
 
 
 
 

ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นตา้บลศรคี  า้ 
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดา้เนนิงาน ประจา้ปงีบประมาณ พ.ศ.256๔ 

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

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 254๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  3) ข้อ ๒๗ ก้าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท้าแผนการด้าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 
งบ ประมาณรายจ่าย เพิ่ ม เติ ม งบประมาณจาก เงินส ะสม หรือ ได้ รับ แจ้งแผนงานและโครงก าร  
จากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด้าเนินการในพื นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั น  

    อาศัยอ้านาจตามความนัย ข้อ ๒๖ (๒) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย 
การจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 และมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า เมื่อวันที่ 2๙ ตุลาคม 
256๓ นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า จึงประกาศให้ใช้แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า เพื่อเป็นแนวทางในการด้าเนินงานและปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี  
 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ   ณ   วันที่  ๒๙  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.256๓ 
 
 
                 ธนพร  วังเมือง 
                        (นางธนพร  วังเมือง) 

                         นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

แผนการด าเนนิงาน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
 
 
 
 

ของ 
 

 
 

องค์การบริหารสว่นต าบลศรคี  า 
อ าเภอแมจ่นั   จังหวดัเชยีงราย 

 
 

 
 
 
 

 
งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีค  า 



ค าน า 
   ดว้ยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลศรีค  า มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาต าบลศรีค  า ให้มี
ความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้ าน ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตามระเบีย บ  
กฎหมายก าหนดไวเพื่อบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแกประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลศรีค  า  จึงไดจัดท า
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามข้อ 26 และข้อ 27 แหงระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   

   แผนการด าเนินงาน เปนเอกสารที่รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะด าเนินการ
จริงทั งหมด ในพื นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละปงบประมาณ เพื่อใหทราบถึงกิจกรรมพัฒนา
ในพื นที่ ดังนั น จึงมีความจ าเปนอยางยิ่งในการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2563 
เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีค  า  อยางมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการจัดท าแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2561   

   ผู้บ ริหารองค์การบริหารส่วนต าบลศรีค  า  มีความตั งใจจริงที่จะปฏิบัติหนาที่พัฒนา 
ทองถิ่นให้ส าเร็จ ตามที่ไดแถลงนโยบายตอประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศรีค  า ใหอยูดีมีสุข 
โดยใชทรัพยากรที่มีอยางจ ากัด ใหเกิดประโยชนและความคุมคาสูงสุด เพื่อแกไขปญหาของทองถิ่น 
รายละเอียดปรากฏในเอกสารแผนการด าเนินงาน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี  

 
 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีค  า 
อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย 
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ส่วนที ่1 
บทน า 

 
1.1 บทน า 
  แผนการด าเนินงาน ที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   
เป็นแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั งหมด ในพื นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปีงบประมาณ นั น 
 

1.2 ว ัตถปุระสงคข์องแผนการด  าเนนิงาน 
  1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั งหมดในพื นที่   
   2. เพื่อเปนแนวทางการด าเนินงานใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ น  
   3. เพื่อเปนการประสานและบูรณาการการท างานกับหนวยงานตางๆ ที่ด าเนินงานใน
พื นที่  
   4. เพื่อความสะดวกในการติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการ ที่ไดด าเนินงานใน
พื นที่ 
 

1.3 ข ั นตอนในการจดัท  าแผนการด  าเนนิงาน 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ได้ก าหนดให้การจัดท าแผนการด าเนินงาน
ตามระเบียบนี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั นตอนด าเนินการ ดังนี  
  (1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่ด าเนินการในพื นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บ ริหาร
ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั งนี ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปดิประกาศไว้อยา่งน้อยสามสิบวัน 
   

  แผนการด าเนินงานให้ จัดท าแล้วเสร็จภายในสามสิ บวันนับ แต่วันที่ป ระกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นที่ต้อง
ด าเนินการในพื นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั น    
  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น  
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แผนภมูขิ ั นตอนการจดัทา้แผนการดา้เนนิงาน 
 

 

คณะกรรมการสนับสนุนการ รวบรวมโครงการ/กจิกรรม 
จัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ จัดท ้าร่างแผนดา้เนนิการ 
จัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ เสนอรา่งแผนดา้เนินการ  
จัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนดา้เนนิการ 
 
 
  เสนอรา่งตอ่ผ ูบ้รหิารทอ้งถ ิน่  
 
 
ผู้บริหารท้องถิ่น            ผ ู้บรหิารทอ้งถ ิน่ใหค้วามเหน็ชอบ  
 
                           ประกาศใช ้ 
 
 

แนวทางในการจัดท  าแผนการด  าเนนิงาน 
  แผนการด าเนินงานเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั งยังเป็นเคร่ืองมือในการติดตามการ
ด าเนินงานและการประเมินผล ดังนั นแผนการด าเนินงาน จึงมีแนวทางในการจัดท าดังนี  
  1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ (Action 
Plan) 
  2. จัดท าหลังจากที่ได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
  3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึง
การด าเนินการจริง  
  4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนราชการที่ จะเข้ามาด าเนินการในพื นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1.4 ประโยชนข์องแผนการด  าเนินงาน 
   1. ท าให้ทราบรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั งหมดในพื นที่  
   2. ท าใหเกิดแนวทางการด าเนินงานใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ น 
     3. ท าใหเกิดการประสานและบูรณาการการท างานกับหนวยงานตางๆ ที่ด าเนินงาน 
ในพื นที่  
   4. ท าใหเกิดความสะดวกในการติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการ ที่ได
ด าเนินงานในพื นที่ 
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ส่วนที ่2 
2.1 บัญชีสรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
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บ ัญชสีรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด  าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต  าบลศรคี   า  อ  าเภอแมจ่นั  จังหวดัเชยีงราย 
 

ย ุทธศาสตร/์แผนงาน 
จ านวนโครงการ
ที่ด าเนนิการ 

คิดเปน็ร ้อยละ
ของโครงการ

ทั งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเปน็ร ้อยละของ  
งบประมาณ

ทั งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

1. ย ุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน 
     1.1 แผนงานเคหะชุมชน 

 
13 

 
81.25 

 
2,500,000 

 
75.75 

 
กองช่าง 

     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 18.75 800,000 24.25 กองช่าง 
รวม 26 100 3,300,000 100  

2. ย ุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคมและสง่เสริมคณุภาพชวีติ 
     2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
4 

 
33.33 

 
95,000 

 
0.71 

 
ส านักปลัด 

     2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 8.34 700,000 5.25 กองการศึกษาฯ 
     2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 4 33.33 500,000 3.75 กองการศึกษาฯ 
     2.4 แผนงานงบกลาง 3 25 12,028,800 90.29 ส านักปลัด 

รวม 12 100 13,323,800 100  
3. ย ุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการจดัระเบยีบชมุชนสงัคมและความ
สงบเรยีบรอ้ย 
     3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 

7 

 
 

53.85 

 
 

304,000 

 
 

69.72 

 
 

ส านักปลัด 
     3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 46.15 132,000 30.28 ส านักปลัด 

รวม 13 100 436,000 100  
 
 
 
 
 

แบบ  ผด. 01 
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บ ัญชสีรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด  าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต  าบลศรคี   า  อ  าเภอแมจ่นั  จังหวดัเชยีงราย 
 

ย ุทธศาสตร/์แผนงาน 
จ านวนโครงการ
ที่ด าเนนิการ 

คิดเปน็ร ้อยละ
ของโครงการ

ทั งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเปน็ร ้อยละของ  
งบประมาณ

ทั งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

4. ย ุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการวางแผนการสง่เสริมการลงทนุ
พาณิชยกรรมและการทอ่งเท ีย่ว 
     4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
 

1 

 
 

100 

 
 

20,000 

 
 

100 

 
 

ส านักปลัด 
รวม 1 100 20,000 100  

5. ย ุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการบรหิารจัดการและอนุรกัษ ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละส ิง่แวดลอ้ม 
     5.1 แผนงานการเกษตร 

 
 

1 

 
 

100 

 
 

10,000 

 
 

100 

 
 

ส านักปลัด 
รวม 1 100 10,000 100  

6.ย ุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษาศาสนาและวฒันธรรม 
     6.1 แผนงานการศึกษา 

 
20 

 
71.49 

 
4,221,907 

 
94.11 

 
กองการศึกษาฯ 

     6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 8 28.57 2,640,000 5.89 กองการศึกษาฯ 
รวม 28 100 4,485,907 100  

7.ย ุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสาธารณสขุ 
     7.1 แผนงานสาธารณสุข 

 
15 

 
93.75 

 
337,000 

 
77.12 

ส านักปลัด 
ทุกหมู่บ้านในต าบลศรคี  า 

     7.2 แผนงานงบกลาง 1 6.25 100,000 22.88 ส านักปลัด 
รวม 16 100 437,000 100  
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บ ัญชสีรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด  าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต  าบลศรคี   า  อ  าเภอแมจ่นั  จังหวดัเชยีงราย 
 

ย ุทธศาสตร/์แผนงาน 
จ านวนโครงการ
ที่ด าเนนิการ 

คิดเปน็ร ้อยละ
ของโครงการ

ทั งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเปน็ร ้อยละของ  
งบประมาณ

ทั งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

8.ย ุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืงและการบรหิาร 
     8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
9 

 
50 

 
506,000 

 
22.84 

 
ส านักปลัด 

     8.2 แผนงานการศึกษา 2 11.11 400,000 18.06 กองการศึกษาฯ 
     8.3 แผนงานเคหะชุมชน 2 11.11 660,000 29.80 กองช่าง 
     8.4 แผนงานงบกลาง 5 27.78 649,000 29.30 ทุกส่วนราชการ 

รวม 18 100 2,215,000 100  
รวมท ั งส ิ น 105 100 24,227,707 100  

 
          หมายเหต ุ:    จ านวนโครงการพฒันาท ั งหมดท ีป่รากฏในแผนการด  าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564   จ านวน      105     โครงการ 
                   จ านวนงบประมาณท ั งหมดท ีป่รากฏในแผนการด  าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564        จ านวน      24,227,707     บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด. 01 

-7- 



 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่2 
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  

  (แบบ ผด.02) (แบบ ผด.02/1) 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
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บ ัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด  าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต  าบลศรคี   า  อ  าเภอแมจ่นั  จังหวดัเชยีงราย 
ย ุทธศาสตรท์ ี ่  1   ย ุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื นฐาน 
1.1 แผนงานเคหะชมุชน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกดิขึ นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการปรับปรุงระบบ
เสียงตามสายของ
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 2 บ้านป่ายาง 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 45)  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบ
เสียงตามสายของหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2  
บ้านป่ายาง  
ตามแบบท่ี อบต.ศรีค  า ก าหนด  

50,000 หมู่ที่ 2  
บ้านป่ายาง 

กองช่าง             

2 โครงการปรับปรุงระบบ
เสียงตามสายของ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 3  
บ้านแม่ค าหลักเจ็ด 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 45)  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบ
เสียงตามสายของหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3  
บ้านแม่ค าหลักเจ็ด  
ตามแบบท่ี อบต.ศรีค  า ก าหนด  

30,000 หมู่ที่ 3  
บ้าน 
แม่ค า 

หลักเจ็ด 

กองช่าง             

3 โครงการปรับปรุงระบบ
เสียงตามสายของ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 4  
บ้านสันสลีหลวง 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 46)  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบ
เสียงตามสายของหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4  
บ้านสันสลีหลวง  
ตามแบบท่ี อบต.ศรีค  า ก าหนด  

50,000 หมู่ที่ 3  
บ้าน 

สันสลีหลวง 

กองช่าง             

4 โครงการจัดซื อเคร่ือง
เสียงหอประชุมประจ า
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 8  
บ้านแม่สลองนอก 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 46)  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเคร่ืองเสียง
หอประชุมประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8  
บ้านแม่สลองนอก 
ตามแบบท่ี อบต.ศรีค  า ก าหนด  

50,000 หมู่ที่ 8  
บ้าน 

แม่สลอง
นอก 

กองช่าง             

 

แบบ ผด. 02 
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บ ัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด  าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต  าบลศรคี   า  อ  าเภอแมจ่นั  จังหวดัเชยีงราย 
ย ุทธศาสตรท์ ี ่  1   ย ุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื นฐาน 
1.1 แผนงานเคหะชมุชน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการก่อสร้างรั ว
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 1 บ้านเหมืองกลาง 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 47)  

- ก่อสร้างรั วคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาด ยาว 260 เมตร 
ก่อสร้างตามแบบท่ี อบต.ศรีค  า
ก าหนด  
พร้อมติดตั งป้ายโครงการฯ  
จ านวน 1 ป้าย 

300,000 หมู่ท่ี 1 
บ้าน 

เหมืองกลาง 

กองช่าง             

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 2 บ้านป่ายาง 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 47) 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 95.00 เมตร  
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมี 
พื นท่ีเทคอนกรีตรวม ไม่น้อยกว่า 
475 ตารางเมตร  ตามแบบท่ี  
อบต.ศรีค  า ก าหนด  
พร้อมติดตั งป้ายโครงการฯ  
จ านวน 1 ป้าย 

250,000 หมู่ท่ี 2 
บ้านป่ายาง 

กองช่าง             

 
 
 
 
 

 

แบบ ผด. 02 
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บ ัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด  าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต  าบลศรคี   า  อ  าเภอแมจ่นั  จังหวดัเชยีงราย 
ย ุทธศาสตรท์ ี ่  1   ย ุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื นฐาน 
1.1 แผนงานเคหะชมุชน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(เททับถนนเดิม) หมู่ท่ี 3 
บ้านแม่ค าหลักเจ็ด 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 47)  

-  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (เททับถนนเดิม) 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 166 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีพื นท่ี 
เทคอนกรีต รวมไม่น้อยกว่า 664  
 ตารางเมตร ตามแบบท่ี อบต.ศรีค  า
ก าหนด 
พร้อมติดตั งป้ายโครงการฯ  
จ านวน 1 ป้าย 

270,000 หมู่ท่ี 3 
บ้าน 

แม่ค าหลัก
เจ็ด 

กองช่าง             

8 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน  าคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด 
หมู่ท่ี 6 บ้านสันนายาว 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 48) 
 

- ก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด  
ซอย 9 ขนาดกว้างภายในราง 
0.30 เมตร ยาว 127 เมตร  
ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร  ก่อสร้าง 
ตามแบบท่ี อบต.ศรีค  าก าหนด 
พร้อมติดตั งป้ายโครงการฯ 
จ านวน 1 ป้าย 

300,000 หมู่ท่ี 6 
บ้าน 

สันนายาว 

กองช่าง             

 
 
 

แบบ ผด. 02 
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บ ัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด  าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต  าบลศรคี   า  อ  าเภอแมจ่นั  จังหวดัเชยีงราย  
ย ุทธศาสตรท์ ี ่  1   ย ุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื นฐาน 
1.1 แผนงานเคหะชมุชน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการก่อสร้าง 
ท่อลอดเหล่ียม ซอย 18  
หมู่ท่ี 7 บ้านเวียงสา 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 48)  

- ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 
ซอย 18 หมู่ท่ี 7 บ้านเวียงสา  
จ านวน 2 ช่อง กว้างช่องละ 
1.80 เมตร ยาว 5.00 เมตร    
ก่อสร้างตามแบบท่ี อบต.ศรีค  า
ก าหนด พร้อมติดตั งป้าย
โครงการฯ จ านวน 1 ป้าย 

300,000 หมู่ท่ี 7 
บ้าน 

เวียงสา 

กองช่าง             

10 โครงการก่อสร้างระบบ
น  าประปาหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 9 บ้านแสนสุข  
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 48) 

- ก่อสร้างระบบน  าประปา
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 บ้านแสนสุข  
ขุดเจาะบ่อบาดาล  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6"  
ความลึกไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร  
หรือปริมาณน  าไม่น้อยกว่า 5  
ลบ.ม./ซม.  ก่อสร้างตามแบบ
ท่ี อบต.ศรีค  าก าหนด พร้อมติดตั ง
ป้ายโครงการฯ จ านวน 1 ป้าย 

300,000 หมู่ท่ี 9 
บ้าน 

แสนสุข 

กองช่าง             

 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
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บ ัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด  าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต  าบลศรคี   า  อ  าเภอแมจ่นั  จังหวดัเชยีงราย 
ย ุทธศาสตรท์ ี ่  1   ย ุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื นฐาน 
1.1 แผนงานเคหะชมุชน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอย 2  หมู่ท่ี 10  
บ้านศรีค  า         
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 49) 
 

- ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอย 2 หมู่ท่ี 10  
บ้านศรีค  า  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 320.00 เมตร หรือมีพื นท่ี 
ไม่น้อยกว่า 8400.00 ตร.ม. 
ก่อสร้างตามแบบท่ี อบต.ศรีค  า
ก าหนด พร้อมติดตั งป้ายโครงการฯ 
จ านวน 1 ป้าย 

300,000 หมู่ท่ี 10 
บ้านศรีค  า 

กองช่าง             

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยกลางหมู่บ้านเช่ือม
บ้านบน  
หมู่ท่ี 11 บ้านรุ่งเจริญ 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 49) 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยกลางหมู่บ้านเช่ือม 
บ้านบน ต่อจากถนนเดิม  
หมู่ท่ี 11 บ้านรุ่งเจริญ  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 92.00 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร หรือมีพื นท่ี 
เทคอนกรีต รวมไม่น้อยกว่า 368  
ตารางเมตร  ก่อสร้างตามแบบ
ท่ี อบต.ศรีค  าก าหนด พร้อมติดตั ง
ป้ายโครงการฯ จ านวน 1 ป้าย 

197,000 หมู่ท่ี 11 
บ้าน 

รุ่งเจริญ 

กองช่าง             

 
 

แบบ ผด. 02 

-13- 



บ ัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด  าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต  าบลศรคี   า  อ  าเภอแมจ่นั  จังหวดัเชยีงราย 
ย ุทธศาสตรท์ ี ่  1   ย ุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื นฐาน 
1.1 แผนงานเคหะชมุชน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยกลางหมู่บ้าน   
หมู่ท่ี 11 บ้านรุ่งเจริญ 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 49) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยกลางหมู่บ้าน   
หมู่ท่ี 11 บ้านรุ่งเจริญ  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 47.50 เมตร  
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ี 
เทคอนกรีต รวมไม่น้อยกว่า  
190 ตารางเมตรก่อสร้างตามแบบท่ี 
อบต.ศรีค  าก าหนด พร้อมติดตั งป้าย
โครงการฯ จ านวน 1 ป้าย 
 

103,000 หมู่ท่ี 11 
บ้าน 

รุ่งเจริญ 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 

-14- 



บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด  าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต  าบลศรคี   า  อ  าเภอแมจ่นั  จังหวดัเชยีงราย  
ย ุทธศาสตรท์ ี ่  1   ย ุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื นฐาน 
1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการก่อสร้าง 
โครงหลังคาเหล็ก 
เมทัลชีท (โดม) หน้าเมรุ
ในฌาปนสถานประจ า
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 4 บ้านสันสลีหลวง   
  (ข้อบัญญัติฯ หน้า 57) 

- ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กเมทัล
ชีท (โดม) หน้าเมรุในฌาปนสถาน
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 บ้านสันสลี
หลวง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 12.00 เมตร สูง 12.00 เมตร  
หรือมีพื นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
60 ตารางเมตร  ก่อสร้างตามแบบ
ท่ี อบต.ศรีค  าก าหนด พร้อมติดตั ง
ป้ายโครงการฯ จ านวน 1 ป้าย 

250,000 หมู่ท่ี 4 
บ้าน 

สันสลีหลวง 
 

กองช่าง             

2 ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ใน 
ฌาปนสถาน หมู่ท่ี 5  
บ้านกล้วย 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 58) 

 
 

- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ใน 
ฌาปนสถาน หมู่ท่ี 5  
บ้านกล้วย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 18.00 เมตร  
สูง 5.00 เมตร หรือมีพื นท่ีก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 108 ตารางเมตร  
ก่อสร้างตามแบบท่ี อบต.ศรีค  า
ก าหนด พร้อมติดตั งป้ายโครงการฯ 

จ านวน 1 ป้าย 

300,000 หมู่ท่ี 5 
บ้านกล้วย 

 

กองช่าง             

 
 
 

แบบ ผด. 02 

-15- 



บ ัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด  าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต  าบลศรคี   า  อ  าเภอแมจ่นั  จังหวดัเชยีงราย  
ย ุทธศาสตรท์ ี ่  1   ย ุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื นฐาน 
1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ประจ า
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 8   
บ้านแม่สลองนอก  
  (ข้อบัญญัติฯ หน้า 58) 

- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
ประจ าหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 8 บ้านแม่สลองนอก  
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 12.00 เมตร สูง 3.50 เมตร  
หรือมีพื นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า  
72 ตารางเมตร  ตามแบบท่ี อบต.
ศรีค  าก าหนด พร้อมติดตั งป้าย
โครงการฯ จ านวน 1 ป้าย 

250,000 หมู่ท่ี 8 
บ้าน 

แม่สลองนอก 
 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-16- 

แบบ ผด. 02 



บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด  าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต  าบลศรคี   า  อ  าเภอแมจ่นั  จังหวดัเชยีงราย  
ย ุทธศาสตรท์ ี ่  2   ย ุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคมและสง่เสรมิคณุภาพชวีติ 
2.1 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 อุดหนนุก่ิงกาชาดอ าเภอ
แม่จัน โครงการ
สนับสนุนภารกิจ 
ก่ิงกาชาดอ าเภอแม่จัน 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 38) 

- จ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนิน
โครงการสนับสนุนภารกิจ 
ก่ิงกาชาดอ าเภอแม่จัน 

15,000 อ าเภอ 
แม่จัน 

ก่ิงกาชาด
อ าเภอแม่จัน 

 

            

2 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลศรีค  า 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 39) 

- จัดโครงการช่วยเหลือประชาชนฯ 
- จ่ายเป็นด าเนินโครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีค  า 
 

10,000 ต าบลศรีค  า ส านักงานปลัด 
 
 

            

3 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุต าบลศรีค  า 
 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 52) 

- จัดโครงการส่งเสริมอาชีพฯ 
- จ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต าบลศรีค  า 
 

60,000 ต าบลศรีค  า ส านักงานปลัด             

4 โครงการจัดการขยะและ
คัดแยกขยะอันตรายจาก
ชุมชน 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 52) 

- จัดโครงการจัดการขยะฯ 
- จ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการจัดการ
ขยะและคัดแยกขยะอันตราย 
จากชุมชน 

10,000 ต าบลศรีค  า ส านักงานปลัด             

 
 
 

แบบ ผด. 02 

-17- 



บ ัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด  าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต  าบลศรคี   า  อ  าเภอแมจ่นั  จังหวดัเชยีงราย  
ย ุทธศาสตรท์ ี ่  2   ย ุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคมและสง่เสรมิคณุภาพชวีติ 
2.2 แผนงานสงัคมสงเคราะห ์

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึง
บริการ 
 (ข้อบัญญัติฯ หน้า 38) 
 

- จ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึง
บริการ เช่น จ้างเหมาบริการรถ
รับส่งนักเรียน เป็นต้น 

700,000 ต าบลศรีค  า กอง
การศึกษาฯ 

 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 

-18- 



บ ัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด  าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต  าบลศรคี   า  อ  าเภอแมจ่นั  จังหวดัเชยีงราย  
ย ุทธศาสตรท์ ี ่  2   ย ุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคมและสง่เสรมิคณุภาพชวีติ 
2.3 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการจัดการแข่ง ขัน
กีฬาต้านภัยยาเสพติด
ต าบลศรีค  า 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 53) 

- จัดการแข่งขันกีฬาฯ 
- ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬาต้านภัย 
ยาเสพติดต าบลศรีค  า ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

200,000 ต าบลศรีค  า กอง
การศึกษาฯ 

 

            

2 โครงการจัดการแข่ง ขัน
ฟุตบอล “ศรีค  า ลีก” 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 53) 

- จัดการแข่งขันฟุตบอลฯ 
- ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
จัดการแข่งขันฟุตบอล “ศรีค  า ลีก”  

170,000 ต าบลศรีค  า กอง
การศึกษาฯ 

 

            

3 โครงการจัดการแข่ง ขัน
กีฬาผู้สูงอายุต าบลศรีค  า 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 53) 

- จัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุฯ 
- ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ 
ต าบลศรีค  า 

100,000 ต าบลศรีค  า กอง
การศึกษาฯ 

 

            

4 โครงการจัดส่งนักกีฬ า
เข้าร่วมท าการแข่งขัน
กีฬาต่างๆ 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 53) 

- ใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
ท าการแข่งขันกีฬาต่างๆ ทั งภายใน
ต าบลและภายนอกต าบล 
เช่น โครงการกีฬานักเรียน 
กลุ่มโรงเรียน อปท.เชียงรายโซน
เหนือ กีฬาชมรม อปท.  
ฟุตบอลจันจว้าคัพ ฟุตบอลอ าเภอ
แม่จนัคัพ ฟุตบอลไทคัพ   
ฯลฯ 

30,000 ต าบลศรีค  า 
 

กอง
การศึกษาฯ 

 

            

แบบ ผด. 02 

-19- 



บ ัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด  าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต  าบลศรคี   า  อ  าเภอแมจ่นั  จังหวดัเชยีงราย  
ย ุทธศาสตรท์ ี ่  2   ย ุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคมและสง่เสรมิคณุภาพชวีติ 
2.4 แผนงานงบกลาง 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 เบี ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 59) 

 

- เพ่ือเป็นค่าเบี ยยังชพีผู้สูงอายุ 9,448,800 ต าบลศรีค  า ส านักงานปลัด             

2 
 

เบี ยยังชีพคนพิการ 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 59) 

 

- เพ่ือเป็นค่าเบี ยยังชพีคนพิการ 2,220,000 ต าบลศรีค  า ส านักงานปลัด             

3 เบี ยยงัชพีผู้ป่วยเอดส ์
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 59) 

 

- เพ่ือเป็นค่าเบี ยยังชพีผู้ปว่ยเอดส์ 360,000 ต าบลศรีค  า ส านักงานปลัด             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 

-20- 



บ ัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด  าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต  าบลศรคี   า  อ  าเภอแมจ่นั  จังหวดัเชยีงราย 
ย ุทธศาสตรท์ ี ่  3   ย ุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการจดัระเบยีบชมุชนสงัคมและความสงบเรยีบรอ้ย  
3.1 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พื นท่ี 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 50) 

- จัดโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื นท่ี 
- จ่ายเป็นด าเนินโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื นท่ี 
เช่น ค่าเอกสาร วัสดุอุปกรณ์  
ค่าป้ายไวนิล ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ฯลฯ 

40,000 ต าบลศรีค  า 
หรือ 
ตามท่ี
ก าหนด 

ส านักงานปลัด             

2 โครงการฝึกอบรมการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชนในพื นท่ี 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 51) 

- จัดฝึกอบรมการประกอบอาชีพ
ของประชาชนในพื นท่ี 
- จ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมการประกอบอาชีพของ
ประชาชนในพื นท่ี 

60,000 ต าบลศรีค  า 
 

ส านักงานปลัด             

3 โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานกลุ่ม
แกนน าหมู่บ้านเพ่ือ
ส่งเสริมการคัดแยกขยะ
ในครัวเรือน 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 51) 

- ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานฯ 
- เพ่ือจ่ายเป็นด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุ่ม
แกนน าหมู่บ้านเพ่ือส่งเสริมการ 
คัดแยกขยะในครัวเรือน  

20,000 สถานท่ี 
ตามท่ี
ก าหนด 

ส านักงานปลัด             

 
 
 

แบบ ผด. 02 

-21- 



บ ัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด  าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต  าบลศรคี   า  อ  าเภอแมจ่นั  จังหวดัเชยีงราย 
ย ุทธศาสตรท์ ี ่  3   ย ุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการจดัระเบยีบชมุชนสงัคมและความสงบเรยีบรอ้ย  
3.1 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานกลุ่ม
ผู้น าชุมชนเพ่ือน าความรู้
มาพัฒนาท้องถ่ิน 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 51) 

- จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานฯ 
- จ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุ่ม
ผู้น าชุมชนเพ่ือน าความรู้มาพัฒนา
ท้องถ่ิน 

100,000 ต าบลศรีค  า 
หรือ 
ตามท่ี
ก าหนด 

ส านักงานปลัด             

5 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 51) 

- จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ 
- จ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 

60,000 ต าบลศรีค  า 
หรือ 
ตามท่ี
ก าหนด 

ส านักงานปลัด             

6 อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอแม่จัน 
โครงการจัดท า
แผนพัฒนาหมู่บ้านให้แก่
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
(กม.) 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 52) 

- อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ
แม่จัน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านให้แก่
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 

8,000 ต าบลศรีค  า ส านักงานปลัด             

 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 

-22- 



บ ัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด  าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต  าบลศรคี   า  อ  าเภอแมจ่นั  จังหวดัเชยีงราย 
ย ุทธศาสตรท์ ี ่  3   ย ุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการจดัระเบยีบชมุชนสงัคมและความสงบเรยีบรอ้ย  
3.1 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 อุดหนุนคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีอ าเภอแม่จัน 
โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมในการพัฒนา
บทบาทและพัฒนา
ศักยภาพสตรีและ
เครือข่ายสตรีอ าเภอ 
แม่จัน 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 53) 

- อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี
อ าเภอแม่จัน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมในการพัฒนาบทบาทและ
พัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่าย
สตรีอ าเภอแม่จัน 
 
 

16,000 อ าเภอ 
แม่จัน 

ส านักงานปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 

-23- 



บ ัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด  าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต  าบลศรคี   า  อ  าเภอแมจ่นั  จังหวดัเชยีงราย  
ย ุทธศาสตรท์ ี ่  3   ย ุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการจดัระเบยีบชมุชนสงัคมและความสงบเรยีบรอ้ย  
3.2 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการตั งจุดบริการเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ป้องกันบรรเทา สาธารณ
ภัยและลดอุบัตเิหตบุน
ท้องถนนเนื่องในเทศกาล
ปีใหม่     
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 16) 

- ตั งจุดบริการเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ
การป้องกันบรรเทา สาธารณภัยและ
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเนือ่งใน
เทศกาลปีใหม่ 

6,000 ต าบลศรีค  า ส านักงานปลัด             

2 
 

โครงการตั งจุดบริการเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ป้องกันบรรเทา  
สาธารณภัยและลด
อุบัติเหตุบนทอ้งถนนเนือ่ง
ในเทศกาลสงกรานต ์
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 17) 

- ตั งจุดบริการเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ
การป้องกันบรรเทา สาธารณภัยและ
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเนือ่งใน
เทศกาลสงกรานต์ 

6,000 ต าบลศรีค  า ส านักงานปลัด             

3  โครงการบูรณาการฝกึซ้อม  
 แผนป้องกันและบรรเทา 
 สาธารณภัย อปพร.อบต. 
 ศรีค  า   

(ข้อบัญญัติฯ หน้า 17) 

- ด าเนินการฝึกซอ้มแผนปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อปพร.อบต.ศรีค  า 

5,000 ต าบลศรีค  า ส านักงานปลัด             

 
 
 

แบบ ผด. 02 

-24- 



บ ัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด  าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต  าบลศรคี   า  อ  าเภอแมจ่นั  จังหวดัเชยีงราย 
ย ุทธศาสตรท์ ี ่  3   ย ุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการจดัระเบยีบชมุชนสงัคมและความสงบเรยีบรอ้ย  
3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการเพ่ิมศักยภาพ 
การปฏิบัติงานให้แก่  
อปพร.อบต.ศรีค  า    
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 17) 

- ด าเนินการจัดโครงการเพ่ิม
ศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ 
อปพร. อบต. 
ศรีค  า    

90,000 ต าบลศรีค  า ส านักงานปลัด             

5 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน  
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 17) 

- อบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน 

15,000 ต าบลศรีค  า ส านักงานปลัด             

6 โครงการฝึกอบรม 
ชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลศรีค  า 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 18) 

- ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา 
ภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีค  า 
 

10,000 ต าบลศรีค  า ส านักงานปลัด             

 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผด. 02 

-25- 



 บ ัญช ีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด  าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต  าบลศรคี   า  อ  าเภอแมจ่นั  จังหวดัเชยีงราย  
ย ุทธศาสตรท์ ี ่  4   ย ุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการวางแผนการสง่เสริมการลงทนุพาณชิยกรรมและการทอ่งเท ีย่ว  
4.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภายในอ าเภอ 
แม่จัน “ของดีอ าเภอ 
แม่จัน” 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 57) 

 

- ด าเนินการจัดโครงการของดีอ าเภอ
แม่จัน 

20,000 อ.แม่จัน กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 

-26- 



บ ัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด  าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต  าบลศรคี   า  อ  าเภอแมจ่นั  จังหวดัเชยีงราย 
ย ุทธศาสตรท์ ี ่  5   ย ุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการบรหิารจัดการและอนุรกัษท์รัพยากรธรรมชาตแิละส ิง่แวดลอ้ม 
5.1 แผนงานการเกษตร 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการปลูกป่าเฉลมิ 
พระเกียรติฯ  
 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 58) 

 

- ด าเนินการจัดโครงการปลกูปา่เฉลิม 
พระเกียรติฯ 

10,000 ต าบลศรีค  า ส านักงานปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 

-27- 



บ ัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด  าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต  าบลศรคี   า  อ  าเภอแมจ่นั  จังหวดัเชยีงราย  
ย ุทธศาสตรท์ ี ่  6   ย ุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการศกึษาศาสนาและวฒันธรรม 
6.1 แผนงานการศกึษา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 26) 

- เพ่ือเปน็ค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ 
 

50,000 ต าบลศรีค  า กอง
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการวันเด็กแห่งชาติ
ต าบลศรีค  า 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 26) 

- เพ่ือเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน
ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือจา่ย
เป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเอกสาร 
ป้าย อุปกรณ์ต่างๆ ของรางวัล ฯลฯ 

20,000 ต าบลศรีค  า กอง
การศึกษาฯ 

            

3 โครงการรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 26) 

- เพ่ือเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพตดิ 
ในสถานศึกษา โดยจะไดร้ับจดัสรร 
ครูแกนน า โรงเรียนละ 1 คนๆละ 
3,000 บาท เจ้าหน้าที่ อปท.ๆละ  
1 คนๆ ละ 3,000 บาท 

21,000 ต าบลศรีค  า กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 

-28- 



บ ัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด  าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต  าบลศรคี   า  อ  าเภอแมจ่นั  จังหวดัเชยีงราย 
ย ุทธศาสตรท์ ี ่  6   ย ุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการศกึษาศาสนาและวฒันธรรม 
6.1 แผนงานการศกึษา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 
 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 28) 

- ค่าจัดการเรยีนการสอน (รายหวั) 
เด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) อัตราคนละ 
1,700 บาท/ปี รายละเอยีดดังนี  
(1) ศพด.อบต.ศรีค  า จ านวนนักเรียน 
32 คนๆละ 1,700 บาท เป็นเงิน 
54,400 บาท 
(2) ศพด.บ้านกล้วย จ านวนนกัเรียน 
52 คนๆละ 1,700 บาท เป็นเงิน 
88,400 บาท  
(3) ศพด.บ้านป่ายาง-เหมืองกลาง 
จ านวนนักเรียน 32 คนๆละ 1,700 
บาท เป็นเงิน 54,400 บาท 

197,200 ศพด. 
อบต.ศรีค  า 

ศพด. 
บ้านกล้วย 

ศพด. 
บ้านป่ายาง 

กอง
การศึกษาฯ 

            

5 ค่าใช้จ่ายในการ 
จัดการศึกษาตั งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั นพื นฐาน 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 28) 

- เพ่ือเป็นค่าใชจ้่ายในการจัด
การศึกษาตั งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั นพื นฐาน 
 
 

608,952 โรงเรียน
และ 
ศพด. 

ในสังกัด 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 

-29- 



บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด  าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต  าบลศรคี   า  อ  าเภอแมจ่นั  จังหวดัเชยีงราย  
ย ุทธศาสตรท์ ี ่  6   ย ุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการศกึษาศาสนาและวฒันธรรม 
6.1 แผนงานการศกึษา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 ค่าใช้จ่ายในการ 
จัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) 
 (ข้อบัญญัติฯ หน้า 29) 

- เพ่ือจ่ายเป็น ค่าหนังสือเรียน       
ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เป็นต้น  

131,080 ศพด. 
อบต.ศรีค  า 

ศพด. 
บ้านกล้วย 

ศพด. 
บ้านป่ายาง 

กอง
การศึกษาฯ 

            

7 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 30) 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนสังกัด อปท. โดยจะได้รับ
จัดสรรโรงเรียนละ 20,000 บาท  
 

20,000 โรงเรียน 
อบต.ศรีค  า 

กอง
การศึกษาฯ 

            

8 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/
ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 30) 

 

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/
ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 
 

100,000 โรงเรียน 
อบต.ศรีค  า 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 

-30- 



บ ัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด  าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต  าบลศรคี   า  อ  าเภอแมจ่นั  จังหวดัเชยีงราย 
ย ุทธศาสตรท์ ี ่  6   ย ุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการศกึษาศาสนาและวฒันธรรม 
6.1 แผนงานการศกึษา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 
 

 

ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถ่ิน 
(SBMLD)   
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 30) 

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถ่ิน (SBMLD) 

 

500,000 โรงเรียน 
อบต.ศรีค  า 

กอง
การศึกษาฯ 

            

10 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 31) 

 

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
 

50,000 โรงเรียน 
อบต.ศรีค  า 

กอง
การศึกษาฯ 

            

11 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 31) 

 

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียนระบบ Wireless Fidelity : 
WIFI 
 

7,200 โรงเรียน 
อบต.ศรีค  า 

กอง
การศึกษาฯ 

            

12 ค่าสนับสนุนอาหาร
กลางวันของโรงเรียน
องค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีค  า  
(บ้านเวียงสา)  
 (ข้อบัญญัติฯ หน้า 31) 

- ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการอาหารกลางวันเด็กเล็ก 
เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 – ป.6 
โรงเรียนในสังกัด อบต.ศรีค  า  

676,000 โรงเรียน 
อบต.ศรีค  า 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 

แบบ ผด. 02 

-31- 



บ ัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด  าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต  าบลศรคี   า  อ  าเภอแมจ่นั  จังหวดัเชยีงราย 
ย ุทธศาสตรท์ ี ่  6   ย ุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการศกึษาศาสนาและวฒันธรรม 
6.1 แผนงานการศกึษา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 ค่าสนับสนุนอาหาร
กลางวันของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 32) 

- ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงานตาม
โครงการอาหารกลางวันส าหรบัเด็ก
เล็ก โดยสนับสนุนศูนย์พัฒนาเดก็เลก็
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลศรีค  า 
จ านวน 3 แห่ง  

568,400 ศพด. 
อบต.ศรีค  า 

ศพด. 
บ้านกล้วย 

ศพด. 
บ้านป่ายาง 

กอง
การศึกษาฯ 

            

14 โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการ 
ศึกษาของท้องถ่ิน  
(ค่าปัจจัยพื นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน) 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 32) 

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถ่ิน (ค่าปัจจัยพื นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน) 
 

68,000 โรงเรียน 
อบต.ศรีค  า 

กอง
การศึกษาฯ 

            

15 โครงการสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 32) 

- จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เช่น 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ  ฯลฯ เป็นต้น 

50,000 ศพด. 
ในสังกัด 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
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บ ัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด  าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต  าบลศรคี   า  อ  าเภอแมจ่นั  จังหวดัเชยีงราย 
ย ุทธศาสตรท์ ี ่  6   ย ุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการศกึษาศาสนาและวฒันธรรม 
6.1 แผนงานการศกึษา 

ล าดบั
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16 ค่าอาหารเสรมิ (นม) 
 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 33) 

- เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจดัซื ออาหารเสริม 
(นม) ของโรงเรียนในพื นที่ สังกัด อบต.
ศรีค  า 1 แห่ง สังกัด สพฐ. 2 แห่ง และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็สังกดัองค์การ
บริหารส่วนต าบลศรีค  า จ านวน 3 แหง่ 

730,075 รร.บ้าน 
สันสลีหลวง- 
สันนายาว 
รร.อนุบาล

ศรีค  า 
รร.อบต. 
ศรีค  า 

และศพด.ใน
สังกัด 

กอง
การศึกษาฯ, 

รร.บ้าน 
สันสลีหลวง- 
สันนายาว, 
รร.อนุบาล 

ศรีค  า  
รร.อบต.ศรีค  า 

,และศพด. 
ในสังกัด 

            

17 อุดหนุนโรงเรียนบา้น 
สันสลีหลวง-สันนายาว 
โครงการอาหารกลางวัน 

(ข้อบัญญัติฯ หน้า 33) 

- เพ่ือเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน
ตามโครงการอาหารกลางวัน เด็กเลก็ 
เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 จ านวน 
23 คนx20บาทx200 วัน เป็นเงิน 
92,000 บาท 

92,000 รร.สันสลี
หลวง- 

สันนายาว 

กอง
การศึกษาฯ, 

รร. 
สันสลีหลวง- 
สันนายาว 

            

18 อุดหนุนโรงเรียนอนบุาล
ศรีค  า โครงการอาหาร
กลางวัน 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 34) 

 

- เพ่ือเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน
ตามโครงการอาหารกลางวันเด็กเล็ก 
เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 จ านวน 
73 คน x 20 บาท x 200 วัน เป็นเงิน 
292,000 บาท 

292,000 รร. 
อนุบาลศรี

ค  า 

กอง
การศึกษาฯ, 

รร. 
อนุบาลศรีค  า 

            

 
 
 

แบบ ผด. 02 
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บ ัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด  าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต  าบลศรคี   า  อ  าเภอแมจ่นั  จังหวดัเชยีงราย  
ย ุทธศาสตรท์ ี ่  6   ย ุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการศกึษาศาสนาและวฒันธรรม 
6.1 แผนงานการศกึษา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

19 อุดหนุนโรงเรียนบา้น 
สันสลีหลวง-สันนายาว 
โครงการพัฒนาทกัษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 

(ข้อบัญญัติฯ หน้า 34) 

- จ่ายเป็นเงินอดุหนนุตามโครงการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 

20,000 รร.สันสลี
หลวง- 

สันนายาว 

กอง
การศึกษาฯ, 

รร. 
สันสลีหลวง- 
สันนายาว 

            

20 อุดหนุนโรงเรียนบา้น 
สันสลีหลวง-สันนายาว 
โครงการเพาะเห็ดฟางและ
เห็ดตามฤดูกาล 

(ข้อบัญญัติฯ หน้า 34) 

- จ่ายเป็นเงินอดุหนนุตามโครงการ
เพาะเห็ดฟางและเหด็ตามฤดูกาล 

20,000 รร.สันสลี
หลวง- 

สันนายาว 

กอง
การศึกษาฯ, 

รร. 
สันสลีหลวง- 
สันนายาว 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
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  บ ัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด  าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต  าบลศรคี   า  อ  าเภอแมจ่นั  จังหวดัเชยีงราย 
ย ุทธศาสตรท์ ี ่  6   ย ุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการศกึษาศาสนาและวฒันธรรม 
6.2 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการจัดงานสงกรานต์
สืบสานป๋าเวณีปีใ๋หม่เมือง
รดน  าด าหัวผู้สงูอาย ุ
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 54) 

- จัดงานสงกรานต์สืบสานปา๋เวณีปีใ๋หม่
เมืองรดน  าด าหัวผูสู้งอายุ 
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
จัดงานสงกรานต์สืบสานปา๋เวณี 
ปี๋ใหม่เมืองรดน  าด าหัวผูสู้งอาย ุ

70,000 ต าบลศรีค  า กอง
การศึกษาฯ 

 

            

2 โครงการส่งเสริมประเพณี
วันเข้าพรรษา 

(ข้อบัญญัติฯ หน้า 54) 

- จัดงานส่งเสริมประเพณีวัน
เข้าพรรษา 
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตามโครงการส่งเสริมประเพณวีัน
เข้าพรรษา 

20,000 ต าบลศรีค  า กอง
การศึกษาฯ 

 

            

3 โครงการส่งเสริม
บ ารุงรักษาประเพณี 
ลอยกระทง  
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 55) 

- จ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ
ส่งเสริมบ ารุงรักษาประเพณลีอย
กระทง  

30,000 อ าเภอ 
แม่จัน 

กอง
การศึกษาฯ 

 

            

4 อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอแม่จัน โครงการจดั
งานรัฐพิธี  งานประเพณี
ท้องถิ่นและวันส าคัญตา่งๆ   

(ข้อบัญญัติฯ หน้า 55) 

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการงานรัฐพิธี 
งานประเพณีท้องถ่ินและวันส าคัญ
ต่างๆ 

38,000 อ าเภอ 
แม่จัน 

ท่ีท าการ
ปกครอง 

อ าเภอแม่จัน 
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บ ัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด  าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต  าบลศรคี   า  อ  าเภอแมจ่นั  จังหวดัเชยีงราย 
ย ุทธศาสตรท์ ี ่  6   ย ุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการศกึษาศาสนาและวฒันธรรม 
6.2 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 อุดหนุนส านกังาน
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 
โครงการสืบสานประเพณี
นมัสการและสรงน  าพระ
ธาตุดอยตุง  

(ข้อบัญญัติฯ หน้า 56) 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการสืบสาน
ประเพณีนมัสการและสรงน  า 
พระธาตุดอยตุง  
 

8,000 พระธาตุ
ดอยตุง 

วัฒนธรรม
จังหวัด

เชียงราย 

            

6 อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอแม่จัน โครงการ 
จัดงานของดีอ าเภอแม่จัน 
ครั งที่ 6 ประจ าปี 2564 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 56) 

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานโครงการจัดงานของดี
อ าเภอแม่จัน ครั งท่ี 6 ประจ าปี 
2564 

8,000 อ าเภอ 
แม่จัน 

ท่ีท าการ
ปกครอง 

อ าเภอแม่จัน 

            

7 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ต าบลศรีค  า โครงการ
บรรพชาสามเณรภาค 
ฤดูร้อน 

(ข้อบัญญัติฯ หน้า 56) 

- เพ่ือเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ้น 

30,000 วัดในต าบล
ศรีค  า 
หรือ

สถานท่ี 
ท่ีก าหนด 

กอง
การศึกษาฯ 
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บ ัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด  าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต  าบลศรคี   า  อ  าเภอแมจ่นั  จังหวดัเชยีงราย 
ย ุทธศาสตรท์ ี ่  6   ย ุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการศกึษาศาสนาและวฒันธรรม 
6.2 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ต าบลศรีค  า โครงการ
ประเพณีวันสารทไทย 
(สลากภัต) 

(ข้อบัญญัติฯ หน้า 56) 
 
 

- เพ่ือเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการประเพณีวันสารทไทย 
(สลากภัต) 

60,000 วัดในต าบล
ศรีค  า 

กอง
การศึกษาฯ 
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บ ัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด  าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต  าบลศรคี   า  อ  าเภอแมจ่นั  จังหวดัเชยีงราย 
ย ุทธศาสตรท์ ี ่  7   ย ุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณสขุ 
7.1 แผนงานสาธารณสขุ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคติดตอ่ใน
พื นที่  

(ข้อบัญญัติฯ หน้า 35) 

- เพ่ือจ่ายเปน็ค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนินงานตามโครงการปอ้งกันและ
ควบคุมโรคติดต่อในพื นที ่เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาทรายอะเบท 
เวชภัณฑ์ ยา วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ที่เกีย่วขอ้งกับโครงการ ปา้ย
โครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเปน็
ในการด าเนินตามโครงการ ฯลฯ 

50,000 ต าบลศรีค  า ส านักงานปลัด             

2 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา้ 
(ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานของศาสตราจารย ์
ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมาร)ี 
 

(ข้อบัญญัติฯ หน้า 35) 
 
 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการปอ้งกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา้ (ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ
ศาสตราจารย ์ดร.สมเดจ็พระเจา้ลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี) เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดหา
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขับ้า เวชภณัฑ์       
ยา วัสดุวิทยาศาสตรแ์ละการแพทยท์ี่
เกี่ยวข้องกับโครงการ ป้ายโครงการ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการ
ด าเนินตามโครงการ  

50,000 ต าบลศรีค  า ส านักงานปลัด             
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บ ัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด  าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต  าบลศรคี   า  อ  าเภอแมจ่นั  จังหวดัเชยีงราย 
ย ุทธศาสตรท์ ี ่  7   ย ุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณสขุ 
7.1 แผนงานสาธารณสขุ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา้ 
  

(ข้อบัญญัติฯ หน้า 35) 

- เพ่ือจ่ายเปน็ค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนินงานตามโครงการอาสาสมัคร
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนขับา้ 
เช่น ค่าใช้จ่ายในการจดัเตรียมสถานที ่
ค่าสมนาคุณวิทยากร ป้ายโครงการ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการ
ด าเนินตามโครงการ  
 
 

7,000 ต าบลศรีค  า ส านักงานปลัด             

4 โครงการคลองสวย น  าใส 
 

(ข้อบัญญัติฯ หน้า 36) 

- เพ่ือจ่ายเปน็ค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนินการตามโครงการคลองสวย  
น  าใส  
 
 

10,000 ต าบลศรีค  า ส านักงานปลัด             

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 

-39- 



บ ัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด  าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต  าบลศรคี   า  อ  าเภอแมจ่นั  จังหวดัเชยีงราย 
ย ุทธศาสตรท์ ี ่  7   ย ุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณสขุ 
7.1 แผนงานสาธารณสขุ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้าน
เหมืองกลาง โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

(ข้อบัญญัติฯ หน้า 36) 

- เพ่ือจ่ายเปน็ค่าใช้จา่ยในโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
 

20,000 หมูท่ี 1 
บ้านเหมือง

กลาง 

หมูท่ี 1 
บ้านเหมือง

กลาง 

            

6 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2  
บ้านป่ายาง โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

(ข้อบัญญัติฯ หน้า 36) 

- เพ่ือจ่ายเปน็ค่าใช้จา่ยในโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
 

20,000 หมูท่ี 2 
บ้านป่ายาง 

หมูท่ี 2 
บ้านป่ายาง 

            

7 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้าน 
แม่ค าหลักเจ็ด  โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

(ข้อบัญญัติฯ หน้า 37) 

- เพ่ือจ่ายเปน็ค่าใช้จา่ยในโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
 

20,000 หมูท่ี 3 
บ้าน 

แม่ค าหลัก
เจ็ด 

หมูท่ี 3 
บ้าน 

แม่ค าหลัก
เจ็ด 

            

 
 
 
 

แบบ ผด. 02 

-40- 



บ ัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด  าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต  าบลศรคี   า  อ  าเภอแมจ่นั  จังหวดัเชยีงราย 
ย ุทธศาสตรท์ ี ่  7   ย ุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณสขุ 
7.1 แผนงานสาธารณสขุ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้าน 
สันสลีหลวง โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

(ข้อบัญญัติฯ หน้า 37) 

- เพ่ือจ่ายเปน็ค่าใช้จา่ยในโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
 

20,000 หมูท่ี 4 
บ้าน 

สันสลีหลวง 

หมูท่ี 4 
บ้าน 

สันสลีหลวง 

            

9 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้าน
กล้วย โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

(ข้อบัญญัติฯ หน้า 37) 

- เพ่ือจ่ายเปน็ค่าใช้จา่ยในโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
 

20,000 หมูท่ี 5 
กล้วย 

หมูท่ี 5 
กล้วย 

            

10 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้าน 
สันนายาว โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

(ข้อบัญญัติฯ หน้า 37) 

- เพ่ือจ่ายเปน็ค่าใช้จา่ยในโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
 

20,000 หมูท่ี 6 
บ้าน 

สันนายาว 

หมูท่ี 6 
บ้าน 

สันนายาว 
 

            

 
 
 
 

แบบ ผด. 02 

-41- 



บ ัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด  าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต  าบลศรคี   า  อ  าเภอแมจ่นั  จังหวดัเชยีงราย 
ย ุทธศาสตรท์ ี ่  7   ย ุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณสขุ 
7.1 แผนงานสาธารณสขุ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้าน 
เวยีงสา โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

(ข้อบัญญัติฯ หน้า 37) 

- เพ่ือจ่ายเปน็ค่าใช้จา่ยในโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
 

20,000 หมูท่ี 7 
บ้าน 

เวียงสา 

หมูท่ี 7 
บ้าน 

เวียงสา 
 

            

12 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้าน 
แม่สลองนอก โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

(ข้อบัญญัติฯ หน้า 37) 

- เพ่ือจ่ายเปน็ค่าใช้จา่ยในโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
 

20,000 หมูท่ี 8 
บ้าน 

แม่สลอง
นอก 

หมูท่ี 8 
บ้าน 

แม่สลองนอก 

            

13 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้าน 
แสนสุข โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

(ข้อบัญญัติฯ หน้า 38) 

- เพ่ือจ่ายเปน็ค่าใช้จา่ยในโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
 

20,000 หมูท่ี 9 
บ้าน 

แสนสุข 

หมูท่ี 9 
บ้าน 

แสนสุข 
 

            

 
 
 
 

แบบ ผด. 02 

-42- 



บ ัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด  าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต  าบลศรคี   า  อ  าเภอแมจ่นั  จังหวดัเชยีงราย 
ย ุทธศาสตรท์ ี ่  7   ย ุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณสขุ 
7.1 แผนงานสาธารณสขุ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้าน 
ศรีค  า โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

(ข้อบัญญัติฯ หน้า 36) 

- เพ่ือจ่ายเปน็ค่าใช้จา่ยในโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
 

20,000 หมูท่ี 10 
บ้านศรีค  า 

หมูท่ี 10 
บ้านศรีค  า 

 

            

15 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้าน 
รุ่งเจริญ โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

(ข้อบัญญัติฯ หน้า 36) 

- เพ่ือจ่ายเปน็ค่าใช้จา่ยในโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
 

20,000 หมูท่ี 11 
บ้าน 

รุ่งเจิรญ 

หมูท่ี 11 
บ้าน 

รุ่งเจิรญ 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 

-43- 



บ ัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด  าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต  าบลศรคี   า  อ  าเภอแมจ่นั  จังหวดัเชยีงราย 
ย ุทธศาสตรท์ ี ่  7   ย ุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณสขุ 
7.2 แผนงานงบกลาง 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 สมทบกองทุนหลกัประกัน
สุขภาพในระดับทอ้งถิ่น
หรือพื นที่องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลศรีค  า (สปสช.) 

 
 

(ข้อบัญญัติฯ หน้า 60) 

- เพ่ือจ่ายเปน็เงินสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพระดับทอ้งถิ่น 
ในพื นที่ อบต.ศรีค  า  
 

100,000 ต าบลศรีค  า ส านักงานปลัด 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 

-44- 



บ ัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด  าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต  าบลศรคี   า  อ  าเภอแมจ่นั  จังหวดัเชยีงราย 
8. ย ุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมอืงและการบรหิาร 
    8.1 แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 

(ข้อบัญญัติฯ หน้า 12) 

- ด าเนินการจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 

335,000 ต าบลศรีค  า ส านักงานปลัด 
 

            

2 รายจ่ายอื่น ประเภท
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา 
วิจัย ประเมินผลหรอื
พัฒนาระบบต่างๆ 

(ข้อบัญญัติฯ หน้า 13) 

- ด าเนินการจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จ้างองค์กรหรือสถาบนัเพ่ือนด าเนินการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้รบับริการ
จาก อบต.ศรีค  า 

11,000 ต าบลศรีค  า ส านักงานปลัด 
และหน่วยงาน
ตามท่ีก าหนด 

 

            

3 อุดหนุนเทศบาลต าบล 
สันทราย โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพสถานที่กลาง
เพ่ือเป็นศูนยป์ฏบิัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดบั
อ าเภอ (อ าเภอแม่จนั) 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 13) 

- เพ่ือจ่ายเปน็เงินอดุหนนุตามโครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพสถานทีก่ลางเพ่ือเป็น
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ (อ าเภอแม่จัน) 

20,000 ต าบลศรีค  า ส านักงานปลัด 
 

            

 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 

-45- 



บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด  าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต  าบลศรคี   า  อ  าเภอแมจ่นั  จังหวดัเชยีงราย 
8. ย ุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมอืงและการบรหิาร 
    8.1 แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการจัดท าแผนท่ี
ภาษีและปรับปรุงระบบ
แผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
   (ข้อบัญญัติฯ หน้า 16) 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการ
จัดท าแผนท่ีภาษีและปรับปรุงระบบ
แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

50,000 ต าบลศรีค  า กองคลัง             

5 โครงการจัดเวที
ประชาคมหมู่บ้านและ
ต าบล 
  (ข้อบัญญัติฯ หน้า 50) 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการ 
จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและต าบล
เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน แผนชุมชน 
ฯลฯ เช่น ค่าอาหาร  
ค่าเอกสาร วัสดุอุปกรณ์  
ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ  

10,000 ต าบลศรีค  า ส านักงานปลัด 
 

            

6 โครงการ อบต.เคล่ือนท่ี
เพ่ือให้บริการประชาชน
ตามอ านาจหน้าท่ี 
 (ข้อบัญญัติฯ หน้า 50) 

- เพ่ือจ่ายเปน็ค่าด าเนนิ
โครงการ อบต.เคลื่อนทีเ่พ่ือให้บรกิาร
ประชาชน 
ตามอ านาจหน้าที่ เช่น ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่าง ค่าเอกสาร วัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้ายไวนลิ ฯลฯ  

20,000 ต าบลศรีค  า ส านักงานปลัด 
 

            

 
 
 

แบบ ผด. 02 

-46- 



บ ัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด  าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต  าบลศรคี   า  อ  าเภอแมจ่นั  จังหวดัเชยีงราย 
8. ย ุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมอืงและการบรหิาร 
    8.1 แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการจัดงานวันพ่อ
แห่งชาติ  
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 54) 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ  

20,000 ต าบลศรีค  า กอง 
การศึกษาฯ 

 

            

8 โครงการจัดงานเฉลิม
พระชนมพรรษาวันแม่
แห่งชาติ 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 55) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิต์ 
พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

20,000 ต าบลศรีค  า กอง 
การศึกษาฯ 

 

            

9 โครงการจัดงานเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 55) 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 

20,000 ต าบลศรีค  า กอง 
การศึกษาฯ 

 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 

-47- 



บ ัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด  าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต  าบลศรคี   า  อ  าเภอแมจ่นั  จังหวดัเชยีงราย 
8. ย ุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมอืงและการบรหิาร 
    8.2 แผนงานการศกึษา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 25) 

 

- จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

200,000 ต าบลศรีค  า กอง 
การศึกษาฯ 

 

            

2 โครงการบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงท่ีดินและส่ิง 
ก่อสร้าง 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 30) 
 

- จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาปรับปรุง 
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

200,000 ต าบลศรีค  า กอง 
การศึกษาฯ 

 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผด. 02 

-48- 



บ ัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด  าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต  าบลศรคี   า  อ  าเภอแมจ่นั  จังหวดัเชยีงราย  
8. ย ุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมอืงและการบรหิาร 
    8.3 แผนงานเคหะและชมุชน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 45) 

 

- จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

100,000 ต าบลศรีค  า กองช่าง 
 

            

2 โครงการบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงท่ีดินและส่ิง 
ก่อสร้าง 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 46) 
 

- จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาปรับปรุงท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง 

560,000 ต าบลศรีค  า กองช่าง 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 

-49- 



บ ัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด  าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต  าบลศรคี   า  อ  าเภอแมจ่นั  จังหวดัเชยีงราย  
8. ย ุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมอืงและการบรหิาร 
    8.4 แผนงานงบกลาง 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 59) 

 

- ด าเนินการสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

170,000 อบต.ศรีค  า      สนง.ปลัด, 
กองคลัง, 
กองช่าง, 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

2 เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 59) 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทนของพนักงานจ้างทุกคน 
 ในสังกัด อบต.ศรีค  า 

14,000 อบต.ศรีค  า      สนง.ปลัด, 
กองคลัง, 
กองช่าง, 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

3 ส ารองจ่าย 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 59) 

 

- ด าเนินการจ่ายในกรณฉีุกเฉินทีมี่ 
สาธารณภัยเกิดขึ นหรือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน 

200,000 อบต.ศรีค  า      ทุกส านัก/ 
กองฯ 

            

4 เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
(กบท.) 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 60) 
 

- ด าเนินการสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
(กบท.) 

215,000 อบต.ศรีค  า      สนง.ปลัด, 
กองคลัง, 
กองช่าง, 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

 
 

แบบ ผด. 02 

-50- 



บ ัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด  าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต  าบลศรคี   า  อ  าเภอแมจ่นั  จังหวดัเชยีงราย  
8. ย ุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมอืงและการบรหิาร 
    8.4 แผนงานงบกลาง 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 เงินกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ 
(กบข.) 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 61) 

 

- ด าเนินการสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ (กบข.) 

50,000 อบต.ศรีค  า      สนง.ปลัด, 
กองคลัง, 
กองช่าง, 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 

-51- 



 

 
 

 
ที่ ชร 81101/ว ๒๐๕             ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า  
                        244 หมู่ 4 ต.ศรีค ้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย  

            ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  ท้องถิ่นอ้าเภอแม่จัน, ประธานสภา อบต.ศรีค ้า, ส.อบต.ศรีค ้า ทุกหมู่บ้าน, ก้านันต้าบลศรีค ้า/ผู้ใหญ่บ้าน 
        ต้าบลศรีค ้า ทุกหมู่บ้าน, คณะกรรมการพัฒนาอบต.ศรีค ้า, คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนา   
        อบต.ศรีค ้า, หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ส้าเนาประกาศใช้แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔         จ้านวน  1  ฉบับ 

ด้วย องค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า ได้จัดท้าแผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท้าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า ได้ลงนามประกาศใช้แผนการ
ด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

  อาศัยอ้านาจตามความนัยขอ 26 (2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดท้าแผน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ
ให้สวนราชการที่เกี่ยวของและบุคคลทั่วไปไดรับทราบโดยทั่วกัน จึงขอความร่วมมือปดประกาศประชาสัมพันธ์
แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๔ ขององค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า ในที่ เปิดเผยให้บุคคล
ทั่วไปไดทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่ งมาด้วย  อน่ึง สามารถดูรายละเอียดไดที่ เว็บไซต์ 
www.srikham.go.th อีกหน่ึงช่องทาง 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ 

         ขอแสดงความนับถือ 
 
             ธนพร  วังเมือง 
         (นางธนพร  วังเมือง) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า 
 

 

 

งานนโยบายและแผน 
ส้านักงานปลัด 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๓๖๖-๕๐๗๓ ต่อ ๑๑ 


