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ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 บทนา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสาคัญ
กับ การกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นโดยกาหนดกรอบความเป็นอิส ระในการกาหนด
นโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอานาจหน้าที่ของ
ตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้อ งถิ่น พ.ศ.2542 ได้บั ญญั ติให้ มีอ งค์กรรับผิ ด ชอบในการจั ดทาแผนการกระจายอานาจให้ แก่การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทาขึ้นเพื่อให้กระจายอานาจเป็นไปอย่าง
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอานาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริ การ
สาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมท้องถิ่น และเป็ น องค์กรที่เปิ ดให้ ประชาคมท้องถิ่นมีส่ ว นร่ว มในการบริห ารและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลมาก
องค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน ได้จัดทาแผนพัฒนาสี่ปีซึ่งเป็นแผนที่กาหนดยุทธศาสตร์แนว
ทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการ
พัฒนา ในช่วง ๔ ปี (พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทางบประมาณประจาปี
เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสาหรับงบประมาณแต่ละปี
โดยครอบคลุ มระยะเวลา ๔ ปี ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาและประสานแผนของ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล พ.ศ. 2548 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ ๒ พ.ศ. 2559 ประกอบหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตาบล
ดงมหาวั น โดยคณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลดงมหาวั น และ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน จึงได้จัดทาแผนดาเนินงานประจาปี พ.ศ.25๖๑
ตามรูปแบบที่กาหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้
สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ปี ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลง
วั น ที่ 10 ต.ค.59 โดยมี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ แสดงถึ ง รายละเอี ย ดแผนงาน/โครงการพั ฒ นาและกิ จ กรรมที่
ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 25๖๑ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวันขึ้น และเพื่อกาหนดแนวทางในการดาเนินงานของโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับ
การอนุมัติให้ดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสาน
และบูรณาการการทางานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจาแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ
ในแผนการดาเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น
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1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
1. แผนการดาเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณนั้นเพื่อให้
แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
ลดความซ้าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทางานกับหน่วยงานและจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน/โครงการ ในแผนการดาเนินงาน
2. แผนการดาเนินงานจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม
การดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. แผนการดาเนินงาน จะกาหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดาเนินงานจะมี
ที่มาจาก
3.1 งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดาเนินการ)
3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาด
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี)
3.4โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สาหรับองค์การบริ หารส่วนจังหวัด ให้รวบรวม
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะ
การดาเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มี
ความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจาก
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.5โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการดาเนินงานในพื้นที่
1.3 ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ข้ อ 4 ได้ ก าหนดให้ จั ด ท าแผนการด าเนิ น งานตามข้ อ 26 และ ข้ อ 27 ว่ า การจั ด ท าแผนการ
ดาเนินงานให้ดาเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดาเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น หน่ วยงานราชการส่ว นกลาง ส่ วนภูมิภ าค รัฐวิส าหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่
ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
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3. แผนการดาเนินงานให้จัดทาเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ า ยเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับ แจ้งแผนงาน/โครงการจาก
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น

ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น
หน่วยงานอื่น

พิจารณาร่างแผนการ
ดาเนินงาน
เสนอร่างฯต่อผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศใช้

แผนภูมิ : แสดงขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงานองค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
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การจัดทาแผนการดาเนินงานเพิ่มเติม
ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทาแผนการดาเนินงานแล้วหากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30
วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทาเป็นแผนการดาเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่
1,2,3,4,......)
ร่างแผนการดาเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานของ
องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ที่ก าหนดไว้ ในยุท ธศาสตร์ การพั ฒ นาขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสี่ปี โดยมีเค้าโครงแผนการดาเนินงาน 2 ส่วน คือ
1.4 ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
1. ทาให้การดาเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น
2.
ประสิทธิภาพ
3.
4.
5.
ตาบลดงมหาวัน
6.

มี ค วามสะดวกในการติ ด ตามประเมิ น ผลการน าแผนไปปฏิ บั ติ มี ค วามสะดวกและมี
เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ทราบถึงจานวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
สามารถบริหารเวลาในการดาเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตาบล
สามารถนาแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดาเนินโครงการต่างๆตาม
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้อย่างถูกต้อง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อบต.ดงมหาวัน
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ส่วนที่ 2 บัญชี
โครงการ/กิจกรรม

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อบต.ดงมหาวัน

6

~7~
ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม
องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณโดยนาเสนอ ดังนี้
2.1 บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01)
แบบ ผด. 01 เป็ น แบบบั ญ ชี ส รุ ป จ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการ
ดาเนิ น งาน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบด้ว ย ยุทธศาสตร์/ แผนงาน จานวนโครงการที่
ดาเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
หน่วยงานรับผิดชอบ
การจัดทาแผนการดาเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์
แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจานวนโครงการที่ดาเนินการ การคิ ดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด จานวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ
และเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย
การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิ ดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100)
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02)
แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดาเนินงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลาดับที่/
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดาเนินการ/หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อบต.ดงมหาวัน
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แบบ ผด.01

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วย
ดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ที่จาเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานการศึกษา
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แผนงานการเกษตร
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

23
9
32

10.75
4.21
14.95

2,471,000.00
577,000.00
3,048,000.00

6.86 กองช่าง
1.60 กองช่าง
8.47

2
2

0.93
0.93

60,000.00
60,000.00

0.17 สานักงานปลัดฯ
0.17

10
8
18

4.67
3.74
8.41

135,000.00
3,108,020.00
3,243,020.00

0.38 กองการศึกษาฯ
8.63 กองการศึกษาฯ
9.01

3
6
5

1.40
2.80
2.34

80,000.00
90,000.00
210,000.00

0.22 สานักงานปลัดฯ
0.25 สานักงานปลัดฯ
0.58 กองการศึกษาฯ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อบต.ดงมหาวัน
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แบบ~ผด.01
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
8
2
5
29

3.74
0.93
2.34
13.55

255,000.00
25,000.00
137,500.00
797,500.00

0.71
0.07
0.38
2.22

สานักงานปลัดฯ
สานักงานปลัดฯ
สานักงานปลัดฯ

2
1
3

0.93
0.47
1.40

25,000.00
30,000.00
55,000.00

0.07
0.08
0.15

สานักงานปลัดฯ
สานักงานปลัดฯ

แผนงานงบกลาง
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบบุคลากร งบดาเนินงาน

7
7
90

3.27
3.27
42.06

11,268,750.00
215,910.00
16,762,420.00

31.30
0.60
46.56

สานักงานปลัดฯ
สานักงานปลัดฯ
สานักงานปลัดฯ,
กองคลัง

รวม

104

48.60

28,247,080.00

78.46

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

1
21

0.47
9.81

99,500.00
323,000.00

0.28
0.90

แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
รวมทั้งหมด

4
26
214

1.87
12.15
100.00

126,900.00
549,400.00
36,000,000

0.35
1.53
100.00

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานสาธารณสุข
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน

แผนงานการเกษตร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

*ครุภัณฑ์
สานักงานปลัดฯ
สานักงานปลัดฯ,
กองคลัง
กองช่าง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อบต.ดงมหาวัน
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แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นการท่องเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน กลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN
 แผนงานเคหะและชุมชน

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7 หมู่ที่ 7

157,000.00 บ้านดอยศิริ
มงคล หมู่ที่ 7

กองช่าง

ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าฌาปณ
สถาน หมู่ที่ 9
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 224.00 ตร.ม.
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 1 บ้านดงมหาวัน
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 113.00
จุดเริม่ ต้นบ้านนายจารึก
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นทีไ่ ม่
ท่อนคา จุดสิ้นสุด
น้อยกว่า 339.00 ตารางเมตร
บ้านนายอุ่น คายอด

157,000.00 บ้านป่าสักงาม
หมู่ที่ 9

กองช่าง

158,000.00 บ้านดงมหาวัน
หมู่ที่ 1

กองช่าง

ซอย 7 หมู่ที่ 7 บ้านดอยศิริ
มงคล จุดเริ่มต้นฟาร์มอินทร
ประเสริฐ จุดสิ้นสุดสวนนาย
สุพจน์ อุดทาโกสม
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ทางเข้าฌาปนสถาน หมู่ที่ 9
บ้านป่าสักงาม

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 81.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อย
กว่า 324.00 ตร.ม.

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

2561
ก.พ.

2560
ม.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

ลาดับ
ที่

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อบต.ดงมหาวัน
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 แผนงานเคหะและชุมชน

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 2 บ้านร่องหวาย
จุดเริม่ ต้นบ้านนายสวัสดิ์
มณีวรรณ จุดสิ้นสุดถนน
คสล.ทางไป หมู่ที่ 12
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 3 บ้านป่าเลา จุดเริ่ม
ต้นบ้านนางกอง อัศวภูมิ
จุดสิ้นสุดบ้านนายสุรินทร์
พาบจันสิงห์
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึง
จุดเริม่ ต้นถนนคอนกรีตเดิม
จุดสิ้นสุดสามแยก
หนองป่าไคร้
7. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 8 บ้านปงเคียน
จุดเริม่ ต้นบ้านนายสถิตย์
ดวงไกรแฝง จุดสิ้นสุด
บ้านนายพิชัย สวัสดิ์นที

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ย
กว่า 120.00 ตารางเมตร

56,000.00 บ้านร่องหวาย
หมู่ที่ 2

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

2561
ก.พ.

2560
ม.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

ลาดับ
ที่

แบบ ผด.02

กองช่าง

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 42.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 210 ตร.ม.

100,000.00 บ้านป่าเลา
หมู่ที่ 3

กองช่าง

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 285.00 ตารางเมตร

139,000.00 บ้านป่าตึง
หมู่ที่ 6

กองช่าง

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8
กว้าง 4.00-5.00 เมตร
ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 585.00 ตร.ม.
เมตร (ถนนกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 85.00 เมตร ถนนกว้าง
4.00 เมตร ยาว 40 เมตร)

280,000.00 บ้านปงเคียน
หมู่ที่ 8

กองช่าง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อบต.ดงมหาวัน
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 แผนงานเคหะและชุมชน

8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อม ซอย 8

เชื่อม ซอย 8 และ ซอย 10
หมู่ที่ 12 บ้านใหม่มหาวัน
จุดเริม่ ต้นบ้านนายทรงศักดิ์
อุดใจ จุดสิ้นสุดสวน
นายอุ่น คายอด
9. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยบ้านนายสา ทิพย์อาสน์
หมู่ที่ 7 บ้านดอยศิริมงคล
จุดเริม่ ต้นบ้านนายสา
ทิพย์อาสน์ จุดสิ้นสุด
บ้านนายสุรศักดิ์ สีมนตรี
10. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ทางไปสระน้าประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสันไทร
งาม จุดเริม่ ต้นต่อจากถนน
คอนกรีตเดิมซอยไปสระน้า
ประปาหมู่บ้าน จุดสิ้นสุด
สระน้าประปาหมู่บ้าน

110,000.00

บ้านใหม่มหาวัน กองช่าง
หมู่ที่ 12

จัดทาโครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยบ้านนายสา ทิพย์อาสน์ หมู่ที่ 7
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 74.00 เมตร ห
นา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 296.00 ตร.ม.

143,000.00

บ้านดอยศิริ
มงคล หมู่ที่ 7

กองช่าง

จัดทาโครงการก่อสร้างถนน คสล.
ทางไปสระน้าประปาหมู่บ้าน หมูท่ ี่ 5
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 174.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 522.00 ตารางเมตร

180,000.00

บ้านสันไทรงาม
หมู่ที่ 5

กองช่าง

และ ซอย 10 หมู่ที่ 12
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 79.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ย
กว่า 237.00 ตารางเมตร

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

2561
ก.พ.

2560
ม.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

ลาดับ
ที่

แบบ ผด.02
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หมู่ที่ 1 บ้านดงมหาวัน
จุดเริม่ ต้นบ้านนายแดน
สายน้าผึ้ง จุดสิ้นสุด
บ้านนายคาปัน นันทะเสน
12. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 10 บ้านปงบน
จุดเริม่ ต้นสวนนายสารอง
ถูนาแก้ว จุดสิ้นสุดประปา
โรงเรียนบ้านปงเคียน
13. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 10 บ้านปงบน
ต่อจากจุดเดิม จุดเริม่ ต้น
บ้านนายสถิตย์ ศรีพันนาม
จุดสิ้นสุดลาเหมือง
สาธารณประโยชน์
14. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ร่องหวาย
จุดเริม่ ต้นสวนนายบัวลี
ป้องปิด จุดสิ้นสุดสวน
นายเสาร์ พิชัยช่วง

บ้านปงบน
หมู่ที่ 10

กองช่าง

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 248.00 ตร.ม.

120,000.00

บ้านใหม่ร่อง
หวาย หมู่ที่ 11

กองช่าง

ก.ย.

75,000.00

ส.ค.

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 160.00 ตร.ม.

ก.ค.

กองช่าง

มิ.ย.

บ้านปงบน
หมู่ที่ 10

พ.ค.

113,000.00

เม.ย.

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 232.00 ตร.ม.

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 332.00 ตารางเมตร

มี.ค.

กองช่าง

2561
ก.พ.

บ้านดงมหาวัน
หมู่ที่ 1

11. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1

2560
ม.ค.

160,000.00

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

หน่วย
ดาเนินการ

ธ.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

ลาดับ
ที่

แบบ ผด.02

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อบต.ดงมหาวัน

13

~ 14 ~
 แผนงานเคหะและชุมชน

15. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง

หมู่ที่ 2 บ้านร่องหวาย
จุดเริม่ ต้นถนน คสล.
หน้าบ้านนายสังข์ เสียงใส
จุดสิ้นสุดติดถนนเขตบ้าน
ใหม่มหาวัน
16. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
หมู่ที่ 2 บ้านร่องหวาย
จุดเริม่ ต้นบ้าน
นายบุญธรรม วงค์กระนวน
จุดสิ้นสุดฌาปนสถาน
หมู่ 2 ,11 ตาบลดงมหาวัน
17. โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเพื่อการเกษตร เส้นห้วย
แม่ซ้าย หมู่ที่ 12 บ้านใหม่
มหาวัน
18. โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเพื่อการเกษตร
หมู่ที่ 10 บ้านปงบน
จุดเริม่ ต้นสวนนายแต้ม
ปัญญาวิบลู ย์ จุดสิ้นสุด
สวนนายภานุ มลัยโย

ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาตร
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 95.00 ลูกบาศก์
เมตร

12,000.00 บ้านร่องหวาย
หมู่ที่ 2

กองช่าง

ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 380.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาตร
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 519.00 ลูกบาศก์
เมตร

52,000.00 บ้านร่องหวาย
หมู่ที่ 2

กองช่าง

ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 12
กว้าง 2.00 ม. ยาว 850.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 204.00 ลูกบาศก์เมตร
ก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร
หมู่ที่ 10
กว้าง 3.00 ม. ยาว 95.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 34.00 ลูกบาศก์เมตร

79,000.00 บ้านใหม่มหาวัน กองช่าง
หมู่ที่ 12
18,000.00 บ้านปงบน
หมู่ที่ 10

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

2561
ก.พ.

2560
ม.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

ลาดับ
ที่

แบบ ผด.02

กองช่าง
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19. โครงการก่อสร้างถนนหิน

ก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร
คลุกเพื่อการเกษตรทางเข้า ทางเข้าป่าชุมชน หมู่ที่ 12
ป่าชุมชน หมู่ที่ 12
กว้าง 2.00 ม. ยาว 850.00 ม. หนา
บ้านใหม่มหาวัน
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตร หินคลุก
ไม่น้อยกว่า 204.00 ลูกบาศก์เมตร
20. โครงการขยายผิวจราจรถนน การขยายผิวจราจรถนน คสล.
คสล.หน้าโรงเรียน
หน้าโรงเรียนบ้านปงเคียน หมู่ที่ 10
บ้านปงเคียน หมู่ที่ 10
กว้าง 1.50 เมตร ยาว 16.00 เมตร
บ้านปงบน จุดเริ่มต้นบ้าน
ข้างเดียว หนา 0.15 เมตร
อาจารย์มนูญ ศิริเมืองจันทร์ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24 ตร.ม.
จุดสิ้นสุดสามแยกหน้า
โรงเรียนบ้านปงเคียน
การขยายไหล่ถนน คสล. ต่อจากจุดเดิม
21. โครงการขยายไหล่ถนน
คสล. ต่อจากจุดเดิม หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 6
บ้านป่าตึง จุดเริ่มต้นบ้าน
กว้าง 1.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร
นายวิโรจน์ สารพิมพ์
สองข้างทางความยาวรวม 170.00
จุดสิ้นสุดสวนนายไพบูลย์
ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ศิริเมืองจันทร์
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 170.00 ตร.ม.
การขยายไหล่ถนน คสล.หมู่ที่ 11
22. โครงการขยายไหล่ถนน
คสล.หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ร่อง กว้าง 1.50 เมตร สองข้างทาง ความ
หวาย จุดเริ่มต้นบ้าน
ยาวรวมสองข้างทาง 180.00 เมตร
นางสมศรี สีหาเวช จุดสิ้นสุด หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ย
บ้านนายสม คาภูลา
กว่า 270.00 ตร.ม.

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

2561
ก.พ.

2560
ม.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

ลาดับ
ที่

แบบ ผด.02

111,000.00 บ้านใหม่มหาวัน กองช่าง
หมู่ที่ 12

11,000.00 บ้านปงบน
หมู่ที่ 10

กองช่าง

80,000.00 บ้านป่าตึง
หมู่ที่ 6

กองช่าง

130,000.00 บ้านใหม่ร่อง
หวาย หมู่ที่ 11

กองช่าง
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1. โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10
บ้านปงบน
2. โครงการปรับปรุงเสียง
ตามสาย หมู่ที่ 3 บ้านป่าเลา
3. โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้า คสล.รูปตัวยู พร้อมฝา
ปิด หมู่ 2 บ้านร่องหวาย
จุดเริม่ ต้นบ้านนางนารี ดีไร่
จุดสิ้นสุดบ้านนายเจด็จ
โคตรบรรเทา

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้านปงบน
การปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ที่ 3
บ้านป่าเลา
ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.รูปตัวยู
พร้อมฝาปิด กว้าง 0.40 เมตร
ลึก 0.50-0.70 เมตร พร้อมบ่อพัก
น้า จานวน 1 บ่อ ความยาว
รวม 28.00 เมตร

33,000.00 บ้านปงบน
หมู่ที่ 10

กองช่าง

50,000.00 บ้านป่าเลา
หมู่ที่ 3
100,000.00 บ้านร่องหวาย
หมู่ที่ 2

กองช่าง

ก.ย.

ส.ค.

ก.ย.

ส.ค.

พ.ค.

เม.ย.

2561
มี.ค.

2560
ก.พ.

หน่วย
ดาเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด.02

ต.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ก.ค.

กองช่าง

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
ที่

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

2561
ม.ค.

บ้านสันไทรงาม
หมู่ที่ 5

ธ.ค.

30,000.00

2560

ก.ค.

ปากซอยกับถนนสายหลัก
หมู่ที่ 5 บ้านสันไทรงาม
จานวน 3 จุด

จัดทาโครงการเทคอนกรีตเชื่อมปากซอย
กับถนนสายหลัก หมู่ที่ 5
กว้าง 4.00-5.00 เมตร ยาวรวม
14.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 66.00 ตร.ม.

หน่วย
ดาเนินการ

มิ.ย.

23. โครงการเทคอนกรีตเชื่อม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

ลาดับ
ที่

แบบ ผด.02

กองช่าง
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4. โครงการก่อสร้างรางระบาย ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.รูปตัวยู

5.
6.
7.
8.

น้า คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด
หมู่ 2 บ้านร่องหวาย
จุดเริม่ ต้นบ้านนายพิศ
จอมแพง จุดสิ้นสุด
บ้านนายฉลอง โกสีลา
โครงการก่อสร้างหอกระจาย
ข่าวในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
บ้านป่าตึง
โครงการเทลาน คสล.รอบ
บริเวณเมรุ บ้านป่าสักงาม
หมู่ที่ 9 บ้านป่าสักงาม
โครงการเทลาน คสล.รอบ
บริเวณเมรุบ้านป่าเลา
หมู่ที่ 3 บ้านป่าเลา
โครงการวางท่อระบายน้า
คสล.ถนนเพื่อการเกษตร
เส้นหนองด่าน หมู่ที่ 5
บ้านสันไทรงาม

พร้อมฝาปิด กว้าง 0.40 เมตร
ลึก 0.50-0.70 เมตร พร้อมบ่อพัก
น้า จานวน 1 บ่อความยาว
รวม 28.00 เมตร
การก่อสร้างหอกระจายข่าว
ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึง
จานวน 1 จุด
การเทลาน คสล.รอบบริเวณเมรุ
ขนาดพื้นที่ลานไม่น้อยกว่า
146.00 ตร.ม. หนา 0.08 ม
การเทลาน คสล.รอบบริเวณเมรุ ขนาด
พื้นที่ลานไม่น้อยกว่า 430.00 ตาราง
เมตร
การวางท่อระบายน้า คสล.ถนนเพื่อ
การเกษตรเส้นหนองด่าน หมู่ที่ 5
ท่อระบายน้า เส้นผ่าศูนย์กลาง
1.00 เมตร จานวน 2 จุด ความยาว
จุดละ 8.00 เมตร รวมความยาว
ทั้งหมด 16.00 เมตร

100,000.00 บ้านร่องหวาย
หมู่ที่ 2

กองช่าง

41,000.00 บ้านป่าตึง
หมู่ที่ 6

กองช่าง

43,000.00 บ้านป่าสักงาม
หมู่ที่ 9

กองช่าง

150,000.00 บ้านป่าเลา
หมู่ที่ 3
48,000.00 บ้านสันไทรงาม
หมู่ที่ 5

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

2561
ก.พ.

2560
ม.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

ลาดับ
ที่

แบบ ผด.02

กองช่าง
กองช่าง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อบต.ดงมหาวัน
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 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

9. โครงการวางท่อระบายน้า

การวางท่อระบายน้า คสล.ถนนเพื่อ
คสล.หมู่ที่ 5บ้านสันไทรงาม การเกษตร เส้นหนองด่าน หมู่ที่ 5
จุดตั้งแต่บ้าน
ท่อระบายน้า เส้นผ่าศูนย์กลาง
นายวงค์ บุญมา ถึง
1.00 เมตร จานวน 2 จุด ความยาว
บ้านนายสิงห์คา ปะระมะ
จุดละ 8.00 เมตร รวมความยาว
ทั้งหมด 16.00 เมตร

12,000.00 บ้านสันไทรงาม
หมู่ที่ 5

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

2561
ก.พ.

2560
ม.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

ลาดับ
ที่

แบบ ผด.02

กองช่าง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อบต.ดงมหาวัน
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1. โครงการอบรมส่งเสริม

อาชีพ หมู่ที่ 9 บ้านป่าสัก
งาม
2. โครงการอันเนื่องมาจาก
แนวพระราชดาริ

จัดทาโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนหมู่ที่ 9

40,000.00 บ้านป่าสักงาม
หมู่ที่ 9

สานักงาน

จัดทากิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริให้กับกลุม่ เป้าหมาย

20,000.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงาน

แบบ ผด.02

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

2561
ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
2560
ลาดับ
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ที่
(บาท)
ดาเนินการ
ดาเนินการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อบต.ดงมหาวัน
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1. โครงการจัดเครื่องสักการะ

ถวายเนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตของสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี
และวันคล้ายวันพระราช
สมภพสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี
2. โครงการจัดงานเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
3. โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ
4. โครงการจัดงานพิธีถวาย
บังคมและวางพวงมาลา
เนื่องในวันปิยมหาราช

อุดหนุนอาเภอเวียงเชียงรุ้งโครงการจัด
เครื่องสักการะถวายเนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนี และวันคล้ายวันพระราช
สมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี

5,000.00 อาเภอ
เวียงเชียงรุ้ง

กองการศึกษาฯ/
อ.เวียงเชียงรุ้ง

อุดหนุนอาเภอเวียงเชียงรุ้งจัดโครงการ
จัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร

5,000.00 อาเภอ
เวียงเชียงรุ้ง

กองการศึกษาฯ/
อ.เวียงเชียงรุ้ง

อุดหนุนอาเภอเวียงเชียงรุ้งจัดโครงการ
จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

10,000.00 อาเภอ
เวียงเชียงรุ้ง

กองการศึกษาฯ/
อ.เวียงเชียงรุ้ง

อุดหนุนอาเภอเวียงเชียงรุ้งจัดโครงการ
จัดงานพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา
เนื่องในวันปิยมหาราช

5,000.00 อาเภอ
เวียงเชียงรุ้ง

กองการศึกษาฯ/
อ.เวียงเชียงรุ้ง

แบบ ผด.02

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

2561
ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
2560
ลาดับ
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ที่
(บาท)
ดาเนินการ
ดาเนินการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อบต.ดงมหาวัน
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5. โครงการจัดงานเนื่องในวัน

6.
7.

8.
9.

อุดหนุนอาเภอเวียงเชียงรุ้งจัดโครงการ
คล้ายวันสวรรคต
จัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช พลอดุยเดช
โครงการจัดงานวันชาติ
อุดหนุนอาเภอเวียงเชียงรุ้งจัดกิจกรรม
โครงการจัดงานวันชาติ
โครงการจัดพิธีถวาย
อุดหนุนอาเภอเวียงเชียงรุ้งจัดกิจกรรม
ดอกไม้จันทน์ พิธีถวายพระ โครงการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พิธี
เพลิงพระบรมศพ
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
พระปรมินทรมหา
มหาภูมิพลอดุยเดช
ภูมิพลอดุยเดช
โครงการจัดงานสรงน้า
อุดหนุนอาเภอเวียงเชียงรุ้งจัดกิจกรรม
พ่อขุนมังรายมหาราช
โครงการจัดงานสรงน้าพ่อขุนมังราย
มหาราช
โครงการจัดงานพ่อขุนมัง
อุดหนุนอาเภอเวียงเชียงรุ้งจัดกิจกรรม
รายมหาราช และ
โครงการจัดงานพ่อขุนมังราย
งานกาชาดจังหวัดเชียงราย มหาราช และงานกาชาดจังหวัด
เชียงราย

5,000.00 อาเภอ
เวียงเชียงรุ้ง

กองการศึกษาฯ/
อ.เวียงเชียงรุ้ง

5,000.00 อาเภอ
เวียงเชียงรุ้ง
50,000.00 อาเภอ
เวียงเชียงรุ้ง

กองการศึกษาฯ/
อ.เวียงเชียงรุ้ง
กองการศึกษาฯ/
อ.เวียงเชียงรุ้ง

5,000.00 อาเภอ
เวียงเชียงรุ้ง

กองการศึกษาฯ/
อ.เวียงเชียงรุ้ง

40,000.00 อาเภอ
เวียงเชียงรุ้ง

กองการศึกษาฯ/
อ.เวียงเชียงรุ้ง

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

2561
มี.ค.

2560
ก.พ.

หน่วย
ดาเนินการ

ม.ค.

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

ลาดับ
ที่

แบบ ผด.02

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ต.ค.
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ส.ค.

ก.ย.

ส.ค.

ก.ย.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

แผนงานการศึกษา

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนตาบลดงมหาวัน

2. ค่าใช้จ่ายสาหรับส่งเสริม

ศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น
3. โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

8,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองการศึกษาฯ

จัดทาโครงการวันเด็กแห่งชาติ เพื่อ
ส่งเสริมกิจกรรมของเด็กในพื้นที่

30,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองการศึกษาฯ

มิ.ย.

กองการศึกษาฯ

พ.ค.

10,000.00 อบต.ดงมหาวัน

2561
เม.ย.

จัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน
ตาบลดงมหาวัน เพื่อพัฒนาส่งเสริม
กิจกรรมของเยาวชนตาบลดงมหาวัน
เพื่อจัดอบรมครู, ผู้ดูแลเด็กในการหา
ความรู้เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัตหิ น้าที่

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

2560
มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

ลาดับ
ที่

กองการศึกษาฯ/
อ.เวียงเชียงรุ้ง

พ.ย.



5,000.00 อาเภอ
เวียงเชียงรุ้ง

2561
ก.ค.

อุดหนุนอาเภอเวียงเชียงรุ้งจัดกิจกรรม
นมัสการและสรงน้าพระธาตุ โครงการจัดจัดงานประเพณีนมัสการ
ดอยตุง"หกเป็งล่องฟ้า ไหว้ และสรงน้าพระธาตุดอยตุง"หกเป็งล่อง
สาพระธาตุดอยตุง"
ฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง"

2560

ก.ค.

10. โครงการจัดงานประเพณี

หน่วย
ดาเนินการ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

ลาดับ
ที่

แบบ ผด.02

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ต.ค.
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4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย จัดทาโครงการสนับสนุนการบริหาร
การบริหารสถานศึกษา
5. ค่าอาหารเสริม (นม)

สถานศึกษา
จัดซื้ออาหารเสริมนมสาหรับโรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

6. อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลดง

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน

7. อุดหนุนโรงเรียนบ้านร่อง

อุดหนุนโรงเรียนบ้านร่องหวาย

8. อุดหนุนโรงเรียนบ้านปง

อุดหนุนโรงเรียนบ้านปงเคียน

มหาวัน
หวาย
เคียน

468,600.00 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง 3 แห่ง
931,420.00 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง 3 แห่ง
และโรงเรียนใน
พื้นที่ทั้ง 3 แห่ง
780,000.00 อาเภอเวียงเชียง
รุ้ง

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

2561
มี.ค.

2560
ก.พ.

หน่วย
ดาเนินการ

ม.ค.

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

ลาดับ
ที่

แผนงานการศึกษา
ต.ค.



กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ/
รร.อนุบาลดง
มหาวัน
336,000.00 อาเภอเวียงเชียง กองการศึกษาฯ/
รุ้ง
รร.บ้านร่อง
หวาย
544,000.00 อาเภอเวียงเชียง กองการศึกษาฯ/
รุ้ง
รร.ปงเคียน

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อบต.ดงมหาวัน
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ก.ย.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

ก.ย.

สานักงานปลัดฯ

ส.ค.

30,000.00 บ้านใหม่ร่อง
หวาย
หมู่ที่ 11
20,000.00 บ้านป่าตึง
หมู่ที่ 6

ส.ค.

ด้านการเกษตรให้กับประชาชน
หมู่ที่ 10
จัดทาโครงการส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตรให้กับประชาชน
หมู่ที่ 11
จัดทาโครงการส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตรให้กับประชาชน
หมู่ที่ 6

สานักงานปลัดฯ

2561
ก.ค.

การเกษตร หมู่ที่ 10
บ้านปงบน
2. โครงการส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตร หมู่ที่ 11
บ้านใหม่ร่องหวาย
3. โครงการส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตร หมู่ที่ 6
บ้านป่าตึง

30,000.00 บ้านปงบน
หมู่ที่ 10

แบบ ผด.02

ก.ค.

1. โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน จัดทาโครงการส่งเสริมอาชีพ

พ.ย.

ต.ค.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
 แผนงานการเกษตร
2560
ลาดับ
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ที่
(บาท)
ดาเนินการ
ดาเนินการ

สานักงานปลัดฯ

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

อุบัติเหตุท้องถนนใน
ช่วงเทศกาลสาคัญ

30,000.00 อบต.ดงมหาวัน

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

2561
ก.พ.

จัดทาโครงการป้องกันและลดอุบตั ิเหตุ
ท้องถนนในช่วงเทศกาลสาคัญ
เพื่อบริการประชาชน

2560
ม.ค.

1. โครงการป้องกันและลด

หน่วย
ดาเนินการ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

ลาดับ
ที่

สานักงานปลัดฯ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อบต.ดงมหาวัน

24

~ 25 ~
แบบ ผด.02

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2. โครงการฝึกซ้อมแผน

10,000.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

3.

10,000.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

30,000.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

5,000.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

4.

5.

6.

จัดทาโครงการกซ้อมแผนป้องกันและ
ป้องกันและบรรเทา
บรรเทาสาธารณภัยให้กับกลุ่มเป้าหมาย
สาธารณภัย
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเตรียมตัว
เมื่อเกิดสาธารณภัยต่างๆ
โครงการฝึกอบรมการ
จัดทาโครงการฝึกอบรมการดับเพลิง
ดับเพลิงเบื้องต้น
เบื้องต้น ให้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อรู้
วิธีการเตรียมการดับเพลิงเบื้องต้น
โครงการฝึกอบรมเชิง
จัดทาโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
ปฏิบัติการจัดทาแนว
จัดทาแนวป้องกันไฟป่า ให้กับ
ป้องกันไฟป่า
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อร่วมกันทาแนว
ป้องกันไฟป่าในพื้นที่
โครงการรณรงค์ป้องกัน
จัดทากิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
และแก้ไขปัญหามลพิษ
ปัญหามลพิษจากหมอกควัน ในช่วง
จากหมอกควัน
หน้าแล้ง เพื่อรณรงค์สร้างจิตสานึกที่ดี
แก่ประชาชน
อุดหนุนที่ทาการปกครอง
อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอเวียง
อาเภอเวียงเชียงรุ้งโครงการ เชียงรุ้งโครงการจัดกิจกรรมวัน
จัดกิจกรรมวันอาสาสมัคร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(วันอปพร.) ประจาปี 2561
(วันอปพร.)
ประจาปี 2561

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

2561
ก.พ.

2560
ม.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

ลาดับ
ที่

5,000.00 อปพร.ในพื้นที่ สานักงานปลัดฯ
ตาบลดงมหาวัน /อ.เวียงเชียงรุ้ง
เข้าร่วมการ
จัดทากิจกรรม
ของอาเภอ
เวียงเชียงรุ้ง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อบต.ดงมหาวัน

25

~ 26 ~
แบบ ผด.02

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

กองการศึกษาฯ

40,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองการศึกษาฯ

ก.ย.

120,000.00 อบต.ดงมหาวัน

ส.ค.

กองการศึกษาฯ

ก.ค.

10,000.00 อบต.ดงมหาวัน

มิ.ย.

กองการศึกษาฯ

พ.ค.

30,000.00 อบต.ดงมหาวัน

เม.ย.

จัดทาโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีรดน้าดาหัวผู้สูงอายุตาบล
ดงมหาวัน
จัดทาโครงการส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟตาบลดง
มหาวัน เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่น
จัดทาโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชนตาบลดงมหาวัน
เพื่อสร้างความสามัคคี ในหมู่บ้าน และ
ตาบล
5. โครงการวันสาคัญทางพุทธ จัดทาโครงการวันสาคัญทางพุทธศาสนา
ศาสนาและประเพณีท้องถิ่น และประเพณีท้องถิ่น

แข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีรดน้าดาหัว
ผู้สูงอายุตาบลดงมหาวัน
3. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
บุญบั้งไฟตาบลดงมหาวัน
4. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน
ตาบลดงมหาวัน

มี.ค.

กองการศึกษาฯ

ก.พ.

10,000.00 อบต.ดงมหาวัน

2561
ม.ค.

จัดทาโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

2560
ธ.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ย.

สถานที่
ดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

ลาดับ
ที่

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อบต.ดงมหาวัน
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~ 27 ~
แบบ ผด.02

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1. โครงการจัดทาแผนพัฒนา
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จัดทาโครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ท้องถิ่นสี่ปี
สี่ปี เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นของประชาชน
โครงการติดตามและ
จัดทาโครงการติดตามและประเมินผล
ประเมินผลแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อติดตามโครงการ
ท้องถิ่น
พัฒนาฯ ของ อบต.ดงมหาวัน
โครงการพัฒนาศักยภาพ
จัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สงู อายุ
ผู้สูงอายุตาบลดงมหาวัน
เพื่อส่งเสริมการทากิจกรรมของผูส้ ูงอายุ
ในตาบลดงมหาวัน
โครงการพัฒนาศักยภาพ
เพื่อจัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพของ
องค์กรสตรีตาบลดงมหาวัน องค์การสตรี ส่งเสริมการดาเนินงาน
ของกลุ่มสตรีตาบลดงมหาวัน
โครงการศูนย์ประสานงาน จัดทากิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เกีย่ วกับ
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพ การเอาชนะยาเสพติดในพื้นที่ให้กับ
ติดตาบลดงมหาวัน
กลุ่มเป้าหมาย
โครงการสนับสนุนการจัดทา จัดทาโครงการสนับสนุนการให้ความรู้
แผนชุมชน
ในการจัดทาแผนชุมชนให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย
โครงการอบรมพัฒนา
จัดทาโครงการอบรมให้ความรู้ในการ
บุคลิกภาพของประชาชน
พัฒนาบุคลิกภาพให้กับประชาชน
หมู่ที่ 5 บ้านสันไทรงาม
หมู่ที่ 5

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

2561
ก.พ.

2560
ม.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

ลาดับ
ที่

20,000.00 พื้นที่รับผิดชอบ สานักงานปลัดฯ
ของ อบต.
ดงมหาวัน
5,000.00 อบต.ดงมหาวัน สานักงานปลัดฯ
60,000.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

60,000.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

30,000.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

20,000.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

30,000.00 บ้านสันไทรงาม
หมู่ที่ 5

สานักงานปลัดฯ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อบต.ดงมหาวัน
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~ 28 ~
แบบ ผด.02

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ส.ค.

ก.ย.

ส.ค.

ก.ย.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

2561
ก.ค.

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอเวียง
อาเภอเวียงเชียงรุ้งโครงการ เชียงรุ้งโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา ยาเสพติดของศูนย์ปฏิบตั ิการป้องกัน
เสพติดของศูนย์ปฏิบัติการ และปราบปรามยาเสพติดอาเภอเวียง
ป้องกันและปราบปรามยา เชียงรุ้ง
เสพติดอาเภอเวียงเชียงรุ้ง

2560

ก.ค.

8. อุดหนุนที่ทาการปกครอง

หน่วย
ดาเนินการ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

ลาดับ
ที่

30,000.00 อาเภอเวียงเชียง สานักงานปลัดฯ
รุ้ง
/อาเภอเวียง
เชียงรุ้ง

 แผนงานสังคมสงเคราะห์

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนา จัดทาโครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและสตรี
2. อุดหนุนกิ่งกาชาดอาเภอ
เวียงเชียงรุ้งโครงการขอรับ
การสนับสนุนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ของกิ่งกาชาดอาเภอเวียง
เชียงรุ้งอาเภอเวียงเชียงรุ้ง
จังหวัดเชียงราย ประจาปี
งบประมาณ 2561

คุณภาพชีวิตเด็กและสตรี
อุดหนุนกิ่งกาชาดอาเภอเวียงเชียงรุ้ง
โครงการขอรับการสนับสนุนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมของกิ่งกาชาดอาเภอเวียง
เชียงรุ้ง อาเภอเวียงเชียงรุ้ง
จังหวัดเชียงราย

20,000.00 อบต.ดงมหาวัน

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

2561
ก.พ.

2560
ม.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

ลาดับ
ที่

สานักงานปลัดฯ

5,000.00 พื้นที่รับผิดชอบ สานักงานปลัดฯ
ของอบต.
/กิง่ กาชาด
ดงมหาวัน
อาเภอเวียงเชียง
รุ้ง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อบต.ดงมหาวัน
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~ 29 ~
แบบ ผด.02

 แผนงานสาธารณสุข

1. โครงการป้องกันโรค

82,500.00 พื้นที่รับผิดชอบ สานักงานปลัดฯ
ของอบต.ดง
มหาวัน

2.

10,000.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

20,000.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

20,000.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

3.
4.

5.

จัดทาโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก
ไข้เลือดออก
ในพื้นที่เพื่อป้องกันและรณรงค์ไม่ให้มี
การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
ในพื้นที่
โครงการป้องกันและแก้ไข จัดทาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ปัญหาโรคเอดส์และ
โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้แก่กลุม่ เป้าหมาย
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ จัดทาโครงการอบรมให้ความรู้ในการ
ผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน ผลิตน้าประปาหมู่บ้านให้มีคุณภาพ
สาหรับผู้ดูแลประปาหมู่บา้ น
โครงการอบรมให้ความรู้ใน จัดทาโครงการอบรมให้ความรู้ในการ
การบริหารจัดการขยะใน
บริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน เพื่อให้
หมู่บ้าน
ความรู้แก่กลุม่ เป้าหมาย เพื่อส่งเสริม
การคัดแยกขยะ
อุดหนุนสานักงานปศุสัตว์
อุดหนุนสานักงานปศุสัตว์จังหวัด
จังหวัดเชียงราย โครงการ เชียงราย โครงการผ่าตัดทาหมันเพื่อลด
ผ่าตัดทาหมันเพื่อลดจานวน จานวนสุนัขและแมว
สุนัขและแมวที่เป็นสัตว์
พาหนะของโรคพิษสุนัขบ้า
ในสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ปีงบประมาณ 2561

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

2561
ก.พ.

2560
ม.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

ลาดับ
ที่

5,000.00 พื้นที่รับผิดชอบ สานักงานปลัดฯ
ของอบต.
/สานักงาน
ดงมหาวัน
ปศุสัตว์จังหวัด
เชียงราย

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อบต.ดงมหาวัน
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ก.ย.
ก.ย.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

ส.ค.

5,000.00 อบต.ดงมหาวัน

ส.ค.

ภักดิ์รักษ์พื้นที่สเี ขียว

20,000.00 อบต.ดงมหาวัน

2561
ก.ค.

2. โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจ

จัดทากิจกรรมโครงการกาจัดผักตบชวา
ในพื้นที่ตาบลดงมหาวัน
จัดทากิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อสร้างพื้นที่
สีเขียวในพื้นที่เป้าหมาย

แบบ ผด.02

ก.ค.

1. โครงการกาจัดผักตบชวา

พ.ย.

ต.ค.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
 แผนงานการเกษตร
2560
ลาดับ
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ที่
(บาท)
ดาเนินการ
ดาเนินการ
กองช่าง
สานักงานปลัดฯ

 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ภายในเขตตาบลดงมหาวัน

30,000.00 อบต.ดงมหาวัน

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

2561
ก.พ.

จัดทาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขต
พื้นที่ตาบลดงมหาวันให้สวยงาม และ
ดูแลบริเวณข้างทางที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ

2560
ม.ค.

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

หน่วย
ดาเนินการ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

ลาดับ
ที่

สานักงานปลัดฯ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อบต.ดงมหาวัน
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
 แผนงานงบกลาง

1. รายจ่ายตามข้อผูกพัน

2. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
3. เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

4. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

(1)เงินสมทบระบบประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น 98,000
(2) ทุนการศึกษาสาหรับผูด้ ูแลเด็ก
15,000
เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ตามบัญชี
รายชื่อที่ได้รบั อนุมัติจากผู้บริหาร ตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของ
พนักงานจ้างกรณีนายจ้างในอัตรา
ร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่
องค์การบริหารส่วนตาบล
เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้อายุ ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ

113,000.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

126,000.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

100,000.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

8,768,400.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

2561
ก.พ.

2560
ม.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

ลาดับ
ที่

แบบ ผด.02

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อบต.ดงมหาวัน
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แบบ ผด.02

 แผนงานงบกลาง

5. เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)

6. สารองจ่าย

7. เบี้ยยังชีพคนพิการ

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตาม
พระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
โดยคานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อย
ละ 1 ของ ประมาณการรายรับทุก
ประเภทประจาปี ตามงบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป
รายจ่ายทีต่ ั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่
มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทา
ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน
เป็นส่วนรวมเท่านั้น และในการ
ช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย
เบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ ตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการ

180,000.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

205,350.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

1,776,000.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

2561
ก.พ.

2560
ม.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

ลาดับ
ที่

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อบต.ดงมหาวัน
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แบบ ผด.02

 แผนงานบริหารงานทั่วไป

1. โครงการ อบต.ดงมหาวัน
สัญจร

2. โครงการจัดทารายงานผล
การปฏิบัติงานเพื่อ
ประชาสัมพันธ์
3. โครงการพัฒนามาตรฐาน
การปฏิบัติงานและ
มาตรฐานคุณธรรม

4. โครงการปรับปรุง

อินเทอร์เน็ตตาบล

5. โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพสมาชิกสภา
อบต. คณะผู้บริหาร
พนักงานฯและผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องในการพัฒนา
ท้องถิ่น

จัดทาโครงการ อบต.ดงมหาวันสัญจรใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ จานวน 11
หมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ
และบริการประชาชนนอกสถานที่ และ
อบรมให้ความรู้ด้านต่าง ๆ
จัดทารายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ประจาปี เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของอบต.
จัดทาโครงการอบรมพัฒนามาตรฐาน
การปฏิบัติงานและมาตรฐานคุณธรรม
เพื่อสร้างจิตสานึกในการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น
จัดทาโครงการปรับปรุงอินเทอร์เน็ต
ตาบลให้มีประสิทธิภาพและบริการ
ประชาชน
จัดทาโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อ
พัฒนาความรู้ ความชานาญในการ
ปฏิบัติงาน

66,000.00 พื้นที่ อบต.
ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

20,000.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

20,000.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

10,000.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

30,000.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

2561
ก.พ.

2560
ม.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

ลาดับ
ที่

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อบต.ดงมหาวัน
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 แผนงานบริหารทั่วไป

6. โครงการปรับปรุงแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

7. โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการปรับปรุง
ข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
ที่ดินในแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
เพื่อให้แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน

50,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองคลัง

19,910.00 อบต.ดงมหาวัน

กองคลัง

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

2561
ก.พ.

2560
ม.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

ลาดับ
ที่

แบบ ผด.02

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อบต.ดงมหาวัน
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1. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจาก

2.

3.
4.
5.

เงินเดือนให้กับตาแหน่งปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลเท่ากับอัตราเงิน
ประจาตาแหน่งอัตราละ 7,000 บาท ,
เงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย (พ.ต.ก)
ตาแหน่งนิติกร ,ค่าเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตาบล
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน 1) ค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
จ้าง
พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จานวน 3 ตาแหน่ง
(2) ค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
พนักงานจ้างทั่วไป
จานวน 2 ตาแหน่ง
เงินเดือนพนักงาน
เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปีของพนักงานส่วนตาบล อบต.
เงินประจาตาแหน่ง
เงินประจาตาแหน่งพนักงานส่วน
ตาบล
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนตาบลสังกัดสานักงานปลัด
อบต. ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ ตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ

84,000.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

101,400.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

3,768,000.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

168,000.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

30,000.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

2561
มี.ค.

2560
ก.พ.

หน่วย
ดาเนินการ

ม.ค.

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

ลาดับ
ที่

แบบ ผด.02

แผนงานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร งบดาเนินงาน
ต.ค.
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แบบ ผด.02

6. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการ (1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ

407,000.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

7. ค่าเช่าบ้าน

178,800.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

3,000.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

482,000.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

8. ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงาน
นอกเวลาราชการ

9. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจาปี) ตามผลการประเมินและ
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
ค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตาบล
สังกัด สานักงานปลัดอบต. ตามสิทธิที่
จะได้รับ
เงินตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลา
ราชการให้กับพนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้าง สังกัดสานักงาน
ปลัดอบต. ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบตั หิ น้าที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการตามระเบียบ
(1)ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
(2)ค่าจ้างเหมาบริการทาความสะอาด
อาคารสถานทีร่ าชการ
(3) ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย
(4)ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

2561
ก.พ.

2560
ม.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

ลาดับ
ที่

~ 36 ~
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10. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง (1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
และพิธีการ

11. ค่าใช้จ่ายในการจัดการ

คณะบุคคล
(2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา
ท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตาม
กฎหมาย
จัดทาโครงการสาหรับการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกท้องถิ่น
และการประชาสัมพันธ์ ตามหนังสือสั่ง
การ

เลือกตั้งผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น
และประชาสัมพันธ์การ
จัดการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น
และระดับชาติ
12. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชการ
ประเทศและต่างประเทศ หรือไปอบรม
สัมมนาของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาอบต.พนักงานส่วนตาบล พนักงาน
จ้าง สังกัดสานักงานปลัดอบต.รวมทั้งผู้
ที่ได้รับคาสั่งจากนายกอบต.ให้ปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อประโยชน์ของอบต.
เพื่อจัดทาพวงมาลัย ดอกไม้ และพวง
13. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้
พานพุ่ม และพวงมาลา
มาลา ตามกิจกรรมของอบต.
14. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม ดาเนินกิจกรรมบารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สินของอบต.
15. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้
ในงานอบต.

50,000.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

150,000.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

300,000.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

10,000.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

200,000.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

40,000.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

2561
ก.พ.

2560
ม.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

ลาดับ
ที่
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16. วัสดุคอมพิวเตอร์
17. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
18. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
19. วัสดุการเกษตร

เพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ในงาน
อบต.
เพื่อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ในงาน
อบต.
เพื่อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
ใช้ในงานอบต.
เพื่อจัดซื้อวัสดุการเกษตรใช้ในงานอบต.

20. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

เพื่อจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ใช้ในงานอบต.
21. อุดหนุนองค์การบริหารส่วน อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตาบลป่า
ตาบลป่าซาง "โครงการ
ซาง "โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพ
สร้างเสริมประสิทธิภาพ
สถานที่กลางสาหรับเป็นศูนย์รวม
สถานที่กลางสาหรับเป็น
ข่าวสาร
ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นอาเภอ
เวียงเชียงรุ้ง"
จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง สาหรับอบต
22. วัสดุเครื่องดับเพลิง

23. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

(1) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จานวน 1 ตาแหน่ง
(2) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ทั่วไป จานวน 1 ตาแหน่ง

30,000.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

10,000.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

150,000.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

5,000.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

3,000.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

35,000.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

5,000.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

314,000.00 อบต.ดงมหาวัน

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

2561
ก.พ.

2560
ม.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

ลาดับ
ที่

~ 38 ~
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24. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ

10,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองคลัง

25.

12,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองคลัง

1,160,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองคลัง

250,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองคลัง

42,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองคลัง

29,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองคลัง

150,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองคลัง

60,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองคลัง

26.
27.

28.
29.
30.

31.

พนักงานส่วนตาบล
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน ค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
จ้าง
พนักงานจ้างทั่วไปจานวน 1 ตาแหน่ง
เงินเดือนพนักงาน
จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุง
เงินเดือนของพนักงานส่วนตาบล
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
ค่าจ้างลูกจ้างประจาพร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงค่าจ้างที่ปฏิบตั ิหน้าที่
ในตาแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้ จานวน 1 ตาแหน่ง
เงินประจาตาแหน่ง
เงินประจาตาแหน่งพนักงานส่วน
ตาบล ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนตาบลสังกัดกองคลัง ตาม
สิทธิที่ควรจะได้รบั ตามระเบียบ
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร พิเศษ (เงินรางวัลประจาปี) ตามผลการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเมินและหลักเกณฑ์ที่กาหนด
สาหรับพนักงานส่วนตาบลและพนักงาน
จ้าง ลูกจ้างประจา สังกัดกองคลัง
ค่าเช่าบ้าน
เช่าบ้านของพนักงานส่วนตาบล สังกัด
กองคลัง ตามสิทธิที่จะได้รับ ตาม
ระเบียบ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

2561
ก.พ.

2560
ม.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

ลาดับ
ที่

~ 39 ~
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32. อุดหนุนองค์การบริหารส่วน อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตาบลป่า

35,000.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง สาหรับอบต

5,000.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

(1) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จานวน 1 ตาแหน่ง
(2) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ทั่วไป จานวน 1 ตาแหน่ง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานส่วนตาบล
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน ค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
จ้าง
พนักงานจ้างทั่วไปจานวน 1 ตาแหน่ง
เงินเดือนพนักงาน
จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุง
เงินเดือนของพนักงานส่วนตาบล
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
ค่าจ้างลูกจ้างประจาพร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงค่าจ้างที่ปฏิบตั ิหน้าที่
ในตาแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้ จานวน 1 ตาแหน่ง

314,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองคลัง

10,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองคลัง

12,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองคลัง

1,160,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองคลัง

250,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองคลัง

ตาบลป่าซาง "โครงการ
สร้างเสริมประสิทธิภาพ
สถานที่กลางสาหรับเป็น
ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นอาเภอ
เวียงเชียงรุ้ง"
33. วัสดุเครื่องดับเพลิง

34. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

35.
36.
37.
38.

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

2561
ก.พ.

2560
ม.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

ลาดับ
ที่

~ 40 ~

ซาง "โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพ
สถานที่กลางสาหรับเป็นศูนย์รวม
ข่าวสาร

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อบต.ดงมหาวัน

40

แบบ ผด.02

39. เงินประจาตาแหน่ง

เงินประจาตาแหน่งพนักงานส่วน
ตาบล ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง
40. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนตาบลสังกัดกองคลัง ตาม
สิทธิที่ควรจะได้รบั ตามระเบียบ
41. ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงาน ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลา
นอกเวลาราชการ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้แก่พนักงานส่วน
ตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงาน
จ้าง สังกัดกองคลัง ที่ได้รับอนุมัติให้
ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถ่าย
42. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ
เอกสาร ค่าใช้จ่ายในด้าน
อิเล็กทรอนิกส์คา่ ใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มีความ
จาเป็นรวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก ค่าจ้างทาของต่าง ๆ
43. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชการ
ประเทศและต่างประเทศ หรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจา ใน
สังกัดกองคลัง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคาสั่งจาก
นายกอบต.ให้ปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์ของอบต

42,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองคลัง

29,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองคลัง

10,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองคลัง

10,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองคลัง

165,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองคลัง

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

2561
ก.พ.

2560
ม.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

ลาดับ
ที่
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44. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าซ่อมแซมบารุงรักษาวัสดุ ครุภณั ฑ์

30,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองคลัง

45. วัสดุคอมพิวเตอร์

30,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองคลัง

30,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองคลัง

1,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองคลัง

80,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองคลัง

288,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองช่าง

12,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองช่าง

640,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองช่าง

42,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองช่าง

10,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองช่าง

46. วัสดุงานบ้านงานครัว
47. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
48. วัสดุสานักงาน
49. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
50.
51.
52.
53.

หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบกองคลัง เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
เพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ในงาน
อบต.
เพื่อจัดซื้องานบ้านงานครัวใช้ในงาน
อบต.
เพื่อจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ใน
งานอบต.
เพื่อจัดซื้อวัสดุสานักงานใช้ในงานอบต.

ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จานวน 1 ตาแหน่ง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงาน
จ้าง
จ้างทั่วไป จานวน 1 ตาแหน่ง
เงินเดือนพนักงาน
เงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
ของพนักงานส่วนตาบล
เงินประจาตาแหน่ง
เงินประจาตาแหน่งพนักงานส่วน
ตาบล ตาแหน่ง ผู้อานวยการกอง
ช่าง จานวน 1 อัตรา
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนตาบลสังกัดกองคลัง ตาม
สิทธิที่ควรจะได้รบั ตามระเบียบ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

2561
ก.พ.

2560
ม.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

ลาดับ
ที่
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54. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

55. ค่าเช่าบ้าน
56. ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงาน
นอกเวลาราชการ

57. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

58. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

พิเศษ (เงินรางวัลประจาปี) ตามผลการ
ประเมินและหลักเกณฑ์ที่กาหนด
สาหรับพนักงานส่วนตาบลและพนักงาน
จ้าง สังกัดกองช่าง
เช่าบ้านของพนักงานส่วนตาบล สังกัด
กองช่าง ตามสิทธิที่จะได้รับ ตาม
ระเบียบ
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้แก่พนักงานส่วนตาบล และพนักงาน
จ้าง สังกัดกองช่าง ที่ได้รับอนุมัติให้
ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตาบล เกี่ยวข้องกับความ
รับผิดชอบของกองช่าง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศและต่างประเทศ หรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจา
ในสังกัดกองการศึกษาฯ รวมทั้งผู้ที่
ได้รับคาสั่งจากนายกอบต.ให้ปฏิบตั ิ
หน้าที่เพื่อประโยชน์ของอบต

110,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองช่าง

12,700.00 อบต.ดงมหาวัน

กองช่าง

15,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองช่าง

320,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองช่าง

65,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองช่าง

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

2561
ก.พ.

2560
ม.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

ลาดับ
ที่
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59. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ

61. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบแนวเขตที่ดิน
และอื่น ๆ ที่จาเป็นในการ
ตรวจสอบ แนวเขตและที่ดินของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน
าซ่อมแซมบารุงรักษาวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์หรือ
ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ในความดูแลของ
กองช่าง
เพื่อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

62. วัสดุคอมพิวเตอร์

เพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

20,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองช่าง

63. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

เพื่อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

50,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองช่าง

64. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

เพื่อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่

4,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองช่าง

65. วัสดุก่อสร้าง

เพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

130,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองช่าง

66. วัสดุสานักงาน

เพื่อจัดซื้อวัสดุสานักงาน

26,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองช่าง

67. วัสดุอื่น

เพื่อจัดซื้อวัสดุอื่น

5,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองช่าง

68. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปตาแหน่ง
คนงานทั่วไป จานวน 1 อัตรา

แนวเขตที่ดิน

60. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

10,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองช่าง

200,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองช่าง

10,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองช่าง

368,000.00 อบต.ดงมหาวัน

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

2561
ก.พ.

2560
ม.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

ลาดับ
ที่

~ 44 ~
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69. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว-พนักงาน

กองการศึกษาฯ

72,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองการศึกษาฯ

ก.ย.

150,000.00 อบต.ดงมหาวัน

ส.ค.

กองการศึกษาฯ

ก.ค.

40,000.00 อบต.ดงมหาวัน

มิ.ย.

กองการศึกษาฯ

พ.ค.

42,000.00 อบต.ดงมหาวัน

เม.ย.

กองการศึกษาฯ

มี.ค.

1,336,000.00 อบต.ดงมหาวัน

ก.พ.

กองการศึกษาฯ

2561
ม.ค.

39,600.00 อบต.ดงมหาวัน

2560

จ้าง

70.
71.
72.

73.

74.

จ้างทั่วไปตาแหน่งคนงาน
ทั่วไป จานวน 1 อัตรา
เงินเดือนพนักงาน
ค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปี ของพนักงานส่วนตาบล
เงินประจาตาแหน่ง
เงินประจาตาแหน่งพนักงานส่วน
ตาบล ตาแหน่งผู้อานวยการกอง
การศึกษาฯ จานวน 1 อัตรา
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนตาบลสังกัดกองการ
ศึกษาฯ ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ
ตามระเบียบ
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร พิเศษ (เงินรางวัลประจาปี) ตามผลการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเมินและหลักเกณฑ์ที่กาหนด
สาหรับพนักงานส่วนตาบลและพนักงาน
จ้าง สังกัดกองการศึกษาฯ
ค่าเช่าบ้าน
เช่าบ้านของพนักงานส่วนตาบล สังกัด
กองการศึกษาฯตามสิทธิที่จะ
ได้รับ ตามระเบียบ

หน่วย
ดาเนินการ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

ลาดับ
ที่
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แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อบต.ดงมหาวัน

45

แบบ ผด.02

75. ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงาน
นอกเวลาราชการ

76. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง

บริการ
77. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

78. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
79. วัสดุคอมพิวเตอร์
80. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
81. วัสดุงานบ้านงานครัว
82. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้แก่พนักงานส่วนตาบล และพนักงาน
จ้าง สังกัดกองการศึกษาฯ ที่ได้รับ
อนุมัติให้ปฏิบัตหิ น้าที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ
(1) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศและต่างประเทศ หรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้าง และ
ลูกจ้างประจา ในสังกัดการศึกษาฯ
รวมทั้งผู้ที่ได้รับคาสั่งจากนายกอบต.ให้
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของอบต
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สาหรับ
ปฏิบัติงาน
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสาหรับ
ปฏิบัติงาน
จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่สาหรับ
ปฏิบัติงาน

10,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองการศึกษาฯ

5,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองการศึกษาฯ

7,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองการศึกษาฯ

5,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองการศึกษาฯ

ก.ย.

กองการศึกษาฯ

ส.ค.

75,000.00 อบต.ดงมหาวัน

ก.ค.

กองการศึกษาฯ

มิ.ย.

115,000.00 อบต.ดงมหาวัน

พ.ค.

กองการศึกษาฯ

เม.ย.

20,000.00 อบต.ดงมหาวัน

มี.ค.

กองการศึกษาฯ

2561
ก.พ.

10,000.00 อบต.ดงมหาวัน

2560
ม.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

ลาดับ
ที่
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85. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

เพื่อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

10,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองช่าง

86. วัสดุคอมพิวเตอร์

เพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

20,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองช่าง

87. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

เพื่อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

50,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองช่าง

88. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

เพื่อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่

4,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองช่าง

89. วัสดุก่อสร้าง

เพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

130,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองช่าง

90. วัสดุสานักงาน

เพื่อจัดซื้อวัสดุสานักงาน

26,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองช่าง

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

กองการศึกษาฯ

จัดซื้อวัสดุอื่นสาหรับปฏิบตั ิงาน

เม.ย.

5,000.00 อบต.ดงมหาวัน

84. วัสดุอื่น

มี.ค.

กองการศึกษาฯ

จัดซื้อวัสดุสานักงานสาหรับปฏิบัตงิ าน

2561
ก.พ.

26,000.00 อบต.ดงมหาวัน

83. วัสดุสานักงาน

2560
ม.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

ลาดับ
ที่

~ 47 ~
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 ครุภัณฑ์
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ส.ค.

ก.ย.
ก.ย.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

2561

ส.ค.

99,500.00 อบต.ดงมหาวัน

2560

ก.ค.

จัดซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคาร จานวน
1 ชุด เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการ
ปฏิบัติงาน

หน่วย
ดาเนินการ

ก.ค.

1. ชุดดับเพลิงภายในอาคาร

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

ลาดับ
ที่

สานักงานปลัดฯ

 แผนงานบริหารงานทั่วไป

1. เก้าอี้สานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน 10 ตัว

2. ชั้นเก็บแฟ้มเหล็ก 2 ชั้น

จัดซื้อชั้นเก็บแฟ้มเหล็ก 2 ชั้น จานวน
2 ตัว
จัดซื้อตู้เก็บแบบฟอร์ม 7 ลิ้นชัก
จานวน 1 ตัว
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต
จานวน 2 ตัว
จัดซื้อตูล้ ้อเลื่อน 3 ลิ้นชัก จานวน 1 ตัว

(20ช่อง)
3. ตู้เก็บแบบฟอร์ม 7 ลิ้นชัก

4. ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต
5. ตู้ล้อเลื่อน 3 ลิ้นชัก
6. ตู้เหล็ก 2 บาน

จัดซื้อตู้
เหล็ก ขนาด 2 บาน จานวน 1 ตู้

29,100.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

7,000.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

1,500.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

10,000.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

2,800.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

5,500.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

2561
ก.พ.

2560
ม.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

ลาดับ
ที่
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7. โต๊ะคอมพิวเตอร์และพริ้น

เตอร์
8. โต๊ะอเนกประสงค์ (โต๊ะพับ
เก็บได้)
9. ถังน้า

10. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว)
11. เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง

จัดซื้อต๊ะคอมพิวเตอร์และ พริ้น
เตอร์ จานวน 2 ตัว
จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ (โต๊ะพับเก็บ
ได้) จานวน 5 ตัว
จัดซื้อถังน้าสาหรับเก็บน้าบริการ
ประชาชน จานวน 10 ถัง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 จานวน 1 เครื่อง

8,400.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

9,500.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

98,000.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

30,000.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

9,500.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

6,500.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

13. เลื่อยยนต์ตัดแต่งกิ่งไม้

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
จานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จานวน
1 เครื่อง
เลื่อยยนต์ 1 เครื่อง

10,000.00 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

14. เก้าอี้สานักงาน

เก้าอี้ 4 ตัว

12,300.00 อบต.ดงมหาวัน

กองคลัง

15. ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต

ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต จานวน 2 ตัว

10,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองคลัง

16. ตู้เหล็ก 2 บาน

ตู้เหล็ก 2 บาน จานวน 2 ตัว

11,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองคลัง

17. โต๊ะทางานเหล็ก

โต๊ะทางานเหล็ก จานวน 4 ตัว

28,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองคลัง

12. ตู้เย็น

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

2561
ก.พ.

2560
ม.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

ลาดับ
ที่

~ 49 ~
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9,900.00 อบต.ดงมหาวัน

กองคลัง

6,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองคลัง

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

ก.ย.

กองคลัง

ก.ย.

สานักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED
ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 3
เครื่อง
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 2 จอ

16,000.00 อบต.ดงมหาวัน

ส.ค.

งานสานักงาน(จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)
20. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED ขาวดา (18
หน้า/นาที)
21. จอภาพแบบ LCD หรือ
LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว

กองคลัง

2561

ส.ค.

19. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน

2,000.00 อบต.ดงมหาวัน

2560

ก.ค.

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ตัว

หน่วย
ดาเนินการ

ก.ค.

18. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

ลาดับ
ที่

~ 50 ~

 แผนงานเคหะและชุมชน

1. ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน

ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน จานวน 2 ตู้

11,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองช่าง

2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผล จานวน 1 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับสานักงาน*
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน
2 เครื่อง

21,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองช่าง

32,000.00 อบต.ดงมหาวัน

กองช่าง

สาหรับงานประมวลผล
3. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
สานักงาน* (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

2561
ก.พ.

2560
ม.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

ลาดับ
ที่
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แผนการดาเนินงานองค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

ของ

องค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน
อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อบต.ดงมหาวัน
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คานา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ 26 และข้อ 27 กาหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น หน่ว ยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พิจ ารณาร่ างแผนการดาเนิ น งาน แล้ ว เสนอผู้ บริห ารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ใ ห้ ปิ ด
ประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน แผนการดาเนินงานให้จัดทาเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
แผนงาน/โครงการจากหน่ ว ยงานราชการส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิภ าค รั ฐ วิส าหกิ จหรือหน่ ว ยงานอื่ นๆ ที่ต้อ ง
ดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ และ ข้อ ๒๗ องค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน จึงได้ดาเนินการจัดทา
แผนการดาเนินงานองค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ตามระเบียบฯ เพื่อให้ทราบถึง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่และใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวันให้มคี วามชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและ
บูรณาการการทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดาเนินงานจะทาให้การ
ติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดาเนินงานองค์การบริหารส่วน
ตาบลดงมหาวัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลดงมหาวัน และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างยิ่ง

องค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อบต.ดงมหาวัน
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สารบัญ
เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนา
บทนา
วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน

1
1

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม
บัญชีสรุปจานวนโครงการ/กิจกรรม (ผด. ๑)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. ๒)

3
3
5
8-9
10-50

ภาคผนวก
-ประกาศใช้แผนการดาเนินงานองค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
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