ 14,953,170  
รวมทั้งสิ้น 24  โครงการ 15,610,170  

รวมทุกยุทธศาสตร์ จ านวน   70     โครงการ 18,697,775  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (ครุภัณฑ์)  
ท่ี โครงการ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ ห้วงเวลา 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  
1 เก้าอี บุนวม จ านวน 50 ตัว 32,500 ส านักปลัด ก.ค. – ก.ย. 65 
2 เก้าอี ส านักงาน จ านวน 2 ตัว 4,000 ส านักปลัด ก.ค. – ก.ย. 65 
3 เครื่องโทรศัพท์ จ านวน 2 เครื่อง  3,000 ส านักปลัด ก.ค. – ก.ย. 65 
4 เครื่องเล่น DVD/VCD/CD/USB จ านวน 1 เครื่อง  2,000 ส านักปลัด ก.ค. – ก.ย. 65 
5 ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจกใส จ านวน 1 หลัง 5,500 ส านักปลัด ก.ค. – ก.ย. 65 
6 โต๊ะพับโฟเมก้า จ านวน 10 ตัว 15,000 ส านักปลัด ก.ค. – ก.ย. 65 
7 เครื่องตัดหญ้า จ านวน 3 เครื่อง  33,000 ส านักปลัด ก.ค. – ก.ย. 65 
8 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จ านวน 2 เครื่อง  34,000 ส านักปลัด ก.ค. – ก.ย. 65 
9 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จ านวน 1 เครื่อง  4,300 ส านักปลัด ก.ค. – ก.ย. 65 
10 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเอตร์ XGA จ านวน 1 เครื่อง  27,000 ส านักปลัด ก.ค. – ก.ย. 65 
11 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบท่ี 1 จ านวน 1 เครื่อง  22,000 กองคลัง ม.ค. – มี.ค. 65 
12 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จ านวน 1 เครื่อง 7,500 กองคลัง ม.ค. – มี.ค. 65 

รวม 12 รายการ 189,800  
แผนงานรักษาความสงบภายใน 

1 รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จ านวน 1 คัน 1,070,000 ส านักปลัด ต.ค. 64 – ก.ย. 65 
รวม 1 รายการ 1,070,000  

แผนงานการศึกษา 
1 ชั นเก็บเอกสาร จ านวน 4 หลัง  1,560 ส านักปลัด ม.ค. – ก.ค. 65  
2 ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจกใส จ านวน 3 หลัง  16,500 ส านักปลัด ม.ค. – ก.ค. 65 
3 ตู้เอกสารโล่งสูง จ านวน 1 หลัง 5,900 ส านักปลัด ม.ค. – ก.ค. 65 
4 โต๊ะเขียนหนังสือพร้อมเก้าอี  จ านวน 1 ชุด  2,495 ส านักปลัด ม.ค. – ก.ค. 65 
5 โต๊ะท างานเหล็ก จ านวน 2 ตัว  11,000 ส านักปลัด ม.ค. – ก.ค. 65 

รวม 5 รายการ 37,455  
แผนงานสาธารณสุข 

1 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 1 หลัง 5,900 กองสาธารณสุขฯ ม.ค. – ก.ย. 65 
รวม 1 รายการ  5,900  

แผนงานเคหะและชุมชน 
1 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 1 หลัง 5,900 กองช่าง ม.ค. – มี.ค. 65 
2 เครื่องสูบน  าบาดาลแบบจมน  า ขนาด 1.5 แรง  60,000 กองช่าง ต.ค. 64 – ก.ย. 65 
3 เครื่องสูบน  าบาดาลแบบจมน  า ขนาด 2 แรง 60,000 กองช่าง ต.ค. 64 – ก.ย. 65 
4 เครื่องสูบน  ามอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5 แรง 1 เฟส 20,000 กองช่าง ต.ค. 64 – ก.ย. 65 
5 เครื่องสูบน  ามอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5 แรง 3 เฟส 40,000 กองช่าง ต.ค. 64 – ก.ย. 65 
6 เครื่องสูบน  ามอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 7.5 แรง 3 เฟส 30,000 กองช่าง ต.ค. 64 – ก.ย. 65 
7 ล าโพงฮอร์นเสียงตามสาย  30,000 กองช่าง ม.ค. – มี.ค. 65 
 รวม 7 รายการ 245,900   

รวมทั้งหมด 26 โครงการ  1,549,055  
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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 านาจหน้าท่ีของตนเอง
โดยเฉพาะ  นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่การปกครองส่วน
ท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพื่อให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางขึ้น  ซึ่งมิใช่มีหน้าท่ีบริการสาธารณะ
พื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ท้องถิ่น และเป็นองค์กรท่ีเปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแผนท่ีก าหนดยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา 
ในช่วง 5 ปี (2561 – 2565)  และเช่ือมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดท างบประมาณประจ าปี   เนื่องจากมี
ลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี โดย
ครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนขององค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ท่ีสุดท่ี มท 0810.3/ว0600 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ โดยคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงสุวรรณ จึงได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2565 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ ขึ้นและเพื่อก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงานของโครงการต่างๆท่ีได้รับการอนุมัติให้ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการท างานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ  รวมท้ังการจ าแนก
รายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวลผลเมื่อส้ิน
ปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ มุ่งหวังว่า
แผนการด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการน า
แผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 1.2 วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้นเพื่อให้
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 
 2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 3. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีด าเนินการใน
พื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ท่ีจะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมี
ท่ีมาจาก 
  3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
  3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ท่ีด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อื่นๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวม
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีมีลักษณะ
การด าเนินงานครอบคลุมพื้นท่ีหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีมี
ความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจาก
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
  3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นท่ี 
  
 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 าเนินการตามระเบียบนี้โดยมีข้ันตอนด าเนินการดังนี้ 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ท่ี
ด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ 
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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 3. แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจาก
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีต้องด าเนินการในพื้ นท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น 
  
 1.4 ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

1. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น 

2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 

3.  เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  ทราบถึงจ านวนงบประมาณท่ีต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5.  สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบล    

ดงสุวรรณ  
6.  สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆตาม 

งบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 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.2565 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการท่ีด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของโครงการท้ังหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

  การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์  
แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการท่ีด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการ
ท้ังหมด จ านวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ
และเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย  

  การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมท้ังหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของ
โครงการท้ังหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 

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

งบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล าดับท่ี/
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานท่ีด าเนินการ/หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปส้ินสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 



บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ แบบ ผด.01  
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงสุวรรณ 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวน 
โครงกำรที่ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยด ำเนินกำร 

ยุทธศาสตร์ท่ี  1  พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 12 12.50 1,628,000 8.04 กองช่าง 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาสังคม การศึกษา
และวัฒนธรรม 

26 27.08 1,314,605 6.49 ส านักปลัด 
กองสาธาณสุขฯ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม  

3 3.13 50,000 0.25 ส านักปลัด 
กองสาธาณสุขฯ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ความมั่นคงและความสงบ
เรียบร้อย 

5 5.21 95,000 0.47 ส านักปลัด 
กองสาธาณสุขฯ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การส่งเสริมการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 

50 52.08 17,159,225 84.75 ส านักปลัด 
กองคลัง 

รวมทั้งสิ้น 96 100.00 20,246,830 100.00  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.02  
แผนด าเนินการประจ าปี  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ  
1. แผนงานเคหะและชุมชน  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน  า คสล. แบบมี
ฝาปิด ซอย 6 หมู่ท่ี 1 

รางระบายน  า คสล. แบบมีฝาปิด ซอย 6 หมู่
ท่ี 1 กว้าง 0.55 เมตร หนา 0.125 เมตร ลึก
เฉล่ีย 0.52 เมตร ยาว 47.50 เมตร   
พิกัดเริ่มต้น X 610261 Y 2126807  
      สิ นสุด X 610311 Y 2126804  
ตามแบบแปลนและประมาณการราคา
ก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลดง
สุวรรณ 

120,000 หมู่ท่ี 1 
บ้านสันป่าจี ใต้ 
ต าบลดงสุวรรณ 

กองช่าง             

2 โครงการซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 2 

โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 
2 พิกัด X 610830 Y 2127383  
ตามแบบแปลนและประมาณการราคา
ก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลดง
สุวรรณ 

120,000 หมู่ท่ี 2  
บ้านสันป่าจี เหนือ 
ต าบลดงสุวรรณ 

กองช่าง             

3 โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 3 

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 พิกัด X 
610798 Y 2127700  ตามแบบแปลนและ
ประมาณการราคาก่อสร้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

120,000 หมู่ท่ี 3 
บ้านดง 

ต าบลดงสุวรรณ 

กองช่าง             

 

- 15 – 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.02  
แผนด าเนินการประจ าปี  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ  
1. แผนงานเคหะและชุมชน  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

4 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน  าพร้อมฝาปิด 
ซอยหลังยุ้งฉาง หมู่ท่ี 4 

รางระบายน  าพร้อมฝาปิด ซอยหลังยุ้งฉาง หมู่
ท่ี 4 กว้าง 0.55 เมตร หนา 0.125 เมตร ลึก
เฉล่ีย 0.52 เมตร ยาว 46.00 เมตร  พิกัด
เ ริ่ ม ต้ น  X 609946 Y 2127814 สิ น สุ ด  X 
609983 Y 2127811 ตามแบบแปลนและ
ประมาณการราคาก่อสร้ างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

120,000 หมู่ท่ี 4  
บ้านดงใหม ่

ต าบลดงสุวรรณ 

กองช่าง             

5 โครงการก่อสร้างฝาปิด
รางระบายน  า ซอย 22 
หมู่ท่ี 5 

ฝาปิดรางระบายน  า ซอย 22 หมู่ท่ี 5  ฝาปิด
รางระบายน  า คสล. กว้าง 0.40 เมตร ยาว 
0.80 เมตร หนา 0.10 เมตร จ านวน 460 ฝา 
พิกัดเริ่มต้น X 610128 Y 2128236 สิ นสุด 
X 610327  Y 2128264 ตามแบบแปลนและ
ประมาณการราคาก่อสร้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

120,000 หมู่ท่ี 5  
บ้านห้วยโป่ง 

ต าบลดงสุวรรณ 

กองช่าง             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.02  
แผนด าเนินการประจ าปี  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ  
1. แผนงานเคหะและชุมชน  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

6 โครงการวางท่อระบาย
น  าพร้อมบ่อพัก ซอย 
30 หมู่ท่ี 6 

วางท่อระบายน  าพร้อมบ่อพัก ซอย 30 หมู่ท่ี 
6 ท่อ คสล.  มอก. ชั น  3 ขนาดเส้น ผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 100 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก จ านวน 8 จุด  X 609903  Y 
2129540  สิ นสุด X 609815  Y 2129508 
ตามแบบแปลนและประมาณการราคา
ก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลดง
สุวรรณ 

120,000 หมู่ท่ี 6  
บ้านกองแล  

ต าบลดงสุวรรณ 

กองช่าง             

7 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน  า คสล. แบบมี
ฝาปิด ถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 

รางระบายน  า คสล. แบบมีฝาปิด ถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 7  กว้าง 0.55 เมตร หนา 
0.125 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.52 เมตร ยาว 47.50 
เมตร  พิกัดเริ่มต้น X 607707 Y 2129889 
สิ นสุด X 607722 Y 2129936 ตามแบบ
แปลนและประมาณการราคาก่อสร้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

120,000 หมู่ท่ี 7  
บ้านห้วยดอกเข็ม 
ต าบลดงสุวรรณ 

กองช่าง             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.02  
แผนด าเนินการประจ าปี  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ  
1. แผนงานเคหะและชุมชน  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

8 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 8 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8  
(ช่วงที่ 1) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 168.00 ตร.ม. 
(ช่วงที่ 2) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 
0.045 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 135.00 ตร.ม.  
ไม่มีไหล่ทาง พิกัดช่วงที่ 1 เริ่มต้น X 610325  
Y 2127770 สิ นสุด X 610332  Y 2127715 
พิกัดช่วงที่ 2 เริ่มต้น X 610380 Y 2127906  
สิ นสุด X 610385  Y 2127948 
ตามแบบแปลนและประมาณราคาก่อสร้างขององค์
กริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

120,000 หมู่ท่ี 8  
บ้านดงหลวง 

ต าบลดงสุวรรณ 

กองช่าง             

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) หมู่ท่ี 9 ซอย 
24 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 9 
ซอย 24  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตาราง
เมตร มีไหล่ทาง พิกัดเริ่มต้น   X 609651  
Y 2128720 สิ นสุด X 609602 Y 2128725  
ตามแบบแปลนและประมาณการราคาก่อสร้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

120,000 หมู่ท่ี 9 
บ้านดงครก 

ต าบลดงสุวรรณ 

กองช่าง             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.02  
แผนด าเนินการประจ าปี  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ  
1. แผนงานเคหะและชุมชน  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

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

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย
ข้างวัดสันป่าสัก ซอย 3 หมู่ท่ี 10 กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร มีไหล่
ทาง  พิ กั ด เ ริ่ ม ต้น  X 609843 Y 2126098 
สิ น สุ ด  X 609789  Y 2126103 ต ามแบบ
แปลนและประมาณการราคาก่อสร้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

120,000 หมู่ท่ี 10  
บ้านสันป่าสัก 

ต าบลดงสุวรรณ 

กองช่าง 
 

            

11 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน  า คสล. แบบมี
ฝาปิด สายใน หมู่ท่ี 11 
(โครงการต่อเนื่อง) 

ก่อสร้างรางระบายน  า คสล. แบบมีฝาปิด 
สายใน หมู่ท่ี 11 (โครงการต่อเนื่อง)  กว้าง 
0.55 เมตร หนา 0.125 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.52 
เมตร ยาว 47.50 เมตร  พิกัดเริ่มต้น X 
608398 Y 2129826 สิ น สุ ด  X 608354 Y 
2129833 ตามแบบแปลนและประมาณการ
ราคาก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดงสุวรรณ 

120,000 หมู่ท่ี 11  
บ้านสันติธรรม 
ต าบลดงสุวรรณ 

กองช่าง             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.02  
แผนด าเนินการประจ าปี  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ  
1. แผนงานเคหะและชุมชน  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

12 โครงการปรับปรุง
ระบบเสียงตามสาย 
(เปล่ียนสายดรอปวาย
,ล าโพง) 

ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย (เปล่ียนสายดร
อปวาย, ล าโพง) หมู่ท่ี 1 - 11 ต าบลดงสุวรรณ 
ตามแบบแปลนและประมาณการราคา
ก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลดง
สุวรรณ   

308,000 หมู่ท่ี 1 -11  
ต าบลดงสุวรรณ 

กองช่าง              

รวม 12       โครงการ 1,628,000  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.02  
แผนด าเนินการประจ าปี  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
1. แผนงานการศึกษา  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการจัดกิจกรรมสายใยรัก
จากลูกถึงแม่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการจัด
กิจกรรมสายใยรักจากลูกถึงแม่ 

5,000 อบต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด             

2 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ 

20,000 อบต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด             

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา  

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเด็กเล็กส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต. ดง
สุวรรณ 

205,800 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด 

อบต. ดงสุวรรณ 

ส านักปลัด             

4 ค่าอาหารเสริม (นม)  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ศพด.
ในสังกัด อบต.ดงสุวรรณ และ 
โรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านดง 

220,363 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด 

อบต. ดงสุวรรณ 
โรงเรียนบ้านดง 

ส านักปลัด             

5 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียน (โรงเรียนบ้านดง) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 
(โรงเรียนบ้านดง) 

10,000 โรงเรียนบ้านดง ส านักปลัด             

6 โครงการหนึ่งต าบลหนึ่ง
โรงเรียนคุณภาพ(โรงเรียน
บ้านดง) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการหนึ่ง
ต าบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ(โรงเรียน
บ้านดง) 

10,000 โรงเรียนบ้านดง ส านักปลัด             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.02  
แผนด าเนินการประจ าปี  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม  
1. แผนงานการศึกษา  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

7 สนับสนุนอาหารกลางวัน 
(อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กนัดเรียนในสังกัด 
สพฐ. นักเรียนโรงเรียนบ้านดง)  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันส าหรับเด็กนัดเรียน
ในสังกัด สพฐ. นักเรียนโรงเรียน
บ้านดง 

315,000 โรงเรียนบ้านดง ส านักปลัด             

8 โครงการจัดหาส่ือการเรียนการ
สอนส าหรับเด็กปฐมวัย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการ
สอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

68,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด 

อบต. ดงสุวรรณ 

ส านักปลัด             

9 โครงการจัดหาหนังสือเสริม
ประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดหาหนังสือเสริมประสบการณ์
ส าหรับเด็กปฐมวัย  

5,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด 

อบต. ดงสุวรรณ 

ส านักปลัด             

10 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนส าหรับเด็ก
ปฐมวัย  

10,750 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด 

อบต. ดงสุวรรณ 

ส านักปลัด             

11 โครงการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา 

การศึกษา เพื่อสนับสนุนเพิ่ม
ประสิทธิภาพของบุคลากรทาง
การศึกษา 

12,000 อบต. ดงสุวรรณ ส านักปลัด             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.02  
แผนด าเนินการประจ าปี  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม  
1. แผนงานการศึกษา  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

12 โครงการสนับสนุนค่า
เครื่องแบบนักเรียนส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

7,500 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด 

อบต. ดงสุวรรณ 

ส านักปลัด             

13 โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์
การเรียนส าหรับเด็กปฐมวัย 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

5,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด 

อบต. ดงสุวรรณ 

ส านักปลัด             

รวม 13 โครงการ 894,413  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.02  
แผนด าเนินการประจ าปี  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม  
2. แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 อุดหนุนส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี 

ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์
และขึ นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

7,032 ต.ดงสุวรรณ กองสาธารณสุข             

2 โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการ
จัดกิจกรรม/โครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

15,000 ต.ดงสุวรรณ กองสาธารณสุข             

3 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการ
จัดกิจกรรม/โครงการ
รณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 

15,000 ต.ดงสุวรรณ กองสาธารณสุข             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.02  
แผนด าเนินการประจ าปี  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
2. แผนงานสาธารณสุข  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

4 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินการ
จัดซื อวัดซีนและอุปกรณ์ใน
การฉีดเพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

35,160 ต.ดงสุวรรณ กองสาธารณสุข             

5 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

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

220,000 ต.ดงสุวรรณ กองสาธารณสุข             

รวม 5 โครงการ 292,192  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.02  
แผนด าเนินการประจ าปี  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินกิจกรรม ตาม
โครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

15,000 ต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด             

2 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ คนพิการ  
ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินกิจกรรม เช่น การ
อบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คน
พิการ ผู้ยากไร้ ฯลฯ 

15,000 ต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด             

รวม 2 โครงการ 30,000  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.02  
แผนด าเนินการประจ าปี  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานศูนย์
พัฒนาครอบครัวชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินกิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมการด าเนินงานศูนย์
พัฒนาครอบครัวชุมชน 

15,000 ต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด             

2 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่ม
สตรี 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินกิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุ่มสตรี    

15,000 ต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด             

3 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
และเยาวชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
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  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬาประชาชน/
เยาวชน ต าบลดงสุวรรณ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้
กลุ่มเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ  

20,000 ต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด             

2 โครงการงดเหล้า
เข้าพรรษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงด
เหล้าเข้าพรรษา 

3,000 ต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด             

3 โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์ รดน  าด าหัว
ผู้สูงอายุต าบลดงสุวรรณ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
งานประเพณีสงกรานต์ รดน  าด าหัว
ผู้สูงอายุ 

30,000 ต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด             

4 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ต าบลดงสุวรรณ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ต าบลดงสุวรรณ ในการจัดกิจกรรม
อนุรักษ ์ส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

15,000 ต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด             

รวม 4 โครงการ 68,000  
รวมทุกแผนงาน    27     โครงการ 1,329,605  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.02  
แผนด าเนินการประจ าปี  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการสิ่งแวดล้อม 
1. แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการอบรมคัดแยกขยะ
และลดปริมาณขยะมูล
ฝอยในชุมชน 

จัดกิจกรรมโครงการอบรมคัดแยกและลด
ปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน   

20,000 ต.ดงสุวรรณ กองสาธารณสุข             

2 โครงการอนุรักษ ์
ทรัพยากรป่า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า 

15,000 ต.ดงสุวรรณ กองสาธารณสุข             

รวม 2 โครงการ 35,000  
 

2. แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
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 โครงการอนุรักษ ์
พันธุรกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ   

15,000 ต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด             

รวม 1 โครงการ 15,000  
รวมทุกแผนงาน    3     โครงการ 50,000  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.02  
แผนด าเนินการประจ าปี  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไ้ข
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 โครงการก่อสร้างแนวกันไฟป่า จัดโครงการก่อสร้างแนวกันไฟป่า 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 6 
กิโลเมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
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  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
2. แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด 

จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

15,000 ต.ดงสุวรรณ กองสาธารณสุข             

รวม 1 โครงการ 15,000  
รวมทุกแผนงาน    5     โครงการ 95,000  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.02  
แผนด าเนินการประจ าปี  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ 

1)ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล      
2)ค่าเลี ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น       
3)ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ งานรัฐพิธี วันส าคัญต่างๆ    

60,000 ต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด             

2 ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั ง 

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั ง 
    1) ค่าใช้จ่ายประจ าศูนย์ประสานงานการ
เลือกตั งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 50,000 บาท 
    2) ค่าวัสดุในการจัดการเลือกตั งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 100,000 บาท  
    3) ค่าใช้จ่ายประจ าศูนย์ประสานงานการ
เลือกตั งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น จ านวน 250,000 บาท 

400,000 ต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด             

3 โครงการ อบต. 
สัญจรพบประชาชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต. สัญจร
พบประชาชน  

15,000 ต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.02  
แผนด าเนินการประจ าปี  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

4 โครงการจัดนิทรรศการงานวัน
ดอกค าใต้งาม 

จัดกิจกรรมโครงการจัดนิทรรศการงาน
วันดอกค าใต้งาม 

25,000 ต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด             

5 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงสุวรรณ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงสุวรรณ 

15,000 ต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด             

6 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
คุณภาพและบูรณาการแผน
ชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพและบูรณาการ
แผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น 

15,000 ต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด             

7 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น 

15,000 ต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด             

8 โครงการรู้เท่าทันส่ือและ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรู้เท่าทัน
ส่ือและเทคโนโลยีดิจิทัล แก่เยาวชน
และประชาชน  

10,000 ต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.02  
แผนด าเนินการประจ าปี  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

9 โครงการวันท้องถิ่นไทย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวัน
ท้องถิ่นไทย โดยจัดกิจกรรมวันท้องถิ่น
ไทย 

5,000 ต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด             

10 โครงการส่งเสริมความ
ปรองดองและสมานฉันท์ของ
คนในชาติ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม
ความปรองดองและสมานฉันท์ของคน
ในชาติ 

10,000 ต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด             

11 โครงการส ารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้รับบริการ
องค์การบริหารส่วนต าบลดง
สุวรรณ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ในการประเมินและ
สรุปผลการด าเนินงาน ความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้รับบริการองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

12,000 ต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด             

12 โครงการอบรมเสริมสร้าง
ความรู้ด้านกฎหมายเบื องต้น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรม
เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย
เบื องต้น  

10,000 ต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.02  
แผนด าเนินการประจ าปี  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

13 โครงการจ้างส ารวจและ
ปรับปรุงแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้าง
ส ารวจและปรับปรุงแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน  

60,000 ต.ดงสุวรรณ กองคลัง             

14 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 

5,000 ต.ดงสุวรรณ กองคลัง             

รวม 14 โครงการ 657,000  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.02  
แผนด าเนินการประจ าปี  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
2. แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมจังหวัดพะเยา 

100,000 อบต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด กองคลัง             

2 เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทนตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

5,000 อบต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด กองคลัง             

3 เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นเบี ยยังชีพให้แก่ผู้อายุ  9,937,200 อบต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด กองคลัง             
4 เบี ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นเบี ยยังชีพให้แก่คนพิการ   3,775,200 อบต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด กองคลัง             
5 เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นเบี ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์   300,000 อบต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด กองคลัง             
6 เงินส ารองจ่าย เพื่อส ารองจ่ายเป็นรายจ่ายท่ีตั งไว้เพื่อใช้

จ่ายกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ น
หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวม 

300,000 อบต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด กองคลัง             

7 เงินช่วยพิเศษ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ  กรณี
พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง พนักงานครูทุกต าแหน่งเสียชีวิต
ระหว่างรับราชการ 

50,000 อบต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด 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 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
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 เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

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

347,770 อบต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด กองคลัง             

9 เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

50,000 อบต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด กองคลัง             

10 เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ    

88,000 อบต.ดงสุวรรณ ส านักปลัด กองคลัง             

รวม 10 โครงการ 15,610,170  
รวมทุกแผนงาน   24   โครงการ  18,707,775  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.02  
แผนด าเนินการประจ าปี  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
ครุภัณฑ์  

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 เก้าอี บุนวม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อเก้าอี บุนวม 
จ านวน 50 ตัว ๆ ละ 650 บาท  

32,500 อบต. 
ดงสุวรรณ 

ส านักปลัด             

2 เก้าอี ส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อเก้าอี ส านักงาน 
จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท  

4,000 อบต. 
ดงสุวรรณ 

ส านักปลัด             

3 เครื่องโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องโทรศัพท์ 
จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 1,500 บาท  

3,000 อบต. 
ดงสุวรรณ 

ส านักปลัด             

4 เครื่องเล่น 
DVD/VCD/CD/USB  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องเล่น 
DVD/VCD/CD/USB จ านวน 1 เครื่อง 

2,000 อบต. 
ดงสุวรรณ 

ส านักปลัด             

5 ตู้เหล็กบานเล่ือน
กระจกใส 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อตู้เหล็กบานเล่ือน
กระจกใส จ านวน 1 หลัง  

5,500 อบต. 
ดงสุวรรณ 

ส านักปลัด             

6 โต๊ะพับโฟเมก้า เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อโต๊ะพับโฟเมก้า 
จ านวน 10 ตัวๆ ละ 1,500 บาท  

15,000 อบต. 
ดงสุวรรณ 

ส านักปลัด             

7 เครื่องตัดหญ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องตัดหญ้า 
จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 11,000 บาท 

33,000 อบต. 
ดงสุวรรณ 

ส านักปลัด             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.02  
แผนด าเนินการประจ าปี  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
ครุภัณฑ์  

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

8 เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In One จ านวน 2 
เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท  

34,000 อบต. 
ดงสุวรรณ 

ส านักปลัด             

9 เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก จ านวน 1 เครื่อง 

4,300 อบต. 
ดงสุวรรณ 

ส านักปลัด             

10 เครื่องมัลติมีเดียโปร
เจคเอตร์ XGA 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเอตร์ XGA จ านวน 1 เครื่อง 

27,000 อบต. 
ดงสุวรรณ 

ส านักปลัด             

11 เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับประมวลผล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบ
ท่ี 1 จ านวน 1 เครื่อง 

22,000 อบต. 
ดงสุวรรณ 

กองคลัง             

12 เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึก จ านวน 
1 เครื่อง 

7,500 อบต. 
ดงสุวรรณ 

กองคลัง             

รวม 12 รายการ 189,800  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.02  
แผนด าเนินการประจ าปี  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
ครุภัณฑ์  

2. แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 รถพยาบาลฉุกเฉิน  
(รถกระบะ)   

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

1,070,000 อบต. 
ดงสุวรรณ 

ส านักปลัด             

รวม 1 รายการ 1,070,000  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.02  
แผนด าเนินการประจ าปี  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
ครุภัณฑ์  

3. แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 ชั นเก็บเอกสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อชั นเก็บ
เอกสาร จ านวน 4 หลัง ๆ ละ 390 
บาท 

1,560 อบต. 
ดงสุวรรณ 

ส านักปลัด             

2 เหล็กบานเล่ือนกระจกใส เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อตู้เหล็กบาน
เล่ือนกระจกใส จ านวน 3 หลัง ๆ 
ละ 5,500 บาท 

16,500 อบต. 
ดงสุวรรณ 

ส านักปลัด             

3 ตู้เอกสารโล่งสูง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อตู้เอกสารโล่ง
สูง จ านวน 1 หลัง 

5,900 อบต. 
ดงสุวรรณ 

ส านักปลัด             

4 โต๊ะเขียนหนังสือพร้อม
เก้าอี  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อโต๊ะเขียน
หนังสือพร้อมเก้าอี  จ านวน 1 ชุด 

2,495 อบต. 
ดงสุวรรณ 

ส านักปลัด             

5 โต๊ะท างานเหล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อโต๊ะท างาน
เหล็ก จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 5,500 
บาท  

11,000 อบต. 
ดงสุวรรณ 

ส านักปลัด             

รวม 5 รายการ 37,455  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.02  
แผนด าเนินการประจ าปี  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
ครุภัณฑ์  

4. แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อตู้เหล็กแบบ 2 
บาน จ านวน 1 หลัง  

5,900 อบต. 
ดงสุวรรณ 

กองสาธารณสุขฯ             

รวม 1 รายการ 5,900  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.02  
แผนด าเนินการประจ าปี  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
ครุภัณฑ์  

5. แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อตู้เหล็กแบบ 2 
บาน จ านวน 1 หลัง  

5,900 อบต. 
ดงสุวรรณ 

กองช่าง             

2 เครื่องสูบน  าบาดาล
แบบจมน  า ขนาด 1.5 
แรง 1 เฟส 220 โวลต์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องสูบน  า
บาดาลแบบจมน  า ขนาด 1.5 แรง 1 
เฟส 220 โวลต์ จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 
20,000 บาท  

60,000 อบต. 
ดงสุวรรณ 

กองช่าง             

3 เครื่องสูบน  าบาดาล
แบบจมน  า ขนาด 2 
แรง 3 เฟส 380 โวลต์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องสูบน  า
บาดาลแบบจมน  า ขนาด 2 แรง 3 เฟส 
380 โวลต์ จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 
20,000 บาท  

60,000 อบต. 
ดงสุวรรณ 

กองช่าง             

4 เครื่องสูบน  ามอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาด 5 แรง 1 
เฟส 220 โวลต์  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องสูบน  า
มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5 แรง 1 เฟส 
220 โวลต์ จ านวน 1 เครื่อง  

20,000 อบต. 
ดงสุวรรณ 

กองช่าง             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.02  
แผนด าเนินการประจ าปี  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
ครุภัณฑ์  

5. แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

5 เครื่องสูบน  ามอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาด 5 แรง 3 
เฟส 380 โวลต์  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องสูบน  า
มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5 แรง 3 เฟส 
380 โวลต์ จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
20,000 บาท  

40,000 อบต. 
ดงสุวรรณ 

กองช่าง             

6 เครื่องสูบน  ามอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาด 7.5 แรง 
3 เฟส 380 โวลต์  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องสูบน  า
มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 7.5 แรง 3 เฟส 
380 โวลต์ จ านวน 1 เครื่อง  

30,000 อบต. 
ดงสุวรรณ 

กองช่าง             

7 ล าโพงฮอร์นเสียงตาม
สาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อล าโพงฮอร์นเสียง
ตามสาย 15 นิ ว 200 วัตต์ มีไลน์โวลต์ 
50/70/100/150 โวลต์ และ 16 โอห์ม 
ชุดละ 2,000 บาท จ านวน 15 ชุด  

30,000 อบต. 
ดงสุวรรณ 

กองช่าง             

รวม   7   รายการ 245,900   
รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น  26 รายการ 1,549,055  
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