
6. ภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร      
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพ่ือใหก้ารบริหารงานเปน็ไปด้วยความเรียบร้อยสะดวกรวดเร็ว

6.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ล าดับ หน่วย ขั้นตอน
ที่ ด าเนินการ การด าเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการอบรมสารวตัร ด าเนินกิจกรรมของสารวตัรเยาวชน ต.ดอยงาม ส่วนการ 1.ขออนุมัติโครงการ

เยาวชน และเยาวชนต าบลดอยงาม ศึกษาฯ 2. อนุมัติงบประมาณ
(20,000  บาท ) 3.  จัดอบรมตามโครงการ

4. รายงานผลการด าเนินงาน
2 กิจกรรมเสริมสร้างความ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการประชุม ต.ดอยงาม สนง.ปลัด 1. จัดท าโครงการ

เข้มแข็งของหมู่บา้นต าบล ประชาคมแผนชุมชน การพัฒนา 2. ด าเนินการ
ดอยงาม ผู้น าชุมชน  การสร้างเครือข่ายชุมชน 3. เบกิจ่าย

การประชุมประจ าเดือน  ฯลฯ 4. รายงานผล
(30,000  บาท)

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรม อุดหนุนกลุ่มพฒันาสตรีต าบล ต.ดอยงาม สนง.ปลัด 1. จัดท าฏกีาเสนอเพื่อขออนุมัติ
สตรี ดอยงาม 2. อนุมัติงบประมาณ

( 40,000 บาท ) 3. เบกิจ่าย
4. รายงานผล

4 โครงการประชุมเชิงปฎบิติั อาสาพฒันาชุมชนต าบลดอยงาม ต.ดอยงาม สนง.ปลัด 1.ขออนุมัติโครงการ
การอาสาพฒันาชุมชนต าบล (20,000  บาท) 2. ประชุมเชิงปฏบิติัการ
เครือข่าย 3. รายงานผลการด าเนินงาน
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แผนด าเนินงานประจ าปี  255๙
องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร      

พ.ศ.255๙พ.ศ.255๘
ผลผลิต / หน่วยนับ / งบประมาณ พ้ืนที่โครงการ / กิจกรรม



ล าดับ หน่วย ขั้นตอน
ที่ ด าเนินการ การด าเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม ต.ดอยงาม สนง.ปลัด 1. จัดท าแผนการฝึกอบรม

คณะกรรมการหมู่บา้น  โครงการ 2. แจ้งเข้ารับการอบรม
เพื่อการมีส่วนร่วมในการ ( 20,000 บาท ) 3. เข้ารับการอบรม
พฒันาทอ้งถิ่น 4. รายงานผลการฝึกอบรม

6 โครงการหมู่บา้นเข้มแข็ง อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่  1-14 สนง.ปลัด 1. จัดท าโครงการ
ร่วมแรงร่วมใจพฒันา หมู่ที่  1-14  ต าบลดอยงาม ต าบลดอยงาม 2. ด าเนินการ

ในการด าเนินงานตามโครงการ 3. เบกิจ่าย
(700,000  บาท) 4. รายงานผล

7 โครงการแผ่นดินธรรม ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม ต.ดอยงาม สนง.ปลัด 1. จัดท าฏกีาเสนอเพื่อขออนุมัติ
แผ่นดินทอง โครงการแผ่นดินธรรม  แผ่นดินทอง 2. อนุมัติงบประมาณ

( 50,000 บาท ) 3. ด าเนินการตามโครงการ
4. รายงานผล

8 โครงการอบรมศึกษาดูงาน ชมรมผู้สูงอายุต าบลดอยงาม ต.ดอยงาม ส่วนการ 1.ขออนุมัติโครงการ
เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ (70,000  บาท) ศึกษาฯ 2. ด าเนินงานตามโครงการ
ผู้สูงอายุ 3. รายงานผลการด าเนินงาน
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โครงการ / กิจกรรม ผลผลิต / หน่วยนับ / งบประมาณ พ้ืนที่
พ.ศ.255๘ พ.ศ.255๙



6.2 แนวทางการพัฒนา บคุลากรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ล าดับ หน่วย ขั้นตอน
ที่ ด าเนินการ การด าเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการพฒันาประสิทธิ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม อบต.ดอยงาม สนง.ปลัด 1. จัดท าแผนการฝึกอบรม

ภาพการจัดวางระบบ โครงการพฒันาประสิทธภิาพการ 2. แจ้งเข้ารับการอบรม
ควบคุมภายใน จัดวางระบบควบคุมภายใน 3. เข้ารับการอบรม

(6,500  บาท) 4. รายงานผลการฝึกอบรม

2 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ต.ดอยงาม สนง.ปลัด 1. จัดท าแผนการฝึกอบรม
ภาพและคุณธรรมจริยธรรม อบรมเพิ่มประสิทธภิาพและคุณธรรม กองคลัง 2. แจ้งเข้ารับการอบรม
แก่บคุลากร  องค์การบริหาร จริยธรรมแก่บคุลากร  อบต.ดอยงาม กองช่าง 3. เข้ารับการอบรม
ส่วนต าบลดอยงาม ส่วนการ 4. รายงานผลการฝึกอบรม

( 200,000 บาท ) ศึกษาฯ
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พ้ืนที่โครงการ / กิจกรรม ผลผลิต / หน่วยนับ / งบประมาณ
พ.ศ.255๙พ.ศ.255๘



6.3 แนวทางการพฒันา  ปรับปรุงและพฒันาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้และสถานที่ปฎบิติังาน

ล าดบั หน่วย ขั้นตอน
ที่ ด าเนินการ การด าเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ค่าตู้เอกสาร เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เอกสาร สนง.ปลัด สนง.ปลัด 1. จัดท าแผน สืบราคา

เล่ือนทึบ  5  ฟุต  ขนาดกว้าง 2.ขออนุมัติงบประมาณ
ไม่น้อยกว่า  149  ซม.ความลึก 3.เสนอขอซ้ือ
ไม่น้อยกว่า  87  ซม. จ านวน 4.จัดซ้ือ
1  หลัง  5.ด าเนินการเบกิจ่าย

(6,000  บาท)
2 ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  สนง.ปลัด สนง.ปลัด 1. จัดท าแผน สืบราคา

จ านวน  1  ตัว 2.ขออนุมัติงบประมาณ
(ตามราคาและคุณลักษณะ 3.เสนอขอซ้ือ
พืน้ฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 4.จัดซ้ือ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 5.ด าเนินการเบกิจ่าย
และการส่ือสาร)

(22,000  บาท)
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  กองคลัง กองคลัง 1. จัดท าแผน สืบราคา
จ านวน  2  ตัว 2.ขออนุมัติงบประมาณ
(ตามราคาและคุณลักษณะ 3.เสนอขอซ้ือ
พืน้ฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 4.จัดซ้ือ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 5.ด าเนินการเบกิจ่าย
และการส่ือสาร)

(44,000  บาท) 45

พ.ศ.255๙
พ้ืนที่โครงการ/กิจกรรม ผลิต/หน่วยนับ/งบประมาณ

พ.ศ.255๘



 หน่วย ขั้นตอน
ที่ ด าเนินการ การด าเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ส่วนการ ส่วนการ 1. จัดท าแผน สืบราคา
โน๊ตบุค๊  จ านวน  1  ตัว ศึกษาฯ ศึกษาฯ 2.ขออนุมัติงบประมาณ
(ตามราคาและคุณลักษณะ 3.เสนอขอซ้ือ
พืน้ฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 4.จัดซ้ือ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 5.ด าเนินการเบกิจ่าย
และการส่ือสาร)

(25,000  บาท)
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  กองช่าง กองช่าง 1. จัดท าแผน สืบราคา
จ านวน  2  ตัว 2.ขออนุมัติงบประมาณ
(ตามราคาและคุณลักษณะ 3.เสนอขอซ้ือ
พืน้ฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 4.จัดซ้ือ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 5.ด าเนินการเบกิจ่าย
และการส่ือสาร)

(44,000  บาท)
3 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง ค่าจัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็นแบบ กองคลัง กองคลัง 1. จัดท าแผน สืบราคา

ท าน้ าเย็นแบบใช้ขวด ใช้ขวดบรรจุน้ าได้ไม่ต่ ากว่า 18 2.ขออนุมัติงบประมาณ
ลิตร  หรือ  5  แกลลอน  3.เสนอขอซ้ือ
ท าความเย็นได้ไม่น้อยกว่า  3 4.จัดซ้ือ
ลิตรต่อชั่วโมง หรือ  1 แกลลอน 5.ด าเนินการเบกิจ่าย
1  ตู้  ต่อ  1  ชั่วโมง  ใช้ไฟฟ้า
 AC  220  โวลท์  50/60 
เฮิรตซ์(ราคาตามมาตรครุภัณฑ์)

(3,200  บาท)
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โครงการ/กิจกรรม ผลิต/หน่วยนับ/งบประมาณ พ้ืนที่
พ.ศ.255๗ พ.ศ.255๘



 หน่วย ขั้นตอน
ที่ ด าเนินการ การด าเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 โครงการจัดหารถยนต์ เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถยนต์ สนง.ปลัด สนง.ปลัด 1. จัดท าแผน สืบราคา

ขนาด  1  ตัน  ปริมาณกระบอก 2.ขออนุมัติงบประมาณ
สูบ  ไม่ต่ ากว่า  2,400  ซีซี 3.เสนอขอซ้ือ
ขับเคล่ือน  2  ล้อแบบดับเบิล้ 4.จัดซ้ือ
แคบ  เป็นกระบะส าเร็จรูป  5.ด าเนินการเบกิจ่าย
ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิล้แคบ
4  ประตู  เป็นราคารวมเคร่ือง
ปรับอากาศ  ราคารวมภาษสีรรพา
สามิต  พวงมาลัยพาวเวอร์  

ปรับสูง - ต่ า  ได้

(ราคาตามมาตรฐานครุภณัฑ์)

(787,000  บาท)

5 ค่าจัดซ้ือโต๊ะ แบบพับขา เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ  โต๊ะแบบ ส่วนการ ส่วนการ 1. จัดท าแผน สืบราคา
พร้อมเก้าอี้ พับขาส าหรับเด็กปฐมวัย ขนาด ศึกษาฯ ศึกษาฯ 2.ขออนุมัติงบประมาณ

6  ทีน่ั่ง  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3.เสนอขอซ้ือ
60  เซนติเมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 4.จัดซ้ือ
180  เซนติเมตร  พร้อมเก้าอี้ 5.ด าเนินการเบิกจ่าย
6  ตัว  จ านวน  10  ชุด

(50,000   บาท)
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โครงการ/กิจกรรม ผลิต/หน่วยนับ/งบประมาณ พ้ืนที่
พ.ศ.255๘ พ.ศ.255๙






















































