
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
เร่ือง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

 
*************************************** 

 

     ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  ได้ด าเนินการจัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานประจ าปี  ตามขั้นตอนและวิธีการของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และ  (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. 2559  

   อาศัยอ านาจตามความในข้อ 26 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และข้อ 12 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. 2559  จึงประกาศใช้แผนการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดงเย็น  ในห้วงระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 ) ภายใต้
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564)  เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ( ฉบับที่ 1)  พ.ศ. 2560 และเพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561  ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อไป  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

          ประกาศ  ณ วันที่   31  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 

 
 
              ( นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
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องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
อ าเภอบ้านดุง  จงัหวัดอุดรธานี 

 
ส านักปลัด 

งานนโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
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ค าน า 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ  12  แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงิน
สะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้น  

 

แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น เป็นแผนที่แสดงถึง 
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนา ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ
ต าบลดงเย็น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562  ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความ
ซ้ าซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการในการท างานกับหน่วยงาน และจ าแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงานโครงการในแผนการด าเนินงาน ซึ่งก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน ตามโครงการ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)  และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) 
ฉบับเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
และสามารถน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ   

 

แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญ ในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น   
เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยให้แนวทางการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  มีความชัดเจน สามารถติดตามประเมินผลการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 

 

อนึ่ง การจัดท าแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  ในครั้งนี ้
ข้าพเจ้าในนามผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
ตลอดจนพนักงานทุกคน  ที่มีส่วนในการระดมความคิด  และช่วยวางแผนการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีพ.ศ.2562 ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  และหวังว่าจะน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนการด าเนินงานต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548  ข้อ 26  และข้อ 12 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  ให้ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติ
ในการจัดท าแผนด าเนินงานฯ  เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผน
ทุกแผน  และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ได้วางไว้และให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น จึงได้จัดท าแผนด าเนินงาน
ประจ าปี พ.ศ. 2562 ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 
    วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2562 
   เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการ
จริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ  
ของแผนงาน / โครงการ  ในแผนการด าเนินงาน 
   แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลดงเย็น  เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ 
   แผนการด าเนินงานจะก าหนดรายละเอียดของโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  โดยโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงาน
จะมีที่มาจาก 

1) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ขององค์การบริหารส่วนต าบล (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลดงเย็นอุดหนุนให้ส่วนราชการอ่ืนด าเนินการ) 

2) โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ  ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ดงเย็นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยัง
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3) โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ  ที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที่ 
 
 
 
 

 
 
 
 



แผนการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น หน้า 2 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 
 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่าง ฯ ต่อผู้บริหาร 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอ่ืน 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 
ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนที่ 1  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน 
โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงาน
อ่ืนๆ  ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
    

    ขั้นตอนที่ 2  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

   
แผนภูมิขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 



แผนการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น หน้า 3 
 

 
    ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

1. แสดงถึงความชัดเจนในการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
2. แสดงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
3. เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ 
4. เพ่ือง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

ในปีนั้น 
   



แบบ ผด. 01
คิดเปน็ร้อยละ

ของงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                          1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 13 20.63        3,795,000.00 16.49 กองช่าง

รวม 13 20.63 3,795,000.00      16.49
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
                          2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.59           360,000.00                 1.56 ส านักปลัด
                          2.2 แผนงานสาธารณสุข 11 17.46           414,000.00                 1.80 ส านักปลัด
                          2.3 แผนงานบริหารทั่วไป 0 0.00                          -                       -   ส านักปลัด
                          2.4 แผนงานงบกลาง 4 6.35      10,671,200.00               46.36 ส านักปลัด

รวม 16 25.40     11,445,200.00 49.72
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบยีบชุมชนสังคมและความสงบ   
                       เรียบร้อย

                          3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.59           100,000.00                 0.43 ส านักปลัด
                          3.2 แผนรักษาความสงบภายใน 4 6.35           150,000.00                 0.65 ส านักปลัด
                          3.3 แผนงานงบกลาง 1 1.59           300,000.00                 1.30 ส านักปลัด

รวม 6 9.52          550,000.00 2.39

ส่วนที่  2

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินการ

คิดเปน็ร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น   อ าเภอบ้านดงุ   จังหวัดอุดรธานี

จ านวนงบประมาณ หน่วยด าเนินการ

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ



แบบ ผด. 01
คิดเปน็ร้อยละ

ของงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการเกษตร           
                       การลงทนุ พานิชยกรรมและการทอ่งเที่ยว

                          4.1 แผนงานการเกษตร 0 0.00                          -   -                  
                          4.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 0 0.00                          -   0.00

รวม 0 0.00                         -   0.00
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์            
                         ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                          5.1 แผนงานการเกษตร 1                     1.59             50,000.00                 0.22 -

รวม 1 1.59            50,000.00 0.22
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม  
                       ประเพณี

                          6.1 แผนงานการศึกษา 12 19.05        5,826,550.00               25.31 กองการศึกษา
                          6.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 6 9.52           420,000.00                 1.82 กองการศึกษา

รวม 18 28.57       6,246,550.00              27.14

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  อ าเภอบ้านดงุ   จังหวัดอุดรธานี

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

จ านวนงบประมาณจ านวนโครงการ
ที่ด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น                                                                          หน้า ๔

หน่วยด าเนินการคิดเปน็ร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

ส่วนที่  2



แบบ ผด. 01
คิดเปน็ร้อยละ

ของงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
                          7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 7 11.11           494,000.00                 2.15 ส านักปลัด
                          7.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.59           255,000.00                 1.11 กองช่าง
                          7.3 แผนงานการศึกษา 0 0.00                          -                       -   -
                          7.4 แผนงานงบกลาง 1 1.59           183,195.00                 0.80 กองคลัง

                    -   
รวม 9 14.29          932,195.00                4.05

63 100.00 23,018,945.00    100.00

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น                                                                          หน้า 5
ส่วนที่  2

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

คิดเปน็ร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จ านวนงบประมาณ หน่วยด าเนินการจ านวนโครงการ
ที่ด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น   อ าเภอบ้านดงุ   จังหวัดอุดรธานี



แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น                                                                          หน้า 6







แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น                                                                          หน้า 5



แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น                                                                          หน้า 6



ส่วนที่ 2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม/งบประมาณ



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนน คสล. ยาว 150 เมตร หน้าบา้นนางเกสร
สายบา้นนางเกสร บญุเพลิง ถึง กวา้ง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร 350,000.00     ถึงบา้นนางเจน กองช่าง
บา้นนางเจน  ปาลา  หมู่ที่ 1 ลูกรังไหล่ทางกวา้ง 0.50 เมตร หมู่ที่ 1

พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 600 ตร.ม. 
ตามแบบแปลน ของ อบต.ดงเย็น

2 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.  
สายบา้นนายสมบรูณ์ ทางาม - หว้ยแข้ ระยะทาง 82 เมตร ขนาดราง กว้าง 0.60 ม. 208,000.00     สายบา้น กองช่าง
หมู่ที่  1 ลึก 0.58 ม. พร้อมฝาปดิราง และวางทอ่ นายสมบณ์ู ทางาม

ระบายน้า้ คสล. ขนาด 0.40*1.00 ม. จา้นวน 9 ท่อน ถึง หว้ยแข้
บอ่พกัพร้มฝาปดิ จ้านวน 2 บอ่ หมู่ที่ 1
ตามแบบแปลน ของ อบต.ดงเย็น

3 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.  
สายร้านค้าชุมชน ถึง ศพด.วดัโพธิศ์รี ข. ระยะทาง 198 เมตร ขนาดราง. 471,000.00     สายร้านค้าชุมชน กองช่าง
หมู่ที่ 2 กว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.58 เมตร พร้อมฝา ถึง ศพด.โพธิศ์รี ข.

ปดิราง บอ่พกัพร้อมฝา จ้านวน 3 บอ่ หมู่ที่  2
ตามแบบแปลน ของ อบต.ดงเย็น

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลดงเยน็   อ าเภอบา้นดุง  จังหวดัอุดรธานี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการ/กิจกรรม
ล าดบั

ที่
พ.ศ. 2562

      1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
พ.ศ.2561

แบบ ผด. 0๒

แผนการด าเนินงาน ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น                                                                                                      หน้า 7



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.  
สายบา้นนายสุภาษ รักเสมอเวงค์ ถึง ระยะทาง 157 เมตร ขนาดราง 150,000.00     สายบา้นนายสภาษฯ กองช่าง
บา้นนางเต็ม พึ่งเย็น หมู่ที่ 3 กวา้ง 0.30 เมตร  ลึก 0.30 เมตร พร้อมฝา ถึง บา้นางเต็มฯ

ปดิราง บอ่พกัพร้อมฝา จ้านวน 4 บอ่ หมู่ที่  3
ตามแบบแปลน ของ อบต.ดงเย็น

5 โครงการต่อเติมศาลาประชาคม ต่อเติมศาลาประชาคม 410,000.00     ศาลาประชาคม กองช่าง
(หลังนอก) ขนาดกวา้ง 11.85 เมตร ยาว 30.00 เมตร (หลังนอก)
หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 3

ตามแบบแปลน ของ อบต.ดงเย็น

6 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.  
สายหน้าบา้นนายบวัทอง หลวงพนิิจ ระยะทาง 40 เมตร ขนาดราง 92,000.00        สายบา้นนายบวัทองฯ กองช่าง
ถึง บา้นนางรุ่งนภา บรูณะพล กวา้ง 0.60 เมตร  ลึก 0.58 เมตร ถึงข้างบ้านนางรุ่งนภาฯ

หมู่ที่ 4 พร้อมฝาปดิราง หมู่ที่ 4
ตามแบบแปลน ของ อบต.ดงเย็น

      1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดบั
ที่ โครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด. 0๒
พ.ศ. 2562พ.ศ.2561

แผนการด าเนินงาน ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น                                                                                                      หน้า ๘



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 เสริมไหล่ทางคอนกรีต เสริมไหล่ทางคอนกรีตน ระยะยาง 105 ม.
สายบา้นนายสานิต ข้าดี ถึง ถนนกวา้ง 2.45 ม. หนา 0.15 ม. 207,000.00     หนา้บา้นนายสานติยฯ์ - กองช่าง
บา้น ด.ต.มานพ  ผัดโกน หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 257.25 ตรม. หน้าบา้นด.ต.มานพฯ
หมู่ที่ 4 ตามแบบแปลน ของ อบต.ดงเย็น หมู่ที่ 4

8 เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลัทติ์ก เสริมผิวจราจรลาดยาง แอสฟลัทติ์ก
คอนกรีต สายสามแยกศาลาประชาคม คอนกรีต ระยะทางยาว 154 เมตร 211,000.00     สามแยกศาลาประชาคม กองช่าง
หมู่ที่ 4  ถึง ถนนหน้าวดัผดุงธรรม ถนนกวา้ง 4 เมตร  หนา 4 ซม. หมู่ที่ 4 - หน้าวดัผดุงธรรม

หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกวา่ 626 ตรม.
ตามแบบแปลน ของ อบต.ดงเย็น

9 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.  
จากบา้นนางพมิล ภาระราษฎ ์ถึง ระยะทาง 193  เมตร ขนาดราง 457,000.00     จากบา้นนางพิมล ภาระราษฎ ์ถึง กองช่าง
แยกบา้นนางธนาวรรณ์  ศรีรัตน์ กวา้ง 0.60 เมตร  ลึก 0.58 เมตร แยกบ้านนางธนาวรรณ์  ศรีรัตน์

หมู่ที่ 5 พร้อมฝาปดิราง หมู่ที่ 5
ตามแบบแปลน ของ อบต.ดงเย็น

แผนการด าเนินงาน ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น                                                                                                      หน้า 9

      1.1 แผนงานเคหะและชุมชน แบบ ผด. 0๒

ล าดบั
ที่ โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.  
สายปา่เปา้ - เมือง ไพร ระยะทาง 120  เมตร ขนาดราง 282,000.00     สายบา้นนางบญุยัง กองช่าง
จากบา้นนางบญุยัง - สามแยกรีสอร์ท กวา้ง 0.60 เมตร  ลึก 0.58 เมตร ถึง สามแยกรีสอร์ท
จันทร์เจ้า หมู่ที่ 6 พร้อมฝาปดิราง บอ่พกัพร้อมฝาปดิ จันทร์เจ้า 

จ้านวน 1 บอ่ หมู่ที่ 6
ตามแบบแปลน ของ อบต.ดงเย็น

11 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.  
สายบา้นนายไตรจักร อิ่มสงวน ระยะทาง 196  เมตร ขนาดราง 183,000.00     สายบ้านนายไตรจกัร์ฯ กองช่าง
ถึงบา้นนางสุวรรณ  แสงจันทร์ กวา้ง 0.30 เมตร  ลึก 0.30 เมตร -บา้นนางสุวรรณ์ฯ
หมู่ที่  7 พร้อมฝาปดิราง บอ่พกัพร้อมฝาปดิ หมู่ที่ 7

จ้านวน 1 บอ่
ตามแบบแปลน ของ อบต.ดงเย็น

12 ก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล. ระยะทาง 200 เมตร
สายบา้นนายภมูิพฒัน์  ทรงชา ถึง กวา้ง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร 321,000.00     สายบ้านนายภูมิพัฒน์  ทรงชา ถึง กองช่าง
หน้าบา้นนายวจิิตร  กล่ินเกล้ียง พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกวา่  600 ตร.ม. หน้าบ้านนายวิจิตร  กล่ินเกล้ียง

หมู่ที่ 7 ตามแบบแปลน ของ อบต.ดงเย็น หทู่ที่ 7

      1.1 แผนงานเคหะและชุมชน แบบ ผด. 0๒
ล าดบั

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

แผนการด าเนินงาน ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น                                                                                                      หน้า 10



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 ก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล. ระยะทาง 190 เมตร
สายปา่เปา้ - โนนพอก กวา้ง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร 453,000.00     สายป่าเป้า - โนนพอก กองช่าง
หมู่ที่  8 พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกวา่  760 ตร.ม. 

ตามแบบแปลน ของ อบต.ดงเย็น

      1.1 แผนงานเคหะและชุมชน แบบ ผด. 0๒

ล าดบั
ที่ โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562



      1.3 แนวทางการพัฒนาขยายเขต ซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ขยายเขตไฟฟา้และติดต้ังไฟฟา้ ขยายเขตไฟฟา้และติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่ง กองช่าง
แสงสวา่งใหก้ับชุมชน หมู่ที่ 1-8 ใหก้ับชุมชน หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 8 1,200,000.00   หมู่ที่ 1 -8 การไฟฟา้
(อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ้าเภอ ในเขตต้าบลดงเย็น ต้าบลดงเย็น อ้าเภอบา้นดุง
บา้นดุง) ต้ังจ่ายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนการด าเนินงาน ปงีบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑  องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น                                                                                                      หน้า ๑๔

แบบ ผด. 0๒
พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560ล าดบั

ที่

แผนการด าเนินงาน ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น                                                                                                      หน้า 11



2.2 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการรณรงค์สร้างเขตปลอดพษิ เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ 54,000.00       
สุนัขบ้า ตามประปณิธานศาสตราจารย์ รณรงค์สร้างเขตปลอดพษิสุนัขบ้า ฯลฯ หมู่ที ่1 -8 ส านักปลัด
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟา้จุฬาภรณ์

วลัยลักษณ์ อคัรราชกมุารี

2 อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่1 อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่1 20,000.00       หมู่ที ่1 ส านักปลัด

ในการด าเนินงานตามโครงการพระราช ในการด าเนินงานตามโครงการพระราช
ด าริด้านสาธารณสุข ด าริด้านสาธารณสุข 

3 อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่2 อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่2 20,000.00       หมู่ที ่2 ส านักปลัด

ในการด าเนินงานตามโครงการพระราช ในการด าเนินงานตามโครงการพระราช
ด าริด้านสาธารณสุข ด าริด้านสาธารณสุข 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลดงเยน็   อ าเภอบา้นดุง  จังหวดัอุดรธานี
2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติและสังคม

แบบ ผด. 0๒
ล าดบั

ที่
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

แผนการด าเนินงาน ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น                                                                                         หน้า ๑3



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่3 อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่3 20,000.00       หมู่ที ่3 ส านักปลัด

ในการด าเนินงานตามโครงการพระราช ในการด าเนินงานตามโครงการพระราช
ด าริด้านสาธารณสุข ด าริด้านสาธารณสุข 

5 อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่4 อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่4 20,000.00       หมู่ที ่4 ส านักปลัด

ในการด าเนินงานตามโครงการพระราช ในการด าเนินงานตามโครงการพระราช
ด าริด้านสาธารณสุข ด าริด้านสาธารณสุข 

6 อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่5 อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่5 20,000.00       หมู่ที ่5 ส านักปลัด

ในการด าเนินงานตามโครงการพระราช ในการด าเนินงานตามโครงการพระราช
ด าริด้านสาธารณสุข ด าริด้านสาธารณสุข 

7 อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่6 อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่6 20,000.00       หมู่ที ่6 ส านักปลัด

ในการด าเนินงานตามโครงการพระราช ในการด าเนินงานตามโครงการพระราช
ด าริด้านสาธารณสุข ด าริด้านสาธารณสุข 

แบบ ผด. 0๒      2.2 แผนงานสาธารณสุข

แผนการด าเนินงาน ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น                                                                                            หน้า ๑4

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562ล าดบั
ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่7 อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่7 20,000.00       หมู่ที ่7 ส านักปลัด

ในการด าเนินงานตามโครงการพระราช ในการด าเนินงานตามโครงการพระราช

ด าริด้านสาธารณสุข ด าริด้านสาธารณสุข 

9 อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่8 อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่8 20,000.00       หมู่ที ่8 ส านักปลัด

ในการด าเนินงานตามโครงการพระราช ในการด าเนินงานตามโครงการพระราช

ด าริด้านสาธารณสุข ด าริด้านสาธารณสุข 

10 โครการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยด าเนินโครงการ

ในชุมชน เช่น จดักจิกรรมอบรมและรณรงค์ 100,000.00     ต าบลดงเยน็ ส านักปลัด

ปลูกจติส านึก การจดัต้ังธนาคารขยะ 

ฯลฯ

11 โครงการจัดซ้ือถังขยะชุมชน เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุงานบ้าน

งานครัว ถงัขยะชุมชน 100,000.00     ต าบลดงเยน็ ส านักปลัด

      2.2 แผนงานสาธารณสุข แบบ ผด. 0๒

ล าดบั
ที่

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

แผนการด าเนินงาน ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น                                                                                            หน้า ๑5



2.4 แผนงานงบกลาง
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สงเคราะห์เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ เพือ่จา่ยเป็นเงินสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพ

ผู้สูงอายใุนเขตพืน้ทีต่ าบลดงเยน็ 7,981,200.00  อบต.ดงเยน็ ส านักปลัด

ทีม่อีายุต้ังแต่ 60 ปี ขึ้นไป ทีไ่ด้ลงทะเบียน

ไว้กบั อบต.ดงเยน็  

2 สงเคราะห์เบีย้ยงัชีพผู้พกิาร เพือ่จา่ยเป็นเงินสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพ

ผู้พกิาร ในเขตพืน้ทีต่ าบลดงเยน็ 2,400,000.00  อบต.ดงเยน็ ส านักปลัด

ทีไ่ด้ลงทะเบียน รับเบีย้ยงัชีพ
ไว้กบั อบต.ดงเยน็  

3 ส่งเคราะห์เบีย้ยงัชีพผู้ป่วยเอดส์    เพิอ่จา่ยเป็นเงินช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ 

ภายในต าบลดงเยน็ จ านวน 15 คน 90,000.00       อบต.ดงเยน็ ส านักปลัด

4 เงินสมทบหลักประกนัสุขภาพ (สปสช.) เพื่อจา่ยเปน็เงินสมทบกองทนุหลักประกัน กองทุนหลัก
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ทีฯ่ 200,000.00     อบต.ดงเยน็ ประกนัสุขภาพ

ต าบลดงเยน็

แผนการด าเนินงาน ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น                                                                                            หน้า ๑6

แบบ ผด. 0๒

ล าดบั
ที่

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562



2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ศูนยป์ฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินการ 360,000.00      อปท.ทุกแห่ง

ประชาชนขององค์กรปกครอง ตามโครงการศูนยป์ฏิบัติการร่วมช่วยเหลือ ในเขตพืน้ที่ ส านักปลัด

ส่วนท้องถิ่น ประชาชนขององค์กรปครองส่วนถิ่น อ าเภอบ้านดุง

ล าดบั
ที่

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

แผนการด าเนินงาน ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น                                                                                            หน้า ๑2

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลดงเยน็   อ าเภอบา้นดุง  จังหวดัอุดรธานี

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติและสังคม

แบบ ผด. 0๒



๓.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปูองกนัและแกไ้ขปัญหา เพือ่จดักจิกรรมส่งเสริมและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติดในชุมชน ยาเสพติดในชุมชน  เช่น การบ าบัดฟืน้ฟู 100,000.00     ต าบลดงเยน็ ส านักปลัด

การอบรมอาชีพผู้ติดยาเสพติด 
การรณรงค์การต้ังด่านจดุตรวจ ฯลฯ

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลดงเยน็   อ าเภอบา้นดุง  จังหวดัอุดรธานี
3. ยทุธศาสตร์ด้านการจัดระเบยีบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แบบ ผด. 0๒
ล าดบั

ที่
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

แผนการด าเนินงาน ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น                                                                                           หน้า ๑7



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการวนัอาสาสมัครปอูงกันภยั เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนิน
ฝุายพลเรือน (วนั อปพร.) โครงการวันอาสาสมัครปูองกนัภัย 50,000.00       ต าบลดงเยน็ ส านักปลัด

ฝุายพลเรือน (วัน อปพร.)

2 ฝึกอบรมและทบทวนความรู้ให้กบั เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ
อาสาสมัครปูองกนัภัยฝุายพลเรือน ฝึกอบรมและทบทวนความรู้ให้กบั 50,000.00       ต าบลดงเยน็ ส านักปลัด

อาสาสมัครปูองกนัภัยฝุายพลเรือน

3 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการปูองกนั เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ
และบรรเทาสาธารณภัย ฝึกอบรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 30,000.00       ต าบลดงเยน็ ส านักปลัด

ต่างๆ

4 ค่าใช้จา่ยในการลดอบุัติเหตุทางถนน เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินการด้าน
การลดอบุัติภัยทางถนน เช่นการรณรงค์ 20,000.00       อบต.ดงเยน็ ส านักปลัด
การต้ังจดุตรวจจดุสกดัในช่วงเทศกาลฯ
ฯลฯ 

แผนการด าเนินงาน ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น                                                                                           หน้า ๑8

      3.2 แผนการรักษาความสงบภายใน แบบ ผด. 0๒
ล าดบั

ที่
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562



3.3 แผนงานงบกลาง
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เงินส ารองจา่ย เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในกรณีทีจ่ าเป็น

เร่งด่วน หรือการให้ความช่วยเหลือ 300,000.00     อบต.ดงเยน็ ส านักปลัด

เบือ้งต้น กรณีเกดิสาธารณะภัยต่างๆ กองช่าง

ตามอ านาจหน้าทีข่ององค์การบริหาร กองคลัง

ส่วนต าบล กองการศึกษา

แบบ ผด. 0๒

ล าดบั
ที่

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงาน ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น                                                                                           หน้า ๑9



4.1 แผนงานการเกษตร
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

แผนการด าเนินงาน ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น                                                                                           หน้า 20

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลดงเยน็   อ าเภอบา้นดุง  จังหวดัอุดรธานี
4. ยทุธศาสตร์การวางแผน การส่งเสริมการเกษตร การลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเทีย่ว

แบบ ผด. 0๒
ล าดบั

ที่
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562



5.1 แผนงานการเกษตร
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 5 เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษา
ดูแลสวนป่าเฉลิมพระเกยีรติ เช่น 50,000.00       ส่วนป่าเฉลิม คณะกรรมการ
ค่าวัสดุจดัท าแผนกนัไฟ ตลอดจนค่า พระเกยีรติ หมู่บ้าน
ใช้จา่ยอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง หมู่ที ่5 หมู่ที ่5

แผนการด าเนินงาน ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น                                                                                           หน้า 21

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลดงเยน็   อ าเภอบา้นดุง  จังหวดัอุดรธานี
5. ยทุธศาสตร์ด้านการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผด. 0๒
ล าดบั

ที่
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562



6.1 แผนงานการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อดุหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เพือ่จา่ยตามโครงการสนับสนุน
เด็กปฐมวัย สถานศึกษา (เงินอดุหนุนส าหรับอาหาร 994,700.00    ศพด. กองการศึกษาฯ

กลางวันเด็กปฐมวัย   จ านวน 4 ศูนย์ ในพื้นที่ กองคลัง
จ านวน 203 คนๆละ 20 บาท จ านวน 245 วัน ต าบลดงเย็น

1) ศพด.วัดผดุงธรรม จ านวน 76 คน
2) ศพด.วัดโพธิศ์รี ข.  จ านวน 43 คน
3)ศพด.วัดรัตนโกสินทร์ จ านวน 38คน
4)ศพด.วัดศรีส าราญ จ านวน 46 คน

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหาร เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัการเรียนการสอน
สถานศึกษา (ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก) (รายหัว) ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 345,100.00    ศพด. กองการศึกษาฯ

จ านวน 203 คนๆละ 1,700 บาท ในพื้นที่ ศพด.

1) ศพด.วัดผดุงธรรม จ านวน 76 คน จ านวน 4 ศูนย์ ในพื้นที่

2) ศพด.วัดโพธิศ์รี ข.  จ านวน 43 คน ต าบลดงเย็น

3)ศพด.วัดรัตนโกสินทร์ จ านวน 38คน
4)ศพด.วัดศรีส าราญ จ านวน 46 คน

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลดงเยน็   อ าเภอบา้นดุง  จังหวดัอุดรธานี
6. ยทุธศาสตร์ด้านการศึกษา การกีฬา การศาสนา และวฒันธรรมประเพณี

แบบ ผด. 0๒
ล าดบั

ที่
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

แผนการด าเนินงาน ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น                                                                                           หน้า 22



6.1 แผนงานการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาส าหรับ ศพด.
(ค่าหนังสือเรียน ค่าอปุกรณ์การเรียน 229,390.00    ศพด. กองการศึกษาฯ
เคร่ืองแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ในพื้นที่ กองคลัง
จ านวน 203 คน ๆละ 1,130 บาท ต าบลดงเย็น

1) ศพด.วัดผดุงธรรม จ านวน 76 คน
2) ศพด.วัดโพธิศ์รี ข.  จ านวน 43 คน
3)ศพด.วัดรัตนโกสินทร์ จ านวน 38คน
4)ศพด.วัดศรีส าราญ จ านวน 46 คน

3 อุดหนุนส่วนราชการ เพือ่จา่ยตามโครงการสนับสนุน
อดุหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน สถานศึกษา (เงินอดุหนุนส าหรับอาหาร 2,356,000.00 โรงเรียนสังกดั กองการศึกษาฯ
สังกดัส านักงานคณะกรรมการ กลางวันโรงเรียนสังกดั สพฐ. จ านวน 4 แห่ง สพฐ.ในพืน้ที่ กองคลัง
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน จ านวน 4 แห่ง จ านวน 589 คนๆละ 20 บาท ต าบลดงเยน็ ร.ร.สังกัด สพฐ.

จ านวน 200 วัน
1)ร.ร.ชุมชนดงเยน็ จ านวน 155 คน
2)ร.ร.บ้านป่าเป้า  จ านวน 137 คน
3)ร.ร.บ้านดงแสนสุข จ านวน 178 คน
4)ร.ร.บ้านโนนชัยศิลป์ จ านวน 119คน

แบบ ผด. 0๒
ล าดบั

ที่
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
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6.1 แผนงานการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 สนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม)  เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) 442,240.00    
ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จ านวน 260 วันๆละ 8 บาท ให้แก่ ศพด. ดังนี้ อบต.ดงเยน็ กองการศึกษาฯ
สังกดั อบต.ดงเยน็ 1) ศพด.วัดผดุงธรรม จ านวน 76 คน กองคลัง

2) ศพด.วัดโพธิศ์รี ข.  จ านวน 43 คน ศพด.ในพืน้ที่
3)ศพด.วัดรัตนโกสินทร์ จ านวน 38คน
4)ศพด.วัดศรีส าราญ จ านวน 46 คน

5 สนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ืออหารเสริม (นม)
ส าหรับโรงเรียนสังกดั สพฐ. ในพืน้ที่ ให้แก ่โรงเรียนสังกดั สพฐ. ในพืน้ที่ 1,225,120.00 ร.ร.สังกดั สพฐ. กองการศึกษาฯ
จ านวน 4 แห่ง 1)ร.ร.ชุมชนดงเยน็ จ านวน 155 คน ในพืน้ที่ กองคลัง

2)ร.ร.บ้านป่าเป้า  จ านวน 137 คน จ านวน 4 แห่ง ร.ร.สังกดั สพฐ.
3)ร.ร.บ้านดงแสนสุข จ านวน 178 คน ในพืน้ที่
4)ร.ร.บ้านโนนชัยศิลป์ จ านวน 119คน
คนละ 8 บาท จ านวน 260 วัน

แบบ ผด. 0๒
ล าดบั

ที่
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
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         6.1 แผนงานการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการจดักจิกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรม

วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562 50,000.00       ต าบลดงเยน็ กองการศึกษาฯ

7 ค่าใช้จา่ยในการพฒันาครูผู้ดูแลเด็ก เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการพฒันา ครู

ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนยพ์ฒันาเด็ก 24,000.00       อบต.ดงเยน็ กองการศึกษา

เล็ก จ านวน 12 คน

8 อดุหนุนโรงเรียนชุมชนดงเยน็พรหม เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนในการด าเนิน 40,000.00       ร.ร.ชุมชนดงเยน็ ร.ร.ชมุชนดงเยน็

ประชาสรรค์ ตามโครงการจดัอบรม โรงการจดัอบรมเศรษฐกจิพอเพยีง พรหมประชาสรรค์

เศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่พฒันาคุณภาพ เพือ่พฒันาคุณภาพชีวิต กองการศึกษา

ชีวิต

แบบ ผด. 0๒

ล าดบั
ที่

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
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         6.1 แผนงานการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 อดุหนุนโรงเรียนบ้านป่าเป้า เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนในการด าเนิน 40,000.00       ร.ร.บ้านป่าเป้า ร.ร.บ้านป่าเป้า

ตามโครงการเศรษฐกจิพอเพยีง โรงการจดัอบรมเศรษฐกจิพอเพยีง กองการศึกษา

10 อดุหนุนโรงเรียนบ้านดงแสนสุข เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนในการด าเนิน 40,000.00       ร.ร.บ้านดง ร.ร.บ้านดงแสนสุข

ตามโครงการจดัหาวัสดุฝึกทักษะส าหรับ ตามโครงการจดัหาวัสดุฝึกทักษะส าหรับ แสนสุข กองการศึกษา

กจิกรรมลดเวลาเรียนเพิม่เวลาเรียนรู้ กจิกรรมลดเวลาเรียนเพิม่เวลาเรียนรู้

11 อดุหนุนโรงเรียนบ้านโนนชัยศิลป์ เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนในการด าเนิน 40,000.00       ร.ร.บ้านโนน ร.ร.บ้านโนนชยัศิลป์

ตามโครงการเล้ียงปลาในกระชัง ตามโครงการเล้ียงปลาในกระชัง ชัยศิลป์ กองการศึกษา
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แบบ ผด. 0๒

ล าดบั
ที่

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562



         6.1 แผนงานการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 อดุหนุนโรงเรียนดงเยน็พทิยาคาร เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนในการด าเนิน 40,000.00       ร.ร.ดงเยน็ ร.ร.ดงเย็นพิทยาคาร

ตามโครงการจติอาสาเพือ่พฒันาสังคม ตามโครงการจติอาสาเพือ่พฒันาสังคม พทิยาคาร กองการศึกษา

และสาธารณประโยชน์ของเยาวชน และสาธารณประโยชน์ของเยาวชน

ในชุมชน ในชุมชน

พ.ศ. 2562
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แบบ ผด. 0๒

ล าดบั
ที่

พ.ศ.2561



         6.2 แผนงานกรศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ค่าใช้จา่ยตามโครงการบุญประเพณี เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการแห่เทียน
เขา้พรรษา เขา้พรรษา เพือ่เป็นการอนุรักษ์ 20,000.00       วัดในพืน้ที่ กองการศึกษา

ประเพณีท้องถิ่น ต าบลดงเยน็

2 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการสืบสาน
สงกรานต์รดน้ าด าหัวผู้สูงอาย ุ ประเพณีสงกรานต์รดน้ าด าหัว 50,000.00       อบต.ดงเยน็ กองการศึกษา

ผู้สูงอาย ุฯลฯ

3 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการสืบสาน
ลอยกระทง ประเพณีลอยกระทง 50,000.00       อบต.ดงเยน็ กองการศึกษา

4  โครงการแขง่ขนักฬีาต้านภัยยาเสพติด    เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการฯ
ประจ าต าบล แขง็ขนักฬีาต้านยาเสพติด 100,000.00     อบต.ดงเยน็ กองการศึกษา

ประจ าต าบลดงเยน็
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พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 0๒
ล าดบั

ที่



         6.2 แผนงานกรศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการแขง่ขนักฬีาท้องถิ่นสัมพนัธ์    เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการฯ 100,000.00     
แขง่ขนักฬีาท้องถิ่นสัมพนัธ์ อบต.ดงเยน็ กองการศึกษา

6 ค่าใช้จา่ยจดัซ้ือวัสดุกฬีา เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัการจดัซ้ือ
วัสดุกฬีาฯเพือ่ให้ประชาชนได้มีอปุกรณ์ 100,000.00     อบต.ดงเยน็ กองการศึกษา
กฬีา

แบบ ผด. 0๒
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ล าดบั
ที่

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562



7.1 แผนงานบริหารทัว่ไป
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ค่าใช้จา่ยตามโครงการจดัท าแผนพฒันา เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการจดัท าโครงการ
ท้องถิ่น จดัท าแผนพฒันาท้องถิ่น 10,000.00       อบต.ดงเยน็ ส านักปลัด

2 โครงการขบัเคล่ือนแผน เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการจดัท าโครงการ
ชุมชนสู่การพฒันาท้องถิ่น ขบัเคล่ือนแผนชุมชนสู่การพฒันาท้องถิ่น 10,000.00       อบต.ดงเยน็ ส านักปลัด

จดักจิกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ 
ออกประชุมประชาคมหมู่บ้านเพือ่จดั
ท าแผนชุมชน

3 โครงการ อบต.เคล่ือนที ่พบประชาชน เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการจดัท าโครงการ
อบต.เคล่ือนที ่พบประชาชน 10,000.00       อบต.ดงเยน็ ส านักปลัด

จดักจิกรรมจดัเกบ็ภาษีเคล่ือนที ่
กจิกรรมจา่ยเบีย้ยงัชีพ และกจิกรรม
ออกนอกสถานทีต่่างๆ ฯลฯ

ล าดบั
ที่

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลดงเยน็   อ าเภอบา้นดุง  จังหวดัอุดรธานี
    7. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 

แบบ ผด. 0๒
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7.1 แผนงานบริหารทัว่ไป
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรม

เทิดทูนสถาบันพระมหาเกษตร ได้แก ่ 30,000.00       อบต.ดงเยน็ ส านักปลัด

การจดักจิกรรมอนัเป็นการพทิักษ์รักษา

ไว้ซ่ึง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์ฯลฯ

5 กจิกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ เป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรม ค่าวัสดุ 20,000.00       อบต.ดงเยน็ ส านักปลัด

พระนางเจา้สิริกติต์พระบรมราชินีนาถ ค่าจดัเวที ค่าจา้งเหมาจดันิทรรการต่างๆ
ในรัชกาลที ่9 ฯลฯ

6 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ 200,000.00     ฝึกอบรม ส านักปลัด
เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการพฒันาตนเอง ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน และศึกษาดูงาน

พฒันาชุมชนสู่การพฒันาท้องถิ่น เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการพฒันาตนเอง นอกสถานที่

พฒันาชุมชนสู่การพฒันาท้องถิ่น

แบบ ผด. 0๒

ล าดบั
ที่

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
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7.1 แผนงานบริหารทัว่ไป (บริหารงานคลัง)
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการจดัท าและปรับปรุงแผนทีภ่าษี เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการจดัท า พืน้ทีต่ าบล

และทะเบียนทรัพยสิ์น ปี 2562 และปรับปรุงแผนทีภ่าษีและทะเบียน 214,000.00     ดงเยน็ ส านักปลัด

ทรัพยสิ์นปี 2562

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
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แบบ ผด. 0๒

ล าดบั
ที่



7.2 แผนงานเคหะชุมชน
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศบริเวณ กอ่สร้างลานคอนกรีต ขนาดกว้าง
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 9.50 เมตร ยาว 45.00 เมตร 255,000.00     บริเวณด้านหลัง กองช่าง
(กอ่สร้างลานคอนกรีต) หนา 0.15 เมตร พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า อาคารทีท่ าการ

427.50 ตร.ม. อบต.ดงเยน็
ตามแบบแปลน ของ อบต.ดงเยน็

7.4 แผนงานงบกลาง
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ เพือ่จา่ยเป็นเงินสมทบบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการส่วนท้องถิ่น ขา้ราชการส่วนท้องถิ่น 183,195.00     อบต.ดงเยน็ กองคลัง
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แบบ ผด. 0๒
ล าดบั

ที่
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

ล าดบั
ที่

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562



 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 เป็นแบบบัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 



แบบ ผด.02/1 เป็นแบบบัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น อ าเภอบ้านดุง จังหวดอุดรธานี 

 1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละ 

เอียดของครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

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

1 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ค่าจัดซ้ือชั้นเก็บแฟ้มชนิด 4 ชั้น 40 ช่อง   
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อช้ันเก็บแฟ้มชนิด 4 ช้ัน 40 ช่อง  
โดยมีขนาดไม่น้อยกว่า  900x300x1,700 มิลลเิมตร 
จ านวน 1 หลัง  ราคาหลังละ  6,000 บาท  (ราคาและ
คุณลักษณะตามท้องตลาด)  

6,000 อบต.ดงเย็น ส ำนักปลัด             
 

 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
 

ค่าจัดซ้ือชั้นเก็บแฟ้มชนิด 2 ชั้น 20 ช่อง  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อช้ันเก็บแฟ้มชนิด 2 ช้ัน 20 ช่อง  
โดยมีขนาดไม่น้อยกว่า  900x300x850 มิลลเิมตร 
จ านวน 1 หลัง  ราคาหลังละ  4,000 บาท  (ราคาและ
คุณลักษณะตามท้องตลาด) 

4,000 อบต.ดงเย็น ส ำนักปลัด             

 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
 

ค่าจัดซ้ือเก้าอี้เบาะนวมส าหรับท างาน  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเก้าอี้เบาะนวมส าหรับท างาน  
จ านวน 8 ตัว  ราคาตัวละ 2,800 บาท (ราคาและ
คุณลักษณะตามท้องตลาด)  

22,400 อบต.ดงเย็น ส ำนักปลัด             
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 1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละ 

เอียดของครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

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

 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ค่าจัดซ้ือชุดโซฟารับแขกแบบหุ้มหนังเทียม   
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโซฟาไม้รับแขกแบบหุ้มหนัง
เทียม ประกอบด้วย โซฟาแบบยาวขนาด 3 ที่นั่ ง  
จ านวน 1 ตัว  โซฟาแบบนั่งเดี่ยวขนาด 1 ที่นั่ง  จ านวน 
2 ตัว โต๊ะกลาง จ านวน 1 ตัว โซฟาผลิตจากโครงไม้      
ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ า  หุ้มหนังเทียมพีวีซี (PVC) 
จ านวน 1 ชุด  ราคาชุดละ  13,000 บาท  (ราคาและ
คุณลักษณะตามท้องตลาด)  

13,000 อบต.ดงเย็น ส ำนักปลัด             
 

 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
 

ค่าจัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา      
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา  โดยมีคุณลักษณะ
ครุภัณฑ์ดังนี้  โต๊ะหมู่บูชาท าด้วยไม้สัก  มีโต๊ะหมู่บูชา
จ านวน 9 ตัว  ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว            มี
ฐานรองโต๊ะหมู่  จ านวน 2 ชุด  ราคาชุดละ  8,500 
บาท (ราคาและคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ปี 2561)   

17,000 อบต.ดงเย็น ส ำนักปลัด             
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1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละ 

เอียดของครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

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

2. ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นแบบฉีดหมึก(Inkjet)
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องพิมพ์มลิติฟังก์ช่ัน
แบบฉีดหมึก ชนิดสี โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น 
printer,copier,scanner และ fax ภายในเครื่อง 
เดียวกัน 
-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรือ 1,200 x 4,800 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด า ไม่น้อยกว่า  34 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า  27 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร  ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 
1,200x2,400 dpi. 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า  99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือดีกว่า   
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

15,800 อบต.ดงเย็น ส ำนักปลัด             
 



- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (wi-Fi) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom  
จ านวน  2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 7,900 บาท  ตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ ICT ปี 2561 ข้อ 50 
หน้า 18   

 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
 

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED  
ขาวด า     
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด 
LED ขาวด า โดยมีคณุลักษณะดังนี้  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่าง ไม่น้อยกว่า  18 หน้าต่อนาที 
(ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า  8 MB 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 
หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom  
จ านวน  1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,600 บาท ตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ ICT ปี 2561 ข้อ44 
หน้า 16 

2,600 อบต.ดงเย็น ส ำนักปลัด             
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   1.2 แผนงานเคหะและชุมชน – (แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา) 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละ 

เอียดของครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

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

1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุ๊ค ส าหรับ
ประมวลผล   
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบโนต๊บุ๊ค
ส าหรับประมวลผล โดยมีคณุลักษณะดังนี้  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก 
(2 Core) จ านวน 1 หน่วย  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า  ดังนี้ 
1) ในกรณีที่มีหน่วยค าจ าแบบ  Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า3.0GHzและมีหนว่ยประมวลผลด้านกราฟิก 
(Graphics Processing Unit)ไม่น้อยกว่า 8 แกน 
2) ในกรณีที่มีหน่วยค าจ าแบบ  Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า 3 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า 2.5 GHz  และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า  
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า  1 TB  หรือชนิด Solid State Drive  ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า  120 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 
Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า  แบบติดตั้งภายใน (Internal) 
หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

21,000 อบต.ดงเย็น กองช่ำง             
 



10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ 2.0 หรือดีกว่า  ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 
802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth 
จ านวน  1เครื่องราคาเครื่องละ21,000 บาท ตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ ICT ปี 2561 ข้อ 50 
หน้า 18 

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 

ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า   
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า โดยมี
คุณลักษณะดังนี้  
- มีก าลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า  1 kVA (600 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
จ านวน  2เครื่องราคาเครื่องละ5,900 บาท ตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ ICT ปี 2561 ข้อ 
50 หน้า 18 

11,800 อบต.ดงเย็น ส ำนักปลัด             
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   1.2 แผนงานเคหะและชุมชน – (แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา) 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละ 

เอียดของครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

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

2 ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง ค่าจัดซ้ือตู้เชื่อมไฟฟ้าระบบอินเวอเตอร์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตูเ้ชื่อมไฟฟ้าระบบอินเวอเตอร์   
โดยมีคณุลักษณะครุภณัฑด์ังนี้  เป็นตู้เชื่อมไฟฟ้าระบบ
อินเวอเตอร์  มีก าลังไฟ  350 แอมป์  ใช้ได้กับระบบ
ไฟฟ้าขนาด 220 โวล  มีคลื่นกระแสไฟฟ้าขนาด 50/60 
เฮิร์ท  สามารถท างานต่อเนื่องไดส้งูสุดร้อยละ 60 ของ
ก าลังไฟ  จ านวน 1 ตู้  ราคาตูล้ะ 5,000 บาท   
  

5,000 อบต.ดงเย็น กองช่ำง             
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1.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละ 

เอียดของครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

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

1 ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือ
กำรแพทย ์

ค่าจัดซ้ือเตียงรถเข็นชนิดฉุกเฉิน (สเตเซฮร์)   
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเตียงรถเข็นชนิดฉุกเฉิน โดยมี
คุณลักษณะครุภณัฑ์ดังนี้  เป็นเตียงรถเข็นชนิดฉุกเฉิน  
ลักษณะ 2 ตอน  แบบปรับนั่ง-นอนได้  พร้อมระบบ
ล็อคเตียง  โครงสรา้งรถเข็นผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยย์  
อย่างดี  ป้องกันการกัดกร่อนจากการใช้งาน  ขนาดไม่
น้อยกว่า 190x55x86 ซม. ท่ีนอนเป็นฟองน้ าหุ้มผ้า
เทียม  ล้อรถเข็นเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 3 นิ้ว  
จ านวน 6 ล้อ รองรับน้ าหนักไดสู้งสุด 159 กก. จ านวน 
1 หลัง ราคาหลังละ  55,000  บาท (ราคาและ
คุณลักษณะตามท้องตลาด)  
  

55,000 อบต.ดงเย็น ส ำนักปลัด             
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1.4 แผนงานการเกษตร 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละ 

เอียดของครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

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

1 ครุภัณฑ์กำรเกษตร ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดแต่งกิ่งไม้แบบไฟฟ้า  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องตัดแตง่กิ่งไม้แบบไฟฟ้า โดย
มีคุณลักษณะครภุัณฑด์ังนี้ เป็นเครื่องตัดแต่งก่ิงไม้แบบ
ไฟฟ้า  มีก าลังไฟฟ้า  400 วัตต์  ความยาวใบมีด 480 
มม. หรือ 18-7/8 น้ิว  มีความเร็วช่วงชัก 3,200 spm  
มีขนาด 871x194x194 มม.หรือ 34-1/4x7-5/8x7-5/8 
นิ้ว  จ านวน 1 เครื่อง  ราคาหลังละ  7,000 บาท  
(ราคาและคุณลักษณะตามท้องตลาด)   

5,200 อบต.ดงเย็น ส ำนักปลัด             
 

 ครุภัณฑ์กำรเกษตร ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเลื่อยยนต์ โดยมีคุณลักษณะ
ครุภณัฑ์ดังนี้ เป็นเลื่อยยนต์แบบโซ่  เป็นเครื่องยนต์
เบนซิน  มีขนาดกระบอกสูบ  31.8 ซีซี  มีก าลังไฟฟ้าต่อ
แรงม้า  596.56/0.8 วัตต์/แรงม้า  โซ่มีขนาด 3/8 นิ้ว 
แผ่นบังคับโซ่มีขนาดความยาวไมน่้อยกว่า 11.5 นิ้ว มี
ความจุของถังน้ ามันเชื้อเพลิง  1.25 ลิตร  มีความจุถัง
น้ ามันหล่อโซ่  0.145 ลิตร  จ านวน 1 เครื่อง  ราคาหลัง
ละ  8,500 บาท  (ราคาและคุณลกัษณะตามท้องตลาด) 

8,500 อบต.ดงเย็น ส ำนักปลัด             

 
หมำยเหตุ แบบ ผด.02/1 ไม่น ำมำรวมในแบบ ผด.01 
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