แผนการดาเนินงานองค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60

ของ

องค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน
อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

คานา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๔ วรรค ๑๖ “แผนการดาเนินงาน” หมายความว่า แผนการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น ซึ่งเป็นการนาแผนพั ฒนาไปปฏิบัติ
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. ๒๕60 ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดงมหาวันให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงาน
และการจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผล
เมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดาเนินงานองค์การบริหารส่วน
ตาบลดงมหาวัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างยิ่ง
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-ประกาศใช้แผนการดาเนินงานองค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
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ส่วนที่ ๑
องค์ประกอบ ประกอบด้วย
- บทนา
- วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน

ส่วนที่ ๑
บทนา
๑. บทนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ การจัดทาแผนการดาเนินงานให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนการจัดทา
แผนการดาเนินงานให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่ว ยงานอื่นๆ 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 รั บ 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.๒๕60 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมี
การประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียดต่างของแผนงาน/โครงการ ใน
แผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้ การจัดทา
แผนการดาเนินงาน องค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 มีวัตถุประสงค์
ดังนี้
๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
(๑) เพื่อให้การดาเนินงานการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปีในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕60 ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวันมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
(๒) เพื่อให้การติดตามประเมินผลและการตรวจสอบการนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา
สามปีไปปฏิบัติใช้มีความสะดวกและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน ซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่ดาเนินงาน ระยะเวลา หน่วยงานดาเนินงาน
๓. ขั้นตอนการ...

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...

ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น
หน่วยงานอื่น

จัดทาร่ างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่ างแผนการดาเนินงาน

พิจารณาร่ างแผนการดาเนินงาน

เสนอร่ างฯต่อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น

ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น

ประกาศใช้

แผนภูมิ : แสดงขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงานองค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60

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

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

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

แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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

15

13.51

1,604,000

4.48

กองช่าง

1.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่
จาเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

13

11.71

1,999,000

5.57

กองช่าง

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

28

25.23

3,603,000

10.07

5

4.50

140,000

0.39

สานักงานปลัด

4

3.60

131,000

0.37

สานักงานปลัด

๕

แบบ ผด.01
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

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้ หมด

หน่วยดาเนินการ

1

0.90

212,000

0.59

กองช่าง

10

9.01

483,000

1.35

1

0.90

142,800

0.40

กองการศึกษา

1

0.90

29,000

0.08

กองการศึกษา

2

1.80

171,800

0.48

3

2.70

130,000

0.36

สานักงานปลัด

14

12.61

340,000

0.95

กองการศึกษา

จานวน
งบประมาณ

๖

แบบ ผด.01
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

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้ หมด

หน่วยดาเนินการ

4

3.60

170,000

0.47

สานักงานปลัด

5

4.50

3,024,550

8.54

กองการศึกษา

8

7.21

190,000

0.53

สานักงานปลัด

2

1.80

110,000

0.31

สานักงานปลัด

1

0.90

120,000

0.34

กองการศึกษา

37

33.33

4,084,550

11.41

37

3

2.70

70,000

0.20

สานักงานปลัด

3

2.70

70,000

0.20

จานวน
งบประมาณ

๗

แบบ ผด.01
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้ หมด

หน่วยดาเนินการ

5

4.50

150,000

0.20

ทุกส่วน/กอง

13

4.50

23,661,497

0.42

ทุกส่วน/กอง

ทุกส่วน/กอง

จานวน
งบประมาณ

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

13

11.71

3,571,253

9.98

31

27.93

27,382,750

76.50

รวมทั้งหมด

111

100

35,795,100

100

๘

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
องค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
**************************

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

๑

โครงการติดตั้งไฟกิ่งเพิ่ม 3 จุด เพื่อดาเนินโครงการติดตั้งไฟ
หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ร่องหวาย กิ่ง เพิ่ม 3 จุด
จุดที่ 1 สี่แยกบ้านนายพันธ์
*ข้อบัญญัติ หน้า 81
เกตุละคร
เงินอุดหนุนทั่วไป
จุดที่ 2 สามแยกบ้าน
นายภูวิช พิชัยช่วง
จุดที่ 3 สามแยกบ้านนางลาภู
กิจคง
หมู่ท1ี่ 1 บ้านใหม่ร่องหวาย

15,000

บ้านใหม่ร่องหวาย
หมู่ที่ 11

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 ๒๕60
รายละเอียดของ
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนินการ
กองช่าง

๙

2

3

โครงการติดตั้งไฟกิ่งแบบโซล่า
เซลล์ หมู่ที่ 5 บ้านสันไทรงาม
*ข้อบัญญัติ หน้า 81
เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
หมู่ 9 บ้านป่าสักงาม
*ข้อบัญญัติ หน้า 81
เงินอุดหนุนทั่วไป

เพื่อดาเนินโครงการติดตั้งไฟกิ่ง
แบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 5 บ้านสัน
ไทรงาม

62,000

บ้านสันไทรงาม
หมู่ที่ 5

กองช่าง

เพื่อดาเนินโครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านป่าสัก
งาม เส้นโรงเรียนบ้านปงเคียน
ไปทางเข้ามูลนิธเิ วียงราชพลี หมู่
ที่ 9 จุดเริม่ ต้นสวนนางพิมรดา
ปะโคตะกัง จุดสิ้นสุดสวน
นางพิมรดา ประโค ตะกัง
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 110.00
เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 40 ลบ.ม ก่อสร้างตาม
แบบ อบต.ดงมหาวัน

20,000

บ้านป่าสักงาม
หมู่ที่ 9

กองช่าง

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 ๒๕60
รายละเอียดของ
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.๒๕59
พ.ศ. ๒๕60
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนินการ

ก.ย.

แบบ ผด.02

๑๐

แบบ ผด.02

4

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ที่ 11
*ข้อบัญญัติ หน้า 81
เงินอุดหนุนทั่วไป

5

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอย 1 หมู่ที่ 8 บ้านปงเคียน
*ข้อบัญญัติ หน้า 81
เงินอุดหนุนทั่วไป

เพื่อดาเนินโครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านใหม่
ร่องหวาย จานวน 2 ช่วง ช่วง
ที่ 1 จุดเริม่ ต้นบ้านนายทอง
สุข สัตย์ธรรม จุดสิ้นสุดสวน
นายเดชศรี คามูล กว้าง 4.00
เมตร ยาว 76.00 เมตร หนา
0.15 เมตร ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้น
สวนนายเดชศรี คามูล จุดสิ้นสุด
สวนนายเดชศรี คามูล
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 7.00
หนา 0.15 เมตร รวมระยะทาง
ยาว 83.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 332 ตร.ม. ก่อสร้างตาม
แบบ อบต.ดงมหาวัน
เพื่อดาเนินโครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย 1 หมู่ที่ 8 บ้าน
ปงเคียน จุดเริ่มต้นบ้านนาย
ชานิ ชัยราช จุดสิ้นสุดบ้านนาย
บุญเพ็ง นันเจริญ กว้าง 5.00
เมตร ยาว 106.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 530 ตร.ม พร้อมวางท่อ
ระบายน้า 0.40 เมตร
จานวน 6 ท่อน ก่อสร้างตาม
แบบ อบต.ดงมหาวัน

160,000

บ้านใหม่ร่องหวาย
หมู่ที่ 11

กองช่าง

260,000

บ้านปงเคียน
หมู่ที่ 8

กองช่าง

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 ๒๕60
รายละเอียดของ
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนินการ

๑๑

แบบ ผด.02

6

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอย 7 หมู่ที่ 7 บ้านดอยศิริ
มงคล
*ข้อบัญญัติ หน้า 81
เงินอุดหนุนทั่วไป

7

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอย 8 หมู่ที่ 12 บ้านใหม่
มหาวัน
*ข้อบัญญัติ หน้า 82
เงินอุดหนุนทั่วไป

เพื่อดาเนินโครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย 7 หมู่ที่ 7 บ้าน
ดอยศิริมงคล จุดเริ่มต้นฟาร์ม
สุกร อินทประเสริฐ จุดสิ้นสุดสวน
นายอัมพร ดาศักดิ์ กว้าง 4.00
เมตร ยาว 47.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 188 ตร.ม. ก่อสร้างตาม
แบบ อบต.ดงมหาวัน

88,000

บ้านดอยศิรมิ งคล
หมู่ที่ 7

กองช่าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย 8 หมู่
ที่ 12 บ้านใหม่มหาวัน
จุดเริม่ ต้นบ้านนายวิเชียร พรมมา
จุดสิ้นสุดบ้านนายทองสุข นัยติ๊บ
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม.
ก่อสร้างตามแบบ อบต.ดงมหาวัน

85,000

บ้านใหม่มหาวัน
หมู่ที่ 12

กองช่าง

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
ลาดับที่
ปีงบประมาณ ๒๕60
รายละเอียดของ
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนินการ

๑๒

แบบ ผด.02

8

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 2 บ้านร่องหวาย
*ข้อบัญญัติ หน้า 82
เงินอุดหนุนทั่วไป

9

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 3 บ้านป่าเลา
*ข้อบัญญัติ หน้า 82
เงินอุดหนุนทั่วไป

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านร่อง
หวาย จุดเริ่มต้นจากเขต
ถนนลาดยางเข้าฌาปณสถาน
หมู่ 2 หมู่ 11 กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 48.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
192.00 ตร.ม ก่อสร้างตาม
แบบ อบต.ดงมหาวัน

90,000

บ้านร่องหวาย
หมู่ที่ 2

กองช่าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านป่า
เลา จานวน 2 สาย สายที่ 1
ซอย 3 จุดเริม่ ต้นบ้านนาย
ทอง ศรีเทพ จุดสิ้นสุดบ้านนาย
อ้าย อารีย์ กว้าง 5.00
เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา
0.15 เมตร สายที่ 2 ซอย 4
จุดเริม่ ต้นบ้านนางกอง อัศวภูมิ
จุดสิ้นสุดบ้านนางกอง อัศวภูมิ
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 17.00
เมตร หนา 0.15 เมตร รวม
ระยะทางยาว 117 เมตร หรือมี
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 585 ตร.ม
ตามแบบ อบต.ดงมหาวัน

280,000

บ้านป่าเลา
หมู่ที่ 3

กองช่าง

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
ลาดับที่
ปีงบประมาณ ๒๕60
รายละเอียดของ
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนินการ

๑๓

แบบ ผด.02

10

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 5 บ้านสันไทรงาม
*ข้อบัญญัติ หน้า 82
เงินอุดหนุนทั่วไป

11

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอย 4 หมู่ที่ 12 บ้านใหม่
มหาวัน
*ข้อบัญญัติ หน้า 82
เงินอุดหนุนทั่วไป

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านสันไทร
งาม(ซอยบ้านนายนิคม ปะระ
มะ) จุดเริ่มต้นบ้านนายประยูร
สุวรรณกาศ จุดสิ้นสุดบ้านนาง
บานเย็น อินไชย กว้าง 2.50
เมตร ยาว 56.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 140 ตร.ม. ก่อสร้างตาม
แบบ อบต.ดงมหาวัน
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย 4 หมู่ที่ 12 บ้าน
ใหม่มหาวัน จุดเริ่มต้นบ้านนาย
วัฒิ หมื่นแก้ว จุดสิ้นสุดบ้านนาย
ลวด ทองสุข กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
150 ตร.ม. ก่อสร้างตามแบบ
อบต.ดงมหาวัน

64,000

บ้านสันไทรงาม
หมู่ที่ 5

กองช่าง

68,000

บ้านใหม่มหาวัน
หมู่ที่ 12

กองช่าง

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
ลาดับที่
ปีงบประมาณ ๒๕60
รายละเอียดของ
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนินการ

๑๔

แบบ ผด.02

12

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
ซอยข้างบ้านว่าที่ร้อยตรีคมสัน
สุทธะชัย ถึงร่องแหย่ง หมู่ที่ 5
บ้านสันไทรงาม
*ข้อบัญญัติ หน้า 82
เงินอุดหนุนทั่วไป

13

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
ซอย 4 หมู่ที่ 12 บ้านใหม่
มหาวัน
*ข้อบัญญัติ หน้า 83
เงินอุดหนุนทั่วไป

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังซอยข้างบ้านว่าที่ร้อยตรี
คมสัน สุทธะชัย ถึงร่องแหย่ง หมู่
ที่ 5 บ้านสันไทรงาม กว้าง 4.00
เมตร ยาว 72.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตร
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 201 ลบ.ม.
ก่อสร้างตามแบบ อบต.ดงมหาวัน
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก ซอย 4 หมู่ที่ 12
บ้านใหม่มหาวัน จุดเริ่มต้นบ้าน
นายลวด ทองสุข จุดสิ้นสุด
นางสาวสุพัตรา นัยติ๊บ กว้าง
3.00 เมตร ยาว 332.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า
119 ลบ.ม. ก่อสร้างตาม
แบบ อบต.ดงมหาวัน

24,000

บ้านสันไทรงาม
หมู่ที่ 5

กองช่าง

60,000

บ้านใหม่มหาวัน
หมู่ที่ 12

กองช่าง

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
ลาดับที่
ปีงบประมาณ ๒๕60
รายละเอียดของ
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนินการ

๑๕

แบบ ผด.02

14

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
เส้นไปห้วยแม่ซ้าย หมู่ที่ 12
บ้านใหม่มหาวัน
*ข้อบัญญัติ หน้า 83
เงินอุดหนุนทั่วไป

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเส้นไปห้วยแม่ซ้าย
หมู่ที่ 12 บ้านใหม่มหาวัน จุด
เริ่มต้นสวนนางทองนาค วิสาพล
จุดสิ้นสุดนายเสาร์ สุวรรณภา
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 475.00
เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 171 ลบ.ม. ก่อสร้างตาม
แบบ อบต.ดงมหาวัน

87,000

บ้านใหม่มหาวัน
หมู่ที่ 12

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 ๒๕60
รายละเอียดของ
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนินการ
กองช่าง

๑๖

แบบ ผด.02

15

โครงการขยายไหล่ถนน คสล.
ต่อจากจุดเดิม หมู่ที่ 6
บ้านป่าตึง
*ข้อบัญญัติ หน้า 83
เงินอุดหนุนทั่วไป

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขยาย
ไหล่ถนน คสล. ต่อจากจุดเดิม หมู่
ที่ 6 บ้านป่าตึง จานวน 3 จุด จุด
ที่ 1 จุดเริม่ ต้นบ้านนายจตุพงษ์
หาคาจารย์ จุดสิ้นสุดบ้านนายพง
ศักดิ์ แสงตารัตน์ กว้าง 1.00
เมตร ยาว 266 เมตร หนา 0.15
เมตร จุดที่ 2 จุดเริม้ ต้นสามแยก
หน้าวัดสันป่าตึง จุดสิ้นสุดสวน
นายสวัสดิ์ ถาปาบุตร กว้าง
1.00 เมตร ยาว 184 เมตร
หนา 0.15 เมตร จุดที่ 3
จุดเริม่ ต้นสามแยกวัดสันป่า
ตึง จุดสิ้นสุดบ้านายกิตติพงศ์
สุทธิสาร กว้าง 1.00 เมตร
ยาว 23 เมตร หนา 0.15
เมตร ความยาวรวม 496.00
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 496
ตร.ม. ก่อสร้างตามแบบ อบต.ดง
มหาวัน

241,000

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
ลาดับที่
ปีงบประมาณ ๒๕60
รายละเอียดของ
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนินการ
กองช่าง

๑๗

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

1

2

3

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเข้าฌาปณ
สาขาย่อยอาเภอเวียงเชียงรุ้ง สถานถึงหนองสถาน หมู่ที่ 2
ร่วมกับหมู่ 11
*ข้อบัญญัติ หน้า 83
เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง
หมู่ที่ 9 บ้านป่าสักงาม
ศาลาพักญาติ หมู่ที่ 9 บ้านป่าสัก
งาม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว
*ข้อบัญญัติ หน้า 88
12.00 เมตร ตามแบบ อบต.ดง
เงินอุดหนุนทั่วไป
มหาวัน
โครงการต่อเติมหลังคาศาลา เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการต่อเติม
พักญาติ หมู่ที่ 5 บ้านสันไทร หลังคาศาลาพักญาติ หมู่ที่ 5 บ้าน
งาม
สันไทรงาม ขนาด
*ข้อบัญญัติ หน้า 88
กว้าง 4.50 เมตร ยาว 11.85
เงินอุดหนุนทั่วไป
เมตร ตามแบบ อบต.ดงมหาวัน

220,000

บ้านร่องหวาย
หมู่ที่ 2

กองช่าง

100,000

บ้านป่าสักงาม
หมู่ท9ี่

กองช่าง

70,000

บ้านสันไทรงาม
หมู่ที่ 5

กองช่าง

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

พ.ศ.๒๕๕9

มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับที่

ปีงบประมาณ ๒๕60
พ.ศ. ๒๕60

๑๘

แบบ ผด.02

4

5

6

โครงการต่อเติมอาคาร
สานักงานที่ทาการ
อบต.ดงมหาวัน
*ข้อบัญญัติ หน้า 89
เงินอุดหนุนทั่วไป 157,650
บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 592,350 บาท
โครงการต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ประจาหมู่บ้าน
(หอประชุม) หมู่ที่ 1 บ้านดง
มหาวัน
*ข้อบัญญัติ หน้า 89
เงินอุดหนุนทั่วไป

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการต่อเติม
อาคารสานักงานที่ทาการ อบต.ดง
มหาวัน กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 34.00 เมตร ตาม
แบบ อบต.ดงมหาวัน

750,000

อบต.ดงมหาวัน
หมู่ที่ 5

กองช่าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการต่อเติม
อาคารเอนกประสงค์ประจา
หมู่บ้าน (หอประชุม) หมู่ที่ 1 บ้าน
ดงมหาวัน ตามแบบ อบต.ดงมหา
วัน

280,000

บ้านดงมหาวัน
หมู่ที่ 1

กองช่าง

โครงการก่อสร้างประตูน้า
สาหรับเปิด-ปิดน้าจุดหนอง
ตะเคียน หมู่ที่ 10 บ้านปงบน
*ข้อบัญญัติ หน้า 89
เงินอุดหนุนทั่วไป

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง
ประตูน้าสาหรับเปิด-ปิดน้า จุด
หนองตะเคียน หมู่ที่ 10 บ้านปง
บน วางท่อระบายน้า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จา
นวน 3 แถว ยาว 7.00 เมตร
พร้อมติดตั้งประตูระบายบน้าแบบ
พวงมาลัยหมุนเปิด-ปิด สาหรับ
ท่อ คสล. 1.00 เมตร ตาม
แบบ อบต.ดงมหาวัน

270,000

บ้านปงบน
หมู่ที่ 10

กองช่าง

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ม.ค.

ธ.ค.

ก.พ.

ปีงบประมาณ ๒๕60
พ.ศ. ๒๕60

พ.ศ.๒๕๕9
พ.ย.

หน่วย
ดาเนินการ

ต.ค.

1.2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ ฐานที่จาเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลาดับที่
รายละเอียดของ
งบประมาณ
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ

๑๙

แบบ ผด.02

7

8

9

10

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้าน
ดงมหาวัน
*ข้อบัญญัติ หน้า 89
เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้าน
ป่าเลา
*ข้อบัญญัติ หน้า 89
เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้าน
สันไทรงาม
*ข้อบัญญัติ หน้า 89
เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้าน
ป่าสักงาม
*ข้อบัญญัติ หน้า 89
เงินอุดหนุนทั่วไป

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบ
ประปา หมู่ที่ 1 บ้านดงมหาวัน

20,000

บ้านดงมหาวัน
หมู่ที่ 1

กองช่าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านป่า
เลา

20,000

บ้านป่าเลา
หมู่ที่ 3

กองช่าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสัน
ไทรงาม

30,000

บ้านสันไทรงาม
หมู่ที่ 5

กองช่าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านป่า
สักงาม

50,000

บ้านป่าสักงาม
หมู่ที่ 9

กองช่าง

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ม.ค.

ธ.ค.

ก.พ.

ปีงบประมาณ ๒๕60
พ.ศ. ๒๕60

พ.ศ.๒๕๕9
พ.ย.

หน่วย
ดาเนินการ

ต.ค.

1.2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ ฐานที่จาเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลาดับที่
รายละเอียดของ
งบประมาณ
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ

๒๐

แบบ ผด.02
1.2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ ฐานที่จาเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

12

13

โครงการเทลาน คสล. จุดบ่อ
น้าโบราณของหมู่บ้าน หมู่ที่
6 บ้านป่าตึง
*ข้อบัญญัติ หน้า 90
เงินอุดหนุนทั่วไป

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเสียงตาม
สาย หมู่ที่ 10 บ้านปงปน

10,000

บ้านปงบน
หมู่ที่ 10

กองช่าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบาย
น้า คสล.รูปตัวยูพร้อมฝา
ปิด จุดเริ่มต้นบ้านนายไสว หมู่
ที่ 2 บ้านร่องหวาย กว้าง 0.40
เมตร ลึก 0.50 -0.70 เมตร
ยาว 38.50 เมตร ตามแบบ
อบต.ดงมหาวัน
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการเท
ลาน คสล. จุดบ่อน้าโบราณของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านป่า
ตึง กว้าง 9.00 เมตร ยาว 9.0
0 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี
พื้นที่รวมบ่อน้าโบราณไม่น้อย
กว่า 81.00 ตร.ม.

150,000

บ้านร่องหวาย
หมู่ที่ 2

กองช่าง

29,000

บ้านป่าตึง
หมู่ที่ 6

กองช่าง

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

พ.ศ.๒๕๕9

มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

โครงการปรับปรุงเสียงตาม
สาย หมู่ที่ 10 บ้านปงบน
*ข้อบัญญัติ หน้า 89
เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่
ที่ 2 บ้านร่องหวาย
*ข้อบัญญัติ หน้า 89
เงินอุดหนุนทั่วไป

งบประมาณ

ธ.ค.

11

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับที่

ปีงบประมาณ ๒๕60
พ.ศ. ๒๕60

๒๑

1

โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงตาบลดงมหาวัน
*ข้อบัญญัติ หน้า 84
เงินรายได้

2

โครงการส่งเสริมกองทุนแม่
ของแผ่นดิน หมู่ที่ 5
*ข้อบัญญัติ หน้า 84
เงินรายได้

3

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียง หมู่ที่ 5
*ข้อบัญญัติ หน้า 85
เงินรายได้

เพื่อดาเนินตามโครงการศูนย์
เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงตาบลดง
มหาวัน
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการส่งเสริมกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน หมู่ที่ 5 เพื่อส่งเสริม
การดาเนินกิจกรรมกองทุนแม่ของ
แผ่นดินภายในหมู่บ้านสันไทรงาม
หมู่ที่ 5
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียง หมู่ที่ 5 เพื่อส่งเสริม
ให้ประชาชนดาเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้าง
รายได้ ลดรายจ่าย

30,000

อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัด

10,000

บ้านสันไทรงาม
หมู่ที่ 5

สานักงานปลัด

20,000

บ้านสันไทรงาม
หมู่ที่ 5

สานักงานปลัด

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 ๒๕60
รายละเอียดของ
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนินการ

ก.ค.

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

๒๒

4

5

โครงการหมู่บ้านแผ่นดินธรรม
แผ่นดินทอง
*ข้อบัญญัติ หน้า 85
เงินรายได้

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการหมู่บ้านแผ่นดินธรรม
แผ่นดินทองเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความปรองดอง
และสมานฉันท์ของประชาชน
อาทิ กิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์
รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ การอบรม
ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ
กิจกรรมการปกป้องสถาบัน ฯลฯ
โครงการตามแนวพระราชดาริ เพื่อดาเนินโครงการโครงการตาม
ของพระบาทสมเด็จพระ
แนวพระราชดาริของ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนาง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
เจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
*ข้อบัญญัติ หน้า 84
พระบรมราชินีนาถ
เงินรายได้

50,000

อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัด

30,000

อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัด

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 ๒๕60
รายละเอียดของ
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนินการ

ก.ค.

แบบ ผด.02

๒๓

1

โครงการส่งเสริมอาชีพทาของ
ใช้ในครัวเรือน หมู่ที่ 6
*ข้อบัญญัติ หน้า 85
เงินรายได้

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการอบรมอาชีพทาของใช้
ในครัวเรือน หมู่ที่ 6 เพื่ออบรมให้
ความรู้การทาของใช้ในครัวเรือน
ลดรายจ่ายในครัวเรือน

10,000

บ้านป่าตึง
หมู่ที่ 6

สานักงานปลัด

2

โครงการอบรมแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
หมู่ที่ 11
*ข้อบัญญัติ หน้า 85
เงินรายได้
โครงการพัฒนาศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตร
*ข้อบัญญัติ หน้า 90
เงินรายได้
โครงการส่งเสริมการเกษตร
บ้านสันไทรงาม หมู่ที่ 5
*ข้อบัญญัติ หน้า 90
เงินรายได้

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากผ้าไหม หมู่ที่ 11

51,000

บ้านใหม่ร่องหวาย
หมู่ที่ 11

สานักงานปลัด

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการพัฒนาศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตร หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่มีความจาเป็น
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการส่งเสริมการเกษตร
หมู่ที่ 5 เพื่อช่วยลดต้นทุนการ
ผลิต

50,000

อบต.ดงมหาวยัน

สานักงานปลัด

20,000

บ้านสันไทรงาม
หมู่ที่ 5

สานักงานปลัด

3

4

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 เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว และการจัดการตลาด เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และหัตถกรรมกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน กลุม่ ผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด
ปีงบประมาณ ๒๕60
รายละเอียดของ
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนินการ

ก.ย.

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

๒๔

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

1

โครงการหินทิ้งป้องกันตลิ่ง
แม่น้ากก หมู่ที่ 7 บ้านดอยศิริ
มงคล
*ข้อบัญญัติ หน้า 90
เงินรายได้

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการหินทิ้ง
ป้องกันตลิ่งแม่น้ากก หมู่ที่ 7 บ้าน
ดอยศิริมงคล จานวน 4 จุด หรือ
มีปริมาตรหินทิ้งไม่น้อย
กว่า 224 ลบ.ม.

212,000

บ้านดอยศิรมิ งคล
หมู่ที่ 7

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

2.3 การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหล่งน้า และระบบบริหารจัดการน้า เพื่อสนับสนุนผลผลิตทางด้านการเกษตร และรองรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ การขยายพันธุ์สัตว์ที่ขาดแคลนเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ปีงบประมาณ ๒๕60
รายละเอียดของ
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนินการ
สานักงานปลัด

๒๕

แบบ ผด.02
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การใช้บริบทด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตามแนวคิดทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัวชุมชน
และสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3.1 แนวทางส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน

1

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนสถานศึกษา
*ข้อบัญญัติ หน้า 74
เงินรายได้

เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
วัสดุการศึกษา

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

พ.ศ.๒๕๕9

มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับที่

ปีงบประมาณ ๒๕60
พ.ศ. ๒๕60

142,800 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
องค์การบริหารส่วน
ตาบลดงมหาวัน
จานวน 3 ศูนย์

๒๖

แบบ ผด.02

1

โครงการพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนตาบลดงมหาวัน
*ข้อบัญญัติ หน้า 69
เงินรายได้

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน
ตาบลดงมหาวัน ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม
ด้านการเมืองการบริหาร ด้านการ
มีส่วนร่วม ด้านศาสนา
ประเพณีและวัฒนธรรมและ
อื่นๆ เป็นต้น

29,000 อบต.ดงมหาวัน

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 ๒๕60
รายละเอียดของ
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนินการ

ก.ค.

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การใช้บริบทด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตามแนวคิดทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัวชุมชน
และสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

กองการศึกษา

๒๗

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

1

2

3

โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก
*ข้อบัญญัติ หน้า 76
เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า
*ข้อบัญญัติ หน้า 76
เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์
*ข้อบัญญัติ หน้า 76
เงินอุดหนุนทั่วไป

เพื่อดาเนินโครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในพื้นที่ตาบลดงมหา
วัน

90,000 พื้นที่ในเขตองค์การ สานักงานปลัด
บริหารส่วนตาบลดง
มหาวัน

เพื่อดาเนินโครงการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในเขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลดงมหาวันในกรณีเป็น
พื้นที่โรคพิษสุนัขบ้าระบาด
เพื่อดาเนินโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

20,000 พื้นที่ในเขตองค์การ สานักงานปลัด
บริหารส่วนตาบลดง
มหาวัน
20,000

อบต.ดงมหาวัน

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 ๒๕60
รายละเอียดของ
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนินการ

สานักงานปลัด

๒๘

แบบ ผด.02
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
4.2 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ์สบื สานวัฒนธรรมล้านนา จารีตประเพณีและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

2

3

4

บ้านปงเคียน
หมู่ที่ 8

กองการศึกษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินโครงการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้กับประชาชน
บ้านใหม่ร่องหวาย

30,000

บ้านใหม่ร่องหวาย
หมู่ที่ 11

กองการศึกษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินโครงการ
ส่งเสริมงานประเพณี 9 ชนเผ่า

30,000

บ้านป่าสักงามก
หมู่ที่ 9

กองการศึกษา

ก.ย.

20,000

ก.ค.
ส.ค.

กองการศึกษา

มิ.ย.

อบต.ดงมหาวัน

พ.ศ.๒๕๕9

เม.ย.
พ.ค.

60,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการวันสาคัญทางพุทธศาสนา
และประเพณีท้องถิ่นตาบลดงมหา
วัน
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินโครงการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้กับประชาชน
บ้านปงเคียน หมู่ที่ 8

หน่วย
ดาเนินการ

มี.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

ก.พ.

โครงการวันสาคัญทางพุทธ
ศาสนาและประเพณีท้องถิ่น
*ข้อบัญญัติ หน้า 86
เงินรายได้
โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้กับประชาชน บ้าน
ปงเคียน หมู่ที่ 8
*ข้อบัญญัติ หน้า 87
เงินรายได้
โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้กับประชาชน บ้าน
ใหม่ร่องหวาย หมู่ที่ 11
*ข้อบัญญัติ หน้า 87
เงินรายได้
โครงการส่งเสริมงานประเพณี
9 ชนเผ่า บ้านป่าสักงาม
หมู่ที่ 9
*ข้อบัญญัติ หน้า 87
เงินรายได้

งบประมาณ

ม.ค.

1

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.
พ.ย.

ลาดับที่

ปีงบประมาณ ๒๕60
พ.ศ. ๒๕60

๒๙

แบบ ผด.02

4.2 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ์สบื สานวัฒนธรรมล้านนา จารีตประเพณีและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

6

7

8

เพื่อดาเนินโครงการส่งเสริม
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบั้งไฟ
ตาบลดงมหาวัน

100,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ
ตาบลดงมหาวัน

30,000

อบต.ดงมหาวัน

อบต.ดงมหาวัน

ก.ย.

ก.ค.
ส.ค.

พ.ศ.๒๕๕9

มิ.ย.

หน่วย
ดาเนินการ

เม.ย.
พ.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

ก.พ.
มี.ค.

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ
ตาบลดงมหาวัน
*ข้อบัญญัติ หน้า 87
เงินรายได้
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ
ตาบลดงมหาวัน
*ข้อบัญญัติ หน้า 87
เงินรายได้
อุดหนุนอาเภอเวียงเชียงรุ้ง
โครงการจัดงานพ่อขุนมังราย
มหาราช และงานกาชาด
จังหวัดเชียงราย
*ข้อบัญญัติ หน้า 88
เงินอุดหนุนทั่วไป
อุดหนุนอาเภอเวียงเชียงรุ้ง
โครงการจัดงานเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
*ข้อบัญญัติ หน้า 88
เงินอุดหนุนทั่วไป

งบประมาณ

ม.ค.

5

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.
พ.ย.

ลาดับที่

ปีงบประมาณ ๒๕60
พ.ศ. ๒๕60

กองการศึกษา

กองการศึกษา

เพื่ออุดหนุนอาเภอเวียงเชียงรุ้ง
ดาเนินกิจกรรมตามโครงการจัด
งานพ่อขุนมังรายมหาราช และ
งานกาชาด จังหวัดเชียงราย

30,000 อาเภอเวียงเชียงรุ้ง

กอง
การศึกษา/
อาเภอเวียง
เชียงรุ้ง

เพื่ออุดหนุนอาเภอเวียงเชียงรุ้ง
ดาเนินกิจกรรมตามโครงการจัด
งานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

5,000 อาเภอเวียงเชียงรุ้ง

กอง
การศึกษา/
อาเภอเวียง
เชียงรุ้ง

๓๐

แบบ ผด.02

4.2 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ์สบื สานวัฒนธรรมล้านนา จารีตประเพณีและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

10

11

เพื่ออุดหนุนอาเภอเวียงเชียงรุ้ง
ดาเนินกิจกรรมตามโครงการจัด
งานพิธีถวายบังคมและวางพวง
มาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

5,000 อาเภอเวียงเชียงรุ้ง

กอง
การศึกษา/
อาเภอเวียง
เชียงรุ้ง

เพื่ออุดหนุนอาเภอเวียงเชียงรุ้ง
ดาเนินกิจกรรมตามโครงการจัด
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ

10,000 อาเภอเวียงเชียงรุ้ง

กอง
การศึกษา/
อาเภอเวียง
เชียงรุ้ง

เพื่ออุดหนุนอาเภอเวียงเชียงรุ้ง
ดาเนินกิจกรรมตามโครงการจัด
เครื่องราชสักการะถวายเนื่องใน
วันครบรอบวันสวรรคตและวัน
พระราชสมภพ ของสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี

5,000 อาเภอเวียงเชียงรุ้ง

กอง
การศึกษา/
อาเภอเวียง
เชียงรุ้ง

ก.ย.

ก.ค.
ส.ค.

มิ.ย.

พ.ศ.๒๕๕9

เม.ย.
พ.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

มี.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

ก.พ.

อุดหนุนอาเภอเวียงเชียงรุ้ง
โครงการจัดงานพิธีถวายบังคม
และวางพวงมาลาเนื่องในวัน
ปิยมหาราช
*ข้อบัญญัติ หน้า 88
เงินอุดหนุนทั่วไป
อุดหนุนอาเภอเวียงเชียงรุ้ง
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
*ข้อบัญญัติ หน้า 88
เงินอุดหนุนทั่วไป
อุดหนุนอาเภอเวียงเชียงรุ้ง
โครงการจัดเครื่องราช
สักการะถวายเนื่องในวัน
ครบรอบวันสวรรคตและวัน
พระราชสมภพ ของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี
*ข้อบัญญัติ หน้า 88
เงินอุดหนุนทั่วไป

งบประมาณ

ม.ค.

9

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.
พ.ย.

ลาดับที่

ปีงบประมาณ ๒๕60
พ.ศ. ๒๕60

๓๑

แบบ ผด.02

4.2 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ์สบื สานวัฒนธรรมล้านนา จารีตประเพณีและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

13

14

เพื่ออุดหนุนอาเภอเวียงเชียงรุ้ง
ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีอันดี
และวันสาคัญของศาสนา

5,000 อาเภอเวียงเชียงรุ้ง

กอง
การศึกษา/
อาเภอเวียง
เชียงรุ้ง

เพื่ออุดหนุนอาเภอเวียงเชียงรุ้ง
ดาเนินกิจกรรมตามโครงการจัด
งานสรงน้าพ่อขุนมังรายมหาราช

5,000 อาเภอเวียงเชียงรุ้ง

กอง
การศึกษา/
อาเภอเวียง
เชียงรุ้ง

เพื่ออุดหนุนอาเภอเวียงเชียงรุ้ง
ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
คัดเลือกคนดีศรีท้องถิ่น

5,000 ตาบลดงมหาวัน

กอง
การศึกษา/
สภา
วัฒนธรรม
ตาบลดงมหา
วัน

ก.ย.

ก.ค.
ส.ค.

มิ.ย.

พ.ศ.๒๕๕9

เม.ย.
พ.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

มี.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

ก.พ.

อุดหนุนอาเภอเวียงเชียงรุ้ง
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีอันดี และวันสาคัญ
ของศาสนา
*ข้อบัญญัติ หน้า 88
เงินอุดหนุนทั่วไป
อุดหนุนอาเภอเวียงเชียงรุ้ง
โครงการจัดงานสรงน้าพ่อ
ขุนมังรายมหาราช
*ข้อบัญญัติ หน้า 88
เงินอุดหนุนทั่วไป
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบล
ดงมหาวัน โครงการคัดเลือก
คนดีศรีท้องถิ่น

งบประมาณ

ม.ค.

12

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.
พ.ย.

ลาดับที่

ปีงบประมาณ ๒๕60
พ.ศ. ๒๕60

๓๒

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
4.3 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพผูส้ ูงอายุ
ตาบลดงมหาวัน

60,000

อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัด

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร
สตรีตาบลดงมหาวัน

60,000

อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัด

การส่งเสริมสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน

เพือ่ ดาเนินการส่งเสริมสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการชุมชุน

30,000

อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัด

3

4

ก.ย.

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุตาบลดงมหาวัน
*ข้อบัญญัติ หน้า 84
เงินรายได้
โครงการพัฒนาศักยภาพ
องค์กรสตรีตาบลดงมหาวัน
*ข้อบัญญัติ หน้า 84
เงินรายได้

ส.ค.

2

ก.ค.

สานักงานปลัด

มิ.ย.

อบต.ดงมหาวัน

พ.ค.

20,000

เม.ย.

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติ
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
ตามแนวพระราชดาริพระเจ้า
หลานเธอพระองค์เจ้า
พัชรกิตติยาภา

มี.ค.

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อ
ยุติปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวตามแนวพระราช
ดาริพระเจ้าหลานเธอพระองค์
เจ้าพัชรกิตติยาภา
*ข้อบัญญัติ หน้า 76
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 ๒๕60
พ.ศ. ๒๕60

*ข้อบัญญัติ หน้า 79
เงินอุดหนุนทั่วไป

๓๓

1

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
*ข้อบัญญัติ หน้า 74
เงินอุดหนุนทั่วไป

เพื่อดาเนินการเป็นค่าจ้างเหมา
ทาอาหารกลางวัน สาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ดงมหา
วัน ทั้ง 3 แห่ง

2

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ
*ข้อบัญญัติ หน้า 74
เงินอุดหนุนทั่วไป
อาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
*ข้อบัญญัติ หน้า 75
เงินอุดหนุนทั่วไป

เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ตาบลดงมหาวัน

อุดหนุนอาหารเสริม(นม)
โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน
โรงเรียนบ้านร่องหวาย
โรงเรียนบ้านปงเคียน
*ข้อบัญญัติ หน้า 75
เงินอุดหนุนทั่วไป

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)
โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน
โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน
โรงเรียนบ้านร่องหวาย
โรงเรียนบ้านปงเคียน

3

4

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 3 แห่ง

411,600 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-ปงเคียน
-สันไทรงาม
-ร่องหวาย

กองการศึกษา

50,000 อบต.ดงมหาวัน

กองการศึกษา

160,970 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-ปงเคียน
-สันไทรงาม
-ร่องหวาย

กองการศึกษา

777,980
(343,000)
(157,130)
(277,850)

โรงเรียนอนุบาลดง
มหาวัน
โรงเรียนบ้านร่อง
หวาย
โรงเรียนบ้านปง
เคียน

กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
อนุบาลดงมหา
วัน
โรงเรียนบ้าน
ร่องหวาย
โรงเรียนบ้าน
ปงเคียน

ก.ย.

ส.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

4.4 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ตลอดจนให้ความสาคัญกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้รับอาหารเสริมนม และอาหารกลางวันอย่างครบถ้วน และเป็นธรรม
ปีงบประมาณ ๒๕60
รายละเอียดของ
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนินการ

ก.ค.

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๓๔

5

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลดง
มหาวัน
อุดหนุนโรงเรียนบ้านร่อง
หวาย
อุดหนุนโรงเรียนบ้านปงเคียน
เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน
เด็กอนุบาล-ป.6
*ข้อบัญญัติ หน้า 75
เงินอุดหนุนทั่วไป

เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
อนุบาล-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดง
มหาวัน

1,624,000 โรงเรียนอนุบาลดง
มหาวัน
(716,000) โรงเรียนบ้านร่อง
(328,000) หวาย
(580,000) โรงเรียนบ้านปง
เคียน

ก.ย.

ส.ค.

แบบ ผด.02

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

4.4 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ตลอดจนให้ความสาคัญกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้รับอาหารเสริมนม และอาหารกลางวันอย่างครบถ้วน และเป็นธรรม
ปีงบประมาณ ๒๕60
รายละเอียดของ
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนินการ
กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
อนุบาลดงมหา
วัน
โรงเรียนบ้าน
ร่องหวาย
โรงเรียนบ้าน
ปงเคียน

๓๕

1

2

3

4

5

โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
เตือนป้ายจราจรบริเวณจุด
เสี่ยง
*ข้อบัญญัติ หน้า 63
เงินรายได้
โครงการป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน
ที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ
*ข้อบัญญัติ หน้า 63
เงินรายได้
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ
*ข้อบัญญัติ หน้า 64
เงินรายได้
โครงการฝึกอบรมการดับเพลิง
เบื้องต้น
*ข้อบัญญัติ หน้า 64
เงินรายได้
โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน
*ข้อบัญญัติ หน้า 64
เงินรายได้

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทา
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟเตือน
ป้ายจราจรบริเวณจุดเสี่ยง

20,000

อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัด

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก
สาธารณภัยต่าง ๆ

50,000

อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัด

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

10,000

อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัด

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการอบรมการดับเพลิง
เบื้องต้น

10,000

อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัด

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่าย
โครงการฝึกอบรพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน

50,000

อบต.ดงมหาวัน

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.

4.5 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ตลอดจนการให้ความสาคัญกับระบบเตือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิ่น
ปีงบประมาณ ๒๕60
รายละเอียดของ
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนินการ

๓๖

7

8

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุท้องถนนในช่วง
เทศกาลสาคัญ
*ข้อบัญญัติ หน้า 64
เงินรายได้
โครงการอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า
*ข้อบัญญัติ หน้า 64
เงินรายได้
อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรม
วันอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพล
เรือน
*ข้อบัญญัติ หน้า 65
เงินรายได้

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานป้องกันอุบัติเหตุบน
ท้องถนนในช่วงเทศกาล
สาคัญต่างๆเช่น เทศกาลขึ้นปี
ใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ
พื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกัน
ไฟป่า

30,000

อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัด

15,000

อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัด

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอ
เวียงเชียงรุ้งเพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวัน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (วันอปพร.)
ประจาปี 2560

5,000

อบต.ดงมหาวัน

สานักงาน
ปลัด/อาเภอ
เวียงเชียงรุ้ง

ก.ย.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

6

ส.ค.

แบบ ผด.02

4.5 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ตลอดจนการให้ความสาคัญกับระบบเตือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิ่น
ลาดับที่
ปีงบประมาณ ๒๕60
รายละเอียดของ
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนินการ

๓๗

1

2

อุดหนุนอาเภอเวียงเชียงรุ้ง
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอาเภอ
เวียงเชียงรุ้ง
*ข้อบัญญัติ หน้า 86
เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการศูนย์ประสานงานพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
ตาบลดงมหาวัน
*ข้อบัญญัติ หน้า 84
เงินรายได้

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอ
เวียงเชียงรุ้งโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดอาเภอเวียงเชียงรุ้ง

30,000

ตาบลดงมหาวัน

สานักงานปลัด
/อาเภอเวียง
เชียงรุ้ง

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการศูนย์ประสานงานพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
ตาบลดงมหาวัน

80,000

อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัด
/อาเภอเวียง
เชียงรุ้ง

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 ๒๕60
รายละเอียดของ
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนินการ

ก.ค.

แบบ ผด.02

๓๘

แบบ ผด.02
4.7 แนวทางส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจควบคู่กับการให้การศึกษา

1

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียน เยาวชนและ
ประชาชนตาบลดงมหาวัน
*ข้อบัญญัติหน้า 76
เงินรายได้

การแข่งขัน ค่าจัดสถานที่
ค่าปรับเตรียมสนามการ
แข่งขัน ค่าเครื่องเสียง
ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าวัสดุ
ต่างๆ ค่าป้ายค่าเช่าอุปกรณ์ที่
จาเป็น ค่าพิธีเปิด - ปิด ค่ารับรอง
ค่าประชาสัมพันธ์

120,000

อบต.ดงมหาวัน

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

พ.ศ.๒๕๕9

มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับที่

ปีงบประมาณ ๒๕60
พ.ศ. ๒๕60

กองการศึกษา

๓๙

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน

1

2

3

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในเขตตาบลดงมหาวัน
*ข้อบัญญัติ หน้า 51
เงินรายได้
โครงการจัดทาแนวป้องกัน
ไฟป่า
*ข้อบัญญัติ หน้า 63
เงินรายได้
โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจ
ภักดิ์รักษ์พื้นที่สเี ขียว
*ข้อบัญญัติ หน้า 63
เงินรายได้

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตาบล
ดงมหาวันให้สวยงาม

30,000

ตาบลดงมหาวัน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดทาแนวป้องกันไฟป่า

30,000 ทั้งหมด 11 หมู่บ้าน สานักงานปลัด

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์
รักษ์พื้นที่สีเขียว

10,000

อบต.ดงมหาวัน

ก.ย.

ส.ค.

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 ๒๕60
รายละเอียดของ
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนินการ

ก.ค.

แบบ ผด.02

สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

๔๐

แบบ ผด.02
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.1 แนวทางส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

1

2

3

โครงการ อบต.ดงมหาวัน
สัญจร
*ข้อบัญญัติ หน้า 50
เงินรายได้
การเลือกตั้งผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ประชาสัมพันธ์การจัดการ
เลือกตั้งระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ
*ข้อบัญญัติ หน้า 51
เงินรายได้
โครงการจัดทาแผนพัฒนา
ตาบลดงมหาวัน
*ข้อบัญญัติ หน้า 83
เงินรายได้

เพื่อรับฟังปัญหา บริการประชาชน
นอกสถานที่ และอบรมให้ความรู้
ด้านต่าง ๆ

50,000 หมู่บ้านในตาบลดง สานักงานปลัด
มหาวัน 11 หมู่บ้าน

จัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณียุบ
สภา มีการเลือกตั้งใหม่และกรณี
อื่น ๆ

50,000 อบต.ดงมหาวัน

เพื่อจัดประชาคมทาแผนพัฒนา
ตาบลดงมหาวันจานวน 11
หมู่บ้าน

20,000 หมู่บ้านในตาบลดง สานักงานปลัด
มหาวัน 11 หมู่บ้าน

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

พ.ศ.๒๕๕9

มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับที่

ปีงบประมาณ ๒๕60
พ.ศ. ๒๕60

สานักงานปลัด

๔๑

แบบ ผด.02

4

โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
*ข้อบัญญัติ หน้า 84
เงินรายได้

5

โครงการสนับสนุนการจัดทา
แผนชุมชน
*ข้อบัญญัติ หน้า 85
เงินรายได้

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาสามปี เช่น ค่าบารุง
สถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุ อุปกรณ์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการฯ
สนับสนุนให้ประชาชนมี
แนวความคิดในการพัฒนาตาบล
ด้วยตนเองโดยผ่านกระบวนการ
จัดทาแผนชุมชน

10,000 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัด

20,000 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัด

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ก.พ.

ปีงบประมาณ ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60

พ.ศ.๒๕๕9
ต.ค.

6.1 แนวทางส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ลาดับที่
รายละเอียดของ
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนินการ

๔๒

1

-เงินเดือนฝ่ายการเมือง
*ข้อบัญญัติ หน้า 45
-เงินเดือนฝ่ายประจา
46,57,66,77
-ค่าตอบแทน
48,58,68,77
-สารองจ่าย
ข้อบัญญัติ หน้า 91
-เงินสมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น
ข้อบัญญัติ หน้า 92
-สมทบกองทุนประกันสังคม
*ข้อบัญญัติ หน้า 90
-เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กบท) (เงินอุดหนุนทั่วไป)
*ข้อบัญญัติ หน้า 92
-ทุนการศึกษาสาหรับผูด้ ูแล
เด็ก (เงินอุดหนุนทั่วไป)
*ข้อบัญญัติ หน้า 92
เงินรายได้

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทน
และสวัสดิการต่าง ๆ
-เงินเดือนฝ่ายการเมือง
-เงินเดือนฝ่ายประจา
-ค่าตอบแทน
-สารองจ่าย
-เงินสมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น
-สมทบกองทุนประกันสังคม
-เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กบท) (เงินอุดหนุนทั่วไป)
-ทุนการศึกษาสาหรับผูด้ ูแลเด็ก
(เงินอุดหนุนทั่วไป)

13,445,897 อบต.ดงมหาวัน
(2,743,920)
(8,920,777)
(1,158,500)
(200,000)
(98,000)

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 ๒๕60
รายละเอียดของ
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนินการ

ก.ย.

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

สานักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง

(114,700)
(180,000)
(30,000)

๔๓

2

3

4

5

โครงการจัดทารายงานผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อประชาสัมพันธ์
*ข้อบัญญัติ หน้า 50
เงินรายได้

พื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจัดทารายงานผลการ
ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดงมหาวัน
โครงการพัฒนามาตรฐานการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
ปฏิบัติงานและมาตรฐาน
โครงการพัฒนามาตรฐานการ
คุณธรรม
ปฏิบัติงานและมาตรฐานคุณธรรม
*ข้อบัญญัติ หน้า 51
จริยธรรม
เงินรายได้

30,000 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัด

30,000 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัด

โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพสมาชิกสภา
อบต. คณะผู้บริหาร พนักงาน
ฯ และผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องในการ
พัฒนาท้องถิ่น
*ข้อบัญญัติ หน้า 52
เงินรายได้
โครงการสร้างเสริม
ประสิทธิภาพสถานที่กลาง
สาหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วย
การบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นอาเภอเวียงเชียงรุ้ง
*ข้อบัญญัติ หน้า 53
เงินรายได้

เพื่อจ่ายเป็นค่าการจัดโครงการ
ฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
สมาชิกสภา อบต. คณะผู้บริหาร
พนักงานฯ และผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาท้องถิ่น

10,000 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัด

เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินโครงการ
สร้างเสริมประสิทธิภาพสถานที่
กลางสาหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นอาเภอ
เวียงเชียงรุ้ง

40,000 ศูนย์รวมข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยการ
บริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นอาเภอเวียง
เชียงรุ้ง

สานักงานปลัด

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 ๒๕60
รายละเอียดของ
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนินการ

ก.ย.

แบบ ผด.02

๔๔

6

7

8

9

10

จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย
ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ
ต่าง ๆ
*ข้อบัญญัติ หน้า 57
เงินรายได้
โครงการให้บริการรับชาระ
ภาษีนอกสถานที่และ
วันหยุดราชการ
*ข้อบัญญัติ หน้า 59
เงินรายได้
โครงการปรับปรุงแผนทีภ่ าษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
*ข้อบัญญัติ หน้า 60
เงินรายได้
โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น
*ข้อบัญญัติ หน้า 60
เงินรายได้
โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
*ข้อบัญญัติ หน้า 74
เงินอุดหนุนทั่วไป

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบต่าง ๆ

12,000 พื้นที่อบต.ดงมหาวัน สานักงาน
ปลัด/สถาบัน
ทางการศึกษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ให้บริการรับชาระภาษีนอก
สถานที่และในวันหยุดราชการเพื่อ
บริการประชาชน

10,000 อบต.ดงมหาวัน

กองคลัง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จายในการ
ดาเนินการปรับปรุงข้อมูลและการ
เปลี่ยน

50,000 อบต.ดงมหาวัน

กองคลัง

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น

20,000 อบต.ดงมหาวัน

กองคลัง

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนา
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

8,000 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 เพิม่ ขีดความสามารถของบุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการคลัง วิธีการงบประมาณ การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยและประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งนี้เพื่อการ
แก้ปัญหาของประชาชนและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
ปีงบประมาณ ๒๕60
รายละเอียดของ
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนินการ

ก.ย.

แบบ ผด.02

กองการศึกษา

๔๕

11

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
*ข้อบัญญัติ หน้า 91
เงินอุดหนุนทั่วไป

เพื่อจ่ายเงินให้กับผูส้ ูงอายุในพื้นที่
ที่ลงทะเบียนกับองค์การบริหาร
ส่วนตาบลดงมหาวัน

8,185,200 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัด

12

เบี้ยยังชีพคนพิการ
*ข้อบัญญัติ หน้า 91
เงินอุดหนุนทั่วไป

เพือ่ จ่ายเงินให้กับคนพิการในพื้นที่
ที่ลงทะเบียนกับองค์การบริหาร
ส่วนตาบลดงมหาวัน

1,670,400 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัด

13

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ข้อบัญญัติ หน้า 91
เงินอุดหนุนทั่วไป

เพื่อจ่ายเงินให้กับผู้ป่วยเอดส์ใน
พื้นทีท่ ี่ลงทะเบียนกับองค์การ
บริหารส่วนตาบลดงมหาวัน

150,000 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.

6.2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการคลัง วิธีการงบประมาณ การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยและประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งนี้เพื่อการ
แก้ปัญหาของประชาชนและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
ปีงบประมาณ ๒๕60
รายละเอียดของ
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนินการ

ก.ย.

แบบ ผด.02

๔๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แบบ ผด.02

6.3 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้เทคโนโลยีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1

ค่าใช้สอยสาหรับปฏิบตั ิงาน
เพื่อจ่ายค่าใช้สอยสาหรับ
-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ปฏิบัติงานของอบต.ดงมหาวัน
*ข้อบัญญัติ หน้า
49,59,69,78
-รายจ่ายเกีย่ วกับการรับรอง
และพิธีการ
*ข้อบัญญัติ หน้า 50
-การเดินทางไปราชการ
*ข้อบัญญัติ หน้า
51,59,69,78
-การฝึกอบรมและสัมมนา
*ข้อบัญญัติ หน้า 52,70
-ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พาน
พุ่ม และพวงมาลาสาหรับพระ
ราชพิธีรัฐพิธี
*ข้อบัญญัติ หน้า 52
-ลงทะเบียนต่าง ๆ
*ข้อบัญญัติ หน้า
52,59,70,79
-โครงการพัฒนาบุคลากร
-การตรวจสอบแนวเขตที่ดิน
*ข้อบัญญัติ หน้า 78
เงินรายได้

1,658,520 อบต.ดงมหาวัน
(807,520)

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

พ.ศ.๒๕๕9

มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับที่

ปีงบประมาณ ๒๕60
พ.ศ. ๒๕60

สานักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง

(50,000)
(325,000)
(131,000)
(10,000)

(250,000)
(35,000)
(50,000)

๔๗

แบบ ผด.02

6.3 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้เทคโนโลยีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3

4

เพื่อใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง
อินเทอร์เน็ตตาบล
เพื่อใช้จ่ายค่าบารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สินของอบต.

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุตา่ ง ๆ เพื่อใช้
ในสานักงาน ของแต่ละสานัก/กอง
ในอบต.ดงมหาวัน

20,000 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัด

535,000 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง

899,633 อบต.ดงมหาวัน
(205,633)

สานักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง

(70,000)

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

พ.ศ.๒๕๕9

มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

โครงการปรับปรุงอินเทอร์เน็ต
ตาบล *ข้อบัญญัติ หน้า 52
เงินรายได้
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
หน้า 53,64,60,70,79
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณ
ั ฑ์ หน้า 56,64
เงินรายได้
ค่าวัสดุสาหรับปฏิบัติงาน
-วัสดุสานักงาน
* หน้า 53,61,70,79
-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
* หน้า 53,71,79
-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
* หน้า 53,79
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
*หน้า 54,80
-วัสดุการเกษตร* หน้า 54
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
*หน้า 54,61,71
-วัสดุคอมพิวเตอร์
* หน้า 54,61,71,80
-วัสดุอื่น* หน้า 54,71,80
-วัสดุงานบ้านงานครัว
*ข้อบัญญัติ หน้า 59
-วัสดุก่อสร้าง หน้า 78
เงินรายได้

งบประมาณ

ธ.ค.

2

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับที่

ปีงบประมาณ ๒๕60
พ.ศ. ๒๕60

(60,000)
(155,000)
(3,000)
(9,000)
(90,000)
(20,000)
(37,000)
(250,000)

๔๘

แบบ ผด.02

6.3 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้เทคโนโลยีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6

7
8

เพื่อจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค

325,000 อบต.ดงมหาวัน
(250,000)
(10,000)

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

พ.ศ.๒๕๕9

มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

ค่าสาธารณูปโภค
-ค่าไฟฟ้า
-ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
-ค่าบริการโทรศัพท์
-ค่าบริการไปรษณีย์
-ค่าบริการการสื่อสารและ
โทรคมนาคม
*ข้อบัญญัติ หน้า 55
เงินรายได้
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED
*ข้อบัญญัติ หน้า 56
เงินรายได้
เก้าอี้สานักงาน
*ข้อบัญญัติ หน้า 61,72,80
เงินรายได้
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า
*ข้อบัญญัติ หน้า 62
เงินรายได้

งบประมาณ

ธ.ค.

5

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับที่

ปีงบประมาณ ๒๕60
พ.ศ. ๒๕60

สานักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง

(15,000)
(15,000)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์ จานวน 1 เครื่อง

12,000 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัด

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สานักงาน

14,000 อบต.ดงมหาวัน

เพือ่ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า
จานวน 1 เครื่อง

22,000 อบต.ดงมหาวัน

กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
กองคลัง

๔๙

แบบ ผด.02

6.3 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้เทคโนโลยีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

11

12

13

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดา จานวน 2 เครื่อง

6,600 อบต.ดงมหาวัน

กองคลัง
กองการศึกษา

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่ง
วิทยุ ระบบ VHF/FM
ชนิดประจาที่ 10 วัตต์

28,000 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัด

เพื่อจัดซื้อโต๊ะทางาน จานวน 1
ตัว

7,000 อบต.ดงมหาวัน

กองการศึกษา

คอมพิวเตอร์สาหรับสานักงาน เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์สาหรับ
*ข้อบัญญัติ หน้า 73
สานักงาน จานวน 1 เครื่อง
เงินรายได้

16,000 อบต.ดงมหาวัน

กองการศึกษา

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED
*ข้อบัญญัติ หน้า 62,73
เงินรายได้
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ
VHF/FM
*ข้อบัญญัติ หน้า 65
เงินรายได้
โต๊ะทางาน
*ข้อบัญญัติ หน้า 72
เงินรายได้

กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง

มี.ค.

10

27,500 อบต.ดงมหาวัน

พ.ศ.๒๕๕9

ก.พ.

เพื่อจัดซื้อตู้เอกสารจานวน 5 ตู้
กองคลัง

หน่วย
ดาเนินการ

ม.ค.

ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน
*ข้อบัญญัติ หน้า 62,72,80
เงินรายได้

สถานที่
ดาเนินการ

ธ.ค.

9

งบประมาณ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

ลาดับที่

ปีงบประมาณ ๒๕60
พ.ศ. ๒๕60

๕๐

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน
เรื่อง แผนการดาเนินงานองค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
***************************
อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา ร่าง
แผนการดาเนิน งาน แล้ว เสนอผู้บ ริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศ
แผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและ
ต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลดงมหาวัน ในคราวประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม ๒๕๕9 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ตาบลดงมหาวัน
ดังนั้น เพื่อให้การจัดทาแผนการดาเนินงานถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ (๒) และเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน จึงประกาศใช้แผนการ
ดาเนินงานองค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 โดยให้มีผลตั้งแต่ ณ วัน
ประกาศเป็นต้นไป
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕9
(ลงชื่อ)

ก๋องคา นัยติ๊บ
(นายก๋องคา นัยติ๊บ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน

