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ค ำน ำ 
 

  การจัดท าแผนการด าเนินงาน  ได้จัดท าข้ึนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  โดยแผนการ
ด าเนินงาน จะเป็นเอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา  งบประมาณ และห้วงระยะเวลาที่
ด าเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ  ภายในปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ  รวมถึงหน่วยงานอื่นได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้าน
การพัฒนาสังคม การศึกษา วัฒนธรรม ด้านการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
ด ารงชีวิต  ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย  และส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้
แนวทางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดพะเยา  รวมทั้งเป็นเอกสารที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณต่อไป 
 
 
                   งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  

         ส านักงานปลัด   
                องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

          ตุลาคม 2561 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 
 
 

สำรบัญ 
 
                      หน้ำ 
ค ำน ำ                

สำรบัญ  

สรุปแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2562                   ก        
        
ส่วนท่ี   1 แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี พ.ศ. 2562         1 

- บทน า             
- วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน          
- ข้ันตอนในการด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน        
- การจัดท าแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม            
- ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน          

 
ส่วนท่ี  2 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม          5 

- บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ       
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ         
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ส่วนท่ี  1  บทน ำ 
1.1  บทน ำ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2560  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบบัปจัจบุันให้ความส าคัญกับ
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย  
การปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอ านาจหน้าที่ของตนเอง
โดยเฉพาะ  นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินพ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่การปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ
ผู้บริหารท้องถ่ิน  พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดท าข้ึนเพื่อให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงมีอ านาจกว้างขวางขึ้น  ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะ
พื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถ่ินเท่านั้น  แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ท้องถ่ิน และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีซึ่งเป็นแผนที่ก าหนด
ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายใน
การพัฒนา ในช่วง 4 ปี(2561 – 2564)  และเช่ือมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดท างบประมาณประจ าปี   
เนื่องจากมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดข้ึนส าหรับงบประมาณแต่ละปี 
โดยครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนของ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุดที่  มท 0810.3/ว0600 ลงวันที่  10 ตุลาคม 2559 องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ โดย
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ และคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ จึงได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2562 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพฒันาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงสุวรรณ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ ข้ึนและเพื่อ
ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รบัการอนุมัติให้ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึนและมีการประสานและบูรณาการการท างานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ  
รวมทั้งการจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน เพื่อให้การติดตามและ
ประมวลผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ มุ่งหวังว่า
แผนการด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการน า
แผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 1.2 วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจรงิทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณนั้นเพื่อให้
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 
ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 
 2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 3. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมี
ที่มาจาก 
  3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
  3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เกิดจากการจ่ายขาด
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อื่นๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวม
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะ
การด าเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือเป็นโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาที่มี
ความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตรวจสอบจาก
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที่ 
  
 1.3 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2548 ข้อ 4 ได้ก าหนดให้จัดท าแผนการด าเนินงานตามข้อ 26 และ ข้อ 27 ว่า การจัดท าแผนการด าเนินงาน
ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้โดยมีข้ันตอนด าเนินการดังนี้ 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่
ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ิน 
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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 3. แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจาก
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถ่ิน 
 กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนเพ่ิมเติม 
 ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้จัดท าแผนการด าเนินงานแล้วหากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
ปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน  30 
วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน /โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดท าเป็นแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 
1,2,3,4,......) 
 ร่างแผนการด าเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถ่ิน และ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสี่ปี โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ 
 
 1.4 ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

1. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น 

2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 

3.  เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  ทราบถึงจ านวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5.  สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบล    

ดงสุวรรณ  
6.  สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆตาม 

งบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ได้อย่างถูกต้อง 
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ส่วนที่ 2 บัญชี
โครงกำร/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6  
 

ส่วนท่ี 2 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 
 องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/

กิจกรรม/งบประมาณโดยน าเสนอ ดังนี้ 
 2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 
  แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการ

ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

  การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์  
แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด จ านวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ
และเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทกุครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย  

  การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 

 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 
   แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล าดับที่/
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 



ที่ โครงการ งบประมาณ หน่วยด ำเนินกำร หว้งเวลำ

1
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 4 (สายอา่ง
เกบ็น ้าหนองขวาง)       103,000 กองชา่ง เม.ย.-มิ.ย 62

2
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 7 (ซอย 36)

      100,000 กองชา่ง เม.ย.-มิ.ย 62

3 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 8 ซอย 21       123,000 กองชา่ง เม.ย.-มิ.ย 62

4 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 9 (ซอย 24)       100,000 กองชา่ง เม.ย.-มิ.ย 62

5
โครงการกอ่สร้างพนังกั นน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 3

      117,000 กองชา่ง ม.ค.-มี.ค. 62

6
โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มี
ฝาปิด  หมูท่ี่ 5 (ซอย 22)       100,000 กองชา่ง ม.ค.-มี.ค. 62

7
โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบไม่มี
ฝาปิด พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 4 (ซอย16/1,2)       100,000 กองชา่ง ม.ค.-มี.ค. 62

8
โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มี
ฝาปิด หมูท่ี่ 2 ซอย 11

      100,000
กองชา่ง ม.ค.-มี.ค. 62

9
โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝา
ปิด หมูท่ี่ 1 (ซอย 9 เชือ่ม 11)       100,000 กองชา่ง ม.ค.-มี.ค. 62

10
โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝา
ปิด หมูท่ี่ 11 (ซอยโบสถค์ริสต์)

      137,000
กองชา่ง ม.ค.-มี.ค. 62

11
โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝา
ปิด หมูท่ี่ 6 (ซอย 30)

      111,000
กองชา่ง ม.ค.-มี.ค. 62

12
โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกเกล่ียแต่งเรียบ หมูท่ี่ 10 
(สายหลังวิทยาลัยเทคนิคดอกค้าใต้)

      100,000
กองชา่ง เม.ย.-มิ.ย 62

รวม 12 โครงการ   1,291,000

ก

สรปุ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.2562 อบต.ดงสุวรรณ

ยทุธศำสตร ์ที ่1 พัฒนำระบบเศรษฐกิจ



1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ         30,000 ส้านักปลัด ม.ค.-62

2 โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา         18,000 ส้านักปลัด พ.ค.-62

3 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก       245,000 ส้านักปลัด ต.ค.61 - ก.ย.62

4 โครงการจัดกจิกรรมวันแม่แห่งชาติ          5,000 ส้านักปลัด ส.ค.-62

5 อดุหนุนแขง่ขนักฬีาเยาวชนและนักเรียน โรงเรียนบ้านดง         30,000 ส้านักปลัด ต.ค.61 - ก.ย.62

6 โครงการเศรษฐกจิพอเพยีง (ส่งเสริมงานอาชพีขั นพื นฐาน) 
โรงเรียนบ้านดง

        15,000 ส้านักปลัด ต.ค.61 - ก.ย.62

7
สนับสนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านดง) 424,000      ส้านักปลัด

ต.ค.61 - ก.ย.62

8 โครงการพฒันาบุคลากรทางการศึกษา 30,000        ส้านักปลัด ส.ค.-62

9 โครงการสนับสนุนการแขง่ขนักฬีาศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 10,000        ส้านักปลัด ก.พ.-62

10 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา           49,720 ส้านักปลัด ต.ค.61 - ก.ย.62

11
ค่าจ้างเหมาบริการพน่หมอกควันเพื่อป้องกนัและควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออก

          30,000 กองสาธารณสุขฯ
พ.ค-ก.ค.62

12
อดุหนุนส้าหรับส้ารวจขอ้มูลจ้านวนสัตว์และขึ นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพษิสุนัขบ้า

           7,032 กองสาธารณสุขฯ
ม.ค.-มี.ค. 62

13 โครงการส่งเสริมการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ           15,000 กองสาธารณสุขฯ ม.ค.-62

14
โครงการรณรงค์ป้องกนัและควบคุมโรคเอดส์           10,000 กองสาธารณสุขฯ

ก.พ.-62

15
โครงการรณรงค์ป้องกนัและควบคุมโรคพษิสุนัขบ้า           15,000 กองสาธารณสุขฯ

มี.ค-เม.ย.62

16 โครงการรณรงค์ป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก           15,000 กองสาธารณสุขฯ พ.ค-ก.ค.62

17
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพษิสุนัขบ้า           35,161 กองสาธารณสุขฯ

มี.ค-เม.ย.62

18
อดุหนุนส้าหรับการด้าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด้าริด้านสาธารณสุข

        220,000 กองสาธารณสุขฯ
ต.ค.61 - ก.ย.62

ข

ยทุธศำสตร ์ที ่2 พัฒนำสังคม กำรศึกษำและวฒันธรรม



19
โครงการส่งเสริมพฒันาคุณภาพชวิีตผู้พกิาร ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส

          20,000 ส้านักปลัด
มี.ค.-62

20
โครงการเสริมสร้างพฒันาศักยภาพสตรี           15,000 ส้านักปลัด

ม.ค.-62

21
โครงการส่งเสริมการด้าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง

          15,000 ส้านักปลัด
มี.ค.-62

22 โครงการส่งเสริมพฒันาคุณภาพชวิีตเด็กและเยาวชน           15,000 ส้านักปลัด ก.พ.-62

23 ค่าใชจ้่ายในการจัดกจิกรรมเนือ่งในวันส้าคัญทางศาสนา            20,000 ส้านักปลัด ต.ค.61 - ก.ย.62

24 การแขง่ขนักฬีาเยาวชนต้าบลดงสุวรรณ           30,000 ส้านักปลัด พ.ค.-62

25 โครงการแขง่ขนักฬีาผู้สูงอายุต้าบลดงสุวรรณ           30,000 ส้านักปลัด ม.ค.-62

26
โครงการงดเหล้าเขา้พรรษา            5,000 ส้านักปลัด

ก.ค.-62

27 จัดงานประเพณีลอยกระทง           20,000 ส้านักปลัด พ.ย.-61

28 สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน ้าด้าหัวผู้สูงอายุต้าบลดงสุวรรณ           40,000 ส้านักปลัด เม.ย.-62

29 อดุหนุนสภาวัฒนธรรมต้าบลดงสุวรรณ           20,000 ส้านักปลัด เม.ย.-ก.ค.62

รวม 29 โครงการ   1,433,913

1
โครงการอบรมคัดแยกและลดปริมาณขยะมูลฝอยในชมุชน           15,000 กองสาธารณสุขฯ

เม.ย.-62

2
โครงการบ้านประดับดาว           25,000 กองสาธารณสุขฯ

ม.ค-ก.ย.62

3
โครงการอนุรักษท์รัพยากรน ้าและป่า "รักน ้า รักป่า รักแผ่นดิน" 15,000          ส้านักปลัด

ส.ค.-62

รวม 3 โครงการ       55,000

ยทุธศำสตร ์ที ่3 ทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม

ค



1
โครงการรณรงค์ป้องกนัและแกป้ัญหาหมอกควันไฟป่า 15,000          ส้านักปลัด

ม.ค-ก.พ.62

2
โครงการรณรงค์ป้องกนัอบุัติภัยในชว่งเทศกาลส้าคัญ 15,000          ส้านักปลัด

ม.ค , เม.ย.62

3
โครงการอบรมฝึกซ้อมและทบทวนแผนป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน 25,000          ส้านักปลัด

ส.ค.-62

4
กอ่สร้างแนวกนัไฟป่า 30,000          ส้านักปลัด

ก.พ.-62

5
โครงการรณรงค์ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 15,000          กองสาธารณสุขฯ

มิ.ย.-62

รวม 5 โครงการ      100,000

1
รายจ่ายเกีย่วกบัการรับรองและพธีิการ 50,000          ส้านักปลัด

ต.ค.61 - ก.ย.62

2
ค่าใชจ้่ายในการเลือกตั ง 350,000        ส้านักปลัด

ต.ค.61 - ก.ย.62

3
โครงการ อบต. สัญจรพบประชาชน 20,000          ส้านักปลัด

มิ.ย.-62

4
โครงการจัดนิทรรศการงานวันดอกค้าใต้งาม 30,000          ส้านักปลัด

ก.พ.-62

5
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แกเ่จ้าหน้าที่ท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนต้าบลดงสุวรรณ

30,000          ส้านักปลัด
ส.ค.-62

6
โครงการฝึกอบรมพฒันาคุณภาพและบูรณาการแผนชมุชน
และแผนพฒันาท้องถิน่

20,000          ส้านักปลัด
ม.ค.-62

7
โครงการวันท้องถิน่ไทย 5,000            ส้านักปลัด

มี.ค.-62

8
โครงการส่งเสริมความปรองดองและสมานฉนัท์ของคนในชาติ 15,000          ส้านักปลัด

ส.ค.-62

9
โครงการส้ารวจความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
องค์การบริหารส่วนต้าบลดงสุวรรณ

12,000          ส้านักปลัด
ต.ค.-61

10
โครงการเสริมสร้างความซ่ือสัตย์สุจริตและปลูกฝังทัศนคติ
วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตให้แกเ่จ้าหน้าที่ท้องถิน่

20,000          ส้านักปลัด
ก.ค.-62

ง

ยทุธศำสตร ์ที ่4 ควำมมัน่คงและควำมสงบเรยีบรอ้ย

ยทุธศำสตร ์ที ่5 บรหิำรจดักำรตำมหลักธรรมำภิบำล



11
โครงการอบรมกฎหมายประจ้าปี 20,000          ส้านักปลัด

ก.ค.-62

12
โครงการอบรมการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์เบื องต้น 10,000          ส้านักปลัด

ก.ค.-62

13
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการประชาชน

230,000        ส้านักปลัด
ม.ค.-62

14
โครงการแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรัพย์สิน 80,000          กองคลัง

ธ.ค.61 - ก.ย.62

15
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเกบ็รายได้ 5,000            กองคลัง

ธ.ค.61 - มี.ค.62

16
โครงการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ชว่ยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

16,000          ส้านักปลัด
ต.ค.61 - ก.ย.62

17
เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 100,000             ส้านักปลัด     

กองคลัง
ต.ค.61 - ก.ย.62

18
เบี ยยังชพีผู้สูงอายุ 9,934,800           ส้านักปลัด     

กองคลัง
ต.ค.61 - ก.ย.62

19
เบี ยยังชพีคนพกิาร 3,456,100           ส้านักปลัด     

กองคลัง
ต.ค.61 - ก.ย.62

20
เบี ยยังชพีผู้ป่วยเอดส์ 300,000             ส้านักปลัด     

กองคลัง
ต.ค.61 - ก.ย.62

21
ส้ารองจ่าย 300,000             ส้านักปลัด     

กองคลัง
ต.ค.61 - ก.ย.62

22
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชมุชน 30,000               ส้านักปลัด     

กองคลัง
ต.ค.61 - ก.ย.62

23
เงินสมทบกองทุนหลักประกนัสุขภาพ 86,100               ส้านักปลัด     

กองคลัง
ต.ค.61 - ก.ย.62

24
เงินชว่ยพเิศษ 30,000               ส้านักปลัด     

กองคลัง
ต.ค.61 - ก.ย.62

24
เงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญขา้ราชการส่วนท้องถิน่ 
(กบท.)

169,426             ส้านักปลัด     
กองคลัง

ต.ค.61 - ก.ย.62

รวม 24 โครงการ    15,319,426

รวมทัง้หมด 73 โครงการ    18,199,339

จ



1

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 15 บ้านดง

      821,000 ต.ค.61 - ก.ย.62

2
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 25 บ้านดงครก

      561,000 ต.ค.61 - ก.ย.62

3

ขดุอา่งเกบ็น ้าหนองขวาง หมู ่7

   2,000,000 ต.ค.61 - ก.ย.62

รวม 3  โครงการ

1
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อา่งเกบ็น ้าหนองขวางเพื่อรับรอง
การท่องเที่ยวเชงิอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่งเสริม
เศรษฐกจิชมุชน

      960,000
ที่ท้าการปกครอง
อา้เภอดอกค้าใต้

ต.ค.61 - ก.ย.62

2
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยดินกี่

      491,000
ที่ท้าการปกครอง
อา้เภอดอกค้าใต้

ต.ค.61 - ก.ย.62

3
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมูท่ี่ 4 - อา่ง
เกบ็น ้าหนองขวาง (ชว่งที่ 2)       480,000

ที่ท้าการปกครอง
อา้เภอดอกค้าใต้

ต.ค.61 - ก.ย.62

รวม  3  โครงการ
   1,931,000

ฉ

งบอุดหนุนเฉพำะกิจ

ประสำนโครงกำรพัฒนำจงัหวดั







 







 



ยทุธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
คิดเป็นรอ้ยละของ
โครงการทัง้หมด

 จ านวนงบประมาณ
คิดเป็นรอ้ยละของ
งบประมาณทัง้หมด

หน่วยด าเนินการ

ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
12 16.44 1,291,000          7.09 กองชา่ง

ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนาสังคม การศึกษาและวฒันธรรม  
29 39.73 1,433,913          7.88

     ส านักปลัด     
กองสาธารณสุขฯ

ยทุธศาสตรท์ี ่ 3  ด้านการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ      
และการจดัการสิง่แวดล้อม 3 4.11 55,000              0.30

     ส านักปลัด     
กองสาธารณสุขฯ

ยทุธศาสตรท์ี ่ 4  ความมัน่คงและความสงบเรยีบรอ้ย
5 6.85 100,000            0.55

     ส านักปลัด     
กองสาธารณสุขฯ

ยทุธศาสตรท์ี ่ 5  การส่งเสรมิการบรหิารจดัการใหม้ีประสิทธิภาพ
24 32.88 15,319,426        84.18

     ส านักปลัด     
กองคลัง

รวมทัง้สิน้ 73 100.00 18,199,339        100.00

บัญชีสรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ แบบ ผด .1
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลดงสุวรรณ
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ยทุธศาสตรท์ี ่1  พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
1.1  แผนงานเคหะชุมชน

รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ หน่วย
(ผลผลิต) (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 4 (สายอา่งเกบ็น ้า
หนองขวาง)

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาวรวม 41 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื นที่ไม่
น้อยกว่า 164 ตารางเมตร

      103,000 หมู่ 4 ต.ดงสุวรรณ กองช่าง

2 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 7 (ซอย 36)

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาวรวม 58 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื นที่ไม่
น้อยกว่า 175.50 ตร.ม.

      100,000 หมู่ 7 ต.ดงสุวรรณ กองช่าง

3 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 8 ซอย 21

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาวรวม 69 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื นที่ไม่
น้อยกว่า 207 ตารางเมตร

      123,000 หมู่ 8 ต.ดงสุวรรณ กองช่าง

สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.2
แผนการด าเนินการประจ าปี  2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จงัหวดัพะเยา

ที่ โครงการ/กิจกรรม
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ยทุธศาสตรท์ี ่1  พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
1.1  แผนงานเคหะชุมชน

รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ หน่วย
(ผลผลิต) (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 9 (ซอย 24)

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาวรวม 35 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื นที่ไม่
น้อยกว่า 175 ตารางเมตร

      100,000 หมู่ 9 ต.ดงสุวรรณ กองช่าง

5 โครงการกอ่สร้างพนัง
กั นน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี่ 3

กอ่สร้างพนังกั นคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ห้วยดง) ขนาด
ยาว 9 เมตร สูง 3 เมตร 

      117,000  หมู่ 3 ต.ดงสุวรรณ กองช่าง

6 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก แบบไม่มีฝาปิด  
หมูท่ี่ 5 (ซอย 22)

กอ่สร้างรางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กแบบ
ไม่มีฝาปิด ขนาดกว้าง 
0.60 เมตร ยาว 169 
เมตร ลึก 0.40 เมตร หรือ
มีพื นที่ไม่น้อยกว่า 
101.40 ตารางเมตร 

      100,000  หมู่ 5 ต.ดงสุวรรณ กองช่าง

พ.ศ.2562
สถานที่ด าเนินการ

พ.ศ.2561

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.2
แผนด าเนินการประจ าปี  2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จงัหวดัพะเยา

ที่ โครงการ/กิจกรรม

9



ยทุธศาสตรท์ี ่1  พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
1.1  แผนงานเคหะชุมชน

รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ หน่วย
(ผลผลิต) (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็กแบบไม่มีฝาปิด 
พร้อมวางท่อคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูท่ี่ 4 
(ซอย16/1,2)

ยวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 0.6 ม.หนา 0.1 ม. 
ยาว 19 ม. ลึกเฉล่ีย 0.4 ม. 
วางท่อ คสล. มอก. ชั น 3 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.4 ม.  จ้านวน 76 ท่อน

      100,000  หมู่ 4 ต.ดงสุวรรณ กองช่าง

8 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก แบบไม่มีฝาปิด 
หมูท่ี่ 2 ซอย 11

กอ่สร้างรางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่
มีฝาปิด ขนาดกว้าง 0.6 ม.
ยาว 154 ม. ลึก 0.4 ม. 
หรือมีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 
92.4 ตร.ม.

      100,000  หมู่ 2 ต.ดงสุวรรณ กองช่าง

9 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมฝาปิด หมูท่ี่
 1 (ซอย 9 เชือ่ม 11)

กอ่สร้างรางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
ฝาปิด ขนาดกว้าง 0.55 ม. 
หนา 0.125 ม. ลึกเฉล่ีย 
0.52 ม. ยาว 41.5 ม.

      100,000  หมู่ 1 ต.ดงสุวรรณ กองช่าง

โครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนด าเนินการประจ าปี  2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จงัหวดัพะเยา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.2

ที่
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ยทุธศาสตรท์ี ่1  พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
1.1  แผนงานเคหะชุมชน

รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ หน่วย
(ผลผลิต) (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมฝาปิด หมูท่ี่
 11 (ซอยโบสถค์ริสต์)

กอ่สร้างรางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 0.55 ม. หนา 
0.125 ม. ลึกเฉล่ีย 0.52 ม. 
ยาว 57 ม.

      137,000  หมู่ 11 ต.ดง
สุวรรณ

กองช่าง

11 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมฝาปิด หมูท่ี่
 6 (ซอย 30)

กอ่สร้างรางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 0.55 ม. หนา 0.125 
ม. ลึกเฉล่ีย 0.52 ม. ยาว 46
 ม.

      111,000  หมู่ 6 ต.ดงสุวรรณ กองช่าง

12 โครงการปรับปรุงถนน
โดยลงหินคลุกเกล่ียแต่ง
เรียบ หมูท่ี่ 10 (สาย
หลังวิทยาลัยเทคนิค
ดอกค้าใต้)

ปรับปรุงถนนโดยลงหิน
คลุกเกล่ียแต่งเรียบ ขนาด
กว้างเฉล่ีย 3 ม. ยาวรวม  
475 ม. หนา 0.1 ม. หรือ
มีพื นที่ไม่น้อยกว่า 1,425 
ตร.ม.

      100,000  หมู่10ต.ดงสุวรรณ กองช่าง

รวม 12 โครงการ 1,291,000    

แผนด าเนินการประจ าปี  2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จงัหวดัพะเยา

ที่ โครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.2

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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ยทุธศาสตรท์ี ่1  พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
1.2  ประสานโครงการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั 

รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ หน่วย
(ผลผลิต) (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังบดอดัแน่นเขา้สู่
พื นที่การเกษตร สาย
ม่อนคร่ัง ม.1,ม.10 ต.
ดงสุวรรณ เชือ่ม ต.สัน
โค้ง อ.ดอกค้าใต้

ปรับปรุงถนนลูกรังขนาด
ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 4 ม. 
ยาว 4,100 ม. หนาเฉล่ีย 
0.20 ม. หรือมีปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 3,444 
ลบ.ม.

    1,200,000 ต.ดงสุวรรณ อบจ.พะเยา

2 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.บ้านสันป่าสัก ม.10
 ต.ดงสุวรรณ เชือ่ม ต.
สันโค้ง อ.ดอกค้าใต้

กอ่สร้างถนนขนาดกว้าง
เฉล่ีย 4 ม. ยาว 210 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื นที่
ไม่น้อยกว่า  840 ตร.ม.

      500,000 ต.ดงสุวรรณ อบจ.พะเยา

3 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังบดอดัแน่นเขา้สู่
พื นที่การเกษตร บ้าน
กองแล ม.6 ต.ดงสุวรรณ
 เชือ่ม ต.ป่าซาง อ.ดอก
ค้าใต้

ซ่อมแซมถนนลูกรังบดอดั
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 
4 ม. ยาว 2,000 ม. หนา
เฉล่ีย 0.20 ม. หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,680 ลบ.ม.

      500,000 ต.ดงสุวรรณ อบจ.พะเยา

ที่ โครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.2
แผนด าเนินการประจ าปี  2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จงัหวดัพะเยา
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ยทุธศาสตรท์ี ่1  พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
1.2  ประสานโครงการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั 

รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ หน่วย
(ผลผลิต) (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุกเขา้สู่พื นที่
การเกษตร ม.5,6,9 ต.
ดงสุวรรณ เชือ่ม ต.
สว่างอารมณ์ อ.ดอก
ค้าใต้ จ.พะเยา

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
2,950 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 
ม.หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 1,180 ลบ.ม.

    1,000,000 ต.ดงสุวรรณ อบจ.พะเยา

5 โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุกเขา้สู่พื นที่
การเกษตร ม.5,6,9 ต.
ดงสุวรรณ เชือ่ม ม.4 ต.
สว่างอารมณ์ อ.ดอก
ค้าใต้

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
1,500 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 
ม.หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม.

      500,000 ต.ดงสุวรรณ อบจ.พะเยา

รวม 5 โครงการ 3,700,000    

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.2
แผนด าเนินการประจ าปี  2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จงัหวดัพะเยา

ที่ โครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัพะเยา ที ่1 ส่งเสรมิการเกษตรปลอดภัยและการค้า การลงทนุ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ยทุธศาสตรท์ี ่1  พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
1.3 ประสานโครงการพัฒนาจงัหวดั

รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ หน่วย
(ผลผลิต) (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.สาย หมูท่ี่ 4 - อา่ง
เกบ็น ้าหนองขวาง ชว่งที่
 2 หมูท่ี่ 4 ต.ดงสุวรรณ

กอ่สร้างถนนขนาดกว้าง 4
 ม. ยาว 215 ม. หนา 0.15
 ม. หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 
 860 ตร.ม.

      500,000 ต.ดงสุวรรณ ที่ท้าการปกครอง
อา้เภอดอกค้าใต้ 

จงัหวัดพะเยา

รวม 1 โครงการ 500,000       

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   แบบ ผด.2
แผนด าเนินการประจ าปี  2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จงัหวดัพะเยา

ที่ โครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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