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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.25๖2
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. 25๖2 ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวันขึ้น และเพื่อกาหนดแนวทางในการดาเนินงานของโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับ
การอนุมัติให้ดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 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 (สาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 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. ๒๕62
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การจัดทาแผนการดาเนินงานเพิ่มเติม
ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทาแผนการดาเนินงานแล้วหากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30
วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติม จากหน่วยงานราชการ
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 ส่วนที่ 1 บทนา ส่วนที่ 2 บัญชี
โครงการ/กิจกรรม
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.2562 ได้อย่างถูกต้อง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.ดงมหาวัน
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ส่วนที่ 2 บัญชี
โครงการ/กิจกรรม

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.ดงมหาวัน
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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.2562 ประกอบด้ว ย ยุทธศาสตร์/ แผนงาน จานวนโครงการที่
ดาเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
หน่วยงานรับผิดชอบ
การจัดทาแผนการดาเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์
แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจานวนโครงการที่ดาเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด จานวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ
และเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย
การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100)
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02)
- แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดาเนินงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลาดับที่/
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดาเนินการ/หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง
- แบบ ผด.02/1 เป็นแบบบัญชีครุภัณฑ์ที่จะดาเนินการจัดซื้อในปีงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. 2562

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.ดงมหาวัน
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แบบ ผด.01

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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

1
28
29

1.15
32.18
33.33

90,000.00
15,665,000.00
15,755,000.00

0.18 กองช่าง
30.56 กองช่าง
30.73

4
1
2
7

4.60
1.15
2.30
8.05

111,000.00
20,000.00
1,477,000.00
1,608,000.00

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

15

17.24

325,000.00

0.63 กองการศึกษาฯ

แผนงานการศึกษา
รวม

5
20

5.75
22.99

3,678,400.00
4,003,400.00

7.18 กองการศึกษาฯ
7.81

6
6

6.90
6.90

102,000.00
195,000.00

0.20 สานักงานปลัดฯ
0.38 สานักงานปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม

0.22 สานักงานปลัดฯ
0.04 กองช่าง
2.88 กองช่าง
3.14

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.ดงมหาวัน
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แบบ~ผด.01
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานสาธารณสุข
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
แผนงานการเกษตร
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แผนงานงบกลาง
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานสาธารณสุข
รวม
งบดาเนินงาน
*ครุภัณฑ์
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

1
5
18

1.15
5.75
20.69

20,000.00
357,710.00
674,710.00

0.04 สานักงานปลัดฯ
0.70 สานักงานปลัดฯ
1.32

1
1

1.15
12.50

5,000.00
5,000.00

0.01 สานักงานปลัดฯ
0.01

4
7
1
12

4.60
8.05
1.15
13.79

11,558,450.00
280,620.00
5,000.00
11,844,070.00
16,986,920.00

22.55 สานักงานปลัดฯ
0.55 สานักงานปลัดฯ
0.01 สานักงานปลัดฯ,
23.11
33.14

2
11

56,000.00
150,600.00

แผนงานเคหะและชุมชน

6

143,000.00

แผนงานการศึกษา

3

35,000.00

22

384,600.00
51,261,700.00

0.11 สานักงานปลัดฯ
0.29 สานักงานปลัดฯ,
กองคลัง
0.28 แผนงานเคหะ
และชุมชน
0.07 แผนงาน
การศึกษา
0.75
100.00

รวม
รวมทั้งหมด

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.ดงมหาวัน
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1

โครงการติดตั้งไฟกิ่งแบบโซลาเซลล์
จานวน 3 จุด
หมู่ที่ 5 บ้านสันไทรงาม

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
ติดตั้งไฟกิ่งแบบโซลาเซลล์
หมู่ที่ 5 บ้านสันไทร
งาม จานวน 3 จุด
1. จุดสี่แยกบ้าน
นางบัว นัยติ๊บ
2. จุดสี่แยกบ้าน
นายวงค์ บุญมา
3. จุดสามแยกบ้าน
นายจานงค์ พุทธวงค์

90,000.00 บ้านดงมหาวัน

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
องค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นการท่องเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน กลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN
 แผนงานเคหะและชุมชน
2561
2562
ลาดับ
รายละเอียดโครงการ/
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
โครงการ/กิจกรรม
ที่
กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
ดาเนินการ

ก.ย.

แบบ ผด.02

กองช่าง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.ดงมหาวัน
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
องค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1. โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ

ในฌาปนสถานหมูบ่ ้าน บ้านปุาเลา
หมู่ที่ 3 บ้านปุาเลา
2. โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้า
ศาลาอเนกประสงค์บา้ นปุาตึง
หมู่ที่ 6 บ้านปุาตึง
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้า
อบต.ดงมหาวัน

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว
8.00 เมตร สูง 3.00 เมตร

200,000 หมู่ที่ 3
บ้านปุาเลา

กองช่าง

ขนาดกว้าง 2.10 เมตร
ยาว 5.10 เมตร

100,000 หมู่ที่ 6
บ้านปุาตึง

กองช่าง

180,000 อบต.ดงมหาวัน

กองช่าง

148,000 หมู่ที่ 7
บ้านดอยศิริ
มงคล

กองช่าง

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 77.00
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 308 ตารางเมตร
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 69.00
เหล็ก ซอย 7หมู่ที่ 7 พร้อมวางท่อ เมตร หนา 0.15 เมตร
ระบายน้า คสล.ขนาด
หรือพื้นที่ไม่น้อย
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. จานวน กว่า 276.00 ตารางเมตร
8 ท่อน จุดเริม่ ต้นสวน นายสุพจน์
อุทาโกสม จุดสิ้นสุดถนนคอนกรีต
หมู่ที่ 7 บ้านดอยศิริมงคล

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

2562
มี.ค.

2561
ก.พ.

หน่วย
ดาเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

แบบ ผด.02

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.ดงมหาวัน
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แบบ ผด.02

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม กว้าง 3.00 เมตร ยาว 83.00
เหล็ก ทางไปสระน้าประปา
หมู่บ้าน จุดเริ่มต้น ต่อจากถนน
คอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุดสระ
น้าประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 5 บ้านสันไทรงาม
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้าน
นายสัญญา เกตุละคร
ไปทางประปาหมู่บ้าน จุดเริ่มต้น
บ้านนายสัญญา เกตุละคร
จุดสิ้นสุดสวน
นายไพบูรย์ โคตรบรรเทา
หมู่ที่ 2 บ้านร่องหวาย
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากหน้าบ้านนายชาญวิทย์
สุขเกษม ไปทางบ่อสูบน้าประปา
หมู่บ้าน จุดเริ่มต้นบ้าน
นายชาญวิทย์ สุขเกษม
จุดสิ้นสุดนา
นางสาวรัตติกร มณีวรรณ
หมู่ที่ 1 บ้านดงมหาวัน

119,000 หมู่ที่ 5
บ้านสันไทรงาม

กองช่าง

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 51.00
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 204.00 ตารางเมตร

100,000 หมู่ที่ 2
บ้านร่องหวาย

กองช่าง

กว้าง 3.00 เมตร ยาว
210.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 630.00 ตารางเมตร

300,000 หมู่ที่ 1
บ้านดงมหาวัน

กองช่าง

เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 249.00 ตารางเมตร

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

2562
มี.ค.

2561
ก.พ.

หน่วย
ดาเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.ดงมหาวัน
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 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม กว้าง 5.00 เมตร ยาว

เหล็กทางไปประปาหมู่บ้าน
จุดเริม่ ต้น บ้านนายสถิตย์
ดวงไกรแฝง จุดสิ้นสุดสวน
นางฝูาย สวัสดิ์นที
หมู่ที่ 8 บ้านปงเคียน
9. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
จุดเริม่ ต้นบ้าน
นางคา นัยติ๊บ จุดสิ้นสุด
บ้านนายไกรสร มณีจันทร์สุข
หมู่ที่ 12 บ้านใหม่มหาวัน
10. โครงการก่อสร้างท่อเหลีย่ ม คสล.
Box Culvert จุดหนองตะเคียน
หมู่ที่ 10 บ้านปงบน
11. โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด จุดเริ่มต้น
บ้านนายนรชิต นรรัตน์ จุดสิ้นสุด
บ้านนายมานพ นัยติ๊บ
หมู่ที่ 12 บ้านใหม่มหาวัน

111.00เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า
555.00 ตารางเมตร
ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว
350.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.50 เมตร หรือมีปริมาตร
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า
350.00 ลูกบาศก์เมตร
ขนาด 2.10 x 1.50 เมตร
ยาว 7.00 เมตร
กว้าง 0.40 เมตร ลึก
0.50 -0.70 เมตร
ความยาว 54.00 เมตร
ก่อสร้างบ่อพักน้า 1 บ่อ
พร้อมวางท่อ คสล. 0.40 ม.
จานวน 6 ท่อน

280,000 หมู่ที่ 8
บ้านปงเคียน

52,000 หมู่ที่ 12
บ้านใหม่มหาวัน

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

2562
มี.ค.

2561
ก.พ.

หน่วย
ดาเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

แบบ ผด.02

กองช่าง

กองช่าง

300,000 หมู่ที่ 10
บ้านปงบน

กองช่าง

200,000 หมู่ที่ 12
บ้านใหม่มหาวัน

กองช่าง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.ดงมหาวัน
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 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

12. โครงการก่อสร้างรางระบายน้า

กว้าง 0.40 เมตร ลึก
0.50-0.70 เมตร ความยาว
รวม 44.50 เมตร

150,000 หมู่ที่ 2
บ้านร่องหวาย

กองช่าง

13. โครงการก่อสร้างรางระบายน้า

กว้าง 0.40 เมตร ลึก
0.30 -0.40 เมตร ความยาว
รวม 3.40 เมตร
พร้อมบ่อพักน้า จานวน 1 บ่อ
กว้าง 0.30 เมตร
ลึก 0.30 -0.50 เมตร ความ
ยาวรวม 33.50 เมตร

16,000 หมู่ที่ 11
บ้านใหม่ร่อง
หวาย

กองช่าง

140,000 หมู่ที่ 11
บ้านใหม่ร่อง
หวาย

กองช่าง

คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 2
บ้านร่องหวาย จุดเริ่มต้นบ้านนาง
ราตรี ไสงาม จุดสิ้นสุดสวน
นายศราวุธ ศรีประดับ

คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด จุดบ้าน
นางดอน ล้อมวงค์
หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ร่องหวาย
14. โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด จุดเริ่มต้น
คลองร่องหวาย จุดสิ้นสุด
บ้านนางพวน วงษ์ชาลี
หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ร่องหวาย
15. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ารางวี กว้าง 1.10 เมตร ลึก 0.40 เม
หมู่ที่ 12 บ้านใหม่มหาวัน
ตร ความยาว 80.00 เมตร
พร้อมวางท่อ คสล.
0.40 ม. 6 ท่อน

50,000 หมู่ที่ 12
บ้านใหม่มหาวัน

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

2562
มี.ค.

2561
ก.พ.

หน่วย
ดาเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

แบบ ผด.02

กองช่าง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.ดงมหาวัน
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 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

16. โครงการขยายผิวจราจร คสล.

17.

18.

19.

20.

จุดเริม่ ต้นจากจุดบ้านนายสุรชัย
ชาคาสนธ์ จุดสิ้นสุดบ้าน
นายภิเชษฐ์ ธิโสดา
หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ร่องหวาย
โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.
จุดเริม่ ต้นจากสี่แยกบ้าน
นายสุพจน์ หาญกล้า จุดสิ้นสุดสี่
แยกบ้านนางจันทร มะลิหอม
หมู่ที่ 2 บ้านร่องหวาย
โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.
จุดเริม่ ต้นบ้านนายประดิษฐ์
แสนพวง จุดสิ้นสุดบ้านนายชัยรัตน์
จันทรักษ์
หมู่ที่ 6 บ้านปุาตึง
โครงการเทลาน คสล.ฌาปนสถาน
หมู่ที่ 9 บ้านปุาสักงาม
ขนาดพื้นที่ลานไม่น้อยกว่า 240
ตารางเมตร
โครงการเทลาน คสล.บริเวณ
หอประชุมหมู่บา้ น
หมู่ที่ 7 บ้านดอยศิริมงคล

กว้าง 1.00 เมตรสองข้าง
ทาง ยาว 120.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม้น้อย
กว่า 240.00 ตร.ม.
กว้าง 1.00 เมตร
ยาว 182.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 182.00 ตารางเมตร
กว้าง 1.00 เมตรสองข้าง
ทาง ยาว 187.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 374 ตารางเมตร
ขนาดพื้นที่ลานไม่น้อย
กว่า 240.00 ตารางเมตร
ขนาดพื้นที่ลานไม่น้อย
กว่า 283.00 ตารางเมตร

119,000 หมู่ที่ 11
บ้านใหม่ร่อง
หวาย
90,000 หมู่ที่ 2
บ้านร่องหวาย

180,000 หมู่ที่ 6
บ้านปุาตึง

87,000 หมู่ที่ 9
บ้านปุาสักงาม
102,000 หมู่ที่ 7
บ้านดอยศิริ
มงคล

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

2562
มี.ค.

2561
ก.พ.

หน่วย
ดาเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

แบบ ผด.02

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.ดงมหาวัน
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แบบ ผด.02

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

21. โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ลานไม่น้อย
บริเวณระบบประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 9 บ้านปุาสักงาม ขนาดพื้นที่
ลานไม่น้อยกว่า 410 ตารางเมตร
22. โครงการปรับปรุงระบบประปาของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสันไทรงาม

23. โครงการปรับปรุงระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ร่อง
หวาย
24. โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านปุาเลา

25. โครงการปรับปรุงระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านดอยศิรมิ งคล

26. โครงการปรับปรุงระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านปุาสักงาม

กว่า 410.00 ตารางเมตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมูบ่ ้าน
หมู่ที่ 5 บ้านสันไทรงาม
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมูบ่ ้าน หมู่ที่ 11
บ้านใหม่ร่องหวาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมูบ่ ้าน หมู่ที่ 3
บ้านปุาเลา
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมูบ่ ้าน หมู่ที่ 7
บ้านดอยศิรมิ งคล
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมูบ่ ้าน หมู่ที่ 9
บ้านปุาสักงาม

147,000 หมู่ที่ 9
บ้านปุาสักงาม

กองช่าง

61,000 หมู่ที่ 5
บ้านสันไทรงาม

กองช่าง

20,000 หมู่ที่ 11
บ้านใหม่ร่อง
หวาย
100,000 หมู่ที่ 3
บ้านปุาเลา

กองช่าง

50,000 หมู่ที่ 7 บ้าน
ดอยศิริมงคล

กองช่าง

40,000 หมู่ที่ 9
บ้านปุาสักงาม

กองช่าง

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

2562
มี.ค.

2561
ก.พ.

หน่วย
ดาเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

กองช่าง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.ดงมหาวัน
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 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

27.
28

2,470,000 อบต.ดงมหาวัน

กองช่าง

9,864,000 ถนนทางหลวง
ท้องถิ่น สาย
ชร.ถ.66-004
บ้านสันไทรงามบ้านปุาสักงาม

กองช่าง

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

2562
มี.ค.

2561
ก.พ.

หน่วย
ดาเนินการ

ม.ค.

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ขนาด51-80 คน ตอก
เสาเข็ม
ถนนที่มียางธรรมชาติเป็น
ส่วนผสม กว้าง 6 เมตร ยาว
3,450 เมตร หนา 00.5 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,700
ตารางเมตร

สถานที่
ดาเนินการ

ธ.ค.

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
(งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
โครงการปรับปรุงถนนทางหลวง
ท้องถิ่น สาย ชร.ถ.66-004 บ้าน
สันไทรงาม-บ้านปุาสักงาม
ตาบลดงมหาวัน
(งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.ดงมหาวัน
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ส.ค.

ก.ย.
ก.ย.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

ส.ค.

20,000 ตาบลดงมหาวัน

2562
ก.ค.

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการกาจัดผักตบชวาใน
แหล่งน้า

แบบ ผด.02

ก.ค.

1. โครงการกาจัดผักตบชวา

พ.ย.

ต.ค.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
องค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
 แผนงานเคหะและชุมชน
2561
ลาดับ
รายละเอียดโครงการ/
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
โครงการ/กิจกรรม
ที่
กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
ดาเนินการ
กองช่าง

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1.
2.

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5
บ้านสันไทรงาม
(งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง
น้า(ขุดลอกหนองปุาสัก) หมู่ที่ 6
บ้านปุาตึง
(งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ขุดเจาะบ่อบาดาลให้ได้น้ามาใช้
เพื่อการอุปโภค

723,000 หมู่ที่ 5

กองช่าง

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
20,590 ลูกบาศก์เมตร

754,000 หมู่ที่ 6

กองช่าง

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

2562
มี.ค.

2561
ก.พ.

หน่วย
ดาเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

บ้านสันไทรงาม
บ้านปุาตึง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.ดงมหาวัน
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1. โครงการส่งเสริมอาชีพผูส้ ูงอายุ
หมู่ที่ 5 บ้านสันไทรงาม

2. โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
หมู่ที่ 9 บ้านปุาสักงาม

3. โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง
หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ร่องหวาย

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 5
บ้านสันไทรงาม โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดาเนิน
โครงการ
เพื่อจ่ายเป็น โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง หมู่ที่ 9 บ้านปุาสัก
งาม โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการดาเนินโครงการ
โครงการอบรมเศรษฐกิจ
พอเพียง หมู่ที่ 11
บ้านใหม่ร่องหวาย
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับ
การดาเนินโครงการ

30,000 หมู่ที่ 5
บ้านสันไทรงาม

สานักงานปลัด

36,000 หมู่ที่ 9
บ้านปุาสักงาม

สานักงานปลัด

25,000 หมู่ที่ 11
บ้านใหม่ร่อง
หวาย

สานักงานปลัด

แบบ ผด.02

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

2562
ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
องค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
2561
ลาดับ
รายละเอียดโครงการ/
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
โครงการ/กิจกรรม
ที่
กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
ดาเนินการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.ดงมหาวัน
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 แผนงานการเกษตร

1. โครงการพัฒนาศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการพัฒนาศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มีความ
จาเป็นในการดาเนิน
โครงการ ฯลฯ

20,000 ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเ
กษตร ตาบลดง
มหาวัน

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

2562
มี.ค.

2561
ก.พ.

หน่วย
ดาเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

แบบ ผด.02

สานักงานปลัด

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.ดงมหาวัน
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1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

ดาเนินงานโครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ
(1) ค่าอาหารกลางวันเด็ก
เล็ก จานวน 392,000 บาท
(2) ค่าจัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(3) ค่าหนังสือเรียน
จานวน 8,400 บาท
(4) ค่าอุปกรณ์การ
เรียน จานวน 8,400 บาท
(5) ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน จานวน 12,600 บาท
(6) ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน จานวน 18,060 บาท

20,000 อบต.ดงมหาวัน

แบบ ผด.02

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

2562
ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
องค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
2561
ลาดับ
รายละเอียดโครงการ/
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
โครงการ/กิจกรรม
ที่
กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
ดาเนินการ
กองการศึกษาฯ

575,460 ศูนย์พัฒนาเด็ก กองการศึกษาฯ
เล็ก ทั้ง 3 แห่ง
-บ้านสันไทรงาม
-บ้านร่องหวาย
-บ้านปงเคียน

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.ดงมหาวัน
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แบบ ผด.02

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

3. ค่าอาหารเสริม (นม)

1ค่าจัดซื้อจัดจ้างอาหาร
เสริม (นม) สาหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.) สังกัด
อบต.ดงมหาวัน
ทั้ง 3 แห่ง
2.ค่าจัดซื้อจัดจ้างอาหาร
เสริม (นม) สาหรับเด็ก
อนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.
6 ร.ร.ในพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลดงมหาวัน
4. สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนใน เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลดง ให้กับโรงเรียนในพื้นที่องค์การ
มหาวัน
บริหารส่วนตาบลดงมหา
วัน อัตราคนละ 20 บาทต่อ
คน จานวน 200 วัน

5. ชุดอุปกรณ์ห้องเรียนโครงการพัฒนา เพื่อพัฒนาพัฒนาคุณภาพ
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านสันไทรงาม
(งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)

การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

2562
มี.ค.

2561
ก.พ.

หน่วย
ดาเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

1,092,240 ศูนย์พัฒนาเด็ก กองการศึกษาฯ
เล็ก ทั้ง 3 แห่ง
-บ้านสันไทรงาม
-บ้านร่องหวาย
-บ้านปงเคียน
ร.ร.ในพื้นที่
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลดง
มหาวัน 3 แห่ง
1,960,000 ร.ร.ในพื้นที่
กองการศึกษาฯ
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลดง
มหาวัน 3 แห่ง
-อนุบาลบ้านดง
มหาวัน
-บ้านร่องหวาย
-บ้านปงเคียน
30,700 ศูนย์พัฒนาเด็ก กองการศึกษาฯ
เล็กบ้านสันไทร
งาม

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.ดงมหาวัน
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แบบ ผด.02

1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬา

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

พ.ค.

กองการศึกษาฯ

เม.ย.

10,000 อบต.ดงมหาวัน

มี.ค.

กองการศึกษาฯ

ก.พ.

30,000 พื้นที่เวียงราช
พลี
20,000 อบต.ดงมหาวัน

ม.ค.

กองการศึกษาฯ

2562
ธ.ค.

100,000 อบต.ดงมหาวัน

2561
พ.ย.

หน่วย
ดาเนินการ

ต.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

และประชาชนตาบลดงมหาวัน

2.
3.
4.
5.

เยาวชนและประชาชนตาบลดง
มหาวัน
โครงการจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรม ดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ประเพณีชนเผ่า
วัฒนธรรมประเพณีชนเผ่า
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม
รดน้าดาหัวผูส้ ูงอายุตาบลดงมหาวัน วัฒนธรรมประเพณีรดน้าดาหัว
ผู้สูงอายุตาบลดงมหาวัน
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ประเพณีบุญบั้งไฟตาบลดงมหาวัน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญ
บั้งไฟตาบลดงมหาวัน
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ อุดหนุนงบประมาณให้กับอาเภอเวียง
เชียงรุ้งจัดกิจกรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด
เชียงรายในคราวที่จะมีการแข่งขัน ส่งเสริมศิลปวัฒธรรม และภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่นของจังหวัดเชียงรายในคราวที่
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮาย จะมีการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่
เกมส์”
46 “เจียงฮายเกมส์” อาเภอเวียง

งบประมาณ
(บาท)

มิ.ย.

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/
ที่
กิจกรรม


กองการศึกษาฯ

85,000 อาเภอเวียงเชียง กองการศึกษาฯ/
รุ้ง
อาเภอเวียงเชียง
รุ้ง

เชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

6. โครงการจัดเครื่องสักการะถวาย

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
อาเภอเวียงเชียงรุ้งจัดกิจกรรม
จัดเครื่องสักการะถวายเนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคต
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนี

5,000 อาเภอเวียงเชียง กองการศึกษาฯ/
รุ้ง
อาเภอเวียงเชียง
รุ้ง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.ดงมหาวัน
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7. โครงการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวัน อุดหนุนงบประมาณให้กับ

5,000 อาเภอเวียงเชียง กองการศึกษาฯ/
รุ้ง
อาเภอเวียงเชียง
รุ้ง

8. โครงการจัดงานเนื่องในโอกาสวัน

5,000 อาเภอเวียงเชียง กองการศึกษาฯ/
รุ้ง
อาเภอเวียงเชียง
รุ้ง

สวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร

9. โครงการจัดงานประเพณีนมัสการ

และสรงน้าพระธาตุดอยตุง "หกเป็ง
ล่องฟูา ไหว้สาพระธาตุดอยตุง"

10. โครงการจัดงานพ่อขุนมังราย

มหาราชและงานกาชาดจังหวัด
เชียงราย

อาเภอเวียงเชียงรุ้งจัดกิจกรรม
จัดงานเนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุดหนุนงบประมาณให้กับ
อาเภอเวียงเชียงรุ้งจัดกิจกรรม
จัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
อุดหนุนงบประมาณให้กับ
อาเภอเวียงเชียงรุ้งจัดกิจกรรม
จัดงานประเพณีนมัสการและ
สรงน้าพระธาตุดอยตุง "หกเป็ง
ล่องฟูา ไหว้สาพระธาตุดอยตุง"
อุดหนุนงบประมาณให้กับ
อาเภอเวียงเชียงรุ้งจัดกิจกรรม
จัดงานพ่อขุนมังรายมหาราช
และงานกาชาดจังหวัดเชียงราย

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

2562
พ.ค.

2561

เม.ย.

หน่วย
ดาเนินการ

มี.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

ก.พ.

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด.02

พ.ย.

ลาดับ
ที่

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ต.ค.



5,000 วัดพระธาตุดอย กองการศึกษาฯ/
ตุง
อาเภอเวียงเชียง
รุ้ง
30,000 อาเภอเมือง
เชียงราย

กองการศึกษาฯ/
อาเภอเวียงเชียง
รุ้ง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.ดงมหาวัน
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11. โครงการจัดงานพิธีถวายบังคมและ

12.

13.
14.

15.

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช อาเภอเวียงเชียงรุ้งจัดกิจกรรม
จัดงานพิธีถวายบังคมและวาง
พวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
โครงการจัดงานวันเฉลิม
อุดหนุนงบประมาณให้กับ
พระชนมพรรษา
อาเภอเวียงเชียงรุ้งจัดกิจกรรม
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
โครงการจัดงานวันชาติไทย
อุดหนุนงบประมาณให้กับ
อาเภอเวียงเชียงรุ้งจัดกิจกรรม
จัดงานวันชาติไทย
โครงการจัดงานสรงน้าพ่อขุนมังราย อุดหนุนงบประมาณให้กับ
มหาราช
อาเภอเวียงเชียงรุ้งจัดกิจกรรม
จัดงานสรงน้าพ่อขุนมังราย
มหาราช
โครงการจัดเครื่องสักการะถวาย
อุดหนุนงบประมาณให้กับ
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ อาเภอเวียงเชียงรุ้งจัดกิจกรรม
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
จัดเครื่องสักการะถวายเนื่องใน
ชนนี
วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

2562
พ.ค.

2561

เม.ย.

หน่วย
ดาเนินการ

มี.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

ก.พ.

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด.02

พ.ย.

ลาดับ
ที่

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ต.ค.



5,000 อาเภอเวียงเชียง กองการศึกษาฯ/
รุ้ง
อาเภอเวียงเชียง
รุ้ง
10,000 อาเภอเวียงเชียง กองการศึกษาฯ/
รุ้ง
อาเภอเวียงเชียง
รุ้ง
5,000 อาเภอเวียงเชียง กองการศึกษาฯ/
รุ้ง
อาเภอเวียงเชียง
รุ้ง
5,000 อาเภอเมือง
กองการศึกษาฯ/
เชียงราย
อาเภอเวียงเชียง
รุ้ง
5,000 อาเภอเวียงเชียง กองการศึกษาฯ/
รุ้ง
อาเภอเวียงเชียง
รุ้ง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.ดงมหาวัน

25

~ 26 ~

1. โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลสาคัญ

2. โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

3. โครงการฝึกอบรมการดับเพลิง

เบื้องต้น
4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดทาแนวปูองกันไฟปุา

5. โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษจากหมอกควัน

6. โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัคร
ปูองกันฝุายพลเรือน (วัน อปพร.)

ดาเนินการจัดกิจกรรมปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสาคัญ
ดาเนินการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
ฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
ดาเนินการฝึกอบรมการ
ดับเพลิงเบื้องต้น
ดาเนินการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
จัดทาแนวปูองกันไฟปุา
ดาเนินการกิจกรรมรณรงค์
ปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษ
จากหมอกควัน
อุดหนุนงบประมาณให้กับ
อาเภอเวียงเชียงรุ้งจัดกิจกรรม
กิจกรรมวันอาสาสมัครปูองกัน
ฝุายพลเรือน (วัน อปพร.)

แบบ ผด.02

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

2562
ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
องค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
2561
ที่
กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
ดาเนินการ
20,000 พื้นที่รับผิดชอบ สานักงานปลัด
อบต.ดงมหาวัน
30,000 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัด

10,000 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัด

30,000 พื้นที่ปุาชุมชน สานักงานปลัด
ในเขตอบต.ดง
มหาวัน
7,000 พื้นที่รับผิดชอบ สานักงานปลัด
อบต.ดงมหาวัน
5,000 อาเภอเวียงเชียง สานักงานปลัด/
รุ้ง
อาเภอเวียงเชียง
รุ้ง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.ดงมหาวัน

26

~ 27 ~

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

ดาเนินการจัดกิจกรรมประชุม
ท้องถิ่นสี่ปี
ประชาคมทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงการติดตามและประเมินผล
ดาเนินการจัดประชุมและทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงการพัฒนาศักยภาพผูส้ ูงอายุ
ดาเนินการจัดอบรมศักยภาพ
ตาบลดงมหาวัน
ผู้สูงอายุตาบลดงมหาวัน
และศึกษาดูงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี ดาเนินการจัดอบรมพัฒนา
ตาบลดงมหาวัน
ศักยภาพองค์กรสตรีตาบลดง
มหาวันและศึกษาดูงาน
โครงการศูนย์ประสานงานพลัง
ดาเนินการอบรมให้ความรู้
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดตาบลดง เกี่ยวกับยาเสพติด
มหาวัน
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายา อุดหนุนงบประมาณให้กับ
เสพติดของศูนย์ปฏิบัติการปูองกัน อาเภอเวียงเชียงรุ้งดาเนิน
และปราบปรามยาเสพติดอาเภอ
กิจกรรมปูองกันและแก้ไข
เวียงเชียงรุ้ง
ปัญหายาเสพติดของศูนย์
ปฏิบัติการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพ

แบบ ผด.02

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

2562
ก.พ.

2561
ม.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ธ.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ย.

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/
ที่
กิจกรรม

10,000 พื้นที่รับผิดชอบ สานักงานปลัด
อบต.ดงมหาวัน
5,000 อบต.ดงมหาวัน สานักงานปลัด
60,000 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัด

60,000 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัด

30,000 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัด

30,000 อาเภอเวียงเขียง สานักงานปลัด/
รุ้ง
อาเภอเวียงเชียง
รุ้ง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.ดงมหาวัน

27

~ 28 ~
แบบ ผด.02

 แผนงานสังคมสงเคราะห์

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ดาเนินการอบรมส่งเสริมและ
ชีวิตเด็กและสตรี

20,000 อบต.ดงมหาวัน

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

2562
มี.ค.

2561
ก.พ.

หน่วย
ดาเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

สานักงานปลัดฯ

พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรี

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.ดงมหาวัน

28

~ 29 ~
แบบ ผด.02

 แผนงานสาธารณสุข

1. โครงการปูองกันโรคไข้เลือดออก
2. โครงการสัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

3. โครงการอบรมให้ความรู้ในการ
บริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน

4. โครงการผ่าตัดทาหมันเพื่อลด

จานวนสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์
พาหนะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข
และแมวไม่มเี จ้าของในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย

5. โครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

ดาเนินกิจกรรมรณรงค์โครงการ
ปูองกันโรคไข้เลือดออกและ
ฉีดพ่นหมอกควันในพื้นที่
ดาเนินกิจกรรมรณรงค์โรคพิษ
สุนัขบ้า การขึ้นทะเบียนสุนัข
แมว และการฉีดวัคซีน
ดาเนินการอบรมให้ความรู้ใน
การบริหารจัดการขยะใน
หมู่บ้าน
อุดหนุนงบประมาณให้กับปศุ
สัตว์จังหวัดเชียงราย ดาเนินการ
ผ่าตัดทาหมันเพื่อลดจานวน
สุนัขและแมวที่เป็นสัตว์พาหนะ
ของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและ
แมวไม่มเี จ้าของในพื้นที่
อุดหนุนงบประมาณให้กับ
กรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านใน
การดาเนินกิจกรรมอบรมให้
ความรู้ตามโครงการ
พระราชดาริด้านสาธารณสุข

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

2562
มี.ค.

2561
ก.พ.

หน่วย
ดาเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

96,000 พื้นที่รับผิดชอบ สานักงานปลัดฯ
อบต.ดงมหาวัน
28,710 พื้นที่รับผิดชอบ สานักงานปลัดฯ
อบต.ดงมหาวัน
10,000 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

3,000 พื้นที่รับผิดชอบ สานักงานปลัดฯ
อบต.ดงมหาวัน /ปศุสตั ว์จังหวัด
เชียงราย

220,000 พื้นที่รับผิดชอบ สานักงานปลัดฯ
อบต.ดงมหาวัน /คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ทุก
หมู่บ้าน

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.ดงมหาวัน

29

~ 30 ~

1. โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิร์ กั ษ์ ดาเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อ
พื้นที่สีเขียว

5,000 อบต.ดงมหาวัน

แบบ ผด.02

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

2562
ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
องค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
 แผนงานการเกษตร
2561
ลาดับ
รายละเอียดโครงการ/
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
โครงการ/กิจกรรม
ที่
กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
ดาเนินการ
สานักงานปลัดฯ

เพิ่มพื้นที่สี่เขียว

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.ดงมหาวัน

30

~ 31 ~
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
องค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
 แผนงานบริหารงานทั่วไป

20,000 อบต.ดงมหาวัน

2.

20,000 พื้นที่รับผิดชอบ สานักงานปลัดฯ
อบต.ดงมหาวัน
20,000 อบต.ดงมหาวัน สานักงานปลัดฯ

4.
5.

6.

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

2562
ก.พ.

2561
ม.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ธ.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทา

3.

ดาเนินการจัดทารายรายงานผล
รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อ
การปฏิบัติงานเพื่อ
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ผลการ
ดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิ ดาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์
ทัศน์ภายในเขตตาบลดงมหาวัน
ภายในเขตตาบลดงมหาวัน
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา
ดาเนินการจัดกิจกรรมอบรม
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานและ
พัฒนามาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
มาตรฐานคุณธรรม
และมาตรฐานคุณธรรม
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ดาเนินการกิจกรรมที่จาเป็น
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ ดาเนินการพัฒนาและปรับปรุง
ทางานน่าอยู่ น่าทางาน (5 ส.)
สถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน
องค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน (5 ส.)องค์การบริหารส่วนตาบล
ดงมหาวัน
โครงการอบรมให้ความรู้ในการ
ดาเนินการอบรมให้ความรู้ใน
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนและ
การปูองกันผลประโยชน์ทับ
มาตรการปูองกันการทุจริต
ซ้อนและมาตรการปูองกันการ
ทุจริต

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

แบบ ผด.02

สานักงานปลัดฯ

100,620 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

10,000 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

10,000 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.ดงมหาวัน
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 แผนงานบริหารงานทั่วไป

7. โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

ดาเนินการจัดทาจัดทาแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

100,000 อบต.ดงมหาวัน

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

2562
มี.ค.

2561
ก.พ.

หน่วย
ดาเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

แบบ ผด.02

กองคลัง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.ดงมหาวัน
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แบบ ผด.02

 แผนงานสาธารณสุข

1. โครงการรณรงค์อบรมและ

ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อน
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ดาเนินกิจกรรมอบรมและ
ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อน
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
(อถล.)

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

2562
มี.ค.

2561
ก.พ.

หน่วย
ดาเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

5,000 พื้นที่รับผิดชอบ สานักงานปลัดฯ
อบต.ดงมหาวัน

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.ดงมหาวัน
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๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
๒. เบี้ยยังชีพคนพิการ
๓. เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์
๔. สารองจ่าย

แบบ ผด.02

ดาเนินกิจกรรมแจกเบี้ยให้กับ
ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนในพื้นที่
ดาเนินกิจกรรมแจกเบี้ยยังชีพ
คนพิการที่ขึ้นทะเบียนในพื้นที่
ดาเนินกิจกรรมแจกเบี้ยให้กับ
เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ที่ขึ้น
ทะเบียนในพื้นที่
ดาเนินการสารองงบประมาณ
เบิกจ่ายสาหรับกรณีฉุกเฉิน

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

2561
มี.ค.

2560
ก.พ.

หน่วย
ดาเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

 แผนงานงบกลาง
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่

9,310,800 อบต.ดงมหาวัน สานักงานปลัดฯ
1,872,000 อบต.ดงมหาวัน สานักงานปลัดฯ
120,000 อบต.ดงมหาวัน สานักงานปลัดฯ

255,650 อบต.ดงมหาวัน สานักงานปลัดฯ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.ดงมหาวัน
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แบบ ผด.02

 รายจ่ายประจา ทุกกอง ทุกแผนงาน

1. เงินเดือนนายก/รองนายก
2. เงินเดือนพนักงาน

การดาเนินการจ่าย
เงินเดือนนายก/รองนายก
การดาเนินการจ่าย
เงินเดือนพนักงาน

3. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

การดาเนินการจ่ายเงิน
เพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

4. เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

การดาเนินการจ่ายเงิน
เพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

5. เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา การดาเนินการจ่ายเงิน
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร ค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ส่วนตาบล
ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล
6. เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่ง
นายก/รองนายก

การดาเนินการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

2561
มี.ค.

2560
ก.พ.

หน่วย
ดาเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

514,080 อบต.ดงมหาวัน สานักงานปลัดฯ
7,000,010 อบต.ดงมหาวัน สานักงานปลัดฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
84,000 อบต.ดงมหาวัน สานักงานปลัดฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
153,900 อบต.ดงมหาวัน สานักงานปลัดฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
86,400 อบต.ดงมหาวัน สานักงานปลัดฯ

42,120 อบต.ดงมหาวัน สานักงานปลัดฯ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.ดงมหาวัน
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แบบ ผด.02

 รายจ่ายประจา ทุกกอง ทุกแผนงาน

7. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

การดาเนินการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก

42,120 อบต.ดงมหาวัน สานักงานปลัดฯ

8. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

การดาเนินการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1,972,800 อบต.ดงมหาวัน สานักงานปลัดฯ

9. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร

10. เงินประจาตาแหน่ง

การดาเนินการจ่ายเงิน
ประจาตาแหน่ง

11. เงินวิทยฐานะ

การดาเนินการจ่ายเงิน
วิทยฐานะ

111,000 อบต.ดงมหาวัน สานักงานปลัดฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
294,000 อบต.ดงมหาวัน สานักงานปลัดฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
42,000 อบต.ดงมหาวัน กองการศึกษาฯ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

2562
มี.ค.

2561
ก.พ.

หน่วย
ดาเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.ดงมหาวัน
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12. เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

การดาเนินการจ่ายเงิน
สมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)

186,000 อบต.ดงมหาวัน สานักงานปลัดฯ

13. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

การดาเนินการจ่ายเงิน
สมทบกองทุน
ประกันสังคม

100,000 อบต.ดงมหาวัน สานักงานปลัดฯ

14. เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น

การดาเนินการจ่ายเงิน
สมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น

98,000 อบต.ดงมหาวัน สานักงานปลัดฯ

15. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

การดาเนินการจ่ายค่าเช่า
เครื่องถ่ายเอกสาร

16. ค่าเช่าบ้าน

การดาเนินการจ่ายค่าเช่า
บ้าน

78,000 อบต.ดงมหาวัน สานักงานปลัดฯ
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
320,800 อบต.ดงมหาวัน สานักงานปลัดฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

2562
เม.ย.

2561
มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

ลาดับ
ที่

แบบ ผด.02

รายจ่ายประจา ทุกกอง ทุกแผนงาน
ต.ค.
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แบบ ผด.02

รายจ่ายประจา ทุกกอง ทุกแผนงาน

17. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

การดาเนินการจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

18. ค่. าใช้จ่ายในการตรวจสอบแนวเขต
ที่ดิน

การดาเนินการจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ
แนวเขตที่ดิน
การดาเนินการจ่ายค่า
ไฟฟูา
การดาเนินการจ่ายค่าจ้าง
เหมาขับรถยนต์ส่วนกลาง
ของอบต.ดงมหาวัน
การดาเนินการจ่ายค่าจ้าง
เหมาบริการ สาหรับกอง
การศึกษา
การดาเนินการจ่ายค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
เกี่ยวข้องกับความ
รับผิดชอบของกองช่าง

19. ค่าไฟฟูา
20. ค่าจ้างเหมาขับรถยนต์ส่วนกลางของ
อบต.ดงมหาวัน
21. ค่าจ้างเหมาบริการ สาหรับกอง
การศึกษา
22. ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของกอง
ช่าง

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

2562
เม.ย.

2561
มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

ลาดับ
ที่

ต.ค.



430,000 อบต.ดงมหาวัน สานักงานปลัดฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
10,000 อบต.ดงมหาวัน
กองช่าง
200,000 อบต.ดงมหาวัน สานักงานปลัดฯ
108,000 อบต.ดงมหาวัน สานักงานปลัดฯ
16,000 อบต.ดงมหาวัน

กองการศึกษาฯ

20,000 อบต.ดงมหาวัน

กองช่าง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.ดงมหาวัน

38

~ 39 ~

23. ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล สังกัดกอง
คลัง
24. ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล สังกัด
สานักงานปลัด
25. ค่าจ้างเหมาบริการทาความสะอาด
อาคารสถานทีร่ าชการ
26. ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานไฟฟูา
27. ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย
28. ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็ก

การดาเนินการจ่ายค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
สังกัดกองคลัง
การดาเนินการจ่ายค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
สังกัดสานักงานปลัด
การดาเนินการจ่ายค่าจ้าง
เหมาบริการทาความ
สะอาดอาคารสถานที่
ราชการ
การดาเนินการจ่ายค่าจ้าง
เหมาบริการปฏิบัติงาน
ไฟฟูา
การดาเนินการจ่ายค่าจ้าง
เหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย
การดาเนินการจ่ายค่าจ้าง
เหมาพี่เลี้ยงเด็ก

10,000 อบต.ดงมหาวัน

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

2562
เม.ย.

2561
มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

ลาดับ
ที่

รายจ่ายประจา ทุกกอง ทุกแผนงาน
ต.ค.



แบบ ผด.02

กองคลัง

40,000 อบต.ดงมหาวัน สานักงานปลัดฯ

96,000 อบต.ดงมหาวัน สานักงานปลัดฯ

108,000 อบต.ดงมหาวัน

กองช่าง

84,000 อบต.ดงมหาวัน สานักงานปลัดฯ
144,000 อบต.ดงมหาวัน

กองการศึกษาฯ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.ดงมหาวัน

39

~ 40 ~

29. ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย
ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ
ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง
พัฒนาระบบต่าง ๆ
ค่าจ้างสารวจความพึงพอใจ

30. ค่าจ้างลูกจ้างประจา
31. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
32. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

33. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

การดาเนินการจ่ายค่าจ้าง
ที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย
ประเมินผลหรือพัฒนา
ระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อ
การจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและหรือ
สิ่งก่อสร้าง พัฒนาระบบ
ต่าง ๆ ค่าจ้างสารวจความ
พึงพอใจ
การดาเนินการจ่ายค่าจ้าง
ลูกจ้างประจา
การดาเนินการจ่าย
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิ
ราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
การดาเนินการจ่าย
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
การดาเนินการจ่าย
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

2562
เม.ย.

2561
มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

ลาดับ
ที่

รายจ่ายประจา ทุกกอง ทุกแผนงาน
ต.ค.



แบบ ผด.02

15,000 อบต.ดงมหาวัน สานักงานปลัดฯ

260,000 อบต.ดงมหาวัน

กองคลัง

963,000 อบต.ดงมหาวัน สานักงานปลัดฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
1,814,800 อบต.ดงมหาวัน สานักงานปลัดฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
4,000 อบต.ดงมหาวัน กองการศึกษาฯ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.ดงมหาวัน
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34. ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
35. ค่าบริการโทรศัพท์
36. ค่าบริการไปรษณีย์
37. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
38. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

39. ค่าประกันภัย
40. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พานพุ่ม
และพวงมาลา
41. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี
การ

การดาเนินการจ่ายค่า
น้าประปา ค่าน้าบาดาล
การดาเนินการจ่าย
ค่าบริการโทรศัพท์
การดาเนินการจ่าย
ค่าบริการไปรษณีย์
การดาเนินการจ่าย
ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม
การดาเนินการจ่ายค่า
บารุงรักษาและซ่อมแซม
การดาเนินการจ่ายค่า
ประกันภัย
การดาเนินการจ่ายค่า
พวงมาลัย ช่อดอกไม้
พานพุ่ม และพวงมาลา
การดาเนินการจ่าย
รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

2562
เม.ย.

2561
มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

ลาดับ
ที่

รายจ่ายประจา ทุกกอง ทุกแผนงาน
ต.ค.



แบบ ผด.02

25,000 อบต.ดงมหาวัน สานักงานปลัดฯ
15,000 อบต.ดงมหาวัน สานักงานปลัดฯ
15,000 อบต.ดงมหาวัน สานักงานปลัดฯ
42,000 อบต.ดงมหาวัน สานักงานปลัดฯ
355,000 อบต.ดงมหาวัน สานักงานปลัดฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
10,000 อบต.ดงมหาวัน สานักงานปลัดฯ
10,000 อบต.ดงมหาวัน สานักงานปลัดฯ
50,000 อบต.ดงมหาวัน สานักงานปลัดฯ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.ดงมหาวัน
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42. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
43.

44.
45.
46.
47.
48.
49.

การดาเนินการจ่าย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ
รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุม การดาเนินการจ่าย
งานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ
จ้างควบคุมงานที่จ่าย
ให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
การดาเนินการจ่ายวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
การดาเนินการจ่ายวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
การดาเนินการจ่ายวัสดุ
ไฟฟูาและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
การดาเนินการจ่ายวัสดุ
ก่อสร้าง
วัสดุการเกษตร
การดาเนินการจ่ายวัสดุ
การเกษตร
วัสดุคอมพิวเตอร์
การดาเนินการจ่ายวัสดุ
คอมพิวเตอร์

50. วัสดุงานบ้านงานครัว

การดาเนินการจ่ายวัสดุ
งานบ้านงานครัว

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

2562
เม.ย.

2561
มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

ลาดับ
ที่

รายจ่ายประจา ทุกกอง ทุกแผนงาน
ต.ค.



แบบ ผด.02

2,890 อบต.ดงมหาวัน สานักงานปลัดฯ
150,000 อบต.ดงมหาวัน

กองช่าง

160,000 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ
กองช่าง
11,000 อบต.ดงมหาวัน สานักงานปลัดฯ
55,000 อบต.ดงมหาวัน สานักงานปลัดฯ

130,000 อบต.ดงมหาวัน
5,000 อบต.ดงมหาวัน

กองช่าง
สานักงานปลัดฯ

90,000 อบต.ดงมหาวัน สานักงานปลัดฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
37,000 อบต.ดงมหาวัน สานักงานปลัดฯ
กองการศึกษาฯ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.ดงมหาวัน
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รายจ่ายประจา ทุกกอง ทุกแผนงาน

51. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
52. วัสดุสานักงาน

53. วัสดุสารวจ
54. วัสดุอื่น
55. วัสดุเครื่องดับเพลิง

การดาเนินการจ่ายวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง
การดาเนินการจ่ายวัสดุ
สานักงาน
การดาเนินการจ่ายวัสดุ
สารวจ
การดาเนินการจ่ายวัสดุอื่น
การดาเนินการจ่ายวัสดุ
เครื่องดับเพลิง

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

2562
เม.ย.

2561
มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

ลาดับ
ที่

ต.ค.



แบบ ผด.02

120,000 อบต.ดงมหาวัน สานักงานปลัดฯ
กองช่าง
226,000 อบต.ดงมหาวัน สานักงานปลัดฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
10,000 อบต.ดงมหาวัน
กองช่าง
10,000 อบต.ดงมหาวัน สานักงานปลัดฯ
10,000 อบต.ดงมหาวัน สานักงานปลัดฯ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.ดงมหาวัน

43

~ 44 ~
บัญชีจานวนครุภัณฑ์
แผนงานการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน

แบบ ผด.02/1

ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน

 แผนงานบริหารงานทั่วไป

1. เครื่องโทรสาร แบบใช้
กระดาษธรรมดา

2. ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต

3. ลาโพงอเนกประสงค์พร้อม
แอมป์

จานวน 1 เครื่อง โดยมีคณ
ุ ลักษณะดังนี้
1) หมายถึงเครื่อง Facsimile หรือ โทร
ภาพ
2) ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกิน
กว่า 6 วินาทีต่อแผ่น
3) ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดส่งเอกสาร
ขั้นต่า
จานวน 1 ตู้ โดยมีคณ
ุ ลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-ตู้เลื่อนกระจก 5 ฟุต
-โครงตู้ทาจากเหล็กแผ่น ภายในมีแผ่น
ชั้น 2 แผ่น
-มีกุญแจล็อค
จานวน 1 เครื่อง โดยมีคณ
ุ ลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
-ตู้ลาโพง 12 นิ้ว พร้อมแอมป์ขนาดไม่
น้อยกว่า 200 วัตต์
-ไมค์ลอยมือถือ 1 คู่
-มีช่องสาหรับเสียบ USB

18,000 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

5,000 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

6,000 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

2562
ก.พ.

2561
ม.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

ลาดับ
ที่

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.ดงมหาวัน
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แบบ ผด.02/1

 แผนงานบริหารงานทั่วไป

4. เครื่องคอมพิวเตอร์

All In One สาหรับ
สานักงาน

จานวน 2 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) หรือ 4 แกนเสมือน (4 Thread) โดย มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.4 GHz จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแปูนพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน WiFi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

34,000 อบต.ดงมหาวัน

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

2562
ก.พ.

2561
ม.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ธ.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ย.

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่

สานักงานปลัดฯ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.ดงมหาวัน
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แบบ ผด.02/1

 แผนงานบริหารงานทั่วไป

5. เครื่องพิมพ์ชนิด

จานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

2,600 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

6. เครื่องสารองไฟฟูา

จานวน 5 เครื่อง
โดยคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกาลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อย
กว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟูาได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 นาที
จานวน 1 ตู้
โดยมีคณ
ุ ลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต
- โครงตู้ทาจากเหล็กแผ่น ภายในมีแผ่น
ชั้น 2 แผ่น
- มีกุญแจล็อค

12,500 อบต.ดงมหาวัน

สานักงานปลัดฯ

เลเซอร์หรือชนิด LED
ขาวดา (18 หน้า/
นาที)

ขนาด 800 VA

7. ตู้บานเลื่อนกระจก 5
ฟุต

5,000 อบต.ดงมหาวัน

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

2562
ก.พ.

2561
ม.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ธ.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ย.

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่

กองคลัง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.ดงมหาวัน

46

~ 47 ~
แบบ ผด.02/1

แผนงานบริหารงานทั่วไป

8. ตู้เหล็ก 2 บาน

9. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์

จานวน 2 ตู้
โดยมีคณ
ุ ลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
- คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)
จานวน 1 ตัว
โดยมีคณ
ุ ลักษณะดังนี้
- มีที่วาง CPU ขนาดไม่น้อย
กว่า 80 (W)x60(D)x75(H)cm.

16,500 อบต.ดงมหาวัน

กองคลัง

2,000 อบต.ดงมหาวัน

กองคลัง
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ธ.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ย.

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
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 แผนงานบริหารงานทั่วไป

10. เครื่องคอมพิวเตอร์

สาหรับงานสานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว)

จานวน 2 เครื่อง
โดยคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก
(2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ ฐานไม่น้อย
กว่า 3.5 GHz
หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแปูนพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่
น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย

32,000 อบต.ดงมหาวัน
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สถานที่
ดาเนินการ

พ.ย.

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่

กองคลัง
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 แผนงานบริหารงานทั่วไป

11. เครื่องพิมพ์

Multifunction ชนิด
เลเซอร์หรือชนิด LED
สี

จานวน 1 เครื่อง
โดยคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ
เป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่อง
เดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์รา่ งขาวดาไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อ
นาที(ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์รา่ งสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที
(ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 BaseT หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

17,000 อบต.ดงมหาวัน
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 แผนงานรักษาความสงบภายใน

1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงานประมวลผล

จานวน 1 เครื่อง
โดยคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) จานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อย
กว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache
Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5
GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า
1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อย
กว่า 1,366 x 768 Pixel
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้ง
ภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จานวน 1 หน่วย

21,000 อบต.ดงมหาวัน
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ส.ค.

ก.ย.
ก.ย.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

2562

ส.ค.

35,000 อบต.ดงมหาวัน

2561

ก.ค.

จานวน 1 หัวฉีด
โดยมีคณ
ุ ลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-ด้ามจับรูปทรงปืนสามารถ
ปรับเปลีย่ นฉีดน้าเป็นลาฝอย
และม่านน้าได้

หน่วย
ดาเนินการ

ก.ค.

2. หัวฉีดดับเพลิง

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

ลาดับ
ที่

สานักงานปลัดฯ

 แผนงานเคหะและชุมชน

1. เก้าอี้สานักงาน

จานวน 1 ตัว
โดยมีคณ
ุ ลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-เป็นเก้าอี้บุนวม มีพนักพิง
-ปรับระดับได้
-มีล้อเลื่อน
-มีที่พักแขน

5,600 อบต.ดงมหาวัน
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กองช่าง
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 แผนงานเคหะและชุมชน

2. กล้องวัดมุม

จานวน 1 ตัว
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟิลปิ ดา(ระบบอัตโนมัต)ิ
(1) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรง
(2) กาลัง ขยาย 30 เท่า
(3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้องไม่นอ้ ยกว่า 40 มิลลิเมตร
(4) ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อย
กว่า 2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา
(5) ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
(6) ค่าตัวคูณคงที่ 100
(7) ค่าตัวบวกคงที่ 0
(8) ระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator มีช่วงการทางาน
+ / -3 ลิปดา
(9) เป็นกล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัด
เป็น องศา ลิปดา พิลิปดา เป็นตัวเลขอ่านได้บนจอ
LCD (Liquid Crystal Display) ทั้ง 2 หน้าของตัวกล้อง
(10) แสดงค่ามุมที่วัดได้ละเอียดโดยตรง ไม่เกิน 5 พิลปิ ดา
(11) ค่าความถูกต้องในการอ่านมุม (Accuracy) ไม่เกิน 5 พิลิปดา
(12) ความไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดา / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า
(13) ความไวของระดับฟองยาว 40 พิลิปดา / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า
(14) สามารถแสดงผลทั้งเป็นมุมราบ และเป็นมุมดิ่ง
(15) มีแบตเตอรี่ติดตั้งภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอรี่ได้
(16) ต้องได้รบั ประกาศนียบัตร ISO 9001
(17) อุปกรณ์ประกอบ
- ขากล้องเลือ่ นขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด
- มีกล่องบรรจุกล้องพร้อมสายสะพายหลัง
- มีฝาครอบเลนส์
- ที่ชาร์ทแบตเตอรี่
- มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจากล้อง
หมายเหตุ : การพิจารณาค่าความไว พิจารณาจากตัวเลขซึ่งมีค่ายิ่งน้อย
ยิ่งดี"

110,000 อบต.ดงมหาวัน
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 แผนงานเคหะและชุมชน

3. เทปวัดระยะทางไฟเบอร์กลาส

1) ขนาดความ
ยาว 100 เมตร จานวน 1 อัน ๆ ละ
6,000 บาท
2) ขนาดความ
ยาว 50 เมตร จานวน 1 อันๆ
ละ 3,500 บาท
โดยมีคณ
ุ ลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. สายเทปทาด้วยวัสดุ ไฟเบอร์
กลาส
2. มีตัวเลขบอกทุก
ระยะ 1 เซนติเมตร และขีดแบ่งย่อย
ทุกๆ
2 มิลลิเมตร
3. หน้ากว้างของเส้นเทปไม่
เกิน 13 มิลลิเมตร และหนาไม่เกิน
0.5 มิลลิเมตร
4. เป็นตลับทรงกลมมีสายคาดไว้ยึด
กับมือ
5. มีที่หมุนม้วนเทปและโครงปูองกัน
เส้นเทปทาด้วย

9,500 อบต.ดงมหาวัน
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 แผนงานเคหะและชุมชน

4. ไม้สต๊าฟแบบชัก

1)ขนาดความยาว 7 เมตร
จานวน 1 อันๆ ละ 5,000 บาท
2)ขนาดความยาว 5 เมตร
จานวน 1 อัน ๆ ละ 3,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. ทาด้วยอลูมิเนียมอย่างดี
2. มีความยาว 7 เมตร และ 5 เมตร สามารถ
เลื่อนขึ้น-ลงได้
3. มีขีดส่วนแบ่งแบบหัวตั้งเป็นตัวเลขโดยแบ่ง
ช่องๆ ละ 1 ซม.
มีเลขกากับทุก 10 ซม.
4. มีหลอดระดับฟองกลมและซองบรรจุ
ไม้สต๊าฟ
5. มีปุมล็อคยืดขณะใช้งาน
6. สีที่ขีดแบ่งเป็นสีดาสลับแดง ทุก ๆ 1 เมตร
7. มีโลหะหุ้มปลายรองรับด้านล่าง

8,000 อบต.ดงมหาวัน
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ธ.ค.
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พ.ย.
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งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

ลาดับ
ที่

กองช่าง
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 แผนงานเคหะและชุมชน

5. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก

(INKJET Printer) สาหรับ
กระดาษขนาด A3

จานวน 1 เครื่อง
โดยคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ ย
กว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดา
สาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ
10.2 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสาหรับ
กระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า
17 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อ
นาที (ipm)
- มีช่อง
เชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 ห
รือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อย
กว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้
กับ A3, A4, Letter, Legal และ Cust
om

7,100 อบต.ดงมหาวัน

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

2562
ก.พ.

2561
ม.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

ลาดับ
ที่

กองช่าง
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 แผนงานเคหะและชุมชน

2,800 อบต.ดงมหาวัน

1. เก้าอี้รับประทานอาหารสาหรับ จัดซื้อเก้าอี้รับประทานอาหาร
เด็กเล็ก
สาหรับเด็กเล็ก
จานวน 40 ตัว ๆ ละ 200 บาท
2. โต๊ะรับประทานอาหาร
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-ขนาดไม่น้อย
กว่า กว้าง 0.60 ม. ยาว 2.40 ม.
สูง 0.50 เมตร
จานวน 4 โต๊ะ

ก.ย.
ก.ย.

ส.ค.

กองการศึกษาฯ

พ.ค.

10,000 อบต.ดงมหาวัน

เม.ย.

กองการศึกษาฯ

2562
มี.ค.

8,000 อบต.ดงมหาวัน

2561
ก.พ.

หน่วย
ดาเนินการ

ม.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ส.ค.

แบบ ผด.02/1

ต.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ก.ค.

กองช่าง

 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
ที่

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

2562
ม.ค.

ธ.ค.

2561

ก.ค.

ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว

จานวน 1 จอ
โดยคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่
น้อยกว่า 1,366x768 Pixel
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz
- มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1

หน่วย
ดาเนินการ

มิ.ย.

6. จอภาพแบบ LED หรือดีกว่า

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

ลาดับ
ที่

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.ดงมหาวัน
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 แผนงานการศึกษา

3. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One
สาหรับสานักงาน

โดยคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) หรือ 4 แกนเสมือน (4 Thread) โดย มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.4 GHz จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/100
0 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแปูนพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน WiFi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

17,000 อบต.ดงมหาวัน

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

2562
ก.พ.

2561
ม.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

ลาดับ
ที่

กองการศึกษาฯ
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แผนการดาเนินงานองค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62

ของ

องค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน
อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 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 ทั้งนี้ให้ 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 เพื่อให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ และ ข้อ ๒๗ องค์การบริหารส่วนตาบลดง
มหาวัน จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงานองค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ขึ้น ตามระเบี ยบฯ เพื่อให้ ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ดาเนิ น การจริ งทั้งหมดในพื้น ที่และใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการ
ทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดาเนินงานจะทาให้
การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดาเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์
ต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างยิ่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน
10 ตุลาคม 2561

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.ดงมหาวัน
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สารบัญ
เรื่อง

หน้า

-ประกาศใช้แผนการดาเนินงานองค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
ส่วนที่ ๑ บทนา
บทนา
วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน

1
1
3
4
5

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม
บัญชีสรุปจานวนโครงการ/กิจกรรม (ผด. ๑)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. ๒)
บัญชีครุภัณฑ์ (ผด.02/1)

7
8-9
10-43
44--57
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดาเนินงานองค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
--------------------------------------------------ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทา
แผนการดาเนินงาน ซึ่งเป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ที่ดาเนินการ และให้
การดาเนินงานเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61–๒๕64) ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงมหา
วัน
อาศัยอานาจตามความนัยข้อ ๒๖ (๒) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และมติที่
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลดงมหาวัน จึงประกาศให้ใช้แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 ของ
องค์การบริห ารส่ว นตาบลดงมหาวัน เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานและปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ดังมี
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.๒๕61

(นายก๋องคา นัยติ๊บ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงมหาวัน
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