
- ๓ - 

 
 

การจัดท าโครงการ/กิจกรรมในแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   นัน้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งจะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนศรีชุม โดยประกอบด้วย 

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม อ ำเภอดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ 
 

 

ยุทธศำสตร์/แผนงำน 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมำณทั้งหมด 

 

หน่วยงำนด ำเนินกำร 

๑. ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
แผนงานการเกษตร 

 
๔ 

             ๑๖ 
๑ 

 
  ๕.๔๗ 
๒๑.๙๑ 
  ๑.๓๖ 

 
๕๙๖,๒๐๐.๐๐ 

๑๐,๗๙๒,๕๐๐.๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
๒.๙๕ 

        ๕๓.๔๑ 
๐.๔๙ 

 
ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

รวม             ๒๑ ๒๘.๗๖ ๑๑,๔๘๘,๗๐๐.๐๐ ๕๖.๘๖  
๒. ยุทธศำสตร์ที่ กำรพัฒนำสังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและฯ 
แผนงานงบกลาง 

 
 

๔ 
๓ 
๕ 
๘ 
๓ 

 
 

  ๕.๔๗ 
  ๔.๑๐ 
  ๖.๘๔ 
๑๐.๙๕ 
  ๔.๑๐ 

 
 

๓๗๒,๐๗๗.๐๐ 
๕๐,๐๐๐.๐๐ 
๙๕,๐๐๐.๐๐ 

๔๒๒,๐๐๐.๐๐ 
๕,๕๒๓,๖๐๐.๐๐ 

 
 

  ๑.๘๔ 
  ๐.๒๔ 
  ๐.๔๗ 
  ๒.๐๘ 
๒๗.๓๓ 

 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

รวม             ๒๓ ๓๑.๕๐ ๖,๔๖๒,๖๗๗.๐๐ ๓๑.๙๘  
 
 

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 

      แบบ ผด ๐๑ 



- ๔ - 

 
 

ยุทธศำสตร์/แผนงำน 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมำณทั้งหมด 

 

หน่วยงำนด ำเนินกำร 

๓. ยุทธศำสตร์ กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานการเกษตร 

 
 

๒ 
๒ 
๑ 

 
 

๒.๗๓ 
๒.๗๓ 
๑.๓๖ 

 
 

๗๐,๐๐๐.๐๐ 
๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๒๐,๐๐๐.๐๐ 

 
 

๐.๓๔ 
๒.๔๗ 
๐.๐๙ 

 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

รวม ๕ ๖.๘๔ ๕๙๐,๐๐๐.๐๐ ๒.๙๒  
๔. ยุทธศำสตร์ ด้ำนควำมม่ันคงและความ
สงบเรียบร้อย 
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานงบกลาง 

 
 

๖ 
๓ 
๒ 

 
 

  ๘.๒๑ 
  ๔.๑๐ 
  ๒.๗๓ 

 
 

๓๗๒,๐๐๐.๐๐ 
๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
 

๑.๘๔ 
๐.๒๔ 
๑.๔๘ 

 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

รวม             ๑๑ ๑๕.๐๖ ๗๒๒,๐๐๐.๐๐ ๓.๕๗  
๕. ยุทธศำสตร์ที่ ส่งเสริมกำรบริหำร
จัดกำรให้มีประสิทธิภำพตำมหลักธรร
มำภิบำล 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 

            ๑๑ 
              ๒ 

 
 
 

๑๕.๐๖ 
   ๒.๗๓ 

 
 
 

๙๒๑,๐๐๐.๐๐ 
๒๐,๐๐๐.๐๐ 

 
 
 

๔.๕๕ 
๐.๐๙ 

 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

รวม             ๑๓   ๑๗.๘๐ ๙๔๑,๐๐๐.๐๐ ๔.๖๕  
รวมทั้งสิ้น             ๗๓ ๑๐๐ ๒๐,๒๐๔,๓๗๗.๐๐ ๑๐๐  

 
 
 
   

      แบบ ผด ๐๑ 



- ๒๔ - 
- ๕ - 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ     
แผนด ำเนินงำน ประจ ำงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม อ ำเภอดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ 
๑. ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
แผนงำนเคหะและขุมซน 

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการขยายเขตจ าหน่าย
ประปาหมู่ที่ ๙ 

ตามประมาณการของ
การประปาส่วนภูมิภาค
จังหวัดพะเยา 

๒๐๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๙ กองช่ำง             

๒ โครงการขยายเขตจ าหน่าย
ประปาหมู่ที่ ๔ 

ตามประมาณการของ
การประปาส่วนภูมิภาค
จังหวัดพะเยา 

๑๓๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๔ กองช่ำง             

๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่าง หมู่ที่ ๘  

ตามประมาณการของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาดอกค าใต้ 

๑๗๑,๖๓๐ หมู่ที่ ๘ กองช่ำง             

๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่าง หมู่ที่ ๔  

ตามประมาณการของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาดอกค าใต้ 

๙๔,๕๗๐ หมู่ที่ ๔ กองช่ำง             

 
 
 
 
 
 
 

      แบบ ผด ๐๒ 



- ๖ - 

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า บ้านร่องบัวลอย หมู่ที่ ๒ 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.ซอย ๒  

๑๕๘,๖๐๐ หมู่ที่ ๒ กองช่าง             

๒ โครงการเสริมผิวถนนดอน
กรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้าง
รางระบายน้ า 

เสริมผิวถนนดอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมก่อสร้าง
รางระบายน้ า ซอย ๑ 

๒๑๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๒ กองช่าง             

๓ โครงการก่อสร้างอาคารอเนก 
ประสงค์ บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๔ 

ก่อสร้างอาคารอเนกประ 
สงค์ บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๔ 

๒๗๐,๐๐๐ หมูที่ ๔ กองช่าง             

๔ โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล. บ้านทุ่งหลวงพัฒนา 
หมู่ที่ ๖ 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. บ้านทุ่งหลวง
พัฒนา หมู่ที่ ๖ 

๔๐๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๖ กองช่าง             

๕ โครงการปรับปรุงเสริมราว
สะพานกันตก บ้านสันป่า
หมากเหนือ หมู่ที่ ๘  

ปรับปรุงเสริมราว
สะพานกันตก บ้านสัน
ป่าหมากเหนือ หมู่ที่ ๘ 

๕๑,๓๐๐ หมู่ที่ ๘ กองช่าง             

๖ โครงการปรับปรุงอาคารอเนก 
ประสงค์ 

ปรับปรุงอาคารอเนก 
ประสงค์ อบต.ดอนศรี
ชุม 

๑๑๙,๘๐๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

กองช่าง             

๗ โครงการถมดินปรับพ้ืนที่
บริเวณส านักงาน 

ถมดินปรับพ้ืนที่บริเวณ
ส านักงาน อบต.ดอนศรี
ชุม 

๓๗,๙๐๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

กองช่าง             

๘ โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน
ลงหินคลุกถนนสายร่องสะเด็ด 

ปรับปรุงเสริมผิวถนนลง
หินคลุกถนนสายร่อง
สะเด็ด (ตอนบน ฝั่ง
ตะวันออก) หมู่ที่ ๔ 

๓๕๑,๐๐๐ หมู่ที่ ๔ กองช่าง             

      แบบ ผด ๐๒ 



- ๗ - 

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (ต่อ) 
 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๙ โครงการปรับปรุงเสริมผิว
ถนนลงหินคลุกถนนสายรวม
ใจ 

ปรับปรุงเสริมผิวถนนลง
หินคลุกถนนสายรวมใจ 

๑๕๓,๖๐๐ หมู่ที ่๔ กองช่าง             

๑๐ โครงการปรับปรุงเสริมผิว
ถนนลูกรังหรือหินผุถนนเข้า
สู่พื้นที่การเกษตร(แว่ลุงวัง) 

ปรับปรุงเสริมผิวถนน
ลูกรังหรือหินผุถนนเข้าสู่
พ้ืนที่การเกษตร 

๓๖๔,๗๐๐ หมู่ที่ ๖ กองช่าง             

๑๑ โครงการปรับปรุงเสริมผิว
ถนนลงหินคลุกถนนสายท่า
ข้าม 

ปรับปรุงเสริมผิวถนนลง
หินคลุกถนนสายท่าข้าม 

๗๘,๖๐๐ หมู่ที่ ๖ กองช่าง             

๑๒ โครงการก่อสร้างพนัง
ป้องกันตลิ่งพังทลาย 

ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง
พังทลาย โดยการวาง
กล่องเกเปี้ยน 

๑๗๒,๐๐๐ หมู่ที่ ๔ กองช่าง             

๑๓ โครงการซ่อมสร้างถนนลาด 
ยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านทุ่ง – บ้านทุ่งหลวง 
หมู่ที่ ๔ - ๖  

กว้าง ๓๔.๕๐ เมตร ยาว 
๒,๒๑๐ เมตร หนา 
๐.๐๕ เมตร 

๕,๒๙๖,๐๐
๐ 

หมู่ที่ ๔ – ๖ กรมส่งเสริม
ฯ 

            

๑๔ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนหินคลุก สายเลียบล า
เหมืองร่องสะเด็ด หมู่ที่ ๔ – 
๖ 

กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว 
๘,๔๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๐๘ เมตร 

๑,๘๗๙,๐๐
๐ 

หมู่ที่ ๔ – ๖ กรมส่งเสริม
ฯ 

            

 
 
 

      แบบ ผด ๐๒ 



- ๘ - 

 
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (ต่อ) 
 

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๔ ซอยบวกขม้ิน 

ก่อสร้างถนน คสล. ๘๐๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๔ ปกครอง
อ ำเภอ 

            

๑๖ โครงการลงหินคลุกถนนสาย
ข้างล าเหมืองขมุ หมู่ที่ ๔ 
  

ลงหินคลุกถนนสายข้าง
ล าเหมืองร่องสะเด็ด หมู่
ที่ ๔ 

๔๕๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๔ ปกครอง
อ ำเภอ 

            

 
แผนงำนกำรเกษตร 
 

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการศูนย์การเรียนรู้ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จัดกิจกรรมด้านการ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
เช่น การปลูกพืช
หมุนเวียน ฯลฯ 
การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑๐๐,๐๐๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 

      แบบ ผด ๐๒ 



- ๙ - 

๒. ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
แผนงำนกำรศึกษำ 
 

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการการบริหารจัดการ
สถานศึกษา(สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน) 

ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

๑๘,๗๐๐ ศพด.วัดบ้าน
ทุ่ง ศพด.
บ้านทุ่ง
หลวง 

ส านักปลัด             

๒ โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

๒๔,๐๐๐ ศพด.วัดบ้าน
ทุ่ง ศพด.
บ้านทุ่ง
หลวง 

ส านักปลัด             

๓ โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) 
ให้แก่เด็กเล็กก่อนวัยเรียนและ
เด็กนักเรียน 

สนับสนุนอาหารเสริม
(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และโรงเรียนใน
เขต อบต.ดอนศรีชุม 

๑๐๓,๔๗๗ ศพด.วัดบ้าน
ทุ่ง ศพด.
บ้านทุ่ง
หลวง โรง0 
เรียนบ้านทุ่ง
หลวง 

ส านักปลัด , 
โรงเรียน
บ้านทุ่ง
หลวง 

            

๔ โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนอาหารกลางวัน 
ให้แก่เด็กเล็กก่อนวัยเรียน 
และเด็กนักเรียน 

สนับสนุนอาหารกลางวัน 
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และโรงเรียนในเขต 
อบต.ดอนศรีชุม 

๒๒๕,๙๐๐ ศพด.วัดบ้าน
ทุ่ง ศพด.
บ้านทุ่ง
หลวง 
โรงเรียน
บ้านทุ่ง
หลวง 

ส านักปลัด , 
โรงเรียน
บ้านทุ่ง
หลวง 

            

      แบบ ผด ๐๒ 



- ๑๐ - 

แผนงำนสาธารณสุข 
 

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

การส ารวจและขึ้น
ทะเบียนประชากรสุนัข
และแมวในพ้ืนที่เพ่ือการ
เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า 

๒๐,๐๐๐ ในเขตพ้ืนที่ 
อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

๒ โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคต่าง ๆ(จัดซื้อน้ ายา 
วัคซีนและสารเคมีต่างๆ 
รวมถึงสนับสนุนการจัดจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์
ป้องกัน บรรเทา และควบคุม 
โรคต่าง ๆ ) 

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ควบคุมป้องกันและ
บรรเทาโรคต่าง ๆภายใน
เขต อบต. ดอนศรีชุม 

๒๐,๐๐๐ ในเขตพ้ืนที่ 
อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

๓ โครงการออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ 

ส่งเสริมการออกก าลัง
กายให้แก่เจ้าหน้าที่ และ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
อบต.ดอนศรีชุม 

๑๐,๐๐๐  อบต.ดอน
ศรีชุม 

ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 

      แบบ ผด ๐๒ 



- ๑๑ - 

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
 

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
และสนับสนุนการจัดท า ทบ 
ทวน แผนหมู่บ้าน/ชุมชน 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
จัดท าแผนพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชน 

๑๐,๐๐๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

๒ โครงการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมศูนย์เด็กและ
เยาวชน/สภาเด็กและเยาวชน 

สนับสนุนการจัด
กิจกรรมของศูนย์เด็ก
และเยาวชน/สภาเด็ก
และเยาวชน ในพ้ืนที่ 
อบต.ดอนศรีชุม 

๑๕,๐๐๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

๓ โครงการจัดงาน วันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี  ๒๕๖๑ 

จัดกิจกรรมเนื่องในวัน
เด็กแห่ง ประจ าปี  
๒๕๖๑ 

๑๕,๐๐๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

๔ โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ 

จัดหาสถานที่จัดกิจกรรม
ของผู้สูงอายุและผู้พิการ
เช่นการส่งเสริมสุขภาพ 
การฝึกอบรมอาชีพ 
กิจกรรมนันทนาการ 

๓๕,๐๐๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

๕ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
องค์กรสตรี 

สนับสนุนการจัด
กิจกรรมของกลุ่มสตรีใน
พ้ืนที่ อบต.ดอนศรีชุม 

๒๐,๐๐๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

 
 
 

      แบบ ผด ๐๒ 



- ๑๒ - 

แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 
 

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับ งานพิธี งาน
รัฐพิธี งานส าคัญทางศาสนา 
งานประเพณีของไทย ของ
ท้องถิ่น เช่น งานเทศกาล
ต่างๆ งานรัฐพิธีต่าง ๆ 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการจัดงานพิธี
งานประเพณี และงาน
ส าคัญต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่
และในเขตจังหวัดพะเยา 

๑๒๐,๐๐๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

๒ โครงการอนุรักษ์และสืบสาน
งานประเพณีวันลอยกระทง 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การจัดงานพิธีงานประ 
เพณีลอยกระทง ในเขต
พ้ืนที่ อบต.ดอนศรีชุม 

๗๐,๐๐๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

๓ โครงการอนุรักษ์และสืบสาน
งานประเพณีวันสงกรานต์ 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการจัดงานพิธี
งานประเพณสีงกรานต์ 
ในเขตพ้ืนที่ อบต.ดอน
ศรีชุม 

๔๐,๐๐๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

๔ โครงการอนุรักษ์และสืบสาน
งานประเพณีวันเข้าพรรษา 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการจัดงานพิธี
งานประเพณเีข้าพรรษา 
ในเขตพ้ืนที่ อบต.ดอน
ศรีชุม 

๑๐,๐๐๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

 
 

      แบบ ผด ๐๒ 



- ๑๓ - 

แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร (ต่อ) 
 

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๕ โครงการสืบสานวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยวต าบลดอนศรีชุม 

ส่งเสริมสนับสนุนการ
สืบค้นและเรียนรู้ในด้าน
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้แก่เด็กและ
เยาวชน 

๑๐,๐๐๐  อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

๖ โครงการส่งเสริมกิจกรรม
นันทนาการเด็กและเยาวชน
ต าบลดอนศรีชุม 

ส่งเสรินสนับสนุนการจัด
กิจกรรมด้านนันทนาการ
ของเด็กและเยาวชน
ต าบลดอนศรีชุม 

๑๐,๐๐๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

๗ โครงการส่งเสริมกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน 
และประชาชนกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก กีฬาท้องถิ่น
ดอกค าใต้สัมพันธ์ 

ส่งเสริมกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาต่าง ๆ  

๑๕๐,๐๐๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

๘ โครงการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์
กีฬา ,อุปกรณ์ออกก าลังกาย 

สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา,
อุปกรณ์ออกก าลังกาย
ให้แก่หมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ 
อบต.ดอนศรีชุม 

๑๒,๐๐๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

 
 
 

      แบบ ผด ๐๒ 



- ๑๔ - 

แผนงำนงบกลำง 
 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของ อบต.
ดอนศรีชุม 

๓,๖๙๑,๒๐๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

๒ โครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการ 

คนพิการในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของ อบต.
ดอนศรีชุม 

๑,๖๒๒,๔๐๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

๓ โครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ 

ผู้ติดเชื้อในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของ อบต.
ดอนศรีชุม 

๒๑๐,๐๐๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      แบบ ผด ๐๒ 



- ๑๕ - 

๓. ยุทธศำสตร์ กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
 

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
หมอกควันและไฟป่า 

สนับสนุน หรือจัด
กิจกรรม/โครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควัน 

๒๐,๐๐๐ ในพ้ืนที่
อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

๒ โครงการประชารัฐร่วมใจ 
คลองสวยน้ าใสไร้ผักตบชวา 

ก าจัดผักตบชวาในแหล่ง
น้ าสาธารณะในพ้ืนที่ 
อบต.ดอนศรีชุม 

๕๐,๐๐๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

 
แผนงำนเคหะและชุมชน 
 

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาขยะในชุมชน 

การรณรงค์ป้องกันและ
ก าจัดขยะในเขตพ้ืนที่ 
อบต.ดอนศรีชุม 

๕๐,๐๐๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

๒ โครงการบริหารจัดการขยะใน
ชุมชน 

ส่งเสริมและสนับสนุน
การบริหารจัดการขยะ
หรือจัดหาเตาเผาชยะ
ให้กับชุมชน 

๔๕๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๓ กองช่าง             

 
 
 

      แบบ ผด ๐๒ 



- ๑๖ - 

แผนงำนกำรเกษตร 
 

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม/
โครงการ"รักน้ า รักป่า รักษา
แผ่นดิน" 

ปลูกต้นไม้ในเขตบริเวณ
พ้ืนที่รับผิดชอบ ดูแล
รักษาแหล่งน้ า ในเขต
พ้ืนที่ อบต.ดอนศรีชุม 

๒๐,๐๐๐ ในพ้ืนที่
อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

      แบบ ผด ๐๒ 



- ๑๗ - 

๔. ยุทธศำสตร์ ด้ำนควำมม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการพัฒนาศักยภาพอาสา 
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร) 

สมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) อบต.ดอนศรีชุม 

๑๐๐,๐๐๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

๒ โครงการฝึกซ้อมแผน
ช่วยเหลือ และบรรเทาเหตุ 
อัคคีภัย อุทกภัย ฯลฯ 

การจัดกิจกรรมฝึกซ้อม
แผนให้กับข้าราชการ 
พนักงาน และลูกจ้าง
อบต.ดอนศรีชุม 

๑๐,๐๐๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

๓ โครงการให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันอัคคีภัยและการระงับ
เหตุในสถานศึกษา และ
ประชาชนในพื้นท่ี 

การจัดกิจกรรมฝึกซ้อม
แผนให้กับนักเรียน และ
ประชาชน ในพ้ืนที่อบต.
ดอนศรีชุม 

๒๐,๐๐๐ ในพ้ืนที่
อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

๔ โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ 

ตั้งจุดตรวจและบริการ
ตามถนนหนทางในพ้ืนที่ 
อบต.ดอนศรีชุม 

๒๐,๐๐๐ ในพ้ืนที่
อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

๕ การป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่เกิด
จากสาธารณภัยต่างๆ 

การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง 
ภัยหนาว ภัยจากโรค
ระบาดในพืช ฯลฯ 

๒๐๐,๐๐๐ ในพ้ืนที่
อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

๖ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
(CCTV) ในเขตพ้ืนที่ อบต.
ดอนศรีชุม 

จัดซื้อจัดหากล้องวงจร
ปิด(CCTV) เพ่ือติดตั้งใน
เขตพ้ืนที่อบต.ดอนศรีชุม 

๒๒,๐๐๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

 

      แบบ ผด ๐๒ 



- ๑๘ - 

    แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมเพ่ือปกป้อง และ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

การจัดกิจกรรมเพ่ือ
แสดงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
ในเขตพ้ืนที่ อบต. ดอน
ศรีชุม 

๑๐,๐๐๐ ในพ้ืนที่
อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

๒ โครงการรณรงค์ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

จัดกิจกรรมการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพ้ืนที่ 

๒๐,๐๐๐ ในพ้ืนที่
อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

๓ โครงการส่งเสริมการจัดกิ
กรรมศูนย์เครือข่ายยุติธรรม
ชุมชน ต าบลดอนศรีชุม 

ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมศูนย์เครือข่าย
ยุติธรรมชุมชน ต าบล
ดอนศรีชุม 

๒๐,๐๐๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

 
แผนงำนงบกลำง 

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ภัยธรรมชาติ ภัย
พิบัติต่าง ๆ 

การช่วยบรรเทาสาธารณ
ภัย ภัยธรรมชาติ รวมถึง
ภัยพิบัติต่างๆ 

๒๐๐,๐๐๐ ในพ้ืนที่
อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

๒ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมของกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบลดอนศรี
ชุม 

ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ของกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลดอนศรีชุม 

๑๐๐,๐๐๐ ในพ้ืนที่
อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

      แบบ ผด ๐๒ 



- ๑๙ - 

๕. ยุทธศำสตร์ ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุที่ใช้
ในส านักงาน 

การจัดซื้อจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในส านักงาน 

๑๑๕,๐๐๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

            

๒ โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ 
และผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนศรีชุม 

จัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาฯ และผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนศรีชุม 

๑๕๐,๐๐๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด 
 

            

๓ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
การท างานของบุคลากร และ
ผู้น าชุมชน 

ฝึกกอบรมและเดินทาง
ไปศึกษาดูงานนอก
สถานที่ 

๓๑๕,๐๐๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

            

๔ โครงการฝึกอบรมจริยธรรม
และคุณธรรม บุคลากร
ท้องถิ่น 

จัดฝึกอบรม ด้าน
จริยธรรมคุณธรรมให้แก่
บุคลากรท้องถิ่น 

๑๐,๐๐๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด 
 

            

๕ โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้บุคลากรท้องถิ่น 

จัดฝึกอบรม / ส่ง
ฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาองค์
ความรู้ให้แก่บุคลากร
ท้องถิ่น 

๒๑๐,๐๐๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

            

๖ โครงการปรับปรุง / ซ่อมแซม 
/ ติดตั้งระบบสารสนเทศ
ประจ าส านักงาน 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม/
ติดตั้งระบบสารสนเทศ
ประจ าส านักงาน 

๒๐,๐๐๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด 
 

            

 
 

      แบบ ผด ๐๒ 



- ๒๐ - 

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (ต่อ) 
 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๗ โครงการสนับสนุนศูนย์
ประสานราชการส่วน
ท้องถิ่น / ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง
ระดับท้องถิ่น/ศูนย์ข้อมูล
ท้องถิ่น 

อุดหนุนศูนย์ประสาน
ราชการส่วนท้องถิ่น /
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การซื้อหรือการจ้าง
ระดับท้องถิ่น/ศูนย์ข้อมูล
ท้องถิ่น 

๑๖,๐๐๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด 
 

            

๘ โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประ 
สิทธิภาพคณะกรรมการพัสดุ 

จัดฝึกอบรม เพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้ให้แก่คณะ 
กรรมการด้านพัสดุ 

๒๐,๐๐๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

กองคลัง 
 

            

๙ โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินเพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ 

ปรับปรุงระบบสาร 
สนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือ
พัฒนางานแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
พร้อมข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน 

๕๐,๐๐๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

กองคลัง 
 

            

๑๐ โครงการจัดท าสื่อประชา 
สัมพันธ์เพื่อรณรงค์การช าระ
ภาษ ี

จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
เพ่ือรณรงค์การช าระ
ภาษี ๘ รูปแบบ 

๕,๐๐๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

กองคลัง 
 

            

๑๑ โครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน
วันท้องถิ่นไทย  

จัดพิธีถวายราชสักการะ
และกล่าวราชสดุดีพระ 
บาทสมเด็จพระจุลจอม 
เกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 

๑๐,๐๐๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด 
 

            

 

      แบบ ผด ๐๒ 



- ๒๑ - 

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการจัดท า/ทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

จัดท า/ทบทวนแผน 
พัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

๑๐,๐๐๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

๒ โครงการเสริมสร้างส านึก
ประชาธิปไตยและการมีส่วน
ร่วมทุกภาคส่วน 

จัดกิจกรรมส่งเสริมและ
สร้างส านึกในเรื่องของ
ประชาธิปไตย แก่
ประชาชนในพื้นท่ี 

๑๐,๐๐๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 

      แบบ ผด ๐๒ 


