
- ๓ - 

 
 

การจัดท าโครงการ/กิจกรรมในแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   นัน้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งจะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนศรีชุม โดยประกอบด้วย 

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการเกษตร 

 
๔ 

               ๑๐ 
๒    
๓ 

 
  ๕.๑๓ 
๑๒.๘๒ 
๒.๕๖  
 ๓.๘๕ 

 
๑,๘๙๖,๑๖๘.๘๖ 
๒,๖๔๗,๖๐๐.๐๐ 

๔๐,๐๐๐.๐๐ 
๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ 

 
๑๓.๑๒ 

        ๑๘.๓๒ 
๐.๒๘ 
๗.๒๗ 

 
ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

รวม             ๑๙ ๒๔.๓๖ ๕,๖๓๓,๗๖๘.๘๖ ๓๘.๙๙  
๒. ยุทธศำสตร์ที่ กำรพัฒนำสังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและฯ 
แผนงานงบกลาง 

 
 

๖ 
๗ 
๕ 
๗ 
๓ 

 
 

  ๗.๖๙ 
  ๑๑.๕๔ 
  ๖.๔๑ 
 ๘.๙๗ 
  ๓.๘๕ 

 
 

๔๕๘,๓๗๙.๐๐ 
๑๓๕,๖๐๐.๐๐ 

๘๕,๐๐๐.๐๐ 
๒๒๐,๐๐๐.๐๐ 

๖,๓๖๙,๖๐๐.๐๐ 

 
 

  ๓.๑๗ 
  ๐.๙๔ 
  ๐.๕๙ 
  ๑.๕๒ 
๔๔.๐๙ 

 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

รวม             ๒๘ ๓๕.๙๐ ๗,๒๖๘,๕๗๙.๐๐ ๕๐.๓๑  
 

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 
๕ 
๑ 

 
 

๒.๕๖ 
๖.๔๑ 
๑.๒๘ 

 
 

๔๐,๐๐๐.๐๐ 
๗๕,๐๐๐.๐๐ 

๕,๐๐๐.๐๐ 

 
 

๐.๒๘ 
๐.๕๒ 
๐.๐๓ 

 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

รวม ๘ ๑๐.๒๖ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๘๓  
๔. ยุทธศำสตร์ ด้ำนควำมม่ันคงและความ
สงบเรียบร้อย 
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานงบกลาง 

 
 

๕ 
๓ 
๒ 

 
 

  ๖.๔๑ 
  ๓.๘๕ 
  ๒.๕๖ 

 
 

๒๕๐,๐๐๐.๐๐ 
๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
 

๑.๗๓ 
๐.๓๕ 
๐.๒๘ 

 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

รวม             ๑๐ ๑๒.๘๒ ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔.๑๕  
๕. ยุทธศำสตร์ที่ ส่งเสริมกำรบริหำร
จัดกำรให้มีประสิทธิภำพตำมหลักธรร
มำภิบำล 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 

            ๑๑ 
              ๒ 

 
 
 

๑๔.๑๐ 
   ๒.๕๖ 

 
 
 

๘๐๖,๐๐๐.๐๐ 
๒๐,๐๐๐.๐๐ 

 
 
 

๕.๕๘ 
๐.๑๔ 

 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

รวม             ๑๓   ๑๖.๖๗ ๘๒๖,๐๐๐.๐๐ ๕.๗๒  
รวมทั้งสิ้น             ๗๘ ๑๐๐ ๑๔,๔๔๘,๓๔๗.๘๖ ๑๐๐  

 
 
 

      แบบ ผด ๐๑ 



- ๒๔ - - ๕ - 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ     
แผนด ำเนินงำน ประจ ำงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 ๒  

ตามประมาณการของ
การประปาส่วนภูมิภาค
จังหวัดพะเยา 

๒๐๒,๐๐๐ หมู่ที่ ๒ กองช่ำง             

๒ โครงการขยายเขตจ าหน่าย
ประปา หมู่ที่ ๖  

ตามประมาณการของ
การประปาส่วนภูมิภาค
จังหวัดพะเยา 

๒๓๓,๐๐๐ หมู่ที่ ๖ กองช่ำง             

๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่าง หมู่ที่ ๔  

ตามประมาณการของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาดอกค าใต้ 

๘๘,๑๖๘.๘
๖ 

หมู่ที่ ๔ กองช่ำง             

๔ โครงการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างทางสาธารณะทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 
๑๒๕๑ สายดอกค าใต้-แม่พริก 

จ านวน ๓๐ ต้น 
ระยะทาง ๑,๐๑๕ ม. 
หลอดโคมชนิดหลอด
โซเดียมความดันสูง 
๒๕๐ วัตต์ ๒๒๐ โวลท ์

๑,๓๗๓,๐๐
๐ 

ทางหลวง
แผ่นดิน
หมายเลข
๑๒๕๑ สาย
ดอกค าใต้-
แม่พริก 

อบจ.พะเยำ             

 
 
 

      แบบ ผด ๐๒ 



- ๖ - 

 
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที่ด ำ 

เนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. บ้านร่อง
บัวลอย หมู่ที่ ๒ ถนน
บุญญาลังการ 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ขนาดกว้างในราง ๐.๔๐ ม. ลึก
ในรางเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หนา 
๐.๑๐ ม. ยาว ๘๗.๕๐ ม. พร้อม
ฝา คสล. กวา้ง ๐.๕๐ ม. ยาว 
๐.๕๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. และ
บ่อพักน้ า จ านวน ๑ บ่อ 

๑๙๕,๐๐๐ หมู่ที่ ๒ กองช่าง             

๒ โครงการวางท่อระบายน้ า 
คสล. บ้านร่องบัวลอย หมู่
ที่ ๒ ซอย ๒ ร่องบัวลอย 

วางท่อระบายน้ าคสล. ขนาด  
     ๐.๒๐x ๑.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย 
๐.๒๖ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ยาว 
๕๐.๐๐ ม. 

๓,๐๐๐ หมู่ที่ ๒ กองช่าง             

๓ โครงการปรับปรุงเสริมผิว
ถนนคสล.พร้อมเสริมผนัง
รางระบายน้ า หมู่ที่ ๓ 
ซอยบุญเจริญ 

ปรับปรุงเสริมผิวถนน คสล. 
ขนาดอาคารกว้าง ๔.๐๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ยาว 
๙๐.๐๐ ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า ๓๖๐.๐๐ ตรม. พร้อม
เสริมผนังรางระบายน้ า ๒ ข้าง
ทาง ยาว ๑๘๐.๐๐ ม. พร้อม
ฝา คสล. กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว 
๐.๕๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. 

๔๐๐,๐๐๐ หมูที่ ๓ กองช่าง             

 
 

      แบบ ผด ๐๒ 



- ๗ - 

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ(ต่อ) 
 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที่ด ำ 

เนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔ โครงการปรับปรุงเสริมผิว
ถนน คสล. พร้อมเสริม
ผนังรางระบายน้ า หมู่ที่ ๔ 
ซอยรวมใจ 

ปรับปรุงเสริมผิวถนน คสล. 
ขนาดอาคารกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. 
ยาว ๑๓๘.๕๐ ม. หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า ๕๙๒.๗๕ ตรม. 
พร้อมเสริมผนังรางระบายน้ า 
๒ ข้างทาง ยาว ๒๑๘.๐๐ 
เมตร พร้อมฝา คสล. กว้าง 
๐.๓๐ ม. ยาว ๐.๔๐ ม. หนา 
๐.๑๐ ม. 

๕๔๙,๖๐๐ หมู่ที่ ๔ กองช่าง             

๕ โครงการก่อสร้างรางระ 
บายน้ า คสล. บ้านทุ่ง
หลวงพัฒนา หมู่ที่ ๖ ซอย 
๓ 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ขนาดกว้างในราง ๐.๔๐ ม. 
ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. หนา ๐.๑๐ 
ม. ยาว ๗๔.๐๐ ม. พร้อมฝา 
คสล. กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว 
๐.๕๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. 
พร้อมขุดร่องระบายน้ า ขนาด
ปากร่องกว้าง ๑.๕๐ ม. ก้น
ร่องกว้าง ๐.๖๐ ม. ลึกเฉลี่ย 
๐.๕๐ ม.ต ยาว ๑๗๕ ม. 

๑๖๗,๐๐๐ หมู่ที่ ๖ กองช่าง             

 
 
 

      แบบ ผด ๐๒ 



- ๘ - 

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ(ต่อ) 
 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที่ด ำ 

เนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๖ โครงการปรับปรุงเสริมผิว
ถนน คสล. พร้อมก่อสร้าง
รางระบายน้ า หมู่ที่ ๘ 
ซอย ๓ สันป่าหมากเหนือ 

ปรับปรุงเสริมผิวถนน คสล. 
ขนาดอาคารกว้าง ๔.๐๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ยาว 
๔๗.๐๐ ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า ๑๘๘.๐๐ ตรม. พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ า ขนาด
กว้างในราง ๐.๔๐ .ม ลึก
เฉลี่ย ๐.๔๐ ม. หนา ๐.๑๐ 
เมตร ยาว ๔๗.๐๐ ม. พร้อม
ฝา คสล. กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว 
๐.๕๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. 

๒๐๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๘ กองช่าง             

๗ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
๙ ซอย ๑๔ สันป่าหมากใต้ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจารจรกว้าง 
๓.๕๐ ม. ยาว ๗๘.๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า ๒๗๓ ตรม. 

๑๖๒,๐๐๐ หมู่ที่ ๙ กองช่าง             

๘ โครงการปรับปรุงเสริมผิว
ถนนลงหินคลุก ถนนสาย
สันป่าหมากใต้ ซอย ๓ 

ปรับปรุงเสริมผิวถนนลงหิน
คลุก ขนาดผิวถนนกว้าง 
๓.๐๐ ม. ยาว ๑๒๗.๐๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. คิดเป็น
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
๓๘๑.๐๐ ลบม. (คิวหลวม) 

๓๘,๐๐๐ หมู่ที่ ๙ กองช่าง             

 

      แบบ ผด ๐๒ 



- ๙ - 

 
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ(ต่อ) 

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที่ด ำ 

เนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พ้ืนที่
การเกษตร หมู่ที่ ๖ ต.
ดอนศรีชุม เชื่อมหมู่ที่ ๑๑ 
ต.บ้านถ้ า อ.ดอกค าใต้ จ.
พะเยา 

ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๖๕๐.๐๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือมี
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 
๑,๓๘๖.๐๐ ลบม. พร้อมปรับ
เกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย 
พิกัดเริ่มต้น N๒๑๑๗๑๓๗ E 
๖๐๘๔๘๘ สิ้นสุด N
๒๑๑๘๕๙๘ E ๖๐๘๓๑๖ 

๕๐๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๖ ต.
ดอนศรีชุม 
เชื่อมหมู่ที่ 
๑๑ ต.บ้าน
ถ้ า อ.ดอก
ค าใต้ จ.
พะเยา 

อบจ.พะเยา             

๑
๐ 

โครงการปรับปรุงถนนหิน
คลุกเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร 
สายสันเก้าตุ่ม หมู่ที่ ๔ ต.
ดอนศรีชุม อ.ดอกค าใต้ จ.
พะเยา 

ปรับปรุงเสริมผิวถนนลงหิน
คลุกเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร 
สายสันเก้าตุ่ม หมู่ที่ ๔ ต.ดอน
ศรีชุม 

๔๓๓,๐๐๐ หมู่ที่ ๔ ต.
ดอนศรีชุม 
อ.ดอก
ค าใต้ จ.
พะเยา 

อ าเภอดอก
ค าใต้ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

      แบบ ผด ๐๒ 



- ๑๐ - 

 
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
 

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 โครงการฝึกอบรมอาชีพด้าน
การประดิษฐ์หรืองานฝีมือ 

ฝึกอบรมอาชีพด้านการ
ประดิษฐ์หรืองานฝีมือ
เช่น การ  กระเป๋าถัก
จากวัสดุชนิดต่าง ๆ 

๒๐,๐๐๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

๒ โครงการฝึกอบรมอาชีพการ
ท าบายศรี การประดิษฐ์
ดอกไม้ และการจัดดอกไม้สด 

ฝึกอบรมอาชีพการท า
บายศรี การประดิษฐ์
ดอกไม้ และการจัด
ดอกไม้สด 

๒๐,๐๐๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

 
แผนงำนกำรเกษตร 
 

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 โครงการจัดกิจกรรมศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
องค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนศรีชุม 

จัดกิจกรรมด้านการเรียน 
รู้เศรษฐกิจพอเพียง เช่น 
การปลูกพืชหมุนเวียน 
ฯลฯการจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

๕๐,๐๐๐ อบต. 
ดอนศรีชุม 

ส านักปลัด             

 
 
 

      แบบ ผด ๐๒ 



- ๑๑ - 

 
แผนงำนกำรเกษตร(ต่อ) 
 

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๒ โครงการขุดลอกล าเหมืองร่อง
สะเด็ด หมู่ที่ ๔ ต.ดอนศรีชุม 
อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 

ขุดลอกล าเหมืองร่อง
สะเด็ด 

๕๐๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๔ ต.
ดอนศรีชุม 
อ.ดอกค าใต้ 
จ.พะเยา 

อ าเภอดอก
ค าใต้ 

            

๓ โครงการขุดลอกล าเหมืองขมุ 
หมู่ที่ ๔ ต.ดอนศรีชุม อ.ดอก
ค าใต้ จ.พะเยา 

ขุดลอกล าเหมืองร่อง
สะเด็ด 

๕๐๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๔ ต.
ดอนศรีชุม 
อ.ดอกค าใต้ 
จ.พะเยา 

อ าเภอดอก
ค าใต้ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      แบบ ผด ๐๒ 



- ๑๒ - 

๒. ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
แผนงำนกำรศึกษำ 
 

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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) 

ด าเนินการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน 
ส าหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 
๒ – ๕ ปี)จ านวน ๑๒ 
คน คนละ ๑,๗๐๐ บาท 

๒๐,๔๐๐ ศพด.วัดบ้าน
ทุ่ง ศพด.
บ้านทุ่ง
หลวง 

ส านักปลัด             

๒ โครงการจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดการศึกษาส าหรับเด็ก
ปฐมวัย(๓–๕ ปี) ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) 
จ านวน ๑๒ คน โดยมี
ค่าใช้จ่าย ดังนี้ค่าหนังสือ 
เรียน ค่าอุปกรณ์การ
เรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

๑๓,๕๖๐ ศพด.วัดบ้าน
ทุ่ง  
ศพด.บ้านทุ่ง
หลวง 

ส านักปลัด             

๓ โครงการส่งเสริมและสนับ 
สนุนอาหารกลางวันส าหรับ
เด็กก่อนวัยเรียน 

สนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เขต อบต.ดอนศรีชุม 

๘๘,๒๐๐ ศพด.ในเขต 
อบต.ดอนศรี
ชุม 

             

๔ โครงการส่งเสริมและสนับ 
สนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่
เด็กเล็กก่อนวัยเรียน 

สนับสนุนอาหารเสริม
(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ในเขต อบต.
ดอนศรีชุม 

๓๔,๔๙๒ ศพด.ในเขต 
อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด , 
โรงเรียน
บ้านทุ่ง
หลวง 

            

      แบบ ผด ๐๒ 



- ๑๓ - 

 
แผนงำนกำรศึกษำ(ต่อ) 
 

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 โครงการส่งเสริมและสนับ 
สนุนอาหารกลางวัน ให้แก่
เด็กนักเรียน 

สนับสนุนอาหารกลางวัน 
ให้แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 

๒๐๔,๐๐๐ โรงเรียน
บ้านทุ่ง
หลวง 

ส านักปลัด , 
โรงเรียน
บ้านทุ่ง
หลวง 

            

๖ โครงการส่งเสริมและสนับ 
สนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่
เด็กนักเรียน 

สนับสนุนอาหารเสริม
(นม) ให้แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 

๙๗,๗๒๗ ศพด.ในเขต 
อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด , 
โรงเรียน
บ้านทุ่ง
หลวง 

            

 
แผนงำนสาธารณสุข 
 

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 

๓๐,๖๐๐ ในเขตพ้ืนที่ 
อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

๒ โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

จัดกิจกรรมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรคคอ
ฟอกให้กับประชาชนใน
พ้ืนที่ 

๑๐,๐๐๐               

 

      แบบ ผด ๐๒ 



- ๑๔ - 

แผนงำนสาธารณสุข(ต่อ) 
 

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

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

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ควบคุมป้องกันและ
บรรเทาโรคต่าง ๆภายใน
เขต อบต. ดอนศรีชุม 

๑๕,๐๐๐ ในเขตพ้ืนที่ 
อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

๔ โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

สนับสนุนการจัด
กิจกรรมตามโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ของคณะ 
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
๒ 

๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๒ ต.
ดอนศรีชุม 

ส านักปลัด             

๕ โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

สนับสนุนการจัด
กิจกรรมตามโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ของคณะ 
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
๓ 

๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๓ ต.
ดอนศรีชุม 

ส านักปลัด             

 
 
 
 

      แบบ ผด ๐๒ 



- ๑๕ - 

แผนงำนสาธารณสุข(ต่อ) 
 

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๖ โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

สนับสนุนการจัด
กิจกรรมตามโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ของคณะ 
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
๔ 

๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๔ ต.
ดอนศรีชุม 

ส านักปลัด             

๗ โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

สนับสนุนการจัด
กิจกรรมตามโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ของคณะ 
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
๖ 

๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๖ ต.
ดอนศรีชุม 

ส านักปลัด             

 
 
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
 

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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             

 
 

      แบบ ผด ๐๒ 



- ๑๖ - 

 
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน(ต่อ) 
 

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๒ โครงการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมศูนย์เด็กและ
เยาวชน/สภาเด็กและเยาวชน 

สนับสนุนการจัด
กิจกรรมของศูนย์เด็ก
และเยาวชน/สภาเด็ก
และเยาวชน ในพ้ืนที่ 
อบต.ดอนศรีชุม 

๒๐,๐๐๐ 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 



- ๑๗ - 

แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 
 

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน 
และประชาชนกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก กีฬาท้องถิ่น
ดอกค าใต้สัมพันธ์ 

ส่งเสริมกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาต่าง ๆ  

๘๐,๐๐๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

๒ ส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพโครงการแข่งขันร าวง
ย้อนยุค 

ส่งเสริมการออกก าลัง
กายให้แก่เจ้าหน้าที่ และ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
อบต.ดอนศรีชุม 

๑๐,๐๐๐ อบต.ดอน 
ศรีชุม 

ส านักปลัด             

๓ โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

จัดกิจกรรมเนื่องในวัน
เด็กแห่ง ประจ าปี  
๒๕๖๑ 

๓๐,๐๐๐ อบต.ดอน 
ศรีชุม 

ส านักปลัด             

๔ โครงการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์
กีฬา ,อุปกรณ์ออกก าลังกาย 

สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา,
อุปกรณ์ออกก าลังกาย
ให้แก่หมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ 
อบต.ดอนศรีชุม 

๑๐,๐๐๐ อบต.ดอน 
ศรีชุม 

ส านักปลัด             

 
 
 
 
 

      แบบ ผด ๐๒ 



- ๑๘ - 

 
แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร(ต่อ) 
 

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับ งานพิธี งาน
รัฐพิธี งานส าคัญทางศาสนา 
งานประเพณีของไทย ของ
ท้องถิ่น เช่น งานเทศกาล
ต่างๆ งานรัฐพิธีต่าง ๆ 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการจัดงานพิธี
งานประเพณี และงาน
ส าคัญต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่
และในเขตจังหวัดพะเยา 

๘๐,๐๐๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

๖ โครงการอนุรักษ์และสืบสาน
งานประเพณีวันเข้าพรรษา 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการจัดงานพิธี
งานประเพณเีข้าพรรษา 
ในเขตพ้ืนที่ อบต.ดอน
ศรีชุม 

๑๐,๐๐๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

๗ โครงการอนุรักษ์และสืบสาน
งานประเพณีวันสงกรานต์ 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการจัดงานพิธี
งานประเพณสีงกรานต์ 
ในเขตพ้ืนที่ อบต.ดอน
ศรีชุม 

๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

 
 
  
 
 
 

      แบบ ผด ๐๒ 



- ๑๙ - 

 
แผนงำนงบกลำง 

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 

๔,๓๙๓,๒๐๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

๒ โครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการ 

คนพิการในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของ อบต.
ดอนศรีชุม 

๑,๗๖๖,๔๐๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

๓ โครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ 

ผู้ติดเชื้อในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของ อบต.
ดอนศรีชุม 

๒๑๐,๐๐๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      แบบ ผด ๐๒ 



- ๒๐ - 

๓. ยุทธศำสตร์ กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
 

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 

๑๐,๐๐๐ ในพ้ืนที่
อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

๒ โครงการประชารัฐร่วมใจ 
คลองสวยน้ าใสไร้ผักตบชวา 

ก าจัดผักตบชวาในแหล่ง
น้ าสาธารณะในพ้ืนที่ 
อบต.ดอนศรีชุม 

๓๐,๐๐๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

 
แผนงำนเคหะและชุมชน 
 

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าเสีย 

สนับสนุน หรือจัด
กิจกรรม/โครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
น้ าเสีย และการตรวจ
คุณภาพน้ า 

๑๐,๐๐๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

กองช่าง             

๒ โครงการอบรมให้ความรู้ใน
การคัดแยกขยะและลด
ปริมาณขยะในพ้ืนที่ 

อบรมให้ความรู้การคัด
แยกขยะในครัวเรือน
ให้แก่ประชาชน 

๒๐,๐๐๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

 
 

      แบบ ผด ๐๒ 



- ๒๑ - 

  
แผนงำนเคหะและชุมชน(ต่อ) 
 

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๓ โครงการรณรงค์ลดปริมาณ
ขยะโดยการน าถุงผ้าและ
ตะกร้าไปตลาด 

ประชาชนใช้ถุงผ้าและ
ตะกร้าแทนการใช้
ถุงพลาสติกลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยในพื้นที่ 

๒๐,๐๐๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

๔ โครงการอบรมการท าปุ๋ยหมัก
จากเศษขยะ 

ประชาชนได้รับความรู้
การน าเศษขยะใน
ครัวเรือนเพื่อท าปุ๋ยหมัก 

๑๐,๐๐๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

๕ โครงการประกวดหมู่บ้าน
ต้นแบบด้านการบริหาร
จัดการขยะในชุมชน 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการขยะมูลฝอย 

๑๕,๐๐๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

 
แผนงำนกำรเกษตร 
 

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 

๕,๐๐๐ ในพ้ืนที่
อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

 
 
 

      แบบ ผด ๐๒ 



- ๒๒ - 

๔. ยุทธศำสตร์ ด้ำนควำมม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
 

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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             

 โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรม วัน อปพร. 

สมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) อบต.ดอนศรีชุม 

๑๐,๐๐๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

๒ โครงการให้ความรู้ และ
ฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย
ให้กับพนักงานส่วนต าบล 
สมาชิกสภา ผู้น าชุมชน 

การจัดกิจกรรมฝึกซ้อม
แผนให้กับข้าราชการ 
พนักงาน และลูกจ้าง
อบต.ดอนศรีชุม 

๒๐,๐๐๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

๓ โครงการให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันอัคคีภัยและการระงับ
เหตุในสถานศึกษา และ
ประชาชนในพื้นท่ี 

การจัดกิจกรรมฝึกซ้อม
แผนให้กับนักเรียน และ
ประชาชน ในพ้ืนที่อบต.
ดอนศรีชุม 

๑๐,๐๐๐ ในพ้ืนที่
อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

๔ โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ 

ตั้งจุดตรวจและบริการ
ตามถนนหนทางในพ้ืนที่ 
อบต.ดอนศรีชุม 

๑๐,๐๐๐ ในพ้ืนที่
อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

๕ การป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่เกิด
จากสาธารณภัยต่างๆ 

การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง 
ภัยหนาว ภัยจากโรค
ระบาดในพืช ฯลฯ 

๑๐๐,๐๐๐ ในพ้ืนที่
อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

      แบบ ผด ๐๒ 



- ๒๓ - 

    แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 



- ๒๔ - 

๕. ยุทธศำสตร์ ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 

๘๐,๐๐๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

            

๒ โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ 
และผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนศรีชุม 

จัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาฯ และผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนศรีชุม 

๒๐๐,๐๐๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด 
 

            

๓ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
การท างานของบุคลากร และ
ผู้น าชุมชน 

ฝึกกอบรมและเดินทาง
ไปศึกษาดูงานนอก
สถานที่ 

๒๐๐,๐๐๐ 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 

๑๕๐,๐๐๐ 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 



- ๒๕ - 

 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (ต่อ) 

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 โครงการสนับสนุนงบประ 
มาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อุดหนุนศูนยป์ฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

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 

๙๐,๐๐๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

กองคลัง 
 

            

๑๐ โครงการจัดท าสื่อประชา 
สัมพันธ์เพื่อรณรงค์การช าระ
ภาษ ี

จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
เพ่ือรณรงค์การช าระ
ภาษี ๘ รูปแบบ 

๑๐,๐๐๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

กองคลัง 
 

            

๑๑ โครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน
วันท้องถิ่นไทย  

จัดพิธีถวายราชสักการะ
และกล่าวราชสดุดีพระ 
บาทสมเด็จพระจุลจอม 
เกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 

๑๐,๐๐๐ อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด 
 

            

 
 

      แบบ ผด ๐๒ 



- ๒๖ - 

 
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน    

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 


