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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำ 

  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น    
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และการปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องตระหนักว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาระดับต่าง ๆ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนกระทรวง แผนกรม และ
รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ซึ่งเป็นแผนระดับชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอและแผนพัฒนาอ าเภอในระดับอ าเภอซึ่งใน
การก าหนดยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาระดับอ าเภอนั้น ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาคมจะมีส่วน
เกี่ยวข้องอยู่ด้วย 

  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาสามปี ผู ้ที ่เกี ่ยวข้องจ าเป็น ต้อง
ตระหนักถึงขั้นตอน และก าหนดเวลาของการจัดท ายุทธศาสตร์ การพัฒนาและแผนพัฒนาของทั้ง ระดับจังหวัด
และระดับอ าเภอด้วย  ส าหรับ “แผนด าเนินงาน” ที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 56 นั้น มิใช่การจัดท าแผนพัฒนา แต่เป็นเอกสารที่
รวบรวมแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละ
ปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที ่ที ่ด าเนินการ ทั ้งยังก าหนดทิศทางและระยะ เวลาการ
ด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินการในปีงบประมาณนั้นซึ่งการจัดท าแผนการด าเนินงาน
ขององค์การบริการส่วนต าบลนั้น  ท าให้หน่วยงานภายในและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานตาม
โครงการต่าง ๆ ที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง 
 
 
 
 



1.2 วัตถุประสงค์ 
ตามระ เบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยการจั ดท าแผนพัฒนา ขององค์ กรปกครอง                 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสามปีและ
แผนการด าเนินงาน ส าหรับแผนด าเนินงานนั้นมีวัตถุประสงค์ เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของการบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน   ประจ าปีงบประมาณ 2557 แผนการ
ด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้ งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 2557 ท าให้
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนี้ขององค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมินมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ใน
แผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามผล เมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย   
 
1.3 องค์ประกอบของแผนกำรด ำเนินงำน   
               ประกอบด้วย ลักษณะแผน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน และประโยชน์
ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  
1.4 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. 2548 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานโดยมีขั้นตอน 
ดังนี้             
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน  ๆ ที่ต้องการ
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 
  2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนภูมิขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

จำกขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนข้ำงต้นสำมำรถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 

   คณะกรรมการสนับสนุน                        
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
  
  
                 ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานอื่น 

 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 
ต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 

พิจารณาร่าง 
แผนการด าเนินงาน 

 

ประกาศเป็นแผนด าเนินงาน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

รวบรวมโครงการ / กิจกรรม 
ที่จะด าเนินการในเขต อปท. 

 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 



1.5 ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
  1. ท าให้ทราบถึงจ านวนงบประมาณที่ต้องใช้จ่ายจริงในแต่ละป ี
  2. ท าให้สามารถบริหารเวลาในการด าเนินโครงการของทุกส่วนงานในองค์การบริหารส่วนต าบลยั้ง
เมิน ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 
  3. มีความสะดวกในการติดตามและประเมินผลโครงการซึ่งได้รับการอนุมัติตามงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2557 
  4. สามารถน ามาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินงานโครงการต่างๆ ตามงบประมาณในปีนั้น 
ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่  2 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม 

 



  การจัดท าโครงการ/กิจกรรมในแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2557 ครั้งนี้                   
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบโครงการ/กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน                ใน
ปีงบประมาณ ซึ่งจะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงานและติดตามประเมินผล              การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน  โดยประกอบด้วย 
  2.1 บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม 
  2.2 ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
 
 

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



๖ 
 

 
 
 
 
 

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนด าเนินการประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๘ 

องค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 



๗ 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน อ าเภอสะเมงิ   จังหวัดเชยีงใหม่ 
 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ(บาท) 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วยด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืนโดย
มีแนวทางการพัฒนาดังนี ้
    1.1 การพฒันาเส้นทางคมนาคม 
    1.2  การพัฒนาระบบประปา 
    1.3การพฒันาระบบไฟฟา้ 
    1.4 การพัฒนาน้า้เพื่อการเกษตร 

 
 
7 
1 
1 
1 

 
 

11.29 
1.61 
1.61 
1.61 

 
 

770,300 
90,000 
50,000 
130,000 

 
 

7.69 
0.90 
0.50 
1.30 

 
 

ส่วนโยธา 
ส่วนโยธา 
ส่วนโยธา 
ส่วนโยธา 

รวม 10 16.12 1,040,300 10.39  
 
 

 
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน อ าเภอสะเมงิ   จังหวัดเชยีงใหม่ 

 
ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วยด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรมความรู้  ภูมิ
ปัญญาจิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พรอ้มรับกบัการ
เปลี่ยนแปลง โดยมีแนวทางทางการพัฒนาดังนี้ 
    2.1 การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 
2.2 การพฒันาด้านส่งเสริมความรู้ และการศึกษา 
    2.3 การพัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณี  
วัฒนธรรมอันดีงามท้องถิน่ 
    2.4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนกจิกรรม 
ทางศาสนา 
 

 
 
 
3 
5 
4 
 
2 

 
 
 

4.84 
8.06 
6.45 

 
3.23 

 
 
 

90,000 
4,068,850 
193,000 

 
117,000 

 
 
 

0.90 
40.64 
1.93 

 
1.17 

 
 

 
ส้านักงานปลดั 
ส่วนการศึกษาฯ 
ส่วนการศึกษาฯ 

 
ส่วนการศึกษาฯ 

 

รวม 14 22.58 4,468,850 44.64  
 



๘ 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน อ าเภอสะเมงิ  จังหวัดเชยีงใหม ่
 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วยด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ พลังงาน 
และส่ิงแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างย่ังยืน  โดยมีแนว
ทางการพัฒนาดังนี ้
 3.1 แนวทางพัฒนาด้านการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 
    3.2แนวทางการพัฒนาด้านการฟืน้ฟูทรพัยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม 
    3.3 แนวทางการพัฒนาดา้นการบริหารจัดการขยะ 
    3.4 แนวทางการพัฒนาดา้นการส่งเสริมเกษตรชวีภาพ 
 
 

 
 
 
1 
 
- 
 
- 
1 

 
 
 

1.61 
 
- 
 
- 

1.61 

 
 
 

15,480 
 
- 
 
- 

60,000 

 
 
 

0.15 
 
- 
 
- 

0.60 

 
 

 
ส้านักงานปลดั 

 
ส้านักงานปลดั 

 
ส้านักงานปลดั 
ส้านักงานปลดั 

 

รวม 2 3.22 75,480 0.75  
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน อ าเภอสะเมงิ   จังหวัดเชยีงใหม่ 

 
ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วยด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4การสร้างความม่ันคง  ปลอดภัย  และ
ความสงบสุขของประชาชนโดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
4.1 การพัฒนาดา้นความเข้มแข็งของชุมชน 
4.2 การพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์ 
4.3 การพัฒนาดา้นสาธารณสุข 
     4.4 การพัฒนาดา้นการปอ้งกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 
4.5 การพฒันาด้านนันทนาการและกีฬา 

 
 
3 
2 
3 
1 
 
2 
 

 
 

4.84 
3.23 
4.84 
1.61 
 

3.23 

 
 

70,000 
48,000 
188,900 
51,590 

 
158,000 

 
 

0.70 
0.48 
1.89 
0.52 

 
1.58 

 
 

ส้านักงานปลดั 
ส้านักงานปลดั 
ส้านักงานปลดั 
ส้านักงานปลดั 

 
ส่วนการศึกษาฯ 

 
รวม 11 17.75 516,490 5.17  



๙ 
 

 
 

 
 



๑๐ 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน อ าเภอสะเมงิ   จังหวัดเชยีงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วยด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5การพัฒนาระบบบริหารจดัการภาครฐัและ
การให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  
โปร่งใส  และเปน็ธรรม  โดยมีแนวทางการพฒันาดังนี ้
     5.1 การพฒันาส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

บริหารการพฒันา 
     5.2 การพัฒนาดา้นการส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจ 
เก่ียวกับกิจกรรมของ อบต.และการบริหาร 
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
     5.3การพฒันาบุคลากร(พนักงานส่วนต้าบล  
พนักงานจ้าง  สมาชิกสภาอบต.) 
     5.4 การพฒันาด้านการพฒันาการจดัหาและปรบัปรุง 
เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 
     5.5 การพัฒนาด้านรายได ้โดยการปรบัปรุงแหล่ง 
รายได ้
     5.6 การพัฒนาดา้นการใหบ้ริการแกป่ระชาชน 
     5.7 การพัฒนาการบริหารงานทั่วไป 
     5.8 การพัฒนาระบบบริหารราชการ 

 
 
 
1 
 
2 
 
 
2 
 
4 
 
2 
 
1 
2 
3 
 

 
 
 

1.61 
 

3.23 
 
 

3.23 
 

6.45 
 

3.23 
 

1.61 
3.23 
4.84 

 
 
 

20,000 
 

100,000 
 
 

216,000 
 

2,313,940 
 

103,000 
 

45,000 
379,000 
20,000 

 
 
 

0.20 
 

1.00 
 
 

2.16 
 

23.11 
 

1.03 
 

0.45 
3.79 
0.20 

 
 
 

ส้านักงานปลดั 
 

ส้านักงานปลดั 
 
 

ส้านักงานปลดั 
 

ส้านักงานปลดั 
 

ส่วนการคลัง 
 

ส้านักงานปลดั 
ส้านักงานปลดั 
ส้านักงานปลดั 

รวม 17 27.43 3,196,940 
 

31.94  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน อ าเภอสะเมงิ   จังหวัดเชยีงใหม่ 
 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วยด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาดา้นแผนงานอื่น ๆโดยมีแนวทาง 
การพัฒนาดังนี ้
     6.1 การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     6.2 การพัฒนาด้านการจดัสวนสาธารณะหรือสถานที่ 
พักผ่อนหย่อนใจ 
     6.3 การพัฒนาด้านการทอ่งเท่ียว 
     6.4 การพัฒนาตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
 

 
 
2 
- 
 
6 
- 

 
 

3.23 
- 
 

9.68 
- 

 
 

420,000 
- 
 

294,000 
- 

 
 

4.19 
- 
 

2.94 
- 

 

 
 

ส้านักงานปลดั 
ส้านักงานปลดั 

 
ส่วนการศึกษา
ส้านักงานปลดั 

 
รวม 8 12.91 714,000 7.13  

รวมทั้งหมด 62 100 10,012,060 100  
 



๑๒ 
 

       บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน อ าเภอสะเมงิ   จังหวัดเชยีงใหม่ 

1. ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นค่ังอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง(ถนนไปแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร) 
1.1 แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด้าเนินการ 

หน่วย
ด้าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
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. ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่1 
บ้านปางขุมต้าบลย้ังเมิน 
จุดที่หนึ่งก่อสร้างบริเวณหลังบ้าน
ผู้ช่วยเปาไปเจ้าที่ลีซอ  กว้าง 3 ม.
ยาว 54 ม  หนา 0.15 ม 
47 Q 0463702  UTM 210599 
จุดที่สองก่อสร้างหน้าโบสถ์ไปศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 
30เมตร  หนา 0.15 เมตร     
47 Q 0463610  UTM 2105849 
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 253
ตารางเมตรตามแบบของอบต.ย้ัง
เมิน 

1) ขออนุมัติด้าเนินการก่อสร้าง 
2) ด้าเนินการตามระเบียบพัสดุ 
3) เริ่มด้าเนินการก่อสร้าง 
4) ส่งมอบงานและตรวจรับงาน 

150,000 บ้านปางขุมหมู่ที่ 1 
จุดที่หนึ่ง ก่อสร้างบริเวณ
หลังบ้านผู้ช่วยเปาไปเจ้าที่
ลีซอ 
จุดที่สองบ้านปางขุม 
หมู่ที่ 1ก่อสร้างหน้าโบสถ์ไป
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ส่วนโยธา             

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน อ าเภอสะเมงิ   จังหวัดเชยีงใหม่ 

1. ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นค่ังอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง(ถนนไปแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร) 
1.1 แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด้าเนินการ 

หน่วย
ด้าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
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. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 
บ้านแม่แว ต้าบลย้ังเมิน จุดที่หนึ่ง
ก่อสร้างบริเวณบ้านนายแดง  บุญ
สุข  ไปบ้านนายฤทธ์ิ  เวนวนกว้าง 
4 ม. ยาว 25 ม.หนา 0.15  ม.47 
Q 0458551  UTM  2104350  
จุดที่สองก่อสร้างบริเวณทางเข้า
โบสถ์บ้านแม่แว 
กว้าง 4 ม. ยาว 30 ม. 
หนา 0.15  ม.47 Q 0458532  
UTM  2104412  หรือมีพื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า 220ตารางเมตรตาม
แบบของอบต.ย้ังเมิน 
 

1) ขออนุมัติด้าเนินการก่อสร้าง 
2) ด้าเนินการตามระเบียบพัสดุ 
3) เริ่มด้าเนินการก่อสร้าง 
4) ส่งมอบงานและตรวจรับงาน 

130,000 บ้านแม่แว หมู่ที่ 2  
จุดที่หนึ่งก่อสร้างบริเวณ
บ้านนายแดง  บุญสุข  ไป
บ้านนายฤทธ์ิ  เวนวน 
จุดที่สองก่อสร้างบริเวณ
ทางเข้าโบสถ์บ้านแม่แว 

        
 

  
 
 

   



๑๔ 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน อ าเภอสะเมงิ   จังหวัดเชยีงใหม่ 

1. ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นค่ังอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง(ถนนไปแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร) 
1.1 แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด้าเนินการ 

หน่วย
ด้าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 
บ้านย้ังเมิน  ต้าบลย้ังเมิน จุดที่
หนึ่งก่อสร้างบริเวณข้างบ้านนายอิน
สอน  อินต๊ะยศ  ไปสามแยกบ้าน
นางวชิราภรณ์  พุทธโส กว้าง3 ม. 
ยาว 42 ม.หนา 0.15  ม.47 Q 
0455340  UTM  2099399จุดที่
สองก่อสร้างบริเวณจากซอยบ้าน
นายทน  ติยานิล  ไปบ้านนาง
บัวจ๋ิน  เก่งกาจกว้าง3 ม. ยาว 42 
ม.หนา 0.15  ม.47 Q 0454884 
UTM  2099900หรือมีพื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า 253 ตารางเมตรตาม
แบบของอบต.ย้ังเมิน 

1) ขออนุมัติด้าเนินการก่อสร้าง 
2) ด้าเนินการตามระเบียบพัสดุ 
3) เริ่มด้าเนินการก่อสร้าง 
4) ส่งมอบงานและตรวจรับงาน 

140,000 บ้านยั้งเมิน หมู่ที่ 3  
จุดที่หนึ่งก่อสร้างบริเวณ
ข้างบ้านนายอินสอน  อินต๊ะ
ยศ  ไปสามแยกบ้านนาง
วชิราภรณ์  พุทธโส 
จุดที่สองก่อสร้างบริเวณ
จากซอยบ้านนายทน  ติยา
นิล  ไปบ้านนางบัวจ๋ิน  
เก่งกาจ 

        
 

  
 
 

  
 
 
 

 



๑๕ 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน อ าเภอสะเมงิ   จังหวัดเชยีงใหม่ 

1. ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นค่ังอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง(ถนนไปแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร) 
1.1 แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด้าเนินการ 

หน่วย
ด้าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
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. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 
บา้นอังคาย ต้าบลย้ังเมิน   
จุดที่หนึ่งก่อสร้างบริเวณบ้านนาย
สุพรรณ  ซอยที่ 1 กว้าง 3 ม.ยาว 
15 ม.หนา 0.15 ม.  47 Q 
0455742 UTM  2096069 
จุดที่สองก่อสร้างบริเวณท่าน้้าห้วย
หก  กว้าง 3 ม.ยาว 48 ม.หนา 
0.15 ม.  47 Q 045607 UTM  
2096436  หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 175 ตารางเมตรตามแบบของ
อบต.ย้ังเมิน 

1) ขออนุมัติด้าเนินการก่อสร้าง 
2) ด้าเนินการตามระเบียบพัสดุ 
3) เริ่มด้าเนินการก่อสร้าง 
4) ส่งมอบงานและตรวจรับงาน 

100,000 บ้านอังคายหมู่ที่ 4 
จุดที่หนึ่ งก่อสร้างบริ เวณ
บ้านนายสุพรรณ  ซอยที่ 1 
จุดที่สองก่อสร้างบริเวณท่า
น้้าห้วยหก  

ส่วนโยธา        
 

  
 
 
 

  
 
 
 

 



๑๖ 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน อ าเภอสะเมงิ   จังหวัดเชยีงใหม่ 

1. ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นค่ังอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง(ถนนไปแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร) 
1.1 แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด้าเนินการ 

หน่วย
ด้าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
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. 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 
บ้านกิ่วเสือ ต้าบลย้ังเมิน  ก่อสร้างบริเวณ
สามแยกกิ่วเสือ-หย่อมบ้านกิ่วเสือกว้าง 4 ม. 
ยาว 9 ม.หนา 0.15 ม.47  
Q 045852 UTM  2100525หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 36ตร.ม. ตามแบบของอบต.ย้ังเมิน 

1) ขออนุมัติด้าเนินการ
ก่อสร้าง 
2) ด้าเนินการตามระเบียบ
พัสด ุ
3) เริ่มด้าเนินการก่อสร้าง 
4) ส่งมอบงานและตรวจรับ
งาน 

20,300 บ้านกิ่วเสือ หมู่ที่ 7
ก่อสร้างบริเวณสาม
แยกกิ่วเสือ-หย่อมบ้าน
กิ่วเสือ 

ส่วนโยธา        
 

  
 
 
 
 

   

6. ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่5 
บ้านห้วยทรายขาวต้าบลย้ังเมิน  จุดที่หนึ่ง
ก่อสร้างต่อจากสะพานห้วยเต๋ยไปศูนย์(กศน.) 
กว้าง 3ม. ยาว 28  ม.หนา 0.15  ม.47 Q 
0441074 UTM  2099101  จุดที่สอง
ก่อสร้างจากบ้านนายอดิศักดิ์  ไปสามแยกแม่
อีล้อ  กว้าง 3ม. ยาว 29  ม.หนา 0.15  ม.
47 Q 0447699 UTM  2104891หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 174ตร.ม. ตามแบบของอบต.ย้ัง
เมิน 

1) ขออนุมัติด้าเนินการ
ก่อสร้าง 
2) ด้าเนินการตามระเบียบ
พัสด ุ
3) เริ่มด้าเนินการก่อสร้าง 
4) ส่งมอบงานและตรวจรับ
งาน 

100,000 บ้านใหม่ประชาชื่น หมู่ที่ 
8 
จุดที่หนึ่ งก่ อสร้ า งต่อ
จากสะพานห้วยเต๋ยไป
ศูนย์(กศน.) 
จุดที่สองก่อสร้างจาก
บ้านนายอดิศักดิ์   ไป
สามแยกแม่อีล้อ 

ส่วนโยธา        
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  



๑๗ 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน อ าเภอสะเมงิ   จังหวัดเชยีงใหม ่

1. ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นค่ังอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง(ถนนไปแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร) 
1.1 แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด้าเนินการ 

หน่วย
ด้าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
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. ก่อสร้างรางระบายน้้าคสล.หมู่ที8่
บ้านใหม่ประชาชื่นต้าบลย้ังเมิน  
จุดที่หนึ่งก่อสร้างจากล้าน้้าแม่จุมไป
น้้าห้วยเกี๋ยงขนาดกว้าง 0.30ม. สงู 
0.40ม. ยาว 100 ม.47 Q 
0455633 UTM  2099475จุดที่
สองก่อสร้างบริเวณหน้าวัดยั้งเมิน
ไปสะพานแม่ขาน47 Q ขนาดกว้าง 
0.30ม. สูง 0.40ม. ยาว50ม.47 Q 
0455151 UTM  2099088 หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า45ตร.ม.พร้อมฝา
ปูนปิดบางจุดตามแบบของอบต.ย้ัง
เมิน 

1) ขออนุมัติด้าเนินการก่อสร้าง 
2) ด้าเนินการตามระเบียบพัสดุ 
3) เริ่มด้าเนินการก่อสร้าง 
4) ส่งมอบงานและตรวจรับงาน 

130,000 บ้านใหม่ประชาชื่น หมู่ที่ 8 
จุดที่หนึ่งก่อสร้างจากล้าน้้า
แม่จุมไปน้้าห้วยเกี๋ยง 
จุดที่สองก่อสร้างบริ เวณ
หน้าวัดย้ังเมินไปสะพานแม่
ขาน 

ส่วนโยธา        
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  



๑๘ 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน อ าเภอสะเมงิ   จังหวัดเชยีงใหม่ 
 

1. ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นค่ังอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง(ถนนไปแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร) 
1.2  การพัฒนาระบบประปา 

 
1. ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นค่ังอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง(ถนนไปแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร) 
1.3การพฒันาระบบไฟฟา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด้าเนินการ 

หน่วย
ด้าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
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. อุดหนุนคณะกรรมการบริหาร
กิจการและการบ้ารุงรกัษาระบบ
ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 

11) ขออนุมัติด้าเนินการ 
2) ด้าเนินการตามระเบียบพัสดุ 
3) เริ่มด้าเนินการ 
4) ส่งมอบงานและตรวจรับงาน 
 

90,000 พื้นที่รับผิดชอบของต้าบลย้ัง
เมิน 

ส่วนโยธา        
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

ล้าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด้าเนินการ 

หน่วย
ด้าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
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. อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านใน
โครงการพลังงานแสงอาทิตย์  

1) ขออนุมัติด้าเนินการ 
2) ด้าเนินการตามระเบียบพัสดุ 
3) เริ่มด้าเนินการติดตั้ง 
4) ส่งมอบงานและตรวจรับงาน 
 

50,000  ส่วนโยธา        
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  



๑๙ 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน อ าเภอสะเมงิ   จังหวัดเชยีงใหม่ 
 

1. ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นค่ังอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง(ถนนไปแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร) 
1.4 แนวทางการพัฒนา  :  พัฒนาน้้าเพือ่การเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด้าเนินการ 

หน่วย
ด้าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
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. ค่าใช้จ่ายการด้าเนินโครงการ
ก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้้าล้า
ธาร 
 

1) ขออนุมัติด้าเนินการก่อสร้าง 
2) ด้าเนินการตามระเบียบพัสดุ 
3) เริ่มด้าเนินการก่อสร้าง/
ซ่อมแซม 
4) ส่งมอบงานและตรวจรับงาน 
 

130,000 พื้นที่รับผิดชอบของต้าบลย้ัง
เมิน 

ส่วนโยธา         
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  



๒๐ 
 

 
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน อ าเภอสะเมงิ   จังหวัดเชยีงใหม่ 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
2.1  แนวทางการพัฒนา  :  พัฒนาด้านเศรษฐกจิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด้าเนินการ 

หน่วย
ด้าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
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. โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
และการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอ้าเภอสะเมิง 

1) ขออนุมัติด้าเนินการ 
2) ประสานกับอปท.อ.สะเมิงใน
การให้การสนับสนุนงบประมาณ 
3) ด้าเนินงานตามโครงการศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารและการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินอ้าเภอสะเมิง 
4) สรุปผลและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ 
5) ประเมินผลโครงการส้าหรับ
รวบรวมไว้เป็นข้อมูลเสนอ
ผู้บริหารต่อไป 

40,000 ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและ
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอ้าเภอ
สะเมิง 

ส้านักงาน 
ปลัด 

            



๒๑ 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน อ าเภอสะเมงิ   จังหวัดเชยีงใหม่ 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
2.1  แนวทางการพัฒนา  :  พัฒนาด้านเศรษฐกจิ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด้าเนินการ 

หน่วย
ด้าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
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. ค่าใช้จ่ายการด้าเนินงาน    ของ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ้าต้าบล
ย้ังเมิน 

1) ขออนุมัติเพื่อด้าเนินการ 
2) ประสานกับศูนย์บริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ้าต้าบลย้ังเมิน 
3) ด้าเนินการเบิกจ่ายเพื่ออุดหนุน
ให้ศูนย์บริการฯประจ้าต้าบล 
ย้ังเมิน4) สรุปผลและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ 
5) ประสานศูนย์บริการฯ เพื่อ
ประเมินผลโครงการส้าหรับ
รวบรวมไว้เป็นข้อมูลเสนอ
ผู้บริหารต่อไป 

20,000  ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ้า
ต้าบลย้ังเมิน 

ส้านักงาน 
ปลัด 

            



๒๒ 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน อ าเภอสะเมงิ   จังหวัดเชยีงใหม่ 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
2.1  แนวทางการพัฒนา  :  พัฒนาด้านเศรษฐกจิ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด้าเนินการ 

หน่วย
ด้าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. โครงการอบรมอาชีพเพาะเห็ดฟาง
เพื่อเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ 

1) ขออนุมัติเพื่อด้าเนินการ 
2) ประสานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
3) ด้าเนินการตามระเบียบพัสดุ 
4) สรุปผลและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ 

๓0,000  ส้านักงาน 
ปลัด 

       
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  



๒๓ 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน อ าเภอสะเมงิ   จังหวัดเชยีงใหม่ 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
2.2  แนวทางการพัฒนา  :  ดา้นการส่งเสริมความรู้และการศกึษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด้าเนินการ 

หน่วย
ด้าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
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. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
เด็ก 

1) ขออนุมัติเพื่อด้าเนินการ 
2) ประสานกับโรงเรียนในการให้
การสนับสนุนงบประมาณ 
3) ด้าเนินการเบิกจ่ายเพื่ออุดหนุน
ให้แก่ โรงเรียน  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน 
ตามภารกิจถ่ายโอน 
 4) สรุปผลและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ 
5) ประสานโรงเรียน เพื่อ
ประเมินผลโครงการส้าหรับ
รวบรวมไว้เป็นข้อมูลเสนอ
ผู้บริหารต่อไป 
 
 

2,356,000 อบต.ย้ังเมิน ส่วนการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            



๒๔ 
 

 
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 
องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน อ าเภอสะเมงิ   จังหวัดเชยีงใหม่ 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
2.2  แนวทางการพัฒนา  :  ดา้นการส่งเสริมความรู้และการศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด้าเนินการ 

หน่วย
ด้าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
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. จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)  1) ขออนุมัติเพื่อด้าเนินการ 
2) ประสานกับโรงเรียนในการขอ
จ้านวนนักเรียนและ
คณะกรรมการตรวจรับ 
3) ด้าเนินการจัดซื้อตามระเบียบ
พัสด ุ
4) ตรวจรับและส่งมอบให้แก่
โรงเรียน 
5) สรุปผลและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ 
 

1,293,250 อบต.ย้ังเมิน ส่วนการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 

1) ขออนุมัติเพื่อด้าเนินการ 
2) ประสานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
3) ด้าเนินการตามระเบียบพัสดุ 
4) สรุปผลและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ 

30,000 อบต.ย้ังเมิน ส่วนการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            



๒๕ 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน อ าเภอสะเมงิ   จังหวัดเชยีงใหม่ 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
2.2  แนวทางการพัฒนา  :  ดา้นการส่งเสริมความรู้และการศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด้าเนินการ 

หน่วย
ด้าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
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. โครงการสนับสนุนคชจ.การบริหาร
สถานศึกษา 

1) ขออนุมัติเพื่อด้าเนินการ 
2) ประสานกับโรงเรียนในการให้
การสนับสนุนงบประมาณ 
3) ด้าเนินการเบิกจ่ายเพื่ออุดหนุน
ให้แก่ โรงเรียน เพื่อจ่ายเป็น
ค่าอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน 
ตามภารกิจถ่ายโอน 
4) สรุปผลและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ 
5) ประสานโรงเรียน เพื่อ
ประเมินผลโครงการส้าหรับ
รวบรวมไว้เป็นข้อมูลเสนอ
ผู้บริหารต่อไป 

379,600 อบต.ย้ังเมิน ส่วนการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            



๒๖ 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน อ าเภอสะเมงิ   จังหวัดเชยีงใหม่ 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
2.2  แนวทางการพัฒนา  :  ดา้นการส่งเสริมความรู้และการศกึษา 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
2.3.  แนวทางการพัฒนา  :  ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณวีัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด้าเนินการ 

หน่วย
ด้าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
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. โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษา
ท้างานในช่วงปิดภาคเรียน 

1) ขออนุมัติเพื่อด้าเนินการ 
2) ประสานกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 
3) ด้าเนินการตามระเบียบพัสดุ 
4) สรุปผลและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ 

10,000 อบต.ย้ังเมิน ส่วนการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

ล้าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด้าเนินการ 

หน่วย
ด้าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
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. โครงการจัดงานวันสงกรานต ์ 1) ขออนุมัติเพื่อด้าเนินการ 
2) ประสานงาน 
3 ) ด้ า เ นิ น ก า ร เ บิ ก จ่ า ย เ ป็ น
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
4) สรุปผลและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ 
 

50,000 อบต.ย้ังเมิน ส่วนการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            



๒๗ 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน อ าเภอสะเมงิ   จังหวัดเชยีงใหม่ 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
2.3.  แนวทางการพัฒนา  :  ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณวีัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด้าเนินการ 

หน่วย
ด้าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
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. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต้าบลย้ังเมิน  1) ขออนุมัติเพื่อด้าเนินการ 
2) ประสานกับสภาวัฒนธรรม
ต้าบลย้ังเมินในการให้การ
สนับสนุนงบประมาณ 
3)ด้าเนินการเบิกจ่ายเพื่ออุดหนุน
ให้แก่ สภาวัฒนธรรมต้าบล  เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีต่าง ๆ 
4) สรุปผลและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ 
5) ประสานสภาวัฒนธรรมเพื่อ
ประเมินผลโครงการส้าหรับ
รวบรวมไว้เป็นข้อมูลเสนอ
ผู้บริหารต่อไป 

125,000 อบต.ย้ังเมิน ส่วนการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            



๒๘ 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน อ าเภอสะเมงิ   จังหวัดเชยีงใหม่ 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
2.3.  แนวทางการพัฒนา  :  ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณวีัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด้าเนินการ 

หน่วย
ด้าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 255/8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. โครงการจัดงานรัฐพิธีและส่งเสริม
วัฒนธรรม  ประเพณีท้องถ่ิน  
ประจ้าปีงบประมาณ 2558 

1) ขออนุมัติเพื่อด้าเนินการ 
2) ประสานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
3)ด้าเนินการตามระเบียบพัสดุ 
4) สรุปผลและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ 

10,000 อบต.ย้ังเมิน ส่วนการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

             

4. โครงการจัดงานประเพณีวัน
สงกรานต์อ้าเภอสะเมิง 

1) ขออนุมัติเพื่อด้าเนินการ 
2) ประสานกับที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอสะเมิงในการให้การ
สนับสนุนงบประมาณ 
3)ด้าเนินการเบิกจ่ายเพื่ออุดหนุน
ให้แก่ ที่ท้าการปกครองอ้าเภอสะ
เมิง  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  
4) สรุปผลและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ 
 

8,000 อบต.ย้ังเมิน ส่วนการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            



๒๙ 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน อ าเภอสะเมงิ   จังหวัดเชยีงใหม่ 
2. ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข                    2.4.  แนว
ทางการพัฒนา  :  ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนกจิกรรมทางศาสนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด้าเนินการ 

หน่วย
ด้าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
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. โครงการก่อสร้างศาลาคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที 7  บ้านกิ่วเสือ 

1) ขออนุมัติด้าเนินการก่อสร้าง 
2) ด้าเนินการตามระเบียบพัสดุ 
3) เริ่มด้าเนินการก่อสร้าง 
4) ส่งมอบงานและตรวจรับงาน 

97,000 บ้านกิ่วเสือ หมู่ที 7 
ต.ย้ังเมิน   

ส่วนโยธา             

2. โครงการวันส้าคัญทางศาสนา 1) ขออนุมัติเพื่อด้าเนินการ 
2) ประสานงาน 
3 ) ด้ า เ นิ น ก า ร เ บิ ก จ่ า ย เ ป็ น
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
4) สรุปผลและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ 
 

20,000 อบต.ย้ังเมิน ส่วนการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            



๓๐ 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2557 

องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน อ าเภอสะเมงิ   จังหวัดเชยีงใหม่ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยมีแนวทางการพัฒนาดังน้ี 
 3.1 แนวทางพัฒนาด้านการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
         

 
 
 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน อ าเภอสะเมงิ   จังหวัดเชยีงใหม่ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยมีแนวทางการพัฒนาดังน้ี 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด้าเนินการ 

หน่วย
ด้าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
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. ค่าสนับสนุนการด้าเนินงานของ
คณะกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรปา่
ไม้ต้าบล 

1) ขออนุมัติเพื่อด้าเนินการ 
2) ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3)ด้าเนินการกิจกรรมตามภารกิจ
ของคณะกรรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ต้าบลย้ังเมิน 
4) สรุปผลและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ 
5) ประสานคณะกรรมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมต้้าบลย้ัง
เมิน  เพื่อประเมินผลโครงการ
ส้าหรับรวบรวมไว้เป็นข้อมูลเสนอ
ผู้บริหารต่อไป 

15,480 พื้นที่ต้าบลย้ังเมิน ส้านักงาน 
ปลัด 

            

ล้าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / งบประมาณ สถานที่ด้าเนินการ หน่วย พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 



๓๑ 
 

3.4.   แนวทางการพัฒนา  :  พัฒนาด้านการส่งเสริมเกษตรชวีภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน อ าเภอสะเมงิ   จังหวัดเชยีงใหม ่

4. ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นคง  ปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน 
4.1   แนวทางการพัฒนา  :  พัฒนาด้านการเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ กิจกรรม (บาท) ด้าเนินการ 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 ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร 1) ขออนุมัติเพื่อด้าเนินการ 

2) ด้าเนินการตามระเบียบพัสดุ 
3) ตรวจรับพัสดุ 
4) รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
 

60,000 อบต.ย้ังเมิน ส้านักงาน 
ปลัด 

            

ล้าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด้าเนินการ 

หน่วย
ด้าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
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. อุดหนุน
คณะกรรมการพฒันา
สตรี ต้าบลย้ังเมิน 
ตามโครงการวันสตรี
สากล 

1) ขออนุมัติเพื่อด้าเนินการ 
2) ประสานกับประธานกลุ่มสตรีตา้บลย้ังเมิน 
3) ด้าเนินการเบิกจ่ายเพื่ออุดหนุนให้กลุ่มสตรี
ต้าบลย้ังเมินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
วันสตรสีากล ประจ้าปี 2554 

20,000 พื้นที่รับผิดชอบของต้าบลย้ัง
เมิน 

ส้านักงานปลัด             



๓๒ 
 

 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน อ าเภอสะเมงิ   จังหวัดเชยีงใหม ่

4. ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นคง  ปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน 
4.1   แนวทางการพัฒนา  :  พัฒนาด้านการเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 
 

4) สรุปผลและรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
5) ประสานประธานกลุ่มสตรีต้าบลย้ังเมิน 
เพื่อประเมินผลโครงการส้าหรับรวบรวมไว้เป็น
ข้อมูลเสนอผู้บริหารต่อไป 

2. โครงการอบรม
เสริมสร้าง
สัมพันธภาพ 
ที่ดีระหว่างสมาชิก 
ในครอบครัวส่งเสริม
พัฒนาสตร ี

1) ขออนุมัติเพื่อด้าเนินการ 
2) ประสานหมู่บ้านเพื่อแจ้งรายช่ือผู้สนใจเข้ารับ
การอบรม  
3)ประสานกับหน่วยงานภายอบรม 
4) ด้าเนินการฝึกอบรม 
5สรุปผลและรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
6)ด้าเนินการเบิกจ่าย 

20,000 พื้นที่รับผิดชอบของต้าบลย้ัง
เมิน 

ส้านักงานปลัด             

ล้าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด้าเนินการ 

หน่วย
ด้าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชน
และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร.) 

1) ขออนุมัติเพื่อด้าเนินการ 
2) ประสานงาน 
3 ) ด้ า เ นิ น ก า ร เ บิ ก จ่ า ย เ ป็ น
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
4) สรุปผลและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ 
 

30,000 อบต.ย้ังเมิน ส้านักปลัด             



๓๓ 
 

 
 
 
 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน อ าเภอสะเมงิ   จังหวัดเชยีงใหม่ 

4. ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นคง  ปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน 
4.2.  แนวทางการพัฒนา  :  พัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์ 
 

 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด้าเนินการ 

หน่วย
ด้าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
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. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 1) ขออนุมัติด้าเนินการ 
2) ประชุมผู้เกี่ยวข้อง 
3) ด้าเนินการตามระเบียบพัสดุ 
4) ด้าเนินการเบิกจ่ายให้แก่ผู้
ได้รับเบี้ยยังชีพให้ผู้ป่วยเอดส์ 
5) สรุปผลและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ 
 

48,000 อบต.ย้ังเมิน ส้านักงาน 
ปลัด 

            

2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและพิการ 1) ขออนุมัติด้าเนินการ 
2) ประชุมผู้เกี่ยวข้อง 
3) ด้าเนินการตามระเบียบพัสดุ 
4) ด้าเนินการเบิกจ่ายให้แก่ผู้
ได้รับเบี้ยยังชีพให้ผู้ป่วยเอดส์ 
5) สรุปผลและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ 
 

- 
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

อบต.ย้ังเมิน ส้านักงานปลัด             



๓๔ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน อ าเภอสะเมงิ   จังหวัดเชยีงใหม่ 

4. ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นคง  ปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน 
4.3.  แนวทางการพัฒนา  :  พัฒนาด้านสาธารณสุข 
 

 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน อ าเภอสะเมงิ   จังหวัดเชยีงใหม่ 

4. ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นคง  ปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน 
4.3.  แนวทางการพัฒนา  :  พัฒนาด้านสาธารณสุข 
 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด้าเนินการ 

หน่วย
ด้าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
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. ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

1) ขออนุมัติเพื่อด้าเนินการ 
2) ด้าเนินการตามระเบียบพัสดุ 
3) ตรวจรับพัสดุ 
4) รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
 

20,000 อบต.ย้ังเมิน ส้านักงาน 
ปลัด 

            

2. 
 
 
 

เงินสมทบระบบหลักประกัน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ิน 

1) ขออนุมัติเพื่อด้าเนินการ 
2) ประสานกับผู้ด้าเนินการ 
3) ด้าเนินการเบิกจ่ายเพื่ออุดหนุน 
4) สรุปผลและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ 
5) ประสานผู้ด้าเนินการ 
เพื่อประเมินผลโครงการส้าหรับ
รวบรวมไว้เป็นข้อมูลเสนอ
ผู้บริหารต่อไป 
 

63,900 ส้านักงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพในต้าบล
ย้ังเมิน 

ส้านักงาน 
ปลัด 

            

ล้าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด้าเนินการ 

หน่วย
ด้าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. อุดหนุนอสม. ตามโครงการ 1) ขออนุมัติเพื่อด้าเนินการ 105,000  7 หมู่บ้าน  ในต้าบลย้ัง ส้านักงาน             



๓๕ 
 

 
 
 
 

 
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน อ าเภอสะเมงิ   จังหวัดเชยีงใหม ่

4. ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นคง  ปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน 
4.4 การพัฒนาดา้นการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 
 

4. ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นคง  ปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน 
4.5.  แนวทางการพัฒนา  :  พัฒนาด้านนันทนาการและกีฬา 

บริการสาธารณสุขมูลฐาน (อส
ม.) 

2) ประสานกับอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)เป็น
ผู้ด้าเนินการเอง 
3)ด้าเนินการเบิกจ่ายเพื่ออุดหนุน
ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน 
4) สรุปผลและรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ 
5) ประสานอาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้าน เพื่อประเมินผลโครงการ
ส้าหรับรวบรวมไว้เป็นข้อมูลเสนอ
ผู้บริหารต่อไป 

เมิน ปลัด 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด้าเนินการ 

หน่วย
ด้าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
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.  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

1) ขออนุมัติเพื่อด้าเนินการ 
2) ประสานงาน 
3 ) ด้ า เ นิ น ก า ร เ บิ ก จ่ า ย เ ป็ น
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
4) สรุปผลและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ 

51,590 พื้นที่ในต้าบลย้ังเมิน ส้านักงาน 
ปลัด 

            

ล้าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ด้าเนินการ หน่วย
ด้าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 



๓๖ 
 

 
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน อ าเภอสะเมงิ   จังหวัดเชยีงใหม ่

4. ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นคง  ปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน 
4.5.  แนวทางการพัฒนา  :  พัฒนาด้านนันทนาการและกีฬา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. จัดซื้อวัสดุกีฬาไว้ประจ้าศูนย์และให้

หมู่บ้าน 
1) ขออนุมัติเพื่อด้าเนินการ 
2) ประสานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
3)ด้าเนินการตามระเบียบพัสดุ 
4) สรุปผลและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ 

30,000  ทุกหมู่บ้านใน อบต.ย้ังเมิน ส่วนการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

ล้าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด้าเนินการ 

หน่วย
ด้าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
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. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ประชาชนเพื่อเสริมสร้างความ
สามัคคีปรองดองสมานฉันท์ใน
หมู่บ้าน 

1) ขออนุมัติเพื่อด้าเนินการ 
2) ประสานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
3)ด้าเนินการตามระเบียบพัสดุ 
4) สรุปผลและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ 
 

128,000 อบต.ย้ังเมิน ส่วนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

            



๓๗ 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน อ าเภอสะเมงิ   จังหวัดเชยีงใหม ่

ยุทธศาสตร์ที่ 5การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ  ประสทิธิผล  โปร่งใส  และเป็นธรรม  โดยมีแนวทางการ 
พัฒนาดังน้ี 
     5.1 การพฒันาส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารการพฒันา 

 
 
5.2 การพัฒนาดา้นการส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของ อบต.และการบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

 
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน อ าเภอสะเมงิ   จังหวัดเชยีงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ  ประสทิธิผล  โปร่งใส  และเป็นธรรม  โดยมีแนวทางการ 
พัฒนาดังน้ี 
5.2 การพัฒนาดา้นการส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของ อบต.และการบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด้าเนินการ 

หน่วย
ด้าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
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.  โครงการประชาคมแผนพัฒนา
ท้องถ่ินปรับปรุงแผนชุมชน 

1) ขออนุมัติเพื่อด้าเนินการ 
2) ประสานงาน 
3 ) ด้ า เ นิ น ก า ร เ บิ ก จ่ า ย เ ป็ น
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
4) สรุปผลและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ 

20,000 ทุกหมู่บ้านในต้าบลย้ังเมิน ส้านักงาน 
ปลัด 

            

ล้าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด้าเนินการ 

หน่วย
ด้าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
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. ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการเลือกตั้ง 1) ขออนุมัติเพื่อด้าเนินการ 
2) ด้าเนินการตามระเบียบพัสดุ 
3)เริ่มด้าเนินการ 
4) สรุปผลและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ 

50,000 อบต.ย้ังเมิน ส้านักงาน 
ปลัด 

            

ล้าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ด้าเนินการ หน่วย
ด้าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 



๓๘ 
 

 

 
5.3การพฒันาบุคลากร(พนักงานส่วนต้าบล พนักงานจา้ง  สมาชิกสภาอบต.) 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน อ าเภอสะเมงิ   จังหวัดเชยีงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ  ประสทิธิผล  โปร่งใส  และเป็นธรรม  โดยมีแนวทางการ 
พัฒนาดังน้ี 
     5.3การพฒันาบุคลากร(พนักงานส่วนต้าบล พนักงานจา้ง  สมาชิกสภาอบต.) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ  ประสทิธิผล  โปร่งใส  และเป็นธรรม  โดยมีแนวทางการ 
พัฒนาดังน้ี          

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. ค่าใช้จ่ายตามโครงการท้องถ่ิน

เคลื่อนที่  
1) ขออนุมัติเพื่อด้าเนินการ 
2) ด้าเนินการตามระเบียบพัสดุ 
3)เริ่มด้าเนินการ 
4) สรุปผลและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ 

50,000 อบต.ย้ังเมิน ส้านักงาน 
ปลัด 

            

ล้าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด้าเนินการ 

หน่วย
ด้าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
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. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปใน
ราชอาณาจักร ของผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานส่วนต้าบล 

1) ขออนุมัติเพื่อด้าเนินการ 
2) ด้าเนินการตามระเบียบพัสดุ 
3) เริ่มด้าเนินการ 
4) สรุปผลและรายงานให้ 
ผู้บริหารทราบ 

201,000 อบต.ย้ังเมิน ส้านักงานปลัด 
ส่วนโยธา 
ส่วนการศึกษา 
ส่วนการคลัง 

 

            

ล้าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด้าเนินการ 

หน่วย
ด้าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
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. โครงการอบรมหลักสูตรการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

1) ขออนุมัติเพื่อด้าเนินการ 
2) ด้าเนินการตามระเบียบพัสดุ 
3) เริ่มด้าเนินการ 
4) สรุปผลและรายงานให้ 
ผู้บริหารทราบ 

15,000 อบต.ย้ังเมิน ส่วนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

            



๓๙ 
 

5.4   แนวทางการพัฒนา  :  พัฒนาด้านการจัดหาและปรบัปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานทีป่ฏิบัติงาน 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน อ าเภอสะเมงิ   จังหวัดเชยีงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ  ประสทิธิผล  โปร่งใส  และเป็นธรรม  โดยมีแนวทางการ 
พัฒนาดังน้ี 
5.4   แนวทางการพัฒนา  :  พัฒนาด้านการจัดหาและปรบัปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานทีป่ฏิบัติงาน 
 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด้าเนินการ 

หน่วย
ด้าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
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. การจัดซื้อครุภัณฑ์ส้านักงาน  
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ  ครุภัณฑ์
การเกษตร 

1) ขออนุมัติเพื่อด้าเนินการ 
2) ด้าเนินการตามระเบียบพัสดุ 
3) ส่งมอบและตรวจรับงาน 
4) สรุปผลและรายงานให้ 
ผู้บริหารทราบ 

488,740 
 

อบต.ย้ังเมิน ส้านักปลัด 
ส่วนโยธา 

 

            

ล้าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด้าเนินการ 

หน่วย
ด้าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
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. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง
และบ้ารุงรักษาครุภัณฑ์ 

1) ขออนุมัติเพื่อด้าเนินการ 
2) ด้าเนินการตามระเบียบพัสดุ 
3) ส่งมอบและตรวจรับงาน 
4) สรุปผลและรายงานให้ 
ผู้บริหารทราบ 

 428,000 อบต.ย้ังเมิน ส้านักปลัด 
ส่วนโยธา 

 

            

3. การจัดซื้อวัสดุส้านักงาน วัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ วัสดุงานบ้านงานครัว 
วัสดุก่อสร้าง วัสดุยาพาหนะและ
ขนส่ง วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุ
คอมพิวเตอร์และวัสดุอื่น 

1) ขออนุมัติเพื่อด้าเนินการ 
2) ด้าเนินการตามระเบียบพัสดุ 
3) ส่งมอบและตรวจรับงาน 
4) สรุปผลและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ 
 

1,297,200 
 

อบต.ย้ังเมิน ส้านักปลัด 
ส่วนโยธา 

ส่วนการคลัง 
ส่วนการศึกษา 

            

4. โครงการต่อเติมอาคาร 
บ้านพักพนกังานข้าราชการ  อบต.
ย้ังเมิน 

1) ขออนุมัติเพื่อด้าเนินการ 
2) ด้าเนินการตามระเบียบพัสดุ 
3) ส่งมอบและตรวจรับงาน 
4) สรุปผลและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ 

100,000 อบต.ย้ังเมิน ส่วนโยธา 
 

            



๔๐ 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน อ าเภอสะเมงิ   จังหวัดเชยีงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ  ประสทิธิผล  โปร่งใส  และเป็นธรรม  โดยมีแนวทางการ 
พัฒนาดังน้ี 
5.5 แนวทางการพฒันา  :  การพัฒนาดา้นรายได้ โดยการปรบัปรุงแหล่งรายได้ 

 

 
 
 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน อ าเภอสะเมงิ   จังหวัดเชยีงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ  ประสทิธิผล  โปร่งใส  และเป็นธรรม  โดยมีแนวทางการ 
พัฒนาดังน้ี 
5.6   แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาด้านการใหบ้ริการแกป่ระชาชน 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด้าเนินการ 

หน่วย
ด้าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
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. โครงการช้าระภาษีเคลื่อนที่ 1) ขออนุมัติเพื่อด้าเนินการ 
2) ด้าเนินการจัดเก็บภาษี 
นอกสถานที่ 
3) สรุปผลและรายงานให้ 
ผู้บริหารทราบ 
 

3,000 อบต.ย้ังเมิน ส่วนการคลัง             

2. จัดท้าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

1) ขออนุมัติเพื่อด้าเนินการ 
2) ด้าเนินการจัดท้าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 
3) สรุปผลและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ 

100,000 พื้นที่ต้าบลย้ังเมิน  ส่วนการคลัง             

ล้าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ด้าเนินการ หน่วย
ด้าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 



๔๑ 
 

 
5.7   แนวทางการพฒันา  :  พัฒนาด้านการบริหารงานทั่วไป 

 
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน อ าเภอสะเมงิ   จังหวัดเชยีงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ  ประสทิธิผล  โปร่งใส  และเป็นธรรม  โดยมีแนวทางการ 
พัฒนาดังน้ี 
5.7   แนวทางการพฒันา  :  พัฒนาด้านการบริหารงานทั่วไป 
 

 

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. รายจ่ายเพื่อบริการสนับสนุน

การศึกษาเอกสารวิชาการอ่ืน  การ
บอกรับวารสาร  หนังสือพิมพ์  ไว้
ประจ้าส้านักงานที่อ่านหนังสือพิมพ์
ประจ้าหมู่บ้าน  

1) ขออนุมัติเพื่อด้าเนินการ 
2) ด้าเนินการ 
3) สรุปผลและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ 

45,000 อบต.ย้ังเมิน ส้านักงานปลัด 
 

            

ล้าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด้าเนินการ 

หน่วย
ด้าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
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. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี
การ (ค่ารับรองต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล ค่าเลี้ยงรับรองประชุม
สภา อบต.และค่าใช้จ่าย งานรัฐพิธี
ต่างๆ 

1) ขออนุมัติเพื่อด้าเนินการ 
2) ด้าเนินการต้อนรับผู้ตรวจ
ราชการและผูม้าเย่ียมชม  
ทัศนศึกษาดูงาน 
3) ตรวจรับงานและเบิกจ่าย 
4) สรุปผลและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ 

80,000 อบต.ย้ังเมิน ส้านักงาน 
ปลัด 

 

            

ล้าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด้าเนินการ 

หน่วย
ด้าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
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. รายจ่ายเพื่อให้ได้มา 
ซึ่งบริการ 

1) ขออนุมัติเพื่อด้าเนินการ 
2) ด้าเนินการตามระเบียบพัสดุ 
3) ตรวจรับงานและเบิกจ่าย 
4) สรุปผลและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ 

299,000 อบต.ย้ังเมิน ส้านักงาน 
ปลัด 

 

            



๔๒ 
 

5.8   แนวทางการพฒันา  :  การพัฒนาระบบบริหารราชการ 
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน อ าเภอสะเมงิ   จังหวัดเชยีงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ  ประสทิธิผล  โปร่งใส  และเป็นธรรม  โดยมีแนวทางการ 
พัฒนาดังน้ี 
5.8   แนวทางการพฒันา  :  การพัฒนาระบบบริหารราชการ 

 
 
 

 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด้าเนินการ 

หน่วย
ด้าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
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.  จัดท้าแผนพัฒนา อบต. 1) ขออนุมัติเพื่อด้าเนินการ 
2) ด้าเนินการประชุม 
คณะกรรมการจัดท้าแผนฯ 
3) จัดท้าร่างแผนพัฒนา 
4) ประชุมคณะกรรมการ 
5) ขออนุมัติต่อสภา 
6) ประกาศให้ประชาชนทราบ 

20,000 อบต.ย้ังเมิน ส้านักงาน 
ปลัด 

 

            

ล้าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด้าเนินการ 

หน่วย
ด้าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
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.  จัดท้าแผนด้าเนินงาน 1) ขออนุมัติเพื่อด้าเนินการ 
2) ด้าเนินการประชุม
คณะกรรมการจัดท้าแผนฯ 
3) จัดท้าร่างแผนพัฒนา 
4) ประชุมคณะกรรมการ 
5) ขออนุมัติต่อนายกอบต. 
6) ประกาศให้ประชาชนทราบ 

 - อบต.ย้ังเมิน ส้านักงานปลัด 
 

            

3.  จัดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปี 2557 

1) ขออนุมัติเพื่อด้าเนินการ 
2) จัดท้าร่างแผนพัฒนา 
3) ขออนุมัติต่อสภา 
4) ประกาศให้ประชาชนทราบ 

 - อบต.ย้ังเมิน ส้านักงานปลัด 
 

            



๔๓ 
 

 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน อ าเภอสะเมงิ   จังหวัดเชยีงใหม่6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านอื่น ๆ 
6.1   แนวทางการพัฒนา  :  พัฒนาด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

 

6.3   แนวทางการพัฒนา  :   การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน อ าเภอสะเมงิ   จังหวัดเชยีงใหม่6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านอื่น ๆ 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด้าเนินการ 

หน่วย
ด้าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
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. ค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจ้าเป็น
เร่งด่วนการเกิดสาธารณภัยต่างๆ 

1) ขออนุมัติเพื่อด้าเนินการ 
2) ด้าเนินการ 
3) สรุปผลและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ 

400,000 อบต.ย้ังเมิน ส้านักงาน 
ปลัด 

 

            

2 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การด้าเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบแพทย์ฉุกเฉินท้องถ่ินให้แก่
ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงาน
ส่วนต้าบลและผู้น้าชุมชน 

1) ขออนุมัติเพื่อด้าเนินการ 
2) ด้าเนินการตามระเบียบพัสดุ 
3) ส่งมอบและตรวจรับงาน 
4) สรุปผลและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ 

20,000 อบต.ย้ังเมิน ส้านักงาน 
ปลัด 

 

            

ล้าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด้าเนินการ 

หน่วย
ด้าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
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. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ม่อนอังเกตุ  หมู่ 1 บ้านปางขุม 

1) ขออนุมัติเพื่อด้าเนินการ 
2) ด้าเนินการตามระเบียบพัสดุ 
3) ส่งมอบและตรวจรับงาน 
4) สรุปผลและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ 

100,000 ม่อนอังเกตุ  หมู่ 1 บ้านปาง
ขุม 

ส่วนโยธา             

ล้าดั
บที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ด้าเนินการ หน่วย
ด้าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 



๔๔ 
 

6.3   แนวทางการพัฒนา  :   การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 
 

 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน อ าเภอสะเมงิ   จังหวัดเชยีงใหม่6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านอื่น ๆ 
6.3   แนวทางการพัฒนา  :   การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 

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. โครงการร่วมกิจกรรมงาน สตรอเบอรี่

และของดีอ้าเภอ 
สะเมิง  

1) ขออนุมัติเพื่อด้าเนินการ 
2) ด้าเนินการตามระเบียบพัสดุ 
3) ส่งมอบและตรวจรับงาน 
4) สรุปผลและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ 

130,000 อบต.ย้ังเมิน ส่วนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

            

3. เงินอุดหนุนที่ท้าการปกครองอ้าเภอสะ
เมิงโครงการจัดงานสตรอเบอรี่และ
ของดีอ้าเภอ 
สะเมิง 

1) ขออนุมัติเพื่อด้าเนินการ 
2) ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3) ด้าเนินการ 
4) สรุปผลและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ 
 

50,000 อบต.ย้ังเมิน ส่วนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

            

4. เงินอุดหนุนที่ท้าการปกครองอ้าเภอสะ
เมิงโครงการจัดกิจกรรมสนับสนุนงาน
มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัด
เชียงใหม่ครั้งที่ 39 

1) ขออนุมัติเพื่อด้าเนินการ 
2) ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3) ด้าเนินการ 
4) สรุปผลและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ 

8,000               

ล้าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด้าเนินการ 

หน่วย
ด้าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
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. อุดหนุนที่ท้าการปกครอง  จังหวัด
เชียงใหม่โครงการจัดงานมหกรรม
ไม้ดอกไม้ประดบัจังหวัดเชียงใหม่

1) ขออนุมัติเพื่อด้าเนินการ 
2) ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3) ด้าเนินการ 

2,000  ส่วนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            



๔๕ 
 

 
 
 

ครั้งที่ 39 4) สรุปผลและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ 
 

 

6. อุดหนุนส้านักงานพัฒนาชุมชน  
จังหวัดเชียงใหม่  โครงหารจัด
กิจกรรมในงานฤดูหนาวและกาชาด
จังหวัดเชียงใหม่ 

1) ขออนุมัติเพื่อด้าเนินการ 
2) ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3) ด้าเนินการ 
4) สรุปผลและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ 
 

4,000  ส่วนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

            


