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คานา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๔ วรรค ๑๖ “แผนการดาเนินงาน” หมายความว่า แผนการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น ซึ่งเป็นการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
โดยหมวด ๕ ข้อ ๒๖ การจัดทาแผนการดาเนินงานให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนการจัดทา
แผนการดาเนินงานให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้ ว จั ด ทาร่ า งแผนการดาเนิ น งาน เสนอคณะกรรมการพัฒ นาท้อ งถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่ น
พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิด
ประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และข้อ ๒๗ แผนการดาเนินงานให้จัดทาแล้วเสร็จภายในเดือน
ธัน วาคมของปี ง บประมาณนั้ น หรื อ ภายในสามสิ บวั นนั บแต่วั นที่ ตั้ง งบประมาณด าเนิน การหรือ ได้ รับ แจ้ ง
แผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการ
ในพื้น ที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการ
ดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
ดังนั้ น เพื่อให้ เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒ นาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ และ ข้อ ๒๗ องค์การบริหารส่วนตาบลดงมหา
วัน จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงานองค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕9 ขึ้น ตามระเบียบฯ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่และใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดงมหาวันให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงาน
และการจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผล
เมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดาเนินงานองค์การบริหารส่วน
ตาบลดงมหาวัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างยิ่ง
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ส่วนที่ ๑
บทนา
๑. บทนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ การจัดทาแผนการดาเนินงานให้ดาเนินการตามระเบีย บนี้ โดยมีขั้นตอนการจัดทา
แผนการดาเนินงานให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้ ว จั ดทาร่ างแผนการดาเนิน งาน เสนอคณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิด
ประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และข้อ ๒๗ แผนการดาเนินงานให้จัดทาแล้วเสร็จภายในเดือน
ธัน วาคมของปี ง บประมาณนั้ น หรื อ ภายในสามสิ บวั นนั บแต่วั นที่ ตั้ง งบประมาณด าเนิน การหรือ ได้ รับ แจ้ ง
แผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการ
ในพื้น ที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการ
ดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
ภายใต้กฎหมายดังกล่ าว องค์การบริ ห ารส่ ว นต าบลดงมหาวัน จึง ต้องดาเนิ นการจัดท าแผนการ
ดาเนินงาน ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมี
การประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียดต่างของแผนงาน/โครงการ ใน
แผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้ การจัดทา
แผนการดาเนินงาน องค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 มีวัตถุประสงค์
ดังนี้
๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
(๑) เพื่อให้การดาเนินงานการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปีในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕9 ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวันมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
(๒) เพื่อให้การติดตามประเมินผลและการตรวจสอบการนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา
สามปีไปปฏิบัติใช้มีความสะดวกและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน ซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่ดาเนินงาน ระยะเวลา หน่วยงานดาเนินงาน
๓. ขั้นตอนการ...
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๓. ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
เพื่ อ ให้ ก ารจั ด ท าแผนการด าเนิ น งานประจ าปี ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลดงมหาวั น มี ค วาม
สอดคล้องกับการจัดทาแผนของจังหวัดและอาเภอ จึงได้กาหนดขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี
จานวน ๓ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หน่ ว ยราชการส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค รั ฐ วิ ส าหกิ จ และหน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่
ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่จะมีการดาเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น ทั้งที่เป็นโครงการขององค์การบริหารส่วนตาบลและโครงการของหน่วยงานอื่น
ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างแผนการดาเนินงานโดยพิจารณาจาก
หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุ ทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นกาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีเค้าโครงแผนการดาเนินงาน ๒ ส่วนคือ
ส่วนที่ ๑ บทนา ประกอบด้วย
๑.๑ บทนา
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
๑.๓ ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย
๒.๑ สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม (ผด. ๑)
๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. ๒)
ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน นาร่าง
แผนการดาเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการ
ดาเนิ นงาน แล้ ว เสนอผู้ บริ ห ารท้องถิ่น เพื่อประกาศใช้แผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ ให้ ปิดประกาศแผนการ
ดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศ
ไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ขั้นตอนการจัดทา...

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อบต.ดงมหาวัน
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ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค

ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบ
วันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดาเนินการฯ
แผนภูมิ : แสดงขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงานองค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

.

รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อบต.ดงมหาวัน

4
๔. ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
(๑) ทาให้แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
(๒) ทาให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดาเนินงานและการประเมินผลทาให้การติดตามและประเมินผล
เมื่อสิ้นปีมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึน้
(๔) ใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดาเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

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

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อบต.ดงมหาวัน

ส่วนที่ ๒
องค์ประกอบ ประกอบด้วย
 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม (ผด. ๑)
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. ๒)

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อบต.ดงมหาวัน

แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
คิดเป็นร้อยละ
จานวนโครงการ
จานวน
ของโครงการ
ที่ดาเนินการ
งบประมาณ
ทั้งหมด

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้ หมด

หน่วยดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ที่จาเป็นในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1 แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้า สะพาน
ที่จอดรถ ตลอดจนการจัดทาป้ายเส้นทางสองภาษาให้มีความชัดเจนเพื่อ
อานวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

16

14.55

1,923,000

19.95

กองช่าง

1.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่
จาเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6

5.45

278,300

2.89

กองช่าง

รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
2.1 แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการดาเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้ประชาชนพึงตนเองได้อย่างยั่งยืน
2.2 แนวทางส่งเสริมการสร้างงานและอาชีพให้แก่ประชาชน เพื่อเพิ่ม
รายได้ให้แก่ครอบครัว และการจัดการตลาด เพื่อให้เกิดความยังยืนใน
อาชีพทั้งภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรม และหัตถกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อย่างครบวงจรตั้งแต่
การผลิตจนถึงการตลาด

22

20.00

2,201,200

22.84

2

1.82

73,000

0.76

สานักงานปลัด

5

4.55

159,000

1.65

สานักงานปลัด

๕

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อบต.ดงมหาวัน

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา

2.3 แนวทางการพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหล่งน้า และ
ระบบบริการจัดการน้า เพื่อสนับสนุนผลผลิตทางด้านการเกษตร และ
รองรับการปลูกพืชเศรษฐกิจการขยายพันธุ์สัตว์ที่ขาดแคลนเพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์
3.1 แนวทางส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้ง
ในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
3.2 แนวทางสนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับสถาบันทางศาสนา
รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาที่คานึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมทางด้าน
ภาษา และการแต่งกายล้านนา
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็นสุข
4.1 แนวทางส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข
การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อและไม่ติดต่อให้มีคุณภาพ ครอบคลุมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคี
เครือข่าย
4.2 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมล้านนา
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แบบ ผด.01
จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

2

1.82

116,000

1.20

9

8.19

348,000

3.61

1

0.91

44,000

0.46

2

1.82

60,000

0.62

3

2.73

104,000

1.08

5

4.55

237,500

2.46

25

22.79

889,000

9.22

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้ หมด

หน่วยดาเนินการ

สานักงานปลัด
/กองช่าง

๖

แบบ ผด.01

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อบต.ดงมหาวัน

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา

4.3 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคม
สงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส
4.4 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ตลอดจนให้
ความสาคัญกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้รับอาหารเสริมนม และอาหาร
กลางวันอย่างครบถ้วน และเป็นธรรม
4.5 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านรักษาความ
สงบเรียบร้อยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสารณภัย การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนการให้ความสาคัญ
กับระบบเตือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิ่น
4.6 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อย่างเป็นระบบ ปัญหาอาชญากรรมและการค้ามนุษย์ภายใต้การบริหาร
จัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
4.7 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจควบคู่กับการให้การศึกษา
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารง
ความสมบูรณ์และยั่งยืน
5.1 แนวทางส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้า
เสียในชุมชน มลพิษทางอากาศตลอดจนการรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและท้องถิ่น
รวม

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

4

3.64

220,000

2.28

4

3.64

2,873,603

29.81

8

7.27

390,500

4.05

4

3.64

152,200

1.58

2

1.82

140,000

1.45

52

47.27

4,902,803

50.85

2

1.82

50,000

0.52

2

1.82

50,000

0.52

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้ หมด

หน่วยดาเนินการ

๗

แบบ ผด.01

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อบต.ดงมหาวัน

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.1 แนวทางส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
6.2 แนวทางเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในด้านการคลัง วิธีการงบประมาณ การบริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยและ ประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งนี้เพื่อการ
แก้ปัญหาของประชาชนและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
6.3 แนวทางพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้เทคโนโลยีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม
รวมทั้งหมด

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

7

6.36

815,000

8.45

11

10.00

565,000

5.86

4

3.64

654,977

6.79

22
110

20.00
100.00

จานวน
งบประมาณ

2,034,977
9,641,080

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้ หมด

หน่วยดาเนินการ

21.11
100.00

๘

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อบต.ดงมหาวัน

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
องค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
**************************

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มประเทศ
GMS และ ASEAN
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จาเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๑

โครงการก่อสร้างขยายผิว
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ขยายผิวจราจร 2 ข้างทาง)
ป่าตึง หมู่ที่ 6
*ข้อบัญญัติ หน้า 72
เงินอุดหนุนทั่วไป

เพื่อดาเนินโครงการก่อสร้างขยาย
ผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขยาย
ผิวจราจร 2 ข้างทาง) ป่าตึง หมู่ที่
6 จุดเริ่มต้นถนนคสล.เดิมหน้า
บ้านนายอุดม สารีวัฒน์ จุดสิ้นสุด
บ้านนายบุญแก้ว พระไชย ปริมาณ
งานกว้าง 1.00 ม. ยาว 544 ม.
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 544 ตร.ม

250,000

บ้านป่าตึง หมู่ที่ 6

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้า สะพาน ที่จอดรถ ตลอดจนการจัดทาป้ายเส้นทางสองภาษาให้มีความชัดเจนเพื่ออานวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ปีงบประมาณ ๒๕๕9
รายละเอียดของ
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕8
พ.ศ. ๒๕๕9
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนินการ
กองช่าง

๙

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อบต.ดงมหาวัน

แบบ ผด.02

2

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านดงมหาวัน หมู่ที่ 1
*ข้อบัญญัติ หน้า 73
เงินอุดหนุนทั่วไป

3

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
ซอย 6 บ้านใหม่มหาวัน
หมู่ที่ 12
*ข้อบัญญัติ หน้า 73
เงินอุดหนุนทั่วไป

เพื่อดาเนินโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงมหา
วัน หมู่ที่ 1 ปริมาณงานขนาดผิว
จราจร กว้าง 4.00 ม. ระยาทาง
ยาว 81 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 324 ตร.
ม. จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนายสาม
นัยติ๊บ จุดสิ้นสุดบ้าน
นายเกษม นัยติ๊บ
เพื่อดาเนินโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอย 6
บ้านใหม่มหาวัน หมู่ที่ 12
ปริมาณงานขนาดผิวจราจร กว้าง
4.00 ม. ระยะทางยาว 71.00 ม.
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่กอสร้าง
ไม่น้อยกว่า 284 ตร.ม. จุดเริ่มต้น
ถนนคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุดหน้า
บ้านนายสมชัย นัยติ๊บ

154,000

บ้านดงมหาวัน
หมู่ที่ 1

136,000 บ้านใหม่มหาวัน หมู่
ที่ 12

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

พ.ศ.๒๕๕8

มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับที่

ปีงบประมาณ ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕๕9

กองช่าง

กองข่าง

๑๐

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อบต.ดงมหาวัน

แบบ ผด.02

4

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
ซอย 2 บ้านใหม่มหาวัน
หมู่ที่ 12
*ข้อบัญญัติ หน้า 73
เงินอุดหนุนทั่วไป

5

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ที่ 11
*ข้อบัญญัติ หน้า 73
เงินอุดหนุนทั่วไป

เพื่อดาเนินโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอย
2 บ้านใหม่มหาวัน หมู่ที่ 12
ปริมาณงานขนาดผิวจราจร กว้าง
3.00 ม. ระยะทางยาว 90.00
ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่กอ
สร้างไม่น้อยกว่า 270 ตร.ม.
จุดเริม่ ต้นบ้านนายดอน อินต๊ะ
การ จุดสิ้นสุดนายชัยยงค์ ท่อน
คา
เพื่อดาเนินโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้าน
ใหม่ร่องหวาย หมู่ที่ 11 ปริมาณ
งานขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00
ม. ระยะทางยาว 73.00 ม. หนา
0.15 ม. หรือพื้นที่กอสร้างไม่
น้อยกว่า 292 ตร.ม. จุดเริ่มต้น
บ้านนายสมบูรณ์ นามแสงกาง
ถึงที่ดินนายทรัพย์ พูนเพิ่ม

125,000

บ้านใหม่มหาวัน
หมู่ที่ 12

กองช่าง

140,000

บ้านใหม่ร่องหวาย
หมู่ที่ 11

กองช่าง

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

พ.ศ.๒๕๕8

มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับที่

ปีงบประมาณ ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕๕9

๑๑

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อบต.ดงมหาวัน

แบบ ผด.02
ลาดับที่

6

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
ภายในหมู่บ้าน
บ้านสันไทรงาม หมู่ที่ 5
*ข้อบัญญัติ หน้า 73
เงินอุดหนุนทั่วไป

7

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
บ้านป่าสักงาม หมู่ที่ 9
*ข้อบัญญัติ หน้า 73
เงินอุดหนุนทั่วไป

เพื่อดาเนินโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก (คสล.)
ภายในหมู่ บ้ า น บ้ า นสั น ไทรงาม
หมู่ ที่ 5 ปริ ม าณงานขนาดผิ ว
จราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 48 ม.
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า144 ตร.ม. จุดเริ่มต้น
บ้านนายมานพ ชัยสลี จุดสิ้นสุด
บ้านนายรส ไชยสาร

64,000

บ้านสันไทรงาม
หมู่ที่ 5

กองช่าง

เพื่อดาเนินโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ป่าสัก
งาม หมู่ที่ 9 ปริมาณงานขนาดผิว
จราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 70
ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 280 ตร.ม.
จุด เริ่ มต้ น ถนนคอนกรีต เดิ มหน้ า
วั ด ดอยธร รมาราม ถึ ง สุ ส า น
หมู่บ้าน

135,000

บ้านป่าสักงาม
หมู่ที่ 9

กองช่าง

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ.๒๕๕8

ก.พ.

หน่วย
ดาเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ

พ.ย.

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕๕9

๑๒

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อบต.ดงมหาวัน

แบบ ผด.02
ลาดับที่

8

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
บ้านสันไทรงาม หมู่ที่ 5
*ข้อบัญญัติ หน้า 73
เงินอุดหนุนทั่วไป

9

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร
บ้านร่องหวาย หมู่ที่ 2

*ข้อบัญญัติ หน้า 74
เงินอุดหนุนทั่วไป

เพื่อดาเนินโครงการก่อสร้างถนน
ลูก รังบ้า นสั นไทรงาม หมู่ที่ 5
ปริมาณงานกว้าง 5.00 ม. ยาว
260 ม. หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่
น้อยกว่า 520 ลบ.ม. จุดเริ่มต้น
ห น้ า อ า ค า ร อ เ น ก ป ร ะ ส ง ค์
จุดสิ้นสุดข้างอาคารศูนย์การศึกษา
นอกระบบ (กศน.)

53,000 บ้านสันไทรงาม
หมู่ที่ 5

กองช่าง

เพื่ อ ด าเนิ น โครงการปรั บ ปรุ ง
ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร
บ้านร่องหวาย หมู่ที่ 2 จุดเริ่มต้น
จากสามแยกฌาปนสถาน ถึ ง
ประปาหมู่บ้าน ปริมาณงาน กว้าง
4.00 ม. ยาว 500 ม. ถมดิน
ลูกรังซ่อมแซมถนนกว้าง 4.00 ม.
ยาว 300ม. หนา 0.10 ม. หรือมี
ปริ ม าณงานลู ก รั ง ไม่ น้ อ ยกว่ า
120 ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล.
ระบายน้า เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40
ม. ยาว 1.00 ม. จานวน 5 ท่อน

20,000 บ้านร่องหวาย
หมู่ที่ 2

กองช่าง

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ.๒๕๕8

ก.พ.

หน่วย
ดาเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ

พ.ย.

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕๕9

๑๓

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อบต.ดงมหาวัน

แบบ ผด.02
ลาดับที่

10

โครงการก่อสร้างบ่อพักท่อ
คสล.บ้านร่องหวาย หมู่ที่ 2
*ข้อบัญญัติ หน้า 80
เงินอุดหนุนทั่วไป

11

12

13

โครงการก่อสร้างฝาปิดราง
ระบายน้า (ซอย 4)
บ้านใหม่มหาวัน หมู่ที่ 12
*ข้อบัญญัติ หน้า 80
เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงมหาวัน
*ข้อบัญญัติ หน้า 80
เงินอุดหนุนทัว่ ไป
โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้า คสล. รูปตัวยู (พร้อมฝา
ปิด) บ้านใหม่ร่องหวาย
หมู่ที่ 11
*ข้อบัญญัติ หน้า 80
เงินอุดหนุนทั่วไป

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสันไทรงาม

กองช่าง

จุดเริ่มต้นสี่แยกหมู่บ้านถึงสี่แยก
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 11
ปริมาณงานขนาดกว้าง 0.40 ม.
ยาว 84 ม. ลึก 0.70 ม. หนา
0.10 ม. (พร้อมฝาปิด) ก่อสร้าง
ตามแบบอบต.

150,000

บ้านใหม่ร่องหวาย
หมู่ที่ 11

กองช่าง

ก.ย.

285,000

ส.ค.

ปริมาณงาน ยาว 136 ม. สูง
1.10 ม. ตามแบบอบต.กาหนด

ก.ค.

กองช่าง

มิ.ย.

บ้านใหม่มหาวัน
หมู่ที่ 12

พ.ค.

29,000

เม.ย.

กองช่าง

มี.ค.

บ้านร่องหวาย
หมู่ที่ 2

ก.พ.

11,000

พ.ศ.๒๕๕8
ม.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ธ.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

จุดที่ 1 ปริมาณงานขนาดกว้าง
1.00 ม. ยาว 1.00 ม. หนา
0.10 ม. สูง 1.20 ม. จุดที่ 2
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.00 ม.
ยาว 1.00 ม. หนา 0.10 ม. สูง
1.20 ม.
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.38 ม.
0.50 ม. ยาว 70 ม. หนา 0.10
ม. ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.
ดงมหาวัน

งบประมาณ

พ.ย.

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕๕9

๑๔

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อบต.ดงมหาวัน

แบบ ผด.02
ลาดับที่

16

บ้านร่องหวาย
หมู่ที่ 2

กองช่าง

ก.ย.

120,000

ส.ค.

กองช่าง

ก.ค.

บ้านร่องหวาย
หมู่ที่ 2

มิ.ย.

120,000

พ.ค.

จุดก่อสร้างจากหน้าโรงเรียนบ้าน
ร่องหวาย ปริมาณงานขนาดกว้าง
0.40 ม. ระยะทาง ยาว 66 ม.
ลึก 0.70 ม. หนา 0.10 ม.
พร้อมฝาปิด ก่อสร้างตามแบบ
อบต.
จุดเริ่มต้นจากดอยหินถึงทางเข้า
วัดร่องหวาย ปริมาณขนาดกว้าง
0.40 ม. ระยะทางยาว 54 ม.
ลึก 0.70 ม. หนา 0.10ม. และ
งานวางท่อ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 ม. ยาว 26 ม. พร้อมงาน
บ่อพัก คสล. ก่อสร้างตามแบบ
อบต.

เม.ย.

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้า คสล.รูปตัวยู (พร้อมฝาปิด)
บ้านร่องหวาย หมู่ที่ 2
(จุดที่ 1)
*ข้อบัญญัติ หน้า 80
เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้า คสล.รูปตัวยู (พร้อมฝาปิด)
บ้านร่องหวาย หมู่ที่ 2
(จุดที่ 2)
*ข้อบัญญัติ หน้า 81
เงินอุดหนุนทั่วไป

กองช่าง

มี.ค.

15

บ้านปงบน
หมู่ที่ 10

131,000

พ.ศ.๒๕๕8

ก.พ.

จุดเริ่มต้นหน้าศาลาหมู่บ้านถึงลา
เหมือง ปริมาณขนาดกว้าง 0.40
ม. ระยะทางยาว 74 ม. ลึก
0.70 ม. หนา 0.10 ม. ก่อสร้าง
ตามแบบ อบต.

หน่วย
ดาเนินการ

ม.ค.

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้า คสล. รูปตัวยู (พร้อมฝา
ปิด) บ้านปงบน หมู่ที่ 10
*ข้อบัญญัติ หน้า 80
เงินอุดหนุนทั่วไป

สถานที่
ดาเนินการ

ธ.ค.

14

งบประมาณ

พ.ย.

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕๕9

๑๕

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อบต.ดงมหาวัน

แบบ ผด.02
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มประเทศ
GMS และ ASEAN
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จาเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ ฐานที่จาเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2

3

เพื่อก่อสร้างศาลาพักญาติใน
ฌาปนสถานหมู่บ้าน ปริมาณงาน
กว้าง 6.00 ม. ยาว 16.00 ม. สูง
3.00 ม.ก่อสร้างตามแบบ อบต.
ดงมหาวัน

125,000

บ้านดอยศิรมิ งคล
หมู่ที่ 7

กองช่าง

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านปงบน หมู่ที่
10

93,500

บ้านปงบน
หมู่ที่ 10

กองช่าง

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านป่าเลา
หมู่ที่ 3

10,000

บ้านป่าเลา
หมู่ที่ 3

กองช่าง

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

พ.ศ.๒๕๕8

มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

โครงการก่อสร้างศาลาพัก
ญาติในฌาปนสถานหมูบ่ ้าน
บ้านดอยศิรมิ งคล
หมู่ที่ 7
*ข้อบัญญัติ หน้า 79
เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านปงบน
หมู่ที่ 10
*ข้อบัญญัติ หน้า 79
เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านป่าเลา
หมู่ที่ 3
*ข้อบัญญัติ หน้า 79
เงินอุดหนุนทั่วไป

งบประมาณ

ธ.ค.

1

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับที่

ปีงบประมาณ ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕๕9

๑๖

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อบต.ดงมหาวัน

แบบ ผด.02
ลาดับที่

4

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน
บ้านดงมหาวัน หมู่ที่ 1
*ข้อบัญญัติ หน้า 79
เงินอุดหนุนทั่วไป

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียง
ตามสายหมู่บ้าน โดยซื้ออุปกรณ์
ปรับปรุงเสียงตามสาย ยูนิคฮอร์น
ขนาด 150.00วัตต์จานวน 5 ตัว,
สายดรอปวาย ยาว 100.00 ม. 2
ม้วน ชุดไมโครโฟน 1 ชุด

19,000

บ้านดงมหาวัน
หมู่ที่ ๑

กองช่าง

5

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน
บ้านปงเคียน หมู่ที่ 8

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียง
ตามสายหมู่บ้าน ซื้ออุปกรณ์
ปรับปรุงเสียงตามสาย เครื่อง
แอมป์ขยายเสียงขนาด 1000
วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ ชุดไมค์

21,000

บ้านปงเคียน
หมู่ที่ ๘

กองช่าง

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียง
ตามสายหมู่บ้าน ซื้ออุปกรณ์
ปรับปรุงเสียงตามสาย ยูนิคฮอร์น
ขนาด 150.00วัตต์จานวน 3 ตัว,
สายดรอปวาย ยาว 100.00 ม. 1
ม้วน ชุดไมโครโฟน 1 ชุด

9,800

บ้านป่าสักงาม
หมู่ที่ ๙

กองช่าง

*ข้อบัญญัติ หน้า 80
เงินอุดหนุนทั่วไป
6

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน
บ้านป่าสักงาม หมู่ที่ 9
*ข้อบัญญัติ หน้า 80
เงินอุดหนุนทั่วไป

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ.๒๕๕8

ก.พ.

หน่วย
ดาเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ

พ.ย.

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕๕9

๑๗

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อบต.ดงมหาวัน

1

2

โครงการตามแนว
พระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ฯและสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถฯ
*ข้อบัญญัติ หน้า 59
เงินรายได้
โครงการส่งเสริมการดาเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง หมู่ที่ 5
*ข้อบัญญัติ หน้า 75
เงินรายได้

เพื่อดาเนินโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ

50,000 อบต.ดงมหาวัน

สานักงาน
ปลัด

ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่อย่าง
พอเพียง เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
ในครอบครัว

23,000

สานักงานปลัด

บ้านสันไทรงาม
หมู่ที่ 5

ก.ย.

ส.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

2.1 แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการดาเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
ปีงบประมาณ ๒๕๕9
รายละเอียดของ
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕8
พ.ศ. ๒๕๕9
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนินการ

ก.ค.

แบบ ผด.02
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มประเทศ
GMS และ ASEAN
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๑๘

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อบต.ดงมหาวัน

1

2

3

4

5

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มปัก
ผ้าของกลุ่มแม่บา้ น หมู่ที่ 9
*ข้อบัญญัติ หน้า 75
เงินรายได้
โครงการส่งเสริมอาชีพใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5
*ข้อบัญญัติ หน้า 75
เงินรายได้
โครงการส่งเสริมคุณภาพ
ผลผลิต (สนับสนุนผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าว) บ้านร่องหวาย
หมู่ที่ 2
*ข้อบัญญัติ หน้า 81
เงินรายได้
โครงการส่งเสริมการเกษตร
บ้านสันไทรงาม หมู่ที่ 5
*ข้อบัญญัติ หน้า 81
เงินรายได้
โครงการพัฒนาศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตร
*ข้อบัญญัติ หน้า 81
เงินรายได้

เพื่อส่งเสริมอาชีพกลุ่มปักผ้าของ
กลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 9

20,000

บ้านป่าสักงาม
หมู่ที่ 9

เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ
และสร้างอาชีพเสริมของ
ประชาชน

20,000 บ้านสันไทรงาม หมู่ สานักงานปลัด
ที่ 5

เพื่อส่งเสริมคุณภาพผลผลิต
(สนับสนุนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว)
บ้านร่องหวาย หมู่ที่ 2

49,000

บ้านร่องหวาย
หมู่ที่ 2

สานักงาน
ปลัด

เพื่อส่งเสริมการเกษตรโดยการใช้
ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ
และลดต้นทุนการผลิต บ้านสัน
ไทรงาม หมู่ที่ 5
เพื่อดาเนินโครงการพัฒนา
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

20,000

บ้านสันไทรงาม
หมู่ที่ 5

สานักงานปลัด

50,000

อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัด

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

2.2 แนวทางส่งเสริมการสร้างงานและอาชีพให้แก่ประชาชน เพือ่ เพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว และการจัดการตลาด เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และหัตถกรรมกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน กลุม่ ผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด
ปีงบประมาณ ๒๕๕9
รายละเอียดของ
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕8
พ.ศ. ๒๕๕9
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนินการ

ก.ย.

แบบ ผด.02

สานักงานปลัด

๑๙

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อบต.ดงมหาวัน

แบบ ผด.02

บ้านป่าสักงาม
หมู่ที่ 9
(เวียงคาฟ้า)

สานักงานปลัด

ปริมาณงานขนาดปากกว้าง
6.00 ม. ระยะทางยาว 425 ม.
ขุดลึกเฉลี่ย 1.00 ม. หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,740
ลบ.ม. ตามแบบ อบต.

90,000

บ้านสันไทรงาม
หมู่ที่ 5

กองช่าง

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

ก.ย.

26,000

ก.ย.

เพื่อจัดซื้อถังเก็บน้าสาหรับกักเก็บ
น้าไว้ใช้สาหรับอุปโภคบริโภค

ส.ค.

2

ถังเก็บน้าสาหรับอุปโภค
บริโภค
*ข้อบัญญัติ หน้า 52
เงินรายได้
โครงการขุดลอกร่องมะเกี๋ยง
เชื่อมร่องแหย่ง เพื่อสาหรับ
เป็นแหล่งประปา หมู่บ้าน
บ้านสันไทรงาม หมู่ที่ 5
*ข้อบัญญัติ หน้า 81
เงินอุดหนุนทั่วไป

ส.ค.

1

พ.ย.

ต.ค.

2.3 การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหล่งน้า และระบบบริหารจัดการน้า เพื่อสนับสนุนผลผลิตทางด้านการเกษตร และรองรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ การขยายพันธุ์สัตว์ที่ขาดแคลนเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ปีงบประมาณ ๒๕๕9
รายละเอียดของ
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕8
พ.ศ. ๒๕๕9
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนินการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การใช้บริบทด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตามแนวคิดทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัวชุมชน
และสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3.1 แนวทางส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน

1

ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน
และค่าวารสาร
*ข้อบัญญัติ หน้า 64
เงินรายได้

เพื่อจัดซื้อค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์
รายวันและค่าวารสาร สาหรับ
หมู่บ้าน และอบต.

44,000

ตาบลดงมหาวัน

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

พ.ศ.๒๕๕8

มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับที่

ปีงบประมาณ ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕๕9

ส่วน
การศึกษาฯ

๒๐

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อบต.ดงมหาวัน

1

2

โครงการพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนตาบลดงมหาวัน
*ข้อบัญญัติ หน้า 63
เงินรายได้
โครงการอบรมธรรมะนักเรียน
เยาวชน ในตาบลดงมหาวัน
*ข้อบัญญัติ หน้า 79
เงินอุดหนุนทั่วไป

เพื่อพัฒนาแกนนาเด็กและเยาวชน
ตาบลดงมหาวัน ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและด้านอื่นๆ

30,000 ตาบลดงมหาวัน

ส่วน
การศึกษาฯ

เพื่อดาเนินกิจกรรมอบรมธรรมะ
ให้กับนักเรียน เยาวชน ในตาบลดง
มหาวัน

30,000

ส่วน
การศึกษาฯ

ตาบลดงมหาวัน

ก.ย.

ส.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

3.2 แนวทางสนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับสถานบันทางศาสนา รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาที่คานึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมทางด้านภาษา และการแต่งกายล้านนา
ปีงบประมาณ ๒๕๕9
รายละเอียดของ
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕8
พ.ศ. ๒๕๕9
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนินการ

ก.ค.

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

1

2

โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก
*ข้อบัญญัติ หน้า 68
เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าและควบคุมประชากรสุนัข
แมว
*ข้อบัญญัติ หน้า 69
เงินอุดหนุนทั่วไป

เพื่อดาเนินโครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในพื้นที่ตาบลดงมหา
วัน

90,000 ตาบลดงมหาวัน

สานักงานปลัด

เพื่อดาเนินโครงการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข
แมว

40,000 ตาบลดงมหาวัน

สานักงานปลัด

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

4.1 แนวทางส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อให้มีคุณภาพครอบคลุมโดยการมีส่วนร่วม
ทุกภาคีเครือข่าย
ปีงบประมาณ ๒๕๕9
รายละเอียดของ
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕8
พ.ศ. ๒๕๕9
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนินการ

๒๑

แบบ ผด.02

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อบต.ดงมหาวัน

โครงกำร/กิจกรรม
3

4

5

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์
*ข้อบัญญัติ หน้า 69
เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูล
ฐานในเขตตาบล
*ข้อบัญญัติ หน้า 69
เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการส่งเสริมกิจกรรมกิ่ง
กาชาดอาเภอเวียงเชียงรุ้ง
*ข้อบัญญัติ หน้า 69
เงินอุดหนุนทั่วไป

รำยละเอียดของ
โครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วย
ดำเนินกำร

เพื่อดาเนินโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

20,000

อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัด

เพื่ออุดหนุน อสม. หมู่บ้านในเขต
ตาบลดงมหาวัน หมูบ่ ้านละ
7,500 บาท จานวน 11 หมู่บ้าน

82,500

ตาบลดงมหาวัน

สานักงานปลัด

อุดหนุนกิ่งกาชาดอาเภอเวียงเชียง
รุ้ง

5,000

อุดหนุนกิ่งกาชาด
อ.เชียงรุ้ง

ปี งบประมำณ ๒๕๕9
พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ. ๒๕๕9
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลำดับที่

สานักงาน
ปลัด
/กิ่งกาชาด
อ.เชียงรุ้ง

4.2 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ์สบื สานวัฒนธรรมล้านนา จารีตประเพณีและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

1

โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ประเพณีวัฒนธรรมหมู่บ้าน
บ้านดงมหาวัน หมู่ที่ 1
*ข้อบัญญัติ หน้า 77
เงินอุดหนุนทั่วไป

เพื่อดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ประเพณีและวัฒนธรรมหมู่บ้าน

30,000

บ้านดงมหาวัน
หมู่ที่ 1

ก.ย.

ก.ค.
ส.ค.

มิ.ย.

พ.ศ.๒๕๕8

เม.ย.
พ.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

มี.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

ก.พ.

งบประมาณ

ม.ค.

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.
พ.ย.

ลาดับที่

ปีงบประมาณ ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕๕9

ส่วน
การศึกษาฯ

๒๒

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อบต.ดงมหาวัน

แบบ ผด.02

ลาดับที่

2

3

4

5

6

โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ประเพณีวัฒนธรรมหมู่บ้าน
บ้านร่องหวาย หมู่ที่ 2
*ข้อบัญญัติ หน้า 77
เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ประเพณีวัฒนธรรมหมู่บ้าน
บ้านป่าเลา หมู่ที่ 3
*ข้อบัญญัติ หน้า 77
เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ประเพณีวัฒนธรรมหมู่บ้าน
บ้านสันไทรงาม หมู่ที่ 5
*ข้อบัญญัติ หน้า 77
เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ประเพณีวัฒนธรรมหมู่บ้าน
บ้านป่าตึง หมู่ที่ 6
*ข้อบัญญัติ หน้า 77
เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ประเพณีวัฒนธรรมหมู่บ้าน
บ้านดอยศิรมิ งคล หมู่ที่ 7
*ข้อบัญญัติ หน้า 77
เงินอุดหนุนทั่วไป

เพื่อดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ประเพณีและวัฒนธรรมหมู่บ้าน

20,000

บ้านร่องหวาย
หมู่ที่ 2

ส่วน
การศึกษาฯ

เพื่อดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ประเพณีและวัฒนธรรมหมู่บ้าน

20,000

บ้านป่าเลา
หมู่ที่ 3

ส่วน
การศึกษา
ฯ

เพื่อดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ประเพณีและวัฒนธรรมหมู่บ้าน

30,000

บ้านสันไทรงาม
หมู่ที่ 5

ส่วน
การศึกษาฯ

เพื่อดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ประเพณีและวัฒนธรรมหมู่บ้าน

10,000

บ้านป่าตึง
หมู่ที่ 6

ส่วน
การศึกษาฯ

เพื่อดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ประเพณีและวัฒนธรรมหมู่บ้าน

15,000

บ้านดอยศิรมิ งคล
หมู่ที่ 7

ส่วน
การศึกษาฯ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ.๒๕๕8

ก.พ.

หน่วย
ดาเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ

พ.ย.

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕๕9

๒๓

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อบต.ดงมหาวัน

แบบ ผด.02

ลาดับที่

7

8

9

10

11

โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ประเพณีวัฒนธรรมหมู่บ้าน
บ้านปงเคียน หมู่ที่ 8
*ข้อบัญญัติ หน้า 77
เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ประเพณีวัฒนธรรมหมู่บ้าน
บ้านป่าสักงาม หมู่ที่ 9
*ข้อบัญญัติ หน้า 77
เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ประเพณีวัฒนธรรมหมู่บ้าน
บ้านปงบน หมู่ 10
*ข้อบัญญัติ หน้า 77
เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ประเพณีวัฒนธรรมหมู่บ้าน
บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ 11
*ข้อบัญญัติ หน้า 77
เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ประเพณีวัฒนธรรมหมู่บ้าน
บ้านใหม่มหาวัน หมู่ที่ 12
*ข้อบัญญัติ หน้า 77
เงินอุดหนุนทั่วไป

เพื่อดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ประเพณีและวัฒนธรรมหมู่บ้าน

20,000

บ้านปงเคียน
หมู่ที่ 8

ส่วน
การศึกษาฯ

เพื่อดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ประเพณีและวัฒนธรรมหมู่บ้าน

50,000

บ้านป่าสักงาม
หมู่ที่ 9

ส่วน
การศึกษาฯ

เพื่อดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ประเพณีและวัฒนธรรมหมู่บ้าน

25,000

บ้านปงบน
หมู่ที่ 10

ส่วน
การศึกษาฯ

เพื่อดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ประเพณีและวัฒนธรรมหมู่บ้าน

20,000

บ้านใหม่ร่องหวาย
หมู่ที่ 11

ส่วน
การศึกษาฯ

เพื่อดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ประเพณีและวัฒนธรรมหมู่บ้าน

10,000

บ้านใหม่มหาวัน
หมู่ที่ 12

ส่วน
การศึกษาฯ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ.๒๕๕8

ก.พ.

หน่วย
ดาเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ

พ.ย.

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕๕9

๒๔

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อบต.ดงมหาวัน

แบบ ผด.02
ลาดับที่

12

โครงการวันสาคัญทางพุทธ
ศาสนาและประเพณีท้องถิ่น
*ข้อบัญญัติ หน้า 77
เงินรายได้

เพื่อดาเนินการจัดกิจกรรมวัน
สาคัญทางศาสนา

13

โครงการจัดงานประเพณีบญ
ุ
บั้งไฟตาบลดงมหาวัน
*ข้อบัญญัติ หน้า 77
เงินรายได้
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ
ตาบลดงมหาวัน
*ข้อบัญญัติ หน้า 77
เงินรายได้
โครงการจัดเครื่องสักการะ
ถวาย เนื่องในวันครบรอบ
สวรรคตและวันพระราชสมภพ
ของสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี
*ข้อบัญญัติ หน้า 78
เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการจัดงานพ่อขุนมังราย
มหาราชและงานกาชาด
จังหวัดเชียงราย
*ข้อบัญญัติ หน้า 77
เงินอุดหนุนทั่วไป

14

15

16

60,000

อบต.ดงมหาวัน

ส่วน
การศึกษาฯ

เพื่อดาเนินการจัดกิจกรรม
ประเพณีบุญบั้งไฟ ตาบลดงมหา
วัน

380,000

อบต.ดงมหาวัน

ส่วน
การศึกษาฯ

เพื่อดาเนินการจัดกิจกรรม
อนุรักษ์ประเพณีอันดีรดน้าดาหัว
ผู้สูงอายุตาบลดงมหาวัน

30,000

อบต.ดงมหาวัน

ส่วน
การศึกษาฯ

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอ
เวียงเชียงรุ้ง

5,000

อ.เวียงเชียงรุ้ง

ส่วน
การศึกษาฯ/
อ.เวียงเชียงรุ้ง

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอ
เวียงเชียงรุ้ง

30,000

จังหวัดเชียงราย

ส่วน
การศึกษาฯ/
อ.เวียงเชียงรุ้ง

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ.๒๕๕8

ก.พ.

หน่วย
ดาเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ

พ.ย.

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕๕9

๒๕

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อบต.ดงมหาวัน

แบบ ผด.02
ลาดับที่

17

18

19

20

21

โครงการจัดงานพิธีถวายบังคม
และวางพวงมาลาเนื่องในวัน
วันปิยะมหาราช
*ข้อบัญญัติ หน้า 78
เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการจัดงานเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวฯ
*ข้อบัญญัติ หน้า 78
เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
*ข้อบัญญัติ หน้า 78
เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการจัดงานสรงน้าพ่อ
ขุนมังรายมหาราช
*ข้อบัญญัติ หน้า 78
เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการงานส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีอันดีและ
วันสาคัญทางศาสนาอาเภอ
เวียงเชียงรุ้ง
*ข้อบัญญัติ หน้า 78
เงินอุดหนุนทั่วไป

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอ
เวียงเชียงรุ้ง

5,000

อ.เวียงเชียงรุ้ง

ส่วน
การศึกษาฯ/
อ.เวียงเชียงรุ้ง

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอ
เวียงเชียงรุ้ง

5,000

อ.เวียงเชียงรุ้ง

ส่วน
การศึกษาฯ/
อ.เวียงเชียงรุ้ง

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอ
เวียงเชียงรุ้ง

10,000

อ.เวียงเชียงรุ้ง

ส่วน
การศึกษาฯ/
อ.เวียงเชียงรุ้ง

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอ
เวียงเชียงรุ้ง

5,000

อ.เวียงเชียงรุ้ง

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอ
เวียงเชียงรุ้ง

5,000

อ.เวียงเชียงรุ้ง

ส่วนการศึกษา
ฯ/
อ.เวียงเชียง
รุ้งผผ
ส่วนการศึกษา
ฯ /อ.เวียง
เชียงรุ้ง

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ.๒๕๕8

ก.พ.

หน่วย
ดาเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ

พ.ย.

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕๕9

๒๖

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อบต.ดงมหาวัน

แบบ ผด.02

ลาดับที่

22

23

24

25

โครงการสนับสนุนประเพณี 9
ชนเผ่า หมู่ที่ 9
*ข้อบัญญัติ หน้า 78
เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ศาสนพิธี
*ข้อบัญญัติ หน้า 79
เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม
(กิจกรรมเด็กดีศรีตาบลดงมหา
วัน)
*ข้อบัญญัติ หน้า 68
เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการส่งเสริมประเพณี
นมัสการและสรงน้าพระธาตุ
ดอยตุงประจาปี 2559
*ข้อบัญญัติ หน้า 79
เงินอุดหนุนทั่วไป

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ที่ 9 เพื่อจัดกิจกรรมประเพณี
9 ชนเผ่า

60,000

บ้านป่าสักงาม
หมู่ที่ 9

ส่วน
การศึกษาฯ

เพื่ออุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบล
ดงมหาวันดาเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับศาสนพิธี

15,000

อบต.ดงมหาวัน

เพื่อดาเนินกิจกรรมโครงการเข้า
ค่ายคุณธรรม

21,000

โรงเรียนอนุบาลดง
มหาวัน

ส่วน
การศึกษาฯ/
สภา
วัฒนธรรมฯ
ส่วน
การศึกษาฯ/
ร.ร.อนุบาลดง
มหาวัน

อุดหนุนวัดพระธาตุดอยตุงเพื่อ
ดาเนินกิจกรรมสืบสานประเพณี
นมัสการและสรงน้าพระธาตุดอย
ตุง

8,000

วัดดอยตุง

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ.๒๕๕8

ก.พ.

หน่วย
ดาเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ

พ.ย.

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕๕9

ส่วน
การศึกษาฯ

๒๗

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อบต.ดงมหาวัน

แบบ ผด.02

4.3 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

เพื่อพัฒนาศักยภาพความรู้แก่
องค์กรสตรีในตาบลดงมหาวัน ทัง้
ด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณธรรม

60,000

ตาบลดงมหาวัน

สานักงานปลัด

เพื่อส่งเสริมการดาเนินงานกองทุน
สวัสดิการชุมชนโดยยึดหลักการ
ประชาชนออม 1 ส่วน องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน
และรัฐบาล 1 ส่วน

50,000

ตาบลดงมหาวัน

สานักงานปลัด

โครงการอบรมเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพสมาชิก
สภาวัฒนธรรม
*ข้อบัญญัติ หน้า 79
เงินอุดหนุนทั่วไป

เพื่ออุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบล
ดงมหาวัน

60,000

ตาบลดงมหาวัน

ส่วน
การศึกษาฯ/
สภา
วัฒนธรรมฯ

3

4

ก.ย.

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
ตาบลดงมหาวัน
*ข้อบัญญัติ หน้า 75
เงินรายได้
โครงการส่งเสริมสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการชุมชน
*ข้อบัญญัติ หน้า 82
เงินรายได้

ส.ค.

2

ก.ค.

สานักงานปลัด
/กองช่าง

มิ.ย.

ตาบลดงมหาวัน

พ.ค.

50,000

เม.ย.

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ผู้
ยากไร้เฉลิมพระเกียรติ

มี.ค.

โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ให้ผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติ
*ข้อบัญญัติ หน้า 74
เงินรายได้

ก.พ.

1

พ.ศ.๒๕๕8
ม.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ธ.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ย.

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

ลาดับที่

ปีงบประมาณ ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕๕9

๒๘

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อบต.ดงมหาวัน

แบบ ผด.02

4.4 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ตลอดจนให้ความสาคัญกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้รับอาหารเสริมนม และอาหารกลางวันอย่างครบถ้วน และเป็นธรรม

1

จ้างเหมาอาหารกลางวันแก่
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 3 แห่ง
*ข้อบัญญัติ หน้า 67
เงินอุดหนุนทั่วไป

สนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 3 แห่ง

2

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ
*ข้อบัญญัติ หน้า 67
เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการอาหารเสริม (นม)
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
148,580
-โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน
318,090
-โรงเรียนบ้านร่องหวาย
136,051
-โรงเรียนบ้านปงเคียน
281,682
*ข้อบัญญัติ หน้า 67
เงินอุดหนุนทั่วไป

เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ตาบลดงมหาวัน

3

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 3 แห่ง
และโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน/
โรงเรียนบ้านร่องหวาย/โรงเรียน
บ้านปงเคียน
(รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ เป็น
รายไตรมาส)

403,200 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.จานวน 3 แห่ง

50,000 อบต.ดงมหาวัน

884,403 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.จานวน 3 แห่ง
และโรงเรียนอนุบาล
ดงมหาวัน/โรงเรียน
บ้านร่องหวาย/
โรงเรียนบ้านปง
เคียน

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

พ.ศ.๒๕๕8

มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับที่

ปีงบประมาณ ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕๕9

ส่วน
การศึกษาฯ

ส่วน
การศึกษาฯ
ส่วน
การศึกษาฯ

๒๙

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อบต.ดงมหาวัน

แบบ ผด.02

ลาดับที่

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

พ.ศ.๒๕๕8

ส่วน
การศึกษาฯ

โครงการฝึกอบรมทบทวน
สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตาบล
ดงมหาวัน
*ข้อบัญญัติ หน้า 59
เงินรายได้

เพื่อจัดฝึกอบรมทบทวนเตรียม
ความพร้อมปฏิบัติหน้าทีส่ มาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)

50,000

อบต.ดงมหาวัน

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

4.5 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ตลอดจนการให้ความสาคัญกับระบบเตือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิ่น
ปีงบประมาณ ๒๕๕9
รายละเอียดของ
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕8
พ.ศ. ๒๕๕9
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนินการ
1

ก.ย.

1,536,000 โรงเรียนอนุบาลดง
มหาวัน/โรงเรียน
บ้านร่องหวาย/
โรงเรียนบ้านปง
เคียน

หน่วย
ดาเนินการ

ก.ย.

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
ให้แก่โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน/
โรงเรียนบ้านร่องหวาย/โรงเรียน
บ้านปงเคียน
(รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ เป็น
รายไตรมาส)

สถานที่
ดาเนินการ

ส.ค.

โครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน
664,000
-โรงเรียนบ้านร่องหวาย
284,000
-โรงเรียนบ้านปงเคียน
588,000
*ข้อบัญญัติ หน้า 68
เงินอุดหนุนทั่วไป

งบประมาณ

ส.ค.

4

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕๕9

สานักงานปลัด

๓๐

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อบต.ดงมหาวัน

แบบ ผด.02

ลาดับที่

2

3

4

5

โครงการป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน
ที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ
*ข้อบัญญัติ หน้า 59
เงินรายได้ 50,000
เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000
โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสาคัญ
*ข้อบัญญัติ หน้า 59
เงินรายได้
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
*ข้อบัญญัติ หน้า 60
เงินรายได้
โครงการอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า
*ข้อบัญญัติ หน้า 60
เงินรายได้

เพื่อป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก
สาธารณภัยต่าง ๆ

250,000

อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัด

เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการผู้ใช้รถใช้
ถนนในช่วงเทศกาลสาคัญ

30,000

ต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัด

เพื่อจัดการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

10,000

อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัด

เพื่ออบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่าให้มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น

15,000

อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัด

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ.๒๕๕8

ก.พ.

หน่วย
ดาเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ

พ.ย.

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕๕9

๓๑

แบบ ผด.02

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อบต.ดงมหาวัน
ลาดับที่

6

7

8

โครงการจัดกิจกรรมวัน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน
*ข้อบัญญัติ หน้า 60
เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการรูปแบบการมีส่วน
ร่วมของเยาวชน เพื่อความ
ปลอดภัยทางถนน
*ข้อบัญญัติ หน้า 68
เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการอบรมผู้บาเพ็ญ
ประโยชน์
*ข้อบัญญัติ หน้า 68
เงินอุดหนุนทั่วไป

อุดหนุนอาเภอเวียงเชียงรุ้งในการ
จัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน

5,000

อุดหนุนอาเภอเวียง
เชียงรุ้ง

สานักงาน
ปลัด/อ.เวียง
เชียงรุ้ง

เพื่อดาเนินกิจกรรมโครงการ
รูปแบบการมีส่วนร่วมของเยาวชน
เพื่อความปลอดภัยทางถนน

16,000

โรงเรียนอนุบาลดง
มหาวัน

ส่วน
การศึกษาฯ/
ร.ร.อนุบาลดง
มหาวัน

เพื่อดาเนินการกิจกรรมโครงการผู้
บาเพ็ญประโยชน์

14,500

โรงเรียนอนุบาลดง
มหาวัน

ส่วน
การศึกษาฯ/
ร.ร.อนุบาลดง
มหาวัน

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ.๒๕๕8

ก.พ.

หน่วย
ดาเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ

พ.ย.

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕๕9

๓๒

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อบต.ดงมหาวัน

1

2

3

4

โครงการศูนย์ปฏิบัติการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
(ศพส.) อาเภอเวียงเชียงรุ้ง
*ข้อบัญญัติ หน้า 76
เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการศูนย์ปฏิบัติงานพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
อบต.ดงมหาวัน (ศปส.อบต.
ดงมหาวัน)
*ข้อบัญญัติ หน้า 75
เงินรายได้
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัด
เชียงราย
*ข้อบัญญัติ หน้า 76
เงินอุดหนุนทั่วไป

เพื่อดาเนินสนับสนุนการดาเนิน
กิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการพลัง
แผ่นเดิน อาเภอเวียงเชียงรุ้ง

30,000

ตาบลดงมหาวัน

สานักงานปลัด
/อาเภอเวียง
เชียงรุ้ง

เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิของศูนย์
ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติด อบต.ดงมหาวัน

100,000

ตาบลดงมหาวัน

สานักงานปลัด

เพื่อหยุดยั้งและลดระดับการ
ขยายตัวของปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่จังหวัดเชียงราย

10,000

อบต.ดงมหาวัน

โครงการค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด เพื่อดาเนินกิจกรรมโครงการค่าย
ต้านยาเสพติด
ลูกเสือ-ยุวกาชาดต้านยาเสพติด
*ข้อบัญญัติ หน้า 68
เงินอุดหนุนทั่วไป

12,200

โรงเรียนบ้านร่อง
หวาย

สานักงาน
ปลัด/ศูนย์
อานวยการ
พลังแผ่นดิน
เอาชนะยา
เสพติดจังหวัด
เชียงราย
ส่วน
การศึกษาฯ/
ร.ร.บ้านร่อง
หวาย

ก.ย.

ส.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

4.6 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ปัญหาอาชญากรรมและการค้ามนุษย์ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
ปีงบประมาณ ๒๕๕9
รายละเอียดของ
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕8
พ.ศ. ๒๕๕9
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนินการ

ก.ค.

แบบ ผด.02

๓๓

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อบต.ดงมหาวัน

แบบ ผด.02

4.7 แนวทางส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจควบคู่กับการให้การศึกษา

อบต.ดงมหาวัน

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ก.ย.

120,000

พ.ศ.๒๕๕8

ก.ย.

20,000 ตาบลดงมหาวัน

หน่วย
ดาเนินการ

ส.ค.

เพื่อดาเนินการจัดกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และ
ประชาชน ตาบลดงมหาวัน
จานวน 11 หมู่บ้าน

สถานที่
ดาเนินการ

ส.ค.

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬา
หรือนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา

งบประมาณ

ก.ค.

2

การส่งนักกีฬาหรือนักกรีฑา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
*ข้อบัญญัติหน้า 76
เงินรายได้
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียน เยาวชนและ
ประชาชนตาบลดงมหาวัน
*ข้อบัญญัติหน้า 76
เงินรายได้

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

ก.ค.

1

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับที่

ปีงบประมาณ ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕๕9

ส่วน
การศึกษาฯ
ส่วน
การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน

1

2

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในเขตตาบลดงมหาวัน
*ข้อบัญญัติ หน้า 49
เงินรายได้
โครงการเครือข่ายป่าชุมชน
*ข้อบัญญัติ หน้า 59
เงินรายได้

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตาบล
ดงมหาวันให้สวยงาม

30,000 ตาบลดมหาวัน

การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการ
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

20,000 ทั้งหมด 11 หมู่บ้าน สานักงานปลัด

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

5.1 แนวทางส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกลู น้าเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศตลอดจนการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณ ๒๕๕9
รายละเอียดของ
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕8
พ.ศ. ๒๕๕9
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนินการ
สานักงานปลัด

๓๔

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อบต.ดงมหาวัน

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.1 แนวทางส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

1

2

3

4

โครงการ อบต.ดงมหาวัน
สัญจร
*ข้อบัญญัติ หน้า 48
เงินรายได้
โครงการจัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและประชาสัมพันธ์
การจัดการเลือกตั้งระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาติ
*ข้อบัญญัติ หน้า 49
เงินรายได้ 50,000
เงินอุดหนุน 495,000
โครงการจัดทาแผนพัฒนา
ตาบลดงมหาวัน
*ข้อบัญญัติ หน้า 74
เงินรายได้

เพื่อรับฟังปัญหา บริการประชาชน
นอกสถานที่ และอบรมให้ความรู้
ด้านต่าง ๆ

เพื่อจัดประชาคมทาแผนพัฒนา
ตาบลดงมหาวันจานวน 11
หมู่บ้าน

50,000 หมู่บ้านในตาบลดง สานักงาน
มหาวัน 11 หมู่บ้าน ปลัด

โครงการคนไทยใจอาสา
*ข้อบัญญัติ หน้า 74
เงินรายได้

เพื่อดาเนินกิจกรรมสร้างเครือข่าย
แกนนาเยาวชนสร้างจิตสานึกเรื่อง
จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

30,000 อบต.ดงมหาวัน

จัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณียุบ
สภา มีการเลือกตั้งใหม่และกรณี
อื่น ๆ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

พ.ศ.๒๕๕8

มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับที่

ปีงบประมาณ ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕๕9

50,000 หมู่บ้านในตาบลดง สานักงานปลัด
มหาวัน 11 หมู่บ้าน อบต.

545,000 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัด
อบต.

สานักงาน
ปลัด

๓๕

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อบต.ดงมหาวัน

แบบ ผด.02

ลาดับที่

6

7

110,000 หมู่บ้านในตาบลดง สานักงาน
มหาวัน 11 หมู่บ้าน ปลัด

โครงการขับเคลื่อนกิจกรรม
การสร้างพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย
*ข้อบัญญัติ หน้า 74
เงินรายได้

เพื่อดาเนินกิจการการขับเคลื่อน
กิจกรรมการสร้างพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย เพื่ออบรม
ให้ความรู้แก่ประชาชนในตาบลดง
มหาวัน

10,000 อบต.ดงมหาวัน

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

6.2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการคลัง วิธีการงบประมาณ การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยและประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งนี้เพื่อการ
แก้ปัญหาของประชาชนและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
ปีงบประมาณ ๒๕๕9
รายละเอียดของ
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕8
พ.ศ. ๒๕๕9
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนินการ
1

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

สานักงาน
ปลัด

เม.ย.

20,000 อบต.ดงมหาวัน

มี.ค.

สนับสนุนให้ประชาชนมี
แนวความคิดในการพัฒนาตาบล
ด้วยตนเองโดยผ่านกระบวนการ
จัดทาแผนชุมชน
โครงการหมู่บ้านแผ่นดินธรรม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วม
แผ่นดินทองระดับตาบลดง
แนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวัน ระยะยั่งยืน
ประเทศ
*ข้อบัญญัติ หน้า 75
เงินรายได้

ก.พ.

สานักงาน
ปลัด

ม.ค.

10,000 อบต.ดงมหาวัน

ธ.ค.

เพื่อดาเนินโครงการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา ของอบต.

พ.ศ.๒๕๕8
พ.ย.

หน่วย
ดาเนินการ

โครงการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาสามปี
*ข้อบัญญัติ หน้า 74
เงินรายได้
โครงการจัดทาแผนชุมชน
*ข้อบัญญัติ หน้า 75
เงินรายได้

งบประมาณ

ก.ย.

5

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕๕9

สานักงานปลัด

๓๖

แบบ ผด.02

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อบต.ดงมหาวัน

5

เพื่อจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย
ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ
ต่าง ๆ ซึ่งมิใช่การจัดหา หรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

340,000

อบต.ดงมหาวัน

สานักงาน
ปลัด

12,000 อบต.ดงมหาวัน

สานักงาน
ปลัด

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรท้องถิ่นในการ
ปฏิบัติงาน

4

มิ.ย.

สานักงาน
ปลัด

พ.ค.

30,000 อบต.ดงมหาวัน

เม.ย.

เพื่ออบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรมแก่บุคลากรท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพสมาชิกสภา
อบต. คณะผูบ้ ริหาร พนักงาน
ฯ และผู้มสี ่วนเกี่ยวของในการ
พัฒนาท้องถิ่น
*ข้อบัญญัติ หน้า 50
เงินรายได้
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา
วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่การจัดหา
หรือปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง
*ข้อบัญญัติ หน้า 54
เงินรายได้

3

มี.ค.

สานักงาน
ปลัด

ก.พ.

30,000 อบต.ดงมหาวัน

ม.ค.

เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดง
มหาวันให้ประชาชนทราบข้อมูล

โครงการจัดทารายงานผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อประชาสัมพันธ์
*ข้อบัญญัติ หน้า 48
เงินรายได้
โครงการพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและมาตรฐาน
คุณธรรม

พ.ศ.๒๕๕8
ธ.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

2

งบประมาณ

พ.ย.

สถานที่
ดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

ลาดับที่

ปีงบประมาณ ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕๕9

๓๗

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อบต.ดงมหาวัน

แบบ ผด.02

ลาดับที่

6

7

8

9

35,000

เพื่ออานวยความสะดวกในการ
บริการงานด้านชาระภาษีแก่
ประชาชนในพื้นที่

10,000 หอประชุมหมู่บา้ น
ทั้ง 11 หมู่บ้าน

กองคลัง

เพื่อดาเนินการปรับข้อมูลและการ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับที่ดินในแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เพื่อให้แผนที่ภาษีมีความถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน

50,000 อบต.ดงมหาวัน

กองคลัง

โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น
*ข้อบัญญัติ หน้า 57
เงินรายได้

เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ท้องถิ่นให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษี
ประจาปี 2559 ผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้นาชุมชน พนักงานและพนักงาน
จ้าง และประชาชนผู้ที่สนใจ

20,000 อบต.ดงมหาวัน

กองคลัง

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

สานักงาน
ปลัด /ทต.
บ้านเหล่า

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
สถานที่กลางสาหรับเป็นศูนย์รวม
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วย
บริการราชการส่วนท้องถิ่นอาเภอ
เวียงเชียงรุ้ง

มี.ค.

อุดหนุนเทศบาล
ตาบลบ้านเหล่า

โครงการสร้างเสริม
ประสิทธิภาพการบริหาร
สถานที่กลางสาหรับเป็นศูนย์
รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยบริการราชการส่วน
ท้องถิ่นอาเภอเวียงเชียงรุ้ง
*ข้อบัญญัติ หน้า 54
เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการให้บริการรับชาระ
ภาษีนอกสถานที่และใน
วันหยุดราชการเพื่อบริการ
ประชาชน
*ข้อบัญญัติ หน้า 56
เงินรายได้
โครงการจัดทาแผนทีภ่ าษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
*ข้อบัญญัติ หน้า 57
เงินรายได้

พ.ศ.๒๕๕8

ก.พ.

หน่วย
ดาเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ

พ.ย.

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕๕9

๓๘

แบบ ผด.02

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อบต.ดงมหาวัน
ลาดับที่

10

โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็กของ เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การศึกษาท้องถิ่น จ่ายตาม
โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็กของศูนย์
*ข้อบัญญัติ หน้า 67
พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 4 คน
เงินอุดหนุนทั่วไป

11

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบแนว
เขตที่ดิน
*ข้อบัญญัติ หน้า 71
เงินรายได้

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจสอบแนวเขตที่ดิน และอื่น ๆ
ที่จาเป็นในการตรวจสอบแนวเขต
และที่ดินของอบต.ดงมหาวัน

20,000 อบต.ดงมหาวัน

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

ส่วน
การศึกษาฯ

มี.ค.

8,000 อบต.ดงมหาวัน

พ.ศ.๒๕๕8

ก.พ.

หน่วย
ดาเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ

พ.ย.

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕๕9

กองช่าง

๓๙

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อบต.ดงมหาวัน

แบบ ผด.02

6.3 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้เทคโนโลยีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน
1)สานักงานปลัด 2,800
ข้อบัญญัติ หน้า 52
2)กองคลัง 700
ข้อบัญญัติ หน้า 57
3)ส่วนการศึกษาฯ 2,100
ข้อบัญญัติ หน้า 65
-จัดซื้อโต๊ะทางาน
1)สานักงานปลัด 28,000
*ข้อบัญญัติ หน้า 52
2)กองคลัง 7,000
ข้อบัญญัติ หน้า 58
3)ส่วนการศึกษาฯ 14,000
ข้อบัญญัติ หน้า 65
-จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ 19,000
*ข้อบัญญัติ หน้า 52
-จัดซื้อเครือ่ งทาน้าร้อน-น้าเย็น4,800
*ข้อบัญญัติ หน้า 53
-จัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
1)สานักงานปลัด 32,000
*ข้อบัญญัติ หน้า 53
2)กองคลัง 16,000
ข้อบัญญัติ หน้า 58
-จัดซื้อเครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา
1)สานักงานปลัด 7,400
*ข้อบัญญัติ หน้า 54
2)ส่วนการศึกษาฯ 3,700
*ข้อบัญญัติ หน้า 66
- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 10,000
ข้อบัญญัติ หน้า 58
- จัดซื้อตู้เย็น 19,500
*ข้อบัญญัติ หน้า 65
-โน๊ตบุ้ค สาหรับงานสานักงาน 17,000
*ข้อบัญญัติ หน้า 66
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 9,900
*ข้อบัญญัติ หน้า 72
เงินรายได้

เพือ่ จัดซื้อครุภัณฑ์ที่จาเป็นสาหรับ
ปฏิบัติงาน ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ โต๊ะ
เอนกประสงค์ คอมพิวเตอร์
สานักงาน คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
ปริ๊นเตอร์ ตู้น้าร้อน-น้าเย็น ตู้เย็น
ตู้เก็บเอกสาร ฯ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

สานักงาน
ปลัด/กอง
คลัง/ส่วน
การศึกษาฯ

เม.ย.

193,900 อบต.ดงมหาวัน

พ.ศ.๒๕๕8

มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่
จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน

งบประมาณ

ธ.ค.

1

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับที่

ปีงบประมาณ ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕๕9

๔๐

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อบต.ดงมหาวัน

แบบ ผด.02
ลาดับที่

2

3

4

จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)
พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง
*ข้อบัญญัติ หน้า 60
เงินรายได้
จัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง
-ข้อต่อท่อแยกทางส่งน้า
ดับเพลิง 7,500
-สายส่งน้าดับเพลิงชนิดยาง
สังเคราะห์ 3 ชั้น 10,000
*ข้อบัญญัติ หน้า 61

เพื่อจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)
จานวน 4 กล้อง พร้อมติดตั้ง
(ตามมาตรฐานกระทรวงไอซีที )

16,500 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัด

เพื่อจัดซื้อข้อต่อท่อแยกทางส่งน้า
ดับเพลิง (ข้อต่อแยกสามทาง) และ
จัดซื้อสายส่งน้าดับเพลิงชนิดยาง
สังเคราะห์ 3 ชั้น ขนาด
1.5X30X2.5 นิ้ว

17,500 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัด

งบกลาง

เพื่อดาเนินกิจกรรม การจ่ายเบี้ย
ผู้ป่วยเอดส์, เพื่อสารองจ่ายใน
กรณีฉุกเฉิน, เพื่อสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพ

427,077 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัด

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ.๒๕๕8

ก.พ.

หน่วย
ดาเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ

พ.ย.

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕๕9

๔๑

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน
เรื่อง แผนการดาเนินงานองค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
***************************
อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา ร่าง
แผนการดาเนิน งาน แล้ว เสนอผู้บ ริหารท้ องถิ่นประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศ
แผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและ
ต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลดงมหาวัน ในคราวประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 11 ธันวาคม ๒๕๕8 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ตาบลดงมหาวัน
ดังนั้น เพื่อให้การจัดทาแผนการดาเนินงานถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ (๒) และเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน จึงประกาศใช้แผนการ
ดาเนินงานองค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 โดยให้มีผลตั้งแต่ ณ วัน
ประกาศเป็นต้นไป
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕8
ก๋องคา นัยติ๊บ
(นายก๋องคา นัยติ๊บ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน

