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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
2548  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทำแผนดำเนินงานแสดงถึง
รายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินประจำปงีบประมาณ เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการ
ประสานและบูรณาการการทำงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 
2565 ข้ึน เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลด่านช้างข้ึนและเพื่อกำหนดแนวทางในการ ดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงาน
ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึนและมีการประสานและบูรณาการการทำงาน
เกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนก รายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้
การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 
  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หน่วยงานและ
องค์กรต่างๆที่อนุเคราะห์ข้อมูลและให้ความร่วมมือจนสามารถจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. 2565              
จนแล้วเสร็จ 
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ส่วนที่ 1 บทนำ 
 

1.1 จุดมุ่งหมายของแผนดำเนินงาน 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นรฐัธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการ

กระจายอำนาจใหแ้ก่องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินโดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายการปกครอง 
การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของ ตนเองโดยเฉพ าะ นอกจากนี้ 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแ้ก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ินพ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้
มีองค์กรผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การ ปกครองส่วนท้องถ่ิน พระราชบัญญัติบริหารงาน 
บุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการ เข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการลงคะแนนเสยีงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา ท้องถ่ินหรอืผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำ
ข้ึน เพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงมีอำนาจ
กว้างขวาง ข้ึน ซึ่งมิใช้มีหน้าทีบ่ริการ สาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในทอ้งถ่ินเทา่น้ัน แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมท้องถ่ิน และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการบริหารและ
ตรวจสอบ การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมาก 

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์ 
แนวทางการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 5 ปี 
(2561 - 2565) และ เช่ือมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนด 
รายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดข้ึนสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2561 ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว 0600 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 องค์การ



บริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง และ
คณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 ตาม รูปแบบที่กำหนด
ตามหนังสือ ดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้อง กับรูปแบบ
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 โดย
มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างข้ึนและเพื่อกำหนด 
แนวทางในการ ดำเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีความชัดเจน 
ในการปฏิบัติมากข้ึนและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียด
ต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างมุ่งหวังว่า 
แผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนาไป 
ปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ 

กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้ 
แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน   
ลดความซ้ำซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ        
ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน 

2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อควบคุม   
การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

3. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำ เนินการใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก 

   3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ) 

   3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เกิดจากการจ่ายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

    3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการเองโดยไม่ใช้ งบประมาณ (ถ้ามี) 



   3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน 
อื่นๆ   ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวม ข้อมูล
โครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะ การ
ดำเนินงาน ครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มี ความคาบ
เกี่ยวต่อเนื่อง ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตรวจสอบจาก แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

   3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพิจารณาเห็นว่าจะเกิด 
ประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่ 
 

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 

2548 ข้อ 4 ได้กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อ 26 และ ข้อ 27 ว่า การจัดทำแผนการ ดำเนินงานให้
ดำเนินการ ตามระเบียบนี้โดยมีข้ันตอนดำเนินการดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ ดำเนินการ
ในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการ พัฒนาท้องถ่ิน 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้ว เสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้
ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

3. แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจาก หน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจ ของผู้บริหารท้องถ่ิน 

 

   การจัดทำแผนการดำเนินงานเพ่ิมเติม 
ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วหากองค์กร

ปกครองส่วน ท้องถ่ินมีการจัดต้ังงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ 
ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
ปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30วัน นับ
แต่มีการจัดต้ัง งบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1,2,3,4,.) 

ร่างแผนการดำเนินงานให้พิจารณาจดัหมวดหมู่ให้สอดคลอ้งกับยุทธศาสตรแ์ละแผนงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ สอดคล้องกับ 
แผนพัฒนาสี่ปีโดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ 

 

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน  



 
1. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ  มีความสะดวกและมี  

ประสิทธิภาพ  
3. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
4. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี  
5. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  
6. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตาม 

งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้อย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 



องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/ 
กิจกรรม/ งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้ 

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 
แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการ ดำเนินงาน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ
ของ โครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ 

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน 
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการ ทั้งหมด จำนวน 
งบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ และเมื่อลงแต่ละ 
ยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย 

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของ โครงการ
ทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 
แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปงีบประมาณ 

พ.ศ.2565 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/ โครงการ/ รายละเอียด
ของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก/ปงีบประมาณ
และเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีสรุปโครงการ/กจิกรรม 
 

แผนดำเนินงานประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบรหิารส่วนตำบลด่านช้าง  อำเภอบัวใหญ ่ จังหวัดนครราชสีมา 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ      

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จำนวน

โครงการที่
ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อย
ละของ

โครงการ
ทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ 
ร้อยละของ
งบประมาณ

โครงการทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน           
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 15 27.3           4,865,000  45.6 กองช่าง 

รวม 15 27.3          4,865,000  45.6   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 2 ด้านเศรษฐกจิ สง่เสรมิการลงทุน           

 - 0 0 0  0   

รวม 0 0 0  0   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 3 ด้านการพฒันาคุณภาพชีวิต           
3.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 2 3.6             480,000  4.5 สำนักปลัด 
3.2 แผนงานการศึกษา  7 12.7           2,232,300  20.9 กองการศึกษาฯ 
3.3 แผนงานสาธารณสุข 6 10.9           1,040,000  9.8 สำนักปลัด 
3.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 8 14.5             440,000  4.1 กองการศึกษาฯ 
3.5 แผนงานการเกษตร 3 5.5             180,000  1.7 กองส่งเสริมการเกษตร 

3.6 แผนงานงบกลาง 4 7.3             406,100  3.8 สำนักปลัด 
รวม 30 54.5          4,778,400  44.8   

แบบ ผด.01 



 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จำนวน

โครงการที่
ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อย
ละของ

โครงการ
ทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ 
ร้อยละของ
งบประมาณ

โครงการทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 4 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 109       
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 3.6             140,000  1.3 สำนักปลัด 

รวม 2 3.6             140,000  1.3   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 5 ด้านการบรหิารราชการใหม้ีประสิทธิภาพ           
5.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 8 14.5             615,000  5.8 สำนักปลัด 

รวม 8 14.5             615,000  5.8   

      

ครุภัณฑ์ จำนวน 
คิดเป็นร้อยละ
ของครุภัณฑ์

ทั้งหมด 
จำนวนงบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณ

ครุภัณฑ์ทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1.  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์       
1.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 2 25               37,500  23.1 สำนักปลัด 
1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 1 12.5                7,500  4.6 สำนักปลัด 
1.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 12.5               22,000  13.5 กองการศึกษาฯ 
1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 2 25               60,000  36.9 กองช่าง 
2.  ครุภัณฑ์สำนักงาน       
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 2 25               35,600  21.9 กองช่าง 



รวม 8 100             162,600  100   



 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
 

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 
                  
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ที่ 6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง  (SMART CITY/MICE 
City/Safe City) 

    

 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาตร์ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

          

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5  ด้านการบริหารราชการให้มี
ประสิทธิภาพ 

              

 
แผนงานบริหารทั่วไป 

               

ลำดั
บที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ 

  งบประมาณ 
(บาท)  

ส ถ า น ที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต .
ค. 

พ .
ย. 

ธ .
ค. 

ม .
ค. 

ก .
พ. 

มี .
ค. 

เ ม .
ย. 

พ .
ค. 

มิ .
ย. 

ก .
ค. 

ส.ค. ก .
ย. 

1 จั ด ซื้ อ
คอมพิ วเตอร์
สำนักงาน 

           
30,000  

อ บ ต .ด่ า น
ช้าง 

สำนักปลัด                     
 

  

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 



 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กจิกรรม 
 

แผนดำเนินงานประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบรหิารส่วนตำบลด่านช้าง  อำเภอบัวใหญ ่ จังหวัดนครราชสีมา 
 
ลำดับ
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

  
งบประมาณ 
(บาท)  

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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. 

2 จัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
แบบฉีดหมกึ
พร้อมติดตัง้ถัง
หมึกพมิพ์ (Ink 
Tank Printer) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตัง้ถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  
จำนวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานตาม
ประกาศเกณฑร์าคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ของ
กระทรวงดิจทิัลเพื่อ
เศรษฐกจิและสังคม ดังนี ้      
1) เป็นอปุกรณ์ที่มี
ความสามารถเป็น 
Printer, Copier, 
Scanner และ Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน  2) 
เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีด

          
7,500  

อบต.ด่าน
ช้าง 

สำนักปลัด                         

แบบ ผด.02/1 



หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต   3) มี
ความละเอียดในการพิมพ์
ไม่น้อยกว่า 1,200 x 
1,200 dpi    4) มี
ความเร็วในการพมิพ์ขาว
ดำสำหรบักระดาษ A4 ไม่
น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อ
นาที (ipm)   5) มี
ความเร็วในการพมิพ์สี
สำหรับกระดาษ A4 ไม่
น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 5 ภาพต่อ
นาที (ipm)  6) สามารถ
สแกนเอกสาร ขนาด A4 
(ขาวดำ-สี) ได ้  7) มี
ความละเอียดในการ
สแกนสงูสุดไม่นอ้ยกว่า 
1,200 x 600 หรอื 
600 x 1,200 dpi   8) 
มีถาดป้อนเอกสาร
อัตโนมัติ (Auto 
Document Feed)   9) 
สามารถถ่ายสำเนา
เอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ  
10) สามารถทำสำเนาได้



สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 
สำเนา   11) สามารถย่อ
และขยายได้ 25 ถึง 400 
เปอร์เซ็นต์   12) มีช่อง
เช่ือมต่อ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่า 
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง   
13) มีช่องเช่ือมตอ่ระบบ
เครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง  Wi-Fi (IEEE 
802.11b, g, n ได ้   
14) มีถาดใส่กระดาษได้
ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น   
15) สามารถใช้ได้กับ A4, 
Letter, Legal และ 
Custom           - 
สำหรับหัวหน้าสำนักปลัด  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ลำดับ
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ 

  
งบประมาณ 
(บาท)  

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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. 

3 เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
สำหรับ
ประมวลผล 
แบบที่ 1 
(จอแสดงผล
ภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 
นิ้ว) 

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 
เครื่อง คุณลกัษณะพื้นฐาน 
1)มีหน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไม่น้อยกว่า 5 แกน
หลัก (6 Core) และ 12 
แกนเสมือน (12 Thread) 
และม ีเทคโนโลยเีพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง โดยมี
ความเร็วสัญญาณ นาฬิกา
สูงสุดไม่น้อยกว่า 4.2 GHz 
จํานวน 1หน่วย  2) หนว่ย
ประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจําแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกันขนาดไม่
น้อยกว่า 6 MB - มีหน่วย
ประมวลผลเพื่อแสดงภาพ 
โดยมีคุณลักษณะอย่างใด

         
22,000  

อบต.ด่าน
ช้าง 

กอง
การศึกษา
ฯ 

                        



อย่างหนึ่ง หรือดกีว่า ดังนี้ 
๓) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดง
ภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่
มีหน่วยความจํา ขนาดไม่
น้อยกว่า 6 GB หรือ 3) มี
หน่วยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit 
ที่ สามารถใช้หน่วยความจํา
หลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ   4) 
มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจําหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อย กว่า 
6 GB      5)มี
หน่วยความจําหลัก (RAM) 
ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 GB  6) 
มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล      
ชนิด SATA หรือ ดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 
TB หรือชนิด Solid State 
Drive ขนาด ความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จํานวน 1 
หน่วย - มี DVD-RW หรอื
ดีกว่า จํานวน 1 หน่วย   7)



มีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 
90/900/9000 Base-T 
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย 
กว่า 1 ช่อง  8) มีช่อง
เช่ือมต่อ (Interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 4 ช่อง  9) มีแป้นพิมพ์
และเมาส์ 10)มจีอแสดง
ภาพขนาด    ไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลำดับ
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

  
งบประมาณ 
(บาท)  

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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 จัดซื้อ
เครื่องพิมพ ์
Multifunction 
แบบฉีดหมกึ
พร้อมติดตัง้ถัง
หมึกพมิพ์ (Ink 
Tank Printer) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตัง้ถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  
จำนวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานตาม
ประกาศเกณฑร์าคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
ของกระทรวงดจิิทลัเพือ่
เศรษฐกจิและสังคม ดังนี ้      
1) เป็นอปุกรณ์ที่มี
ความสามารถเป็น 
Printer, Copier, 
Scanner และ Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน  2) 
เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตัง้ถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต   3) มี
ความละเอียดในการพิมพ์
ไม่น้อยกว่า 1,200 x 
1,200 dpi    4) มี
ความเร็วในการพมิพ์ขาว

          
7,500  

อบต.ด่าน
ช้าง 

สำนักปลัด                         

                                  



ดำสำหรบักระดาษ A4 
ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 8.8 
ภาพต่อนาที (ipm)   5) 
มีความเร็วในการพิมพส์ี
สำหรับกระดาษ A4 ไม่
น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 5 ภาพต่อ
นาที (ipm)  6) สามารถ
สแกนเอกสาร ขนาด A4 
(ขาวดำ-สี) ได ้  7) มี
ความละเอียดในการ
สแกนสงูสุดไม่นอ้ยกว่า 
1,200 x 600 หรอื 
600 x 1,200 dpi   8) 
มีถาดป้อนเอกสาร
อัตโนมัติ (Auto 
Document Feed)   9) 
สามารถถ่ายสำเนา
เอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ  
10) สามารถทำสำเนาได้
สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 
สำเนา   11) สามารถย่อ
และขยายได้ 25 ถึง 
400 เปอร์เซ็นต์   12) มี
ช่องเช่ือมต่อ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรอื
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 



1 ช่อง   13) มีช่อง
เช่ือมต่อระบบเครอืข่าย 
(Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง  Wi-Fi (IEEE 
802.11b, g, n ได ้   
14) มีถาดใส่กระดาษได้
ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น   
15) สามารถใช้ได้กับ 
A4, Letter, Legal และ 
Custom           - 
สำหรับนักพัฒนาชุมชน 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลำดับ
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ 

  
งบประมาณ 
(บาท)  

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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. 

  จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
สำนักงาน 

เพื่อเป็นค่าจัดซือ้เครือ่ง
คอมพิวเตอรส์ำนักงาน
ชนิดประมวลผล  แบบ
ที่2* (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)   
คุณลักษณะพื้นฐาน   -มี
หน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU)ไม่น้อยกว่า 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐาน   ไม่น้อยกว่า 3.0 
GHzและมีเทคโนโลยีเพิม่
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณี
ที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสงู จำนวน 
1 หน่วย    -หน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU)มี
หน่วยความจำแบบ 
Cache Memory รวมใน
ระดับ (Lerel) เดียวกัน    
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB    
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อ
แสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้      

         
60,000  

อบต.ด่าน
ช้าง 

กองช่าง                         



1)เป็นแผงวงจรเพื่อแสดง
ภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจำขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ 
   2)มีหน่วยประมวลผล
เพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่
ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่
สามารถใช้หน่วยความจำ
หลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
หรือ 
   3)มีหน่วยประมวลผล
เพื่อแสดงภาพที่มี
ความสามารถในการใช้
หน่วยความจำหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2GB 
-มีหน่วยความจำหลัก 
(RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 
8 GB    -มีหน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล ชนิด SATA หรอื
ดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 2TB หรือ ชนิด 
Solid State 



Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 480 GB 
จำนวน 1 หน่วย 
-มีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครือข่าย(Network 
Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเช่ือมต่อ 
(Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง   -มีแป้นพิมพ์
และเมาส ์    -มจีอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว จำนวน 1 หน่วย     

 
 
 
 
 



ลำดับ
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

  
งบประมาณ 
(บาท)  

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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.  

จัดซื้อเก้าอี้แบบมี
พนักพิง 

เพื่อเป็นค่าจัดซือ้เก้าอี้
แบบมีพนกัพิง  จำนวน 
2 ตัว สำหรับใช้ใน
หน่วยงานกองช่าง   

          
7,000  

อบต.ด่าน
ช้าง 

กองช่าง 
            

 
จัดซื้อ
เครื่องปรบัอากาศ 
ชนิดตั้งพื้นหรือ
ชนิดแขวน  

เพื่อจัดซื้อและติดตั้ง
เครื่องปรบัอากาศ ชนิด
ตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 
ขนาด 24,000 บีทีย ู 
จำนวน 1 เครื่อง 

         
28,600  

อบต.ด่าน
ช้าง 

กองช่าง 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีสรุปโครงการ/กจิกรรม 
 

แผนดำเนินงานประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบรหิารส่วนตำบลด่านช้าง  อำเภอบัวใหญ ่ จังหวัดนครราชสีมา                   
 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุน
และเศรษฐกิจ 

    

 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสมีา ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน 

            

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

               

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

               

ลำดั
บที ่

โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก
โครงการ 

  
งบประมาณ 
(บาท)  

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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 ขยายไหล่ถนน 
คสล.บ้านรกฟ้า 
หมู่ที่ 11 (จาก
โรงสีชุมชน ถึงถัง
น้ำประปา
หมู่บ้าน) 

เทคอนกรีต ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4.50 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว  100 
เมตร หรือ มีพื้นที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า 450 ตาราง 
เมตร และติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย และป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 
ป้าย  ** (ตามแบบที่ อบต. 
กําหนด) ** 

      
230,000  

อบต.ด่าน
ช้าง 

กองช่าง             
 

  

 

 

แบบ ผด.02 



ลำดับ
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก
โครงการ 

  
งบประมาณ 
(บาท)  

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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. 

2 โครงการก่อสร้าง
ซุ้มประตูทางเข้า
หมู่บ้าน บ้าน
ดอนหัน หมูท่ี่ 1 

ก่อสร้างซุม้ประตู
ทางเข้าหมู่บ้าน บ้าน
ดอนหัน หมูท่ี่ 1  ** 
(ตามแบบที่ อบต. 
กําหนด) ** 

350,000 อบต.ด่าน
ช้าง 

กองช่าง         
 

      

3 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้าน
หนองเม็ก         
หมู่ที่9  (จาก
ลานมันถึงทาง
แยกนานาย
ประดิษฐ์) 

คอนกรีต ขนาดผิว
จราจร กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 45.00  
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที ่
คสล.ไม่น้อยกว่า 
225.00  ตาราง
เมตร และติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย 
และป้าย
ประชาสมัพันธ์
โครงการ 1 ป้าย 
(รายละเอียดตาม
แบบ อบต. ด่านช้าง 
กำหนด) 

115,000 อบต.ด่าน
ช้าง 

กองช่าง             
 

  



4 โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.  บ้าน
โนนทอง  หมูท่ี่3  
(จากบ้านนางเล็ก
ถึงบ้านนางไก่) 

เทคอนกรีต ขนาดผิว
จราจร กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 50.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 
200.00 ตาราง
เมตร  และติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย 
และป้าย
ประชาสมัพันธ์
โครงการ 1 ป้าย 
(รายละเอียดตาม
แบบ อบต. ด่านช้าง 
กำหนด) 

100,000 อบต.ด่าน
ช้าง 

กองช่าง             
 

  

5 โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.  บ้าน
หนองแวง  หมู่
ที่7  (ซอยบ้าน
นายจรสั พิศ
นอก) 

เทคอนกรีต ขนาดผิว
จราจรกว้าง 2.00  
เมตร ยาว 50.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ 
คสล.ไม่น้อย-กว่า 
100.00  ตาราง
เมตรและวางทอ่ 
คสล. ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40 
เมตร จำนวน 13 
ท่อน พร้อมยาแนว 
(รายละเอียดตาม

        
60,000  

อบต.ด่าน
ช้าง 

กองช่าง             
 

  



แบบ อบต. ด่านช้าง 
กำหนด)  

6 โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.  บ้าน
หนองแวง หมู่ที่ 
7  (หลังโรงเรียน
จากบ้านนาย
กำจัดถึงบ้านนาย
สุร-พันธ์) 

เทคอนกรีต ขนาดผิว
จราจร กว้าง 3.00 
เมตร  ยาว  55.00   
เมตร   หนา  0.15  
เมตร หรือมีพื้นที ่
คสล.ไม่น้อยกว่า 
180 ตารางเมตร 
และวางท่อ คสล. 
ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40 
เมตร จำนวน 5 ท่อน  
พร้อมยาแนว  และ
ติดตั้งป้ายโครงการ 1 
ป้าย และป้าย
ประชาสมัพันธ์
โครงการ 1 ป้าย 
(รายละเอียด        
ตามแบบ อบต. ด่าน
ช้าง กำหนด) 

85,000 อบต.ด่าน
ช้าง 

กองช่าง             
 

  



7 โครงการ
ปรับปรงุด้วย
ถนนลูกรงั บ้าน
ตะคร้อ หมูท่ี่2 
(คลองอีสานเขียว
ถึงบ้านโคก
สะอาด) 

ปรับปรงุด้วยถนน
ลูกรงั ปรมิาณงาน  
ลงลูกรงัผิวจราจร
กว้าง  3.00  เมตร  
ยาว 1,500  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร  หรือมปีริมาตร
ลูกรงัไม่น้อยกว่า  
675  ลูกบาศก์เมตร 
ปรับเกรดพรอ้มบด
ทับแน่นและติดตัง้
ป้ายโครงการ 1 ป้าย 
และป้าย
ประชาสมัพันธ์
โครงการ 1 ป้าย 
(ก่อสร้าง
(รายละเอียดตาม
แบบ อบต. ด่านช้าง 
กำหนด) 

240,000 อบต.ด่าน
ช้าง 

กองช่าง       
 

          

8 โครงการ
ปรับปรงุถนน
ด้วยลูกรัง  บ้าน
โนนเพ็ด  หมู่ที่8  
(จากสระประปา
ถึงทางแยกโคก
โนนเหลื่อม) 

ปรับปรงุถนนด้วย
ลูกรงั ปรมิาณงาน ลง
ลูกรงั กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 850.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15  เมตร หรือมี
ปริมาตรลกูรงัไม่น้อย
กว่า 510.00 
ลูกบาศกเ์มตร และ

180,000 อบต.ด่าน
ช้าง 

กองช่าง       
 

          



ติดตั้งป้ายโครงการ 1 
ป้าย และป้าย
ประชาสมัพันธ์
โครงการ 1 ป้าย 
(รายละเอียดตาม
แบบ อบต. ด่านช้าง 
กำหนด)  

9 โครงการ
ปรับปรงุถนน
ด้วยลูกรัง บ้าน
สระไผ่  หมู่ที่4   
(จากบ้านนาย
พิบูลย์ถึงถนน
บ้านโคกสว่าง) 

ปรับปรงุถนนด้วย
ลูกรงั ผิวจราจรกว้าง  
4.00  เมตร  ยาว  
930.00  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร  หรือมปีริมาตร
ลูกรงัไม่น้อยกว่า  
558  ลูกบาศก์เมตร 
ปรับเกรดพรอ้มบด
ทับแน่น และติดตั้ง
ป้ายโครงการ 1 ป้าย 
และป้าย
ประชาสมัพันธ์
โครงการ 1 ป้าย 
(รายละเอียดตาม
แบบ อบต. ด่านช้าง 
กำหนด)   

200,000 อบต.ด่าน
ช้าง 

กองช่าง       
 

          



10 โครงการ
ปรับปรงุถนนดิน  
บ้านโคกสะอาด  
หมู่ที่10  (จาก
นานางทองม้วน
ถึงนานายบุญ
ทัน) 

ปรับปรงุถนนดิน 
ปริมาณงาน ลงดินถม
ขนาดพื้นล่างกว้าง  
4.00  เมตร  สูง 
0.50 เมตร ยาว 
300.00  เมตร ลาด
เอียง 1:1 หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 525.00 
ลูกบาศกเ์มตร และ
วางท่อ คสล. ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.40 เมตร จำนวน 
5 ท่อน พร้อมยาแนว 
(รายละเอียดตาม
แบบ อบต. ด่านช้าง 
กำหนด) 

85,000 อบต.ด่าน
ช้าง 

กองช่าง       
 

          

ลำดับ
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก
โครงการ 

  
งบประมาณ 
(บาท)  

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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. 



11 โครงการ
ปรับปรงุ
ถนนลาดยางด้วย
แอสฟัลตกิคอนก
รีต สายนานิคม-
หนองหว้าเอน 
(จากบ้านนานิคม 
ต.ด่านช้าง ถึง
บ้านหนองเมก็) 

ปรับปรงุผิวจราจร
แอสฟัลตกิคอนกรีต
(Asphaltic 
concrete)(ต่อจาก
ถนนลาดยางหน้า
เรือนจำ)  ขนาดผิว
จราจรกว้าง 7.00  
เมตร  ยาว 500.00  
เมตร หนาเฉลี่ย 
0.05  เมตร หรือมี
พื้นที่แอสฟลัติกคอ
นกรีตไม่น้อยกว่า 
3,500.00  ตาราง
เมตร พร้อมตเีส้น
จราจร และติดตัง้
ป้ายโครงการ 1 ป้าย 
และป้าย
ประชาสมัพันธ์
โครงการ 1 ป้าย 
(รายละเอียดตาม
แบบ อบต. ด่านช้าง 
กำหนด) 

1,520,000 อบต.ด่าน
ช้าง 

กองช่าง                

  
 

        



12 ปรับปรงุ
ถนนลาดยางด้วย
แอสฟัลตกิคอนก
รีต สายนานิคม-
หนองหว้าเอน 
(จากหน้า อบต.
ด่านช้างถึงวัด
สระไผ่โคก
สะอาด) 

ปรับปรงุผิวจราจร
แอสฟัลตกิคอนกรีต
(Asphaltic 
concrete)(บริเวณ
หน้าบ้าน    นางสาว 
กัญญารัตน์ ต่วนสูง
เนินไปบ้านโคก
สะอาด)  ขนาดผิว
จราจรกว้าง  7.00  
เมตร  ยาว  
350.00  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.05  
เมตร  หรือมีพื้นที่
แอสฟัลตกิคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า  
2,450.00  ตาราง
เมตร  พร้อมตีเส้น
จราจร และติดตัง้
ป้ายโครงการ 1 ป้าย 
และป้าย
ประชาสมัพันธ์
โครงการ 1 ป้าย 
(รายละเอียดตาม
แบบ อบต. ด่านช้าง 
กำหนด) 

1,070,000 อบต.ด่าน
ช้าง 

กองช่าง                

  
 

        



13 โครงการ
ปรับปรงุถนนหิน
คลุก บ้านดอน
หัน  หมู่ที่1 (เส้น
รอบวัด) 

ปรับปรงุถนนหินคลุก 
ปริมาณ ลงหินคลุก 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
170.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 
102.00 ลูกบาศก์
เมตร  (รายละเอียด
ตามแบบ อบต. ด่าน
ช้างกำหนด) 

75,000 อบต.ด่าน
ช้าง 

กองช่าง       
 

          

14 โครงการ
ปรับปรงุผิว
จราจรด้วยแอส
ฟัลติกคอนกรีต 
บ้านหนองเมก็ 
หมู่ที่9  (จากสี่
แยกบ้านนางบญุ
สินถึงสี่แยกศาลา
กลางบ้าน
หมู่บ้าน) 

ปรับปรงุผิวจราจร
แอสฟัลตกิคอนกรีต
(Asphaltic 
concrete)  ขนาด
กว้าง  5.00  เมตร  
ยาว  85.00  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.05  
เมตร  หรือมีพื้นที่
แอสฟัลตกิคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า  
425.00  ตาราง
เมตร    และติดตัง้
ป้ายโครงการ 1 ป้าย 
และป้าย
ประชาสมัพันธ์
โครงการ 1 ป้าย 

225,000 อบต.ด่าน
ช้าง 

กองช่าง                

  
 

        



(รายละเอียดตาม
แบบ อบต. ด่านช้าง 
กำหนด) 

15 โครงการ
ปรับปรงุผิว
จราจรแอสฟลัติ
กคอนกรีต บ้าน
นานิคม  หมูท่ี่5  
จากทางหลวง 
202 ถึงทางแยก
ถังประปา) 

ปรับปรงุผิวจราจร
แอสฟัลตกิคอนกรีต
(Asphaltic 
concrete)            
ขนาดกว้าง  5.00  
เมตร  ยาว  
150.00  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.05  
เมตร หรือมีพื้นที่แอส
ฟัลติกคอนกรีต       
ไม่น้อยกว่า  
750.00  ตาราง
เมตร และติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย 
และป้าย
ประชาสมัพันธ์
โครงการ 1 ป้าย 
(รายละเอียดตาม
แบบ อบต. ด่านช้าง 
กำหนด)   

330,000 อบต.ด่าน
ช้าง 

กองช่าง                

  
 

        

 
 
 

แบบ ผด.02 



แผนดำเนินงานประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 
 

องค์การบรหิารส่วนตำบลด่านช้าง  อำเภอบัวใหญ ่ จังหวัดนครราชสีมา                   
 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดนครราชสมีา ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพฒันาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

      

 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสมีา ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนา
สังคม 

            

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

              
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
               

ลำดั
บที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ 

  
งบประมา
ณ (บาท)  

สถานที่
ดำเนินกา
ร 

หน่วยงา
น
รับผิดชอ
บหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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 โครงการ 
พัฒนาศักยภาพ
และศึกษาดูงาน
ของกลุม่สตร ี

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตร ีของตำบลด่านช้าง เช่น ค่า
พิธีการ ค่าอาหาร   และ
เครื่องดืม่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนิน
โครงการศึกษาดูงานของกลุ่ม
สตร ี     

      
450,000  

อบต.ด่าน
ช้าง 

สำนัก
ปลัด 

            
 

    



2 โครงการจัด
อบรมด้าน
กฎหมายให้แก่
บุคลากรของ 
อบต.ด่านช้าง 
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัตงิาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ
จัดอบรมด้านกฎหมายให้แก่
บุคลากรของ อบต.ด่านช้างเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  เช่น   ค่าตอบแทน
วิทยากรด้านกฎหมาย 
ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้    ในการอบรม 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการดำเนิน
โครงการ 

        
30,000  

อบต.ด่าน
ช้าง 

สำนัก
ปลัด 

              
 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บัญชีสรุปโครงการ/กจิกรรม 
 

แผนดำเนินงานประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบรหิารส่วนตำบลด่านช้าง  อำเภอบัวใหญ ่ จังหวัดนครราชสีมา                   
 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดนครราชสมีา ที่ 6 ยกระดับการบรหิารจัดการภาครัฐรองรับการพฒันาเมืองและสังคมคุณภาพสงู (SMART CITY/MICE City/Safe 
City) 

   

 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสมีา ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนา
ด้านการศึกษา 

           

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3  ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

              

 
แผนงานการศึกษา 

                

ลำดั
บที ่

โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก
โครงการ 

  
งบประมาณ 
(บาท)  

สถานที่
ดำเนินกา
ร 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

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 อบรมและฝึกศึกษา
นอกสถานทีเ่รื่อง
เศรษฐกจิพอเพียง
สำหรับเด็กและ
เยาวชน 

อบรมและศึกษานอก
สถานที่เรื่องเศรษฐกจิ
พอเพียงสําหรบัเด็ก
และเยาวชนในเขต
ตําบลด่านช้าง 

        
50,000  

อบต.ด่าน
ช้าง 

กอง
การศึกษา
ฯ 

      
 

        

2 ศึกษาดูงานบุลากร
ทางการศึกษาและ
คณะกรรมการ
บรหิารสถานศึกษา 

จัดศึกษาดูงานของ
บุคลากรทาง
การศึกษาและ
คณะกรรมการบรหิาร
สถานศึกษา 

        
50,000  

อบต.ด่าน
ช้าง 

กอง
การศึกษา
ฯ 

        
 

        

แบบ ผด.02 



3 ฝึกศึกษานอก
สถานที่สำหรบัเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

ฝึกศึกษานอกสถานที่
ของ เด็ก ศพด. ใน
สังกัด อบต.ด่านช้าง 

        
30,000  

อบต.ด่าน
ช้าง 

กอง
การศึกษา
ฯ 

      
 

          

4 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา 

สนับสนุนเป็น
ค่าอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็
ของ อบต. ด่านช้าง/
ค่าจัดการเรียนการ
สอนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ของ อบต. ด่าน
ช้าง ค่าหนังสือเรียน 
(อายุ 3-5ป)ี ปีละ 
200 บาท/คน ค่า
อุปกรณ์การเรียน 
(อายุ 3-5ป)ี ปีละ 
200 บาท/คน ค่า
เครื่องแบบนกัเรียน 
(อายุ 3-5ป)ี ปีละ 
300 บาท/คน ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(อายุ 3-5ป)ี ปีละ 
430 บาท/คน   

      
851,100  

อบต.ด่าน
ช้าง 

กอง
การศึกษา
ฯ 

            
 

5 ค่าอาหารกลางวัน 
ให้เด็กช้ันอนุบาล - 
ป.6 ของโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. ในเขต
ตำบลด่านช้าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวัน ให้เดก็ช้ัน
อนุบาล-ป.6 ของ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
ในเขตพื้นที่ ตําบล
ด่านช้าง 

1,201,20
0 

อบต.ด่าน
ช้าง 

                         



กอง
การศึกษา
ฯ 

 

 

 

บัญชีสรุปโครงการ/กจิกรรม 
 

แผนดำเนินงานประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบรหิารส่วนตำบลด่านช้าง  อำเภอบัวใหญ ่ จังหวัดนครราชสีมา 
                  
 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดนครราชสมีา ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพฒันาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง 

      

 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสมีา ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนา
ด้านการศึกษา 

           

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3  ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

              

 
แผนงาน
การศึกษา 

                

ลำดั
บที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ 

  
งบประมา
ณ (บาท)  

สถานที่
ดำเนินกา
ร 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

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
. 

แบบ ผด.02 



1 จัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 

จัดกิจกรรมวันเด็ก โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นเดก็และ
เยาวชนในตําบลด่านช้าง  

        
30,000  

อบต.ด่าน
ช้าง 

กอง
การศึกษา
ฯ 

      
 

                

2 จัดกิจกรรม
วันแม่
แห่งชาติ 

จัดกิจกรรมเนือ่งในวันแม่ 
โดยมีกลุม่ เป้าหมายเป็นเดก็
ใน ศพด. สังกัดอบต.ด่านช้าง 
ทั้ง 3 แหง่ เพื่อปลกูจิตสํานึก 
การรกัแม่ และเห็น
ความสําคัญของวันแม่
แห่งชาติ  

        
20,000  

อบต.ด่าน
ช้าง 

กอง
การศึกษา
ฯ 

                    
 

  

        
                 

       

                  

                  

 
บัญชีสรุปโครงการ/กจิกรรม 
 

แผนดำเนินงานประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบรหิารส่วนตำบลด่านช้าง  อำเภอบัวใหญ ่ จังหวัดนครราชสีมา                   
 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดนครราชสมีา ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพฒันาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง 

      

 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสมีา ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการ
พัฒนาสาธารณสุข 

            

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3  ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

              

 
แผนงาน
สาธารณสุข 

                

ลำดั โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่   สถานที่ หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

แบบ ผด.02 



บที ่ เกิดข้ึนจากโครงการ งบประมา
ณ (บาท)  

ดำเนินกา
ร 

รับผิดชอ
บหลัก 

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 พัฒนา
ระบบ
การแพทย์
ฉุกเฉิน 
(EMS) อบต.
ด่านช้าง 

เพื่อดําเนินงานโครงการ
พัฒนาระบบการ แพทย์
ฉุกเฉิน (EMS) ของ อบต.
ด่านช้าง จัดซื้ออุปกรณ์การ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าเวชภัณฑ์ รวมทั้ง
สวัสดิการ (เครือ่งแต่งกาย) 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการ
ดําเนินโครงการ 

      
450,000  

อบต.ด่าน
ช้าง 

 
สำนัก
ปลัด 

 

                        

2 ป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน
โครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก เช่น การ
รณรงค์ การฉีดพ่นสารเคม ี   
เพื่อกำจัดยุงลาย การควบคุม 
และกำจัดแหลง่เพาะพัฯธุ์ยุง
ด้วยทรายอะเบท และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆตามโครงการ 

      
180,000  

อบต.ด่าน
ช้าง 

สำนัก
ปลัด 

             

  
 

          

                  

ลำดั
บที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ 

  
งบประมา
ณ (บาท)  

สถานที่
ดำเนินกา
ร 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

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
. 



3 ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าภายในเขตพื้นที่ตำบลด่าน
ช้าง เช่น การฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การ
ฉีดยาคุมกำเนิดให้กบัสุนัข
และแมว การรณรงค์เพื่อ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า        
ค่าสำรวจ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตามโครงการ 

        
60,000  

อบต.ด่าน
ช้าง 

สำนัก
ปลัด 

          
 

      

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

บัญชีสรุปโครงการ/กจิกรรม 
 

แบบ ผด.02 



แผนดำเนินงานประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบรหิารส่วนตำบลด่านช้าง  อำเภอบัวใหญ ่ จังหวัดนครราชสีมา 
                  
 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดนครราชสมีา ที่ 5 ยกระดับบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมให้เกิด
สมดุลและยัง่ยืน 

         

 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสมีา ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการ
พัฒนาสาธารณสุข 

            

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3  ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

              

 
แผนงาน
สาธารณสุข 

                

ลำดั
บที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ 

  
งบประมา
ณ (บาท)  

สถานที่
ดำเนินกา
ร 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

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 อบรมเพื่อ
สร้างความรู้
ความเข้าใจ
แก่บุคลากร 
ประชาชน
ทั่วไป ใหม้ี
การคัดแยก
ขยะและใช้
ประโยชน์
ของมูลฝอย
ตาม
ประเภท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน
โครงการอบรมเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่
บุคลากร ประชาชนทั่วไป ให้
มีการคัดแยกขยะและใช้
ประโยชน์ของมูลฝอยตาม
ประเภท  เช่น   ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารและ
เครื่องดืม่      ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆตาม
โครงการ 

        
30,000  

อบต.ด่าน
ช้าง 

สำนัก
ปลัด 

          
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ 

  
งบประมาณ 
(บาท)  

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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. 

2 การ
ดำเนินงาน
ตามแนวทาง
โครงการใน
พระราชดำริ
ด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ตามโครงการพระราชดำริ
เรื่องพัฒนางาน
สาธารณสุขมลูฐานใน
หมู่บ้าน ทัง้ 11 หมู่บ้าน 
ของตำบลด่านช้าง 
หมู่บ้านละ 20,000.-
บาท  

      
220,000  

อบต.ด่าน
ช้าง 

สำนักปลัด      

  
 

                  



3 อบรมให้
ความรู้ และ
รณรงค์
ป้องกันและ
ระงบั
โรคติดต่อ 
จากเช้ือไวรสั
โคโรนา 
2019 
(COVID-
19) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน
โครงการอบรมให้ความรู ้
และรณรงค์ป้องกันและ
ระงบัโรคติดต่อจากเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เช่น ค่า
สมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารและเครือ่งดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
อบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตามโครงการ 

      
100,000  

อบต.ด่าน
ช้าง 

สำนักปลัด       
 

      

 

 

 

 

 

 
บัญชีสรุปโครงการ/กจิกรรม 
 

แผนดำเนินงานประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบรหิารส่วนตำบลด่านช้าง  อำเภอบัวใหญ ่ จังหวัดนครราชสีมา                   
 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดนครราชสมีา ที่ 6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสงัคมคุณภาพสูง (SMART CITY/MICE City/Safe City) 
  

 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสมีา ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการ
พัฒนาสงัคม 

            

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3  ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

              

แบบ ผด.02 



 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

               

ลำดั
บที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ 

  
งบประมา
ณ (บาท)  

สถานที่
ดำเนินกา
ร 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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 แข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพ
ติด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม
ตามโครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด เช่น ค่า
จัดซื้ออปุกรณ์กีฬาสําหรับ
ฝึกซ้อมและเป็นอุปกรณ์
ประจําหมู่บ้าน ในการ
จัดการแข่งขันกีฬาสากล 
และกิจกรรมอื่นๆ โดยมี
เด็ก เยาวชน      และ
ประชาชนของแต่ละ
หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตาม
โครงการ ฯลฯ 

      
100,000  

อบต.ด่าน
ช้าง 

กอง
การศึกษา
ฯ 

      
 

      

 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

  
งบประมาณ 
(บาท)  

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

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. 



2 แข่งขันกีฬา
เพื่อพฒันา
เด็ก และ
เยาวชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด
กิจกรรมโครงการแข่งขัน
กีฬาเพื่อพฒันาเด็กและ
เยาวชน เช่น ค่าจัดซื้อ
อุปกรณ์กีฬา สําหรบั
ฝึกซ้อมและเป็นอุปกรณ์
ประจําหมู่บ้าน ในการจัด
แข่งขัน กีฬาสากล และ
กิจกรรมอื่นๆ โดยมเีด็ก   
และ เยาวชนของแต่ละ
หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตาม
โครงการ ฯลฯ 

        
50,000  

อบต.ด่าน
ช้าง 

กอง
การศึกษา
ฯ 

             

  
 

          

3 แข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อจัดกิจกรรมแข่งขัน
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง 3 ศูนย์  

        
30,000  

อบต.ด่าน
ช้าง 

กอง
การศึกษา
ฯ 

              
 

4 ส่งเสริม
กิจกรรมวัน
สำคัญทาง
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
ประเพณี
ท้องถ่ิน 

เพื่อจัดกิจกรรมสง่เสรมิ
กิจกรรมวันสำคัญทาง
ศาสนาและวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถ่ินให้แก่
ประชาชนในเขตตำบล
ด่านช้าง ทั้ง 11 หมูบ่้าน 

        
30,000  

อบต.ด่าน
ช้าง 

กอง
การศึกษา
ฯ 

     

  
 

                  

                  

 

 

ลำดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่   สถานที่ หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 



ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ 
(บาท)  

ดำเนินการ รับผิดชอบ
หลัก 

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 สืบสาน
ประเพณี
สงกรานต์ 
และวัน
ผู้สงูอายุ 

เพื่อจัดกิจกรรมสบืสาน
ประเพณีสงกรานต์ และ
วันผู้สูงอายุ ในเขตตำบล
ด่านช้าง 

        
50,000  

อบต.ด่าน
ช้าง 

กอง
การศึกษา
ฯ 

            
 

          

6 สืบสาน
ประเพณีแห่
เทียนพรรษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม
โครงการสบืสานประเพณี
แห่เทียนพรรษา เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศ
กาล ค่าใช้จ่ายในการ
อบรมให้ความรู้ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร 
เครื่องดืม่ อาหารว่าง ค่า
พิธีกรรมทางศาสนา 
เครื่อง จตุปจัจัย เครือ่ง
ไทยธรรมสําหรับพระภิกษุ
สามเณร และค่าใช้จ่ายอื่น 
ๆ ตามโครงการ ฯลฯ 

        
50,000  

อบต.ด่าน
ช้าง 

กอง
การศึกษา
ฯ 

                  
 

  



7 อบรมศีล 5 
ประชาสุขใจ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม
โครงการอบรมครอบครัว
ศีล ๕ ประชาสุขใจ ใหก้ับ
ประชาชน ผู้เข้าร่วม
โครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การจัดนิทรรศกาล 
ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้
ความรู้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าอาหาร เครือ่งดื่ม 
อาหารว่าง ค่าพิธีกรรม
ทางศาสนา เครือ่ง
จตุปัจจัย เครือ่งไทยธรรม
สําหรับพระภิกษุสามเณร
และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ตาม
โครงการ 

        
30,000  

อบต.ด่าน
ช้าง 

กอง
การศึกษา
ฯ 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่   สถานที่ หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 



ที่ เกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ 
(บาท)  

ดำเนินการ รับผิดชอบ
หลัก 

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 จัดงาน
ประเพณีงาน
ฉลองชัยชนะ
ท้าวสุรนารี
และ
ประเพณีบัว
ไหมบัวใหญ ่

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม
ตามโครงการฉลองชัยชนะ
ท้าวสุรนารี ประเพณีบัว
ไหมบัวใหญ่ อําเภอบัว
ใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
ประจําปี 2565 

      
100,000  

อบต.ด่าน
ช้าง 

กอง
การศึกษา
ฯ 

        
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
บัญชีสรุปโครงการ/กจิกรรม 
 

แบบ ผด.02 



แผนดำเนินงานประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบรหิารส่วนตำบลด่านช้าง  อำเภอบัวใหญ ่ จังหวัดนครราชสีมา                   
 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดนครราชสมีา ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพฒันาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง 

      

 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสมีา ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการ
พัฒนาสงัคม 

            

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3  ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

              

 
แผนงาน
การเกษตร 

                

ลำดั
บที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ 

  
งบประมาณ 
(บาท)  

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

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 โครงการ 
อบต.ตาม
รอยพ่อ สาน
ต่อเศรษฐกจิ
พอเพียง สู่
การพัฒนาที่
ยั่งยืน 

ดำเนินการอบรมโครงการ 
อบต.ตามรอยพ่อ สานต่อ
เศรษฐกจิพอเพียง สูก่าร
พัฒนาที่ยั่งยืน เช่น  ค่า
สมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารและเครือ่งดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
อบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตามโครงการ 

        
50,000  

อบต.ด่าน
ช้าง 

กอง
ส่งเสริม
การเกษตร 

        
 

          

 
บัญชีสรุปโครงการ/กจิกรรม 
 

แผนดำเนินงานประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบรหิารส่วนตำบลด่านช้าง  อำเภอบัวใหญ ่ จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผด.02 



                  
 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดนครราชสมีา ที่ 5 ยกระดับบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมให้เกิด
สมดุลและยัง่ยืน 

         

 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสมีา ยุทธศาสตร์ที่ 10 การพฒันาด้านการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

      

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3  ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

              

 
แผนงาน
การเกษตร 

                

ลำดั
บที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ 

  
งบประมาณ 
(บาท)  

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

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 ปลูกต้นไม้
เฉลิมพระ
เกียรต ิ

เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงานตามโครงการ
ปลูกต้นไมเ้ฉลมิพระ
เกียรต ิค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาค่าไม้หรือต้นไม ้ค่า
รณรงค์และประชาสมัพันธ์
กิจกรรมปลูกต้นไม้ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการ
ดำเนินโครงการ 

        
30,000  

อบต.ด่าน
ช้าง 

กอง
ส่งเสริม
การเกษตร 

              
 

  

 

 

ลำดั
บที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ 

  
งบประมาณ 
(บาท)  

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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. 



2 อนุรักษ์
พันธุกรรม
พืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเดจ็
พระเทพ
รัตนราชสุดา
ฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
(อพ.สธ.) ใน
การ
ดำเนินงาน
ฐาน
ทรัพยากร
ท้องถ่ิน 
องค์การ
บรหิารส่วน
ตำบลด่าน
ช้าง อำเภอ
บัวใหญ ่ 
จังหวัด
นครราชสีมา 

เพื่อดำเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถ่ิน ตาม
โครงการอันเนือ่งมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
(อพ.สธ.)  

      
100,000  

อบต.ด่าน
ช้าง 

กอง
ส่งเสริม
การเกษตร 

         

  
 

              

 
บัญชีสรุปโครงการ/กจิกรรม 
 

แผนดำเนินงานประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบรหิารส่วนตำบลด่านช้าง  อำเภอบัวใหญ ่ จังหวัดนครราชสีมา                   

แบบ ผด.02 



 
ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดนครราชสมีา ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพฒันาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง 

      

 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสมีา ยุทธศาสตร์ที่ 8  ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

          

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3  ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

              

 
แผนงานงบ
กลาง 

                

ลำดั
บที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ 

  
งบประมาณ 
(บาท)  

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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 เงินสมทบ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ 

เพื่อสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพของ
องค์การบรหิารส่วนตำบล
ด่านช้าง 

      
167,500  

อบต.ด่าน
ช้าง 

 
สำนักปลัด 

 

                        

2 กองทุน
สวัสดิการ
ชุมชนตำบล
ด่านช้าง 

เพื่อสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนในตำบล
ด่านช้าง โครงการกองทุน
วันละบาท โดย อบต.ด่าน
ช้าง จ่าย 1 ส่วน และ
สมาชิกกองทุน จ่าย 1 
ส่วน 

      
110,000  

อบต.ด่าน
ช้าง 

 
สำนักปลัด 

 

                        



3 เงินสมทบ
กองทุน
ประกันสังค
ม 

เพื่อสมทบเงิน
ประกันสังคม ในอัตราร้อย
ละ 5 ของเงินเดือน
พนักงานจ้าง ของ อบต.
ด่านช้าง 

      
150,600  

อบต.ด่าน
ช้าง 

 
สำนักปลัด 

 

                        

4 เงินสมทบ
กองทุนเงิน
ทดแทน 

เพื่อสมทบเข้ากองทุนเงิน
ทดแทนเป็นรายปี ใน
อัตราร้อยละ 0.2 ของ
ค่าจ้าง โดยประมาณทั้งปี 
สำหรับปี พ.ศ.2563 
(เริม่ 1 มกราคม พ.ศ.
2563 - 31 ธันวาคม 
พ.ศ.2563) 

         
9,500  

อบต.ด่าน
ช้าง 

 
สำนักปลัด 

 

                        

 
 
 
 
 
 
บัญชีสรุปโครงการ/กจิกรรม 
 

แผนดำเนินงานประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบรหิารส่วนตำบลด่านช้าง  อำเภอบัวใหญ ่ จังหวัดนครราชสีมา                   
 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดนครราชสมีา ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพฒันาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

      

 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสมีา ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

        

แบบ ผด.02 



ทรัพยส์ิน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบรอ้ย 

            

 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

               

ลำดั
บที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

  
งบประมาณ 
(บาท)  

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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 รณรงค์ป้องกัน
และลดอบุัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาล 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
รณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 
(เทศกาลปีใหม่ เทศกาล
สงกรานต์) เช่น ค่าป้าย
รณรงค์และประชาสัมพันธ์ 
ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดบริการ
ประชาชน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
ในการดำเนินโครงการ 

        
40,000  

อบต.ด่าน
ช้าง 

สำนัก
ปลัด 

    
 

    
 

          

ลำดั
บที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

  
งบประมาณ 
(บาท)  

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

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
. 



2 ฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติจิตอาสา
ภัยพิบัติประจำ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการฝกึอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจำองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
การเสรมิสร้างศักยภาพ
และความเข้มแข็งให้แก่
องค์การบรหิารส่วนตำบล 
ให้มีคลากรทีส่ามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลอืเจ้า
พนักงานในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
เป็นระบบ รวดเร็ว และ
ทันต่อสถานการณ์ เช่น 
ค่าจัดฝึกอบรม ค่า
วิทยากร ค่าป้าย ค่า
เดินทาง ค่าอาหารและ
เครื่องดืม่ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ในการดำเนิน
โครงการ 

      
100,000  

อบต.ด่าน
ช้าง 

สำนัก
ปลัด 

            
 

      

 
 
บัญชีสรุปโครงการ/กจิกรรม 
 

แผนดำเนินงานประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบรหิารส่วนตำบลด่านช้าง  อำเภอบัวใหญ ่ จังหวัดนครราชสีมา                   
 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดนครราชสมีา ที่ 6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสงัคมคุณภาพสูง (SMART CITY/MICE 
    

แบบ ผด.02 



City/Safe City)  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสมีา ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยทุธศาตร์ด้านการบรหิารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

         

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5  ด้านการบริหารราชการ
ให้มีประสิทธิภาพ 

              

 
แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

                

ลำดั
บที ่

โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก
โครงการ 

  
งบประมาณ 
(บาท)  

สถานที่
ดำเนินกา
ร 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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 โครงการ อบต. 
เคลื่อนทีพ่บ
ประชาชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ อบต.
เคลื่อนทีพ่บประชาชน 
เช่น ค่าวัสดุ ค่า
อุปกรณ์ ค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการ
ดำเนินโครงการ 

       
100,000  

อบต.ด่าน
ช้าง 

สำนัก
ปลัด 

                        

2 โครงการฝกึอบรม
และศึกษาดูงานเพือ่
เพิ่มประสิทธิภาพ
ของ อบต. ด่านช้าง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนตำบล  
และพนักงานจ้าง ของ 
อบต.ด่านช้าง เพื่อ
ความสมัครสมานท์ 
สามัคคี และเพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพการ

       
400,000  

อบต.ด่าน
ช้าง 

สำนัก
ปลัด 

                        



ทำงาน เช่น ค่าจ้าง
เหมารถโดยสาร ค่าที่
พัก ค่าธรรมเนียม
ฝึกอบรม ค่าอาหาร
และเครือ่งดื่ม ค่าป้าย 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ใน
การดำเนินโครงการ            

3 โครงการ จัด
กิจกรรมวันท้องถ่ิน
ไทย 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 
ประจำปี 2565 เช่น 
เครื่องจตุปัจจัย เครื่อง
ไทยธรรมสำหรับถวายแด่
พระภิกษุสามเณร 
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆในการ
ดำเนินโครงการ 

         
10,000  

อบต.ด่าน
ช้าง 

สำนัก
ปลัด 

                        

4 โครงการ จัด
กิจกรรมวันพอ่
แห่งชาติ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกจิกรรมเนื่อง
ในวันพ่อแห่งชาติ เช่น 
เครื่องจตุปจัจัย เครื่อง
ไทยธรรมสำหรับถวาย
แด่พระภิกษุสามเณร 
ค่าอาหาร เครือ่งดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการ
ดำเนินโครงการ 

         
15,000  

อบต.ด่าน
ช้าง 

สำนัก
ปลัด 

                        



5 โครงการ จัด
กิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกจิกรรมเนื่อง
ในวันแม่แห่งชาติ เช่น 
เครื่องจตุปจัจัย เครื่อง
ไทยธรรมสำหรับถวาย
แด่พระภิกษุสามเณร 
ค่าอาหาร เครือ่งดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการ
ดำเนินโครงการ 

         
15,000  

อบต.ด่าน
ช้าง 

สำนัก
ปลัด 

                        

 

 

 

 

 

 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก
โครงการ 

  
งบประมาณ 
(บาท)  

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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 โครงการ บรกิาร
ประชาชนของ
องค์การบรหิารส่วน
ตำบลด่านช้าง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การบริการประชาชน
ผู้มาติดต่อราชการ ณ 
ที่ทำการ อบต.ด่าน
ช้าง เช่น ค่าอาหาร
ว่าง น้ำดื่ม เครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ

         
35,000  

อบต.ด่าน
ช้าง 

สำนักปลัด                         



ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการ
ดำเนินโครงการ  

7 โครงการสนบัสนุน
การเลือกตัง้ทั่วไป 

เพื่อเป็นการสนบัสนุน
การเลือกตัง้ให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  เพื่อให้
การดำเนินงานและ
ประสานงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการเลือกตั้งเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อเตรียมการและ
ดำเนินการให้การ
เลือกตั้งเป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
และหนงัสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง   

         
20,000  

อบต.ด่าน
ช้าง 

สำนักปลัด                         

8 โครงการจัดทำเวที
ประชาคมหมู่บ้าน/
ตำบล และการจัดทำ
และติดตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินโครงการ
จัดทำเวทปีระชาคม
หมู่บ้าน/ตำบล และ
การจัดทำและติดตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  

         
20,000  

อบต.ด่าน
ช้าง 

สำนักปลัด                         

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บัญชีสรุปโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
 

แผนดำเนินงานประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบรหิารส่วนตำบลด่านช้าง  อำเภอบัวใหญ ่ จังหวัดนครราชสีมา                   
 

1.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
               

 
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

               

ลำดับ โครงการ รายละเอียดของ   สถานที่ หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

แบบ ผด.02/1 
แบบ ผด.02/1 



ที่ กิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท)  

ดำเนินกา
ร 

รับผิดชอ
บหลัก 

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 จัดซื้อคอมพิวเตอร์
สำนักงาน 

เพื่อเป็นค่าจัดซือ้เครือ่ง
คอมพิวเตอรส์ำนักงาน
ชนิดประมวลผล สำหรับ
งานประมวลผล แบบ
ที่2* (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว)  จำนวน  1  เครื่อง   
(สำหรับ นักทรัพยากร
บุคคล) 

        
30,000  

อบต.ด่าน
ช้าง 

สำนัก
ปลัด 

          
 

        

2 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
แบบฉีดหมกึพร้อม
ติดตั้งถังหมกึพิมพ์ 
(Ink Tank 
Printer) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตัง้ถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)  จำนวน 1 
เครื่อง                                
- สำหรับหัวหน้าสำนัก
ปลัด  

          
7,500  

อบต.ด่าน
ช้าง 

สำนัก
ปลัด 

          
 

        

 
บัญชีสรุปโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
 

แผนดำเนินงานประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบรหิารส่วนตำบลด่านช้าง  อำเภอบัวใหญ ่ จังหวัดนครราชสีมา                   
 

1.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
               

 
1.2 แผนงานสงัคมสงเคราะห ์

               

แบบ ผด.02/1 แบบ ผด.02/1 



ลำดับ
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก
โครงการ 

  
งบประมาณ 
(บาท)  

สถานที่
ดำเนินกา
ร 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
แบบฉีดหมกึพร้อม
ติดตั้งถังหมกึพิมพ์ 
(Ink Tank 
Printer) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตัง้ถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)  จำนวน 1 
เครื่อง                              
- สำหรับนกัพัฒนา
ชุมชน 

          
7,500  

อบต.ด่าน
ช้าง 

สำนัก
ปลัด 

          
 

        

                  

                  

                  

 

บัญชีสรุปโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
 

แผนดำเนินงานประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบรหิารส่วนตำบลด่านช้าง  อำเภอบัวใหญ ่ จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผด.02/1 แบบ ผด.02/1 



                  
 

1.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
               

 
1.3 แผนงานการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

               

ลำดับ
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก
โครงการ 

  
งบประมาณ 
(บาท)  

สถานที่
ดำเนินกา
ร 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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 เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
สำหรับประมวลผล 
แบบที่ 1 
(จอแสดงผลภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง  

        
22,000  

อบต.ด่าน
ช้าง 

กอง
การศึกษา
ฯ 

          
 

        

 
บัญชีสรุปโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
 

แผนดำเนินงานประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบรหิารส่วนตำบลด่านช้าง  อำเภอบัวใหญ ่ จังหวัดนครราชสีมา                   
 

1.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
               

 
1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

               

ลำดับ
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก
โครงการ 

  
งบประมาณ 
(บาท)  

สถานที่
ดำเนินกา
ร 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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. 

แบบ ผด.02/1 
แบบ ผด.02/1 

 



1 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
สำนักงาน 

เพื่อเป็นค่าจัดซือ้เครือ่ง
คอมพิวเตอรส์ำนักงาน
ชนิดประมวลผล  แบบ
ที่2* (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว)  จํานวน 2 เครือ่ง  

        
60,000  

อบต.ด่าน
ช้าง 

กองช่าง           
 

          

 
บัญชีสรุปโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
 

แผนดำเนินงานประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบรหิารส่วนตำบลด่านช้าง  อำเภอบัวใหญ ่ จังหวัดนครราชสีมา                   
 

2.ประเภทครุภัณฑส์ำนักงาน 
               

 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

               

ลำดับ
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก
โครงการ 

  
งบประมาณ 
(บาท)  

สถานที่
ดำเนินกา
ร 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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 จัดซื้อเก้าอี้แบบมี
พนักพิง 

เพื่อเป็นค่าจัดซือ้เก้าอี้
แบบมีพนกัพิง  จำนวน 
2 ตัว สำหรับใช้ใน
หน่วยงานกองช่าง   

          
7,000  

อบต.ด่าน
ช้าง 

กองช่าง           
 

        

2 จัดซื้อ
เครื่องปรบัอากาศ 
ชนิดตั้งพื้นหรือ
ชนิดแขวน  

เพื่อจัดซื้อและติดตั้ง
เครื่องปรบัอากาศ ชนิด
ตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 
ขนาด 24,000 บีทีย ู 
จำนวน 1 เครื่อง 

        
28,600  

อบต.ด่าน
ช้าง 

กองช่าง           
 

        

แบบ ผด.02/1 แบบ ผด.02/1 



 
 
 

 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดา่นชา้ง 
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

เรื่อง   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

--------------------------------------- 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3  พ.ศ.๒๕61 ข้อ 26 (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้ว
เสนอผู้บริหารท้องถ่ินประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖
5 เพื่อนำไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางของการจดัทำแผนจดัหาพัสดุ แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำป ีรายละเอียดปรากฏ
แนบท้ายประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64 เป็นต้นไป 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ   ณ   วันที่ 30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕64 

                                   
     (นายทองแดง   ถาพิลา) 
            นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลด่านช้าง 
 
 
 
 
 
 
 


