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แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ประกอบกับหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของทุกประการแลว 
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คํานํา 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป และแผนการดําเนินงาน สําหรับการจัดทําแผนการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลศรีคํ้านั้น เปนแผนท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ี
ดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณนั้น ทําใหแนวทางในการดําเนินงานใน
ปงบประมาณ 2561 ขององคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้า  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึนมีการ
ประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการ 
ในแผนการดําเนินงาน จะทําใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกมากข้ึนอีกดวย 

  แผนการดําเนินงานนั้น เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหาร เพ่ือควบคุม
การดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเปนเครื่องมือในการติดตามการ
ดําเนินงาน และประเมินผล และยังแสดงถึงความชัดเจนในการนํายุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ 

  แผนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้า ประจําป 2562 เปนแผนการ
ดําเนินงานท่ีรวบรวมขอมูลทุกสวนราชการท่ีเก่ียวของในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลศรี
คํ้า ซ่ึงสอดคลองกับงบประมาณรายจายประจําป 2562 ทายท่ีสุดนี้ องคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้า 
ขอขอบพระคุณ ทุกภาคสวนท่ีใหความรวมมือและมีสวนรวมในการจัดทําแผนการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลศรีคํ้า ฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

 
 
 

 
 

องคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้า 
อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สวนที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 บทนํา 
  แผนการดําเนินงาน ท่ีกําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559   
เปนแผนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมด ในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลประจําปงบประมาณ นั้น 
 

1.2 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548  และแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสีป และแผนการดําเนินงาน สําหรับแผนการดําเนินงานนั้น มีจุดมุงหมายเพ่ือ
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบลศรีคํ้า ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทําใหแนวทางในการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลศรีคํ้า มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับ
หนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการ  ในแผนดําเนินงานจะทําใหการ
ติดตามและประเมินผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกมากยิ่งข้ึน 
 

1.3 ข้ันตอนในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548  และแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2559  ไดกําหนดใหการจัดทําแผนการดําเนินงานตาม
ระเบียบนี้ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงาน โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 
  (1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงาน
อ่ืน ๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
  (2)  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหาร
ทองถ่ินประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแต
วันท่ีประกาศ เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 
   

  แผนการดําเนินงานใหจัดทําแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใช
งบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือไดรับแจง
แผนงานและโครงการจากหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนท่ีตอง
ดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น    
  การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหาร
ทองถ่ิน  
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แผนภูมิข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 

 

คณะกรรมการสนับสนนุการ รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 
คณะกรรมการสนับสนนุการ จัดทํารางแผนดําเนินการ 
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

คณะกรรมการสนับสนนุการ เสนอรางแผนดําเนินการ 
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พิจารณารางแผนดําเนินการ 
 
 
  เสนอรางตอผูบริหารทองถิ่น 
 
 
ผูบริหารทองถ่ิน            ผูบริหารทองถิ่นใหความเห็นชอบ 
 
                           ประกาศใช 
 
 

แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
  แผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุม
การดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังยังเปนเครื่องมือในการติดตามการ
ดําเนินงานและการประเมินผล ดังนั้นแผนการดําเนินงาน จึงมีแนวทางในการจัดทําดังนี้ 
  1. เปนแผนท่ีแยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเปนแผนดําเนินการ (Action 
Plan) 
  2. จัดทําหลังจากท่ีไดมีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว 
  3. แสดงถึงเปาหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาท่ีชัดเจนและแสดงถึง
การดําเนินการจริง  
  4. เปนการรวบรวมขอมูลจากทุกสวนราชการท่ีจะเขามาดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกร
ปกครอง สวนทองถ่ิน 
 
 
 
 

-2- 



 

1.4 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
   1.ทําใหองคการบรหิารสวนตําบลศรีคํ้าบรรลุจุดมุงหมายตามท่ีกําหนดไวตามแผน 
การบริหาร มีทิศทางเกิดความสะดวกและเกิดประโยชนสูงสุด  
   2. ประหยัดโดยใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางคุมคาและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
   3. เกิดความรวมมือและประสานงานกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้า  
สวนราชการอ่ืนและ ประชาชน สามารถสนองตอบตอความตองการไดตรงจุด  
   4. ทําใหองคการบรหิารสวนตําบลศรีคํ้ามีแนวทางในการบริหารจัดการ ลดปญหาความ
ซํ้าซอน 
     5. ทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ไดรับโอกาสและการบริการทางสังคมอยาง 
เทเทียมและเสมอภาคกัน 
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สวนที่ 2 
2.1 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 

  2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02) 
ประจําป พ.ศ. 2562 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
 

ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ  
งบประมาณ

ทั้งหมด 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
     1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

     1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน - - - - - 
     1.3 แผนงานการศึกษา 2 1.20 650,000 1.44 กองชาง 
     1.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - - 
     1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห - - - - - 
     1.6 แผนงานเคหะชุมชน 10 5.99 2,183,400 4.85 กองชาง 

     1.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน - - - - - 
     1.8 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ - - - - - 
     1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4 2.40 1,000,000 2.22 กองชาง 

     1.10 แผนงานการเกษตร - - - - - 
     1.11 แผนงานงบกลาง - - - - - 

รวม 16 9.59 3,833,400 8.51  
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด. 01 
-5- 



บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
 

ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ  
งบประมาณ

ทั้งหมด 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต 
     1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

     1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน - - - - - 
     1.3 แผนงานการศึกษา - - - - - 
     1.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - - 
     1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 1 0.60 657,000 1.46 กองการศึกษา 

     1.6 แผนงานเคหะชุมชน - - - - - 
     1.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 6 3.59 250,000 0.56 สํานักปลดั 

     1.8 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 2 1.20 270,000 0.60 กองการศึกษา 

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - 
     1.10 แผนงานการเกษตร - - - - - 
     1.11 แผนงานงบกลาง 3 1.80 11,328,000 25.17 สํานักปลดั 

รวม 12 7.19 12,505,000 27.79  
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด. 01 
-6- 



บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
 

ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ  
งบประมาณ

ทั้งหมด 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและ
ความสงบเรียบรอย 
     1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 
- 

     1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 6 3.59 89,000 0.20 สํานักปลดั 

     1.3 แผนงานการศึกษา - - - - - 
     1.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - - 
     1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห - - - - - 
     1.6 แผนงานเคหะชุมชน - - - - - 
     1.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 6 3.59 229,000 0.51 สํานักปลดั 

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ - - - - - 
     1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - 
     1.10 แผนงานการเกษตร - - - - - 
     1.11 แผนงานงบกลาง - - - - - 

รวม 12 7.18 318,000 0.71  
 
 
 
 
 

แบบ  ผด. 01 
-7- 



บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
 

ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ  
งบประมาณ

ทั้งหมด 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 
     1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 
     1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน - - - - - 
     1.3 แผนงานการศึกษา - - - - - 
     1.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - - 
     1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห - - - - - 
     1.6 แผนงานเคหะชมุชน - - - - - 
     1.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน - - - - - 
     1.8 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 1 0.60 30,000 0.07 สํานักปลดั 

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - 
     1.10 แผนงานการเกษตร - - - - - 
     1.11 แผนงานงบกลาง - - - - - 

รวม 1 0.60 30,000 0.07  
 
 
 
 
 

แบบ  ผด. 01 
-8- 



บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
 

ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ  
งบประมาณ

ทั้งหมด 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
     1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 
     1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน - - - - - 
     1.3 แผนงานการศึกษา - - - - - 
     1.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - - 
     1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห - - - - - 
     1.6 แผนงานเคหะชุมชน - - - - - 
     1.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน - - - - - 
     1.8 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ - - - - - 
     1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - 
     1.10 แผนงานการเกษตร 1 0.60 10,000 0.02 สํานักปลัด 
     1.11 แผนงานงบกลาง - - - - - 

รวม 1 0.60 10,000 0.02  
 
 
 
 
 

แบบ  ผด. 01 
-9- 



บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
 

ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ  
งบประมาณ

ทั้งหมด 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
     1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

     1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน - - - - - 
     1.3 แผนงานการศึกษา 21 12.57 4,827,240 10.73 กองการศึกษา 
     1.4 แผนงานสาธารณสุข - -  - - 
     1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห - -  - - 
     1.6 แผนงานเคหะชุมชน - -  - - 
     1.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน - -  - - 
     1.8 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 11 6.59 335,000 0.74 กองการศึกษา,อ.แมจัน 

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - 
     1.10 แผนงานการเกษตร - - - - - 
     1.11 แผนงานงบกลาง - - - - - 

รวม 32 19.16 5,162,240 12.14  
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด. 01 
-10- 



บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
 

ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ  
งบประมาณ

ทั้งหมด 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
     1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

     1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน - - - - - 
     1.3 แผนงานการศึกษา - - - - - 
     1.4 แผนงานสาธารณสุข 15 8.98 301,000 0.67 สํานักปลัด 
     1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห - - - - - 
     1.6 แผนงานเคหะชุมชน - - - - - 
     1.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 0.60 10,000 0.02 สํานักปลัด 
     1.8 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ - - - - - 
     1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - 
     1.10 แผนงานการเกษตร - - - - - 
     1.11 แผนงานงบกลาง 1 0.60 100,000 0.22 สํานักปลัด 

รวม 17 10.18 411,000 0.91  
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด. 01 
-11- 



บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
 

ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ  
งบประมาณ

ทั้งหมด 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

8.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
     1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
33 

 
19.76 

 
10,441,590 

 
23.20 

 
สํานักปลดั,กองคลัง 

     1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน - - - - - 
     1.3 แผนงานการศึกษา 19 11.38 9,485,540 21.08 กองการศึกษาฯ 
     1.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - - 
     1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห - - - - - 
     1.6 แผนงานเคหะชุมชน 18 10.78 2,111,280 4.69 กองชาง 
     1.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 1.20 30,000 0.07 สํานักปลัด 
     1.8 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ - - - - - 
     1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - 
     1.10 แผนงานการเกษตร - - - - - 
     1.11 แผนงานงบกลาง 4 2.40 661,950 1.47 สํานักปลดั,กองคลัง 

รวม 76 45.52 22,730,360 50.51  

รวมทั้งสิ้น 167 100 45,000,000 100  

 
 
 
 

 

แบบ  ผด. 01 
-12- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   1   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดนิและ
สิ่งกอสราง 

(หนา 26) 

- จายเปนคาบาํรุงรักษาและ
ปรับปรุงทีด่ินและสิ่งกอสราง 

500,000 อบต.ศรีคํ้า กองชาง 
และกอง

การศึกษาฯ 

            

2 
 
 

โครงการปรับปรุง/
ซอมแซมอาคารเรยีน 
และอาคารประกอบ 

(หนา 26) 

- จายเปนคาปรับปรุง/ซอมแซม
อาคารเรยีนและอาคารประกอบ 

150,000 อบต.ศรีคํ้า กองชาง 
และกอง

การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
-13- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   1   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.2 แผนงานเคหะชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดนิและ
สิ่งกอสราง  (หนา 35) 

- จายเปนคาบาํรุงรักษาและ
ปรับปรุงทีด่ินและสิ่งกอสราง 

600,000 ตําบลศรีคํ้า กองชาง             

2 อุดหนุนการไฟฟา 
สวนภูมภิาคเพ่ือขยายเขต
ไฟฟา หมูท่ี 11  
บานรุงเจรญิ 

(หนา 35) 

- จายเปนเงินอุดหนุนการไฟฟา 
สวนภูมิภาคเพื่อขยายเขตไฟฟา  
หมูท่ี 11 บานรุงเจริญ 

50,000 หมูที่ 11 กองชาง             

3 โครงการกอสราง 
รางระบายนํ้าพรอมฝาปด 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 3 บานแมคําหลักเจ็ด 
ซอย 1 

 (หนา 35) 

- กอสรางรางระบายนํ้าพรอมฝาปด 
คสล. ซอย 1 (เปนชวงๆ) ขนาดกวาง
ภายใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย  
0.30-0.40 เมตร ยาวรวม 110 เมตร 

250,000 หมูที่ 3 กองชาง             

4 โครงการซอมสราง ถนน 
คสล. หมูท่ี 4  
บานสันสลีหลวง ซอย 8 

 (หนา 35) 

- ซอมสรางถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ 
ซอย 8 โดยทําการเทคอนกรีตเสรมิ
เหล็กทับผิวจราจรเดมิขนาด กวาง 
4.00 เมตร ยาว 93 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตรวมไมนอย
กวา 372 ตารางเมตร 

200,000 หมูที่ 4 กองชาง             

 
 

แบบ ผด. 02 
-14- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   1   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.2 แผนงานเคหะชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการกอสรางถนน
ภายในฌาปนสถาน 
ประจําหมูบาน หมูท่ี 4 
บานสันสลีหลวง 
         (หนา 36) 

- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในฌาปนสถานบานสันสลีหลวง 
ขนาด กวาง 4.00 เมตร ยาว 23.50 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 
เทคอนกรีตรวมไมนอยกวา 94  
ตารางเมตร 

50,000 หมูที่ 4 กองชาง             

6 โครงการกอสรางถนน 
คสล.ซอย 2 เช่ือมซอย 4 
หมูท่ี 5 บานกลวย 
         (หนา 36) 

- กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ซอย 2 เช่ือมซอย 4 โดย 1.กอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กวาง 
4.00 เมตร ยาว 92 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรตีรวมไม
นอยกวา 368 ตารางเมตร 2.วางทอ 
คสล.ลอดใตถนน จํานวน 1 จุด 

208,400 หมูที่ 5 กองชาง             

7 โครงการกอสรางถนน 
คสล. บานเวียงสา หมูท่ี 7 
เช่ือมไปยังบานแมสลอง
นอก หมูท่ี 8  
         (หนา 36) 
 

- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนทางเขาหมูบาน หมูท่ี 8 ขนาด 
กวาง 5.00 เมตร ยาว 46.60 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเท
คอนกรีตรวมไมนอยกวา 233  
ตารางเมตร 

125,000 หมูที่ 7 
หมูที่ 8 

 

กองชาง             

 
 
 

แบบ ผด. 02 

-15- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   1   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.2 แผนงานเคหะชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการกอสราง ถนน 
คสล. ทางเขาบานพักดอย
รอยฝน หมูท่ี 9  
บานแสนสุข 
         (หนา 36) 

- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนทางเขาบานพักดอยรอยฝน 
ขนาด กวาง 4.00 เมตร ยาว 113 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเท
คอนกรีตรวมไมนอยกวา 452 ตาราง
เมตร 

250,000 หมูที่ 9 กองชาง             

9 โครงการวางทอระบายนํ้า
พรอมบอพัก คสล. หมู ท่ี 
10 บานศรีค้ําขางถนน
ทางเขาบานปายาง พรอม
ถมดินหลังทอ ปรับขยาย
ผิวจราจรโดยลงหินคลุก 
         (หนา 37) 

- กอสรางวางทอระบายนํ้าพรอมบอ
พัก คสล. ขางถนนทางเขาบานปายาง 
พรอมถมดินหลังทอปรับขยายผิว
จราจรโดยลงหินคลุก โดยทําการวาง
ทอ คสล. ขนาดเสนผานศูนยกลาง 
0.40 เมตร จํานวน 119 ทอน บอพัก 
คสล. จํานวน 11 บอ พรอมลงหินคลุก
ปรับพ้ืนท่ี 

250,000 หมูที่ 10 กองชาง             

10  โครงการกอสราง ถนน 
คสล. ภายในหมูบาน หมูท่ี 
11 บานรุงเจริญ 
         (หนา 37) 
 

- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 90 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเท
คอนกรีตรวมไมนอยกวา 360 ตาราง
เมตร 

200,000 หมูที่ 11 
 

กองชาง             

 
 
 

แบบ ผด. 02 
-16- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   1   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค หมูท่ี 1 
บานเหมืองกลาง 
         (หนา 44) 

- คาดําเนินโครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค ประจําหมูบาน โดยทํา
การกอผนัง ติดตั้งประตูและหนาตาง 
ทําเวทีภายในอาคาร ทาสีภายในและ
ภายนอก ปูพ้ืนภายในดวยกระเบ้ือง
เซรามคิ ติดตั้งพัดลม 

250,000 หมูที่ 1 กองชาง             

2  โครงการกอสรางศาลา
หนาเมรุ ฌาปนสถาน
ประจําหมูบาน หมูท่ี 2 
บานปายาง  
        (หนา 44) 

- คาดําเนินโครงการกอสรางศาลาหนา
เมรุ ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 12 
เมตร สูง 5 เมตร 

250,000 หมูที่ 2 กองชาง             

3  โครงการกอสรางศาลา
หน า เ ม รุ  ฌาปนสถาน
ประจําหมูบาน หมู ท่ี  6 
บานสันนายาว 
         (หนา 45) 

- คาดําเนินโครงการกอสรางศาลาหนา
เมรุ ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 15 เมตร 
สูง 5 เมตร 

250,000 หมูที่ 6 
 

กองชาง             

4 
 
 

โครงการกอสรางศาลา
หน า เ ม รุ  ฌาปนสถาน
ประจําหมูบาน หมู ท่ี  7 
และหมูท่ี 8  
         (หนา 45) 

- ดําเนินโครงการกอสรางศาลาหนา
เมรุ ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 12 เมตร 
สูง 5 เมตร 

250,000 หมูที่ 7 
 

กองชาง             

 

แบบ ผด. 02 
-17- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   2   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต 
2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการ  

(หนา 31) 
 
 
 
 
 

- จายเปนรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการ เชน คาจางเหมาถายเอกสาร 
คาจางเหมาบริการรถรับสงนักเรียน 

657,000 ตําบลศรีคํ้า กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
-18- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   2   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต 
2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการฝกอบรมการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
(การตกแตงผาในงานพิธี
ตางๆ)  

 (หนา 38) 

- จายเปนคาดําเนินโครงการฝกอบรม
การประกอบอาชีพของประชาชนใน
พ้ืนท่ี (การตกแตงผาในงานพิธีตางๆ) 
 

50,000 อบต.ศรีคํ้า 
และตามท่ี
กําหนด 

สํานักปลัด             

2 โครงการฝกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานกลุมแกน
นําหมูบานเพ่ือสงเสรมิการ
คัดแยกขยะในครัวเรือน  

 (หนา 39) 

- จายเปนคาดําเนินโครงการฝกอบรม
และทัศนศึกษาดูงานกลุมแกนนํา
หมูบานเพ่ือสงเสรมิการคดัแยกขยะใน
ครัวเรือน 

50,000 อบต.ศรีค้ํา 
และตามท่ี
กําหนด 

สํานักปลัด             

3 โครงการฝกอบรมพัฒนา
ศักยภาพผูสูงอาย ุ
          (หนา 39) 

- จายเปนคาดําเนินโครงการฝกอบรม
พัฒนาศักยภาพผูสูงอาย ุ

20,000 อบต.ศรีค้ํา 
และตามท่ี
กําหนด 

สํานักปลัด             

4 โครงการฝกอบรมสงเสริม
อาชีพผูสูงอายุตําบลศรีค้ํา 

 (หนา 40) 

- จายเปนคาดําเนินโครงการฝกอบรม
สงเสริมอาชีพผูสูงอายตุําบลศรีค้ํา 

60,000 โรงเรียน
ผูสูงอายุ

ตําบลศรีคํ้า 

สํานักปลัด             

5 โครงการสืบสานอนุรักษ
ดนตรไีทยในโรงเรียน
ผูสูงอายุตาํบลศรีค้ํา 

(หนา 40) 

- จายเปนคาดําเนินโครงการสืบสาน
อนุรักษดนตรไีทยในโรงเรียนผูสูงอายุ
ตําบลศรีค้ํา 

20,000 โรงเรียน
ผูสูงอายุ

ตําบลศรีคํ้า 

สํานักปลัด             

 

แบบ ผด. 02 
-19- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   2   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต 
2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการจดัการแขงขัน
กีฬาผูสูงอายตุําบลศรีค้ํา 

 (หนา 41) 
 
 
 

- คาใชจายในการดําเนินโครงการ
จัดการแขงขันกีฬาผูสูงอายุตําบลศรีค้ํา 
 
 
 
 
 

50,000 โรงเรียน
ผูสูงอายุ

ตําบลศรีคํ้า 

สํานักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
-20- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   2   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต 
2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจดัการแขงขัน
กีฬาตานภัยยาเสพติด
ตําบลศรีค้ํา 

 (หนา 41) 

- คาใชจายในการดําเนินโครงการ
จัดการแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติด
ตําบลศรีค้ํา ประจําปงบประมาณ 
2562 

100,000 อบต.ศรีคํ้า กอง 
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการจดัการแขงขัน
ฟุตบอล “ศรีค้ํา ลีก” 

 (หนา 41) 

- เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการจดัการแขงขันฟุตบอล 
 “ศรีค้ํา ลีก” 

170,000 ตําบลศรีคํ้า กอง 
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-21- 

แบบ ผด. 02 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   2   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต 
2.4 แผนงานงบกลาง 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ
 

(หนา 46) 

- เพ่ือเปนคาเบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ 9,048,000 ตําบลศรีคํ้า สํานักปลดั             

2 
 

เบ้ียยังชีพคนพิการ 
 

(หนา 46) 

- เพ่ือเปนคาเบ้ียยังชีพคนพิการ 1,920,000 ตําบลศรีคํ้า สํานักปลดั             

3 เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 
 

(หนา 46) 

- เพ่ือเปนคาเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 360,000 ตําบลศรีคํ้า สํานักปลดั             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
-22- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   3   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย 
3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการตั้งจุดบริการเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปองกันบรรเทา สาธารณ
ภัยและลดอุบัติเหตุบน
ทองถนนเน่ืองในเทศกาล
ปใหม    (หนา 13) 

- ตั้งจุดบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปองกันบรรเทา สาธารณภยัและ
ลดอุบัตเิหตุบนทองถนนเน่ืองใน
เทศกาลปใหม 

3,000 ตําบลศรีคํ้า สํานักปลดั             

2 
 

โครงการตั้งจุดบริการเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปองกันบรรเทา  
สาธารณภัยและลด
อุบัติเหตุบนทองถนนเน่ือง
ในเทศกาลสงกรานต 

(หนา 13) 

- ตั้งจุดบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปองกันบรรเทา สาธารณภยัและ
ลดอุบัตเิหตุบนทองถนนเน่ืองใน
เทศกาลสงกรานต 

3,000 ตําบลศรีคํ้า สํานักปลดั             

3  โครงการบูรณาการฝกซอม  
 แผนปองกันและบรรเทา 
 สาธารณภัย อปพร.อบต. 
 ศรีค้ํา  (หนา 13) 

- ดําเนินการจดัโครงการบูรณาการ
ฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย อปพร.อบต.ศรีค้ํา 

5,000 ตําบลศรีคํ้า สํานักปลดั             

4 โครงการเพ่ิมศักยภาพการ
ปฏิบัติงานใหแก อปพร.
อบต.ศรีค้ํา    

(หนา 13) 

- ดําเนินการจดัโครงการเพ่ิมศักยภาพ
การปฏิบัติงานใหแก อปพร. อบต. 
ศรีค้ํา    

20,000 ตําบลศรีคํ้า สํานักปลดั             

 

แบบ ผด. 02 
-23- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   3   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย 
3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5  โครงการฝกอบรมใหความรู  
 ในการปฏิบัติงานแก อปพร.  
 รายใหม   
 

(หนา 14) 

- ดําเนินการจดัโครงการฝกอบรมให
ความรูในการปฏิบัติงานแก อปพร.
รายใหม 

45,000 ตําบลศรีคํ้า สํานักปลดั             

6 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการปองกันและ
แกไขปญหาไฟปาและ
หมอกควัน  
 

(หนา 14) 

- คาใชจายในการดําเนินโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการปองกันและ
แกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน 

13,000 ตําบลศรีคํ้า สํานักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
-24- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   3   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย 
3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี 
 

(หนา 38) 

- เพ่ือจายเปนดําเนินโครงการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี 
เชน คาเอกสาร วัสดุอุปกรณ คาปาย
ไวนิล คาสมนาคณุวิทยากร ฯลฯ 

25,000 ตําบลศรีคํ้า สํานักปลัด             

2 โครงการฝกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานกลุมผูนํา
ชุมชนเพ่ือนําความรูมา
พัฒนาทองถ่ิน 

(หนา 39) 

- เพ่ือจายเปนดําเนินโครงการ
ฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
กลุมผูนําชุมชนเพ่ือนําความรูมา
พัฒนาทองถ่ิน 

150,000 อบต.ศรีคํ้า 
และสถานที่
ที่กําหนด 

สํานักปลัด             

3 อุดหนุนท่ีทําการปกครอง
จังหวัดเชียงราย ศูนย
อํานวยการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดเชียงราย 
(ศอ.ปส.จ.เชียงราย) 
โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิจังหวัด
เชียงราย 

(หนา 40) 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายใน
โครงการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดจังหวัดเชียงราย 

5,000 จ.เชียงราย ศอ.ปส. 
จ.เชียงราย 

            

 
 
 

แบบ ผด. 02 
-25- 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตรท่ี   3   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย 
3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 อุดหนุนท่ีทําการปกครอง
อําเภอแมจัน ศูนย
ปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
อําเภอแมจัน (ศป.ปส.อ.
แมจัน) โครงการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติดตามยุทธศาสตรปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด 

(หนา 40) 

- เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดตามยุทธศาสตรปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
 

30,000 อ.แมจัน อ.แมจัน             

5 อุดหนุนท่ีทําการปกครอง
อําเภอแมจัน โครงการ
จัดทําแผนพัฒนาหมูบาน
ใหแกคณะกรรมการ
หมูบาน (กม.) 

(หนา 41) 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนา
หมูบานใหแกคณะกรรมการ
หมูบาน (กม.) 
 

3,000 อบต.ศรีคํ้า 
และ

หมูบานใน
ตําบลศรีคํ้า 

 

สํานักปลัด             

 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 

-26- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   3   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย 
3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 อุดหนุนคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีอําเภอแมจัน 
โครงการสงเสริมสนับสนุน
การจัดกิจกรรมในการ
พัฒนาบทบาทและพัฒนา
ศักยภาพสตรีและ
เครือขายสตรีอําเภอแมจัน 

 (หนา 41) 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดําเนินโครงการสงเสริมสนับสนุน
การจดักิจกรรมในการพัฒนา
บทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรี
และเครือขายสตรีอําเภอแมจัน 
 

16,000 อบต.ศรีคํ้า 
และ

หมูบานใน
ตําบลศรีคํ้า 

 

สํานักปลดั 
และหมูบาน

ในตําบล 
ศรีคํ้า 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
-27- 



 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   4   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 
4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการสงเสริมการ
ทองเท่ียวภายในอําเภอ 
แมจัน “ของดีอําเภอ 
แมจัน” 
 
 

(หนา 44) 

- ดําเนินการจดัโครงการของดีอําเภอ
แมจัน 

30,000 อ.แมจัน กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
-28- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   5   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
5.1 แผนงานการเกษตร 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการปลูกปาเฉลิม 
พระเกียรติฯ  
 
 

(หนา 45) 

- ดําเนินการจดัโครงการปลูกปาเฉลิม 
พระเกียรติฯ 

10,000 ตําบลศรีคํ้า สํานักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
-29- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   6   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
6.1 แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการวันเด็กแหงชาติ
ตําบลศรีค้ํา 
 

(หนา 18) 

- เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงาน
ตามโครงการวันเด็กแหงชาติ เพ่ือจาย
เปนคาอาหาร เครื่องดื่ม คาเอกสาร 
ปาย อุปกรณตางๆ ของรางวัล ฯลฯ 

30,000 ตําบลศรีคํ้า กอง
การศึกษาฯ 

            

2 คาใชจายในการรณรงค
ปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 
 

(หนา 19) 

- เพ่ือเปนคาใชจายในการรณรงค
ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดย
จะไดรับจัดสรรครแูกนนํา โรงเรียนละ 
1 คนๆละ 3,000 บาท เจาหนาท่ี 
อปท.ๆละ 1 คนๆละ 3,000 บาท 

6,000 ตําบลศรีคํ้า กอง
การศึกษาฯ 

            

3 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา/คาสนับสนุน
อาหารกลางวันของศูนย
พัฒนาเด็ก 

(หนา 19) 

- คาใชจ ายในการดํา เนินงานตาม
โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
เล็ก โดยสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา 
จํานวน 3 แหง แยกเปน 
(1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลศรีค้ํา จํานวน 67 คนx20
บาทx245 วัน เปนเงิน 328,300 บาท 
(2) ศูนย พัฒนาเด็กเล็กบานกลวย 
จํานวน 72 คนx20บาทx245 วัน 
เปนเงิน 352,800 บาท 
(3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปายาง-
เหมืองกลาง จํานวน 20 คนx20บาท
x245 วัน เปนเงิน 98,000 บาท 

779,100 ศพด. 
อบต.ศรีคํ้า 

ศพด. 
บานกลวย 

ศพด. 
บานปายาง 

             

แบบ ผด. 02 
-30- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   6   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
6.1 แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา/คาใชจายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(หนา 20) 

- เพ่ือเปนคาใชจายในการจัด
การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

 

660,730 โรงเรียน
และ 
ศพด. 

ในสังกัด 

กอง
การศึกษาฯ 

            

5 
 
 

คาจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก 
 
 
 
 
 

(หนา 21) 

- คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
เด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ป) อัตราคนละ 
1,700 บาท/ป รายละเอียดดังน้ี 
(1) ศพด.อบต.ศรีค้ํา จํานวนนักเรียน 
67 คนๆละ 1,700 บาท เปนเงิน 
113,900 บาท 
(2) ศพด.บานกลวย จํานวนนักเรยีน 
72 คนๆละ 1,700 บาท เปนเงิน 
122,400 บาท  
(3) ศพด.บานปายาง-เหมืองกลาง 
จํานวนนักเรียน 20 คนๆละ 1,700 
บาท เปนเงิน 34,000 บาท 

270,300 ศพด. 
อบต.ศรีคํ้า 

ศพด. 
บานกลวย 

ศพด. 
บานปายาง 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 

แบบ ผด. 02 
-31- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   6   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
6.1 แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 คาใชจายในการ 
จัดการศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
 
  

(21) 

- เพ่ือจายเปน คาหนังสือเรียน       
คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบ
นักเรียน คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

179,670 ศพด. 
อบต.ศรีคํ้า 

ศพด. 
บานกลวย 

ศพด. 
บานปายาง 

กอง
การศึกษาฯ 

            

7 คาใชจ ายในการพัฒนา
ขาราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท. 

(22) 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนา
ขาราชการครู/พนักงานครู ในสังกัด
โรงเรียนองคการบริหารสวนตําบลศรี
ค้ํา จํานวน 9 คนๆละ 3,000 บาท 

27,000 รร.อบต. 
ศรีคํ้า 

กอง
การศึกษาฯ 

            

8 คาสนับสนุนอาหาร
กลางวันของโรงเรียน
องคการบริหารสวนตําบล
ศรีค้ํา (บานเวียงสา)  
 

(หนา 22) 

- คาใชจายในการดําเนินงานตาม
โครงการอาหารกลางวันเด็กเล็ก เด็ก
อนุบาลและเด็ก ป.1 – ป.6 โรงเรยีน
ในสังกัด อบต.ศรีค้ํา ไดแก โรงเรียน
องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา (บาน
เวียงสา) จํานวน 180 คนx20บาท
x200 วัน เปนเงิน 720,000 บาท 

720,000 รร.อบต. 
ศรีคํ้า 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
-32- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   6   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
6.1 แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 คาใชจายในการปรับปรุง
หลักสตูรสถานศึกษา 
 

(22) 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนสังกัด อปท. โดยจะไดรับ
จัดสรรโรงเรียนละ 20,000 บาท  

20,000 รร.อบต. 
ศรีคํ้า 

กอง
การศึกษาฯ 

            

10 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา/คาใชจาย
อินเตอรเน็ตโรงเรียน 

(22) 

- เพ่ือเปนคาใชจายอินเตอรเน็ต
โรงเรียนระบบ Wireless 
Fidelity : WIFI 

 

7,200 รร.อบต. 
ศรีคํ้า 

กอง
การศึกษาฯ 

            

11 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา/คาใชจายใน
การพัฒนา/ปรับปรุง
หองสมุดโรงเรียน 

(23) 

- เพ่ือเปนคาใชจายในการพัฒนา/
ปรับปรุงหองสมดุโรงเรียน 

 

100,000 รร.อบต. 
ศรีคํ้า 

กอง
การศึกษาฯ 

            

12 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา/คาใชจายใน
การพัฒนาแหลงเรียนรูใน
โรงเรียน 

(23) 

- เพ่ือเปนคาใชจายในการพัฒนาแหลง
เรียนรูในโรงเรยีน 

 

50,000 รร.อบต. 
ศรีคํ้า 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 

แบบ ผด. 02 
-33- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   6   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
6.1 แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 
 
 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา/คาใชจายใน
การพัฒนาการจดั
การศึกษาโดยใชโรงเรยีน
เปนฐานในการพัฒนา
ทองถ่ิน (SBMLD)   

(หนา 23) 

- เพ่ือเปนคาใชจายในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ในการพัฒนาทองถ่ิน (SBMLD) 
 

500,000 รร.อบต. 
ศรีคํ้า 

กอง
การศึกษาฯ 

            

14 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา/คาใชจายใน
การรณรงคปองกันยา 
เสพติดในสถานศึกษา 

(หนา 23) 

- เพ่ือเปนคาใชจายในการรณรงค
ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

15,000 รร.อบต. 
ศรีคํ้า 

กอง
การศึกษาฯ 

            

15 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา/โครงการ
สงเสริมศักยภาพการจดั
การศึกษาของทองถ่ิน  
(คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน) 

(หนา 24) 

- เพ่ือเปนคาใชจายโครงการสงเสรมิ
ศักยภาพการจดัการศึกษาของทองถ่ิน 
(คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียน
ยากจน) 

 

62,000 รร.อบต. 
ศรีค้ํา 

กอง
การศึกษาฯ 

            

แบบ ผด. 02 
-34- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   6   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
6.1 แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16 คาอาหารเสรมิ (นม) 
 
 

(หนา 25) 

- เพ่ือจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสรมิ 
(นม) ของโรงเรียนในพ้ืนท่ี สังกัด อบต.
ศรีค้ํา 1 แหง สังกัด สพฐ. 2 แหง และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลศรคี้ํา จํานวน 3 แหง 

864,240 รร.บาน 
สันสลีหลวง- 
สันนายาว 
รร.อนุบาล

ศรีค้ํา 
รร.อบต. 
ศรีค้ํา 

และศพด.ใน
สังกัด 

กอง
การศึกษาฯ, 

รร.บาน 
สันสลีหลวง- 
สันนายาว, 
รร.อนุบาล 

ศรีคํ้า  
รร.อบต.ศรีคํ้า 

,และศพด. 
ในสังกัด 

            

17 อุดหนุนโรงเรียนบาน 
สันสลีหลวง-สันนายาว 
โครงการอาหารกลางวัน 
 

(หนา 27) 

- เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงาน
ตามโครงการอาหารกลางวัน เด็กเล็ก 
เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 จํานวน 
42 คนx20บาทx200 วัน เปนเงิน 
168,000 บาท 

168,000 รร.สันสลี
หลวง- 

สันนายาว 

กอง
การศึกษาฯ, 

รร. 
สันสลีหลวง- 
สันนายาว 

            

18 อุดหนุนโรงเรียนอนุบาล
ศรีค้ํา โครงการอาหาร
กลางวัน 
 

(หนา 27) 

- เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงาน
ตามโครงการอาหารกลางวันเด็กเล็ก 
เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 จํานวน 
70 คน x 20 บาท x 200 วัน เปนเงิน 
280,000 บาท 

280,000 รร. 
อนุบาลศรีคํ้า 

กอง
การศึกษาฯ, 

รร. 
อนุบาลศรีค้ํา 

            

 
 
 

แบบ ผด. 02 
-35- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   6   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
6.1 แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

19 อุดหนุนโรงเรียนอนุบาล
ศรีค้ํา โครงการปรับปรุง
และพัฒนาแหลงเรียนรู
เ พ่ือพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย  

(หนา 27) 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดาํเนิน
โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหลง
เรียนรูเพ่ือพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

43,000 ศพด.ใน
สังกัด 

กอง
การศึกษาฯ 

และ 
ศพด. 

ในสังกัด 

            

20 
 
 

อุดหนุนโรงเรียนสันสลี
หลวง-สันนายาว โครงการ 
English is fun  

(หนา 27) 

- เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการ English is fun  
 

25,000 โรงเรียน
สันสลีหลวง-
สันนายาว 

กอง
การศึกษาฯ 
และโรงเรียน
สันสลีหลวง-
สันนายาว 

            

21 อุดหนุนโรงเรียนสันสลี
หลวง-สันนายาว โครงการ
เลี้ยงปลาดุกและกบใน
กระชัง  

(หนา 27) 

- เ พ่ือเปนคาใชจ ายในการดําเ นิน
โครงการเลี้ยงปลาดุกและกบในกระชัง 

20,000 โรงเรียน
สันสลีหลวง-
สันนายาว 

กอง
การศึกษาฯ 
และโรงเรียน
สันสลีหลวง-
สันนายาว 

            

 
 
 
 

 

-36- 
แบบ ผด. 02 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   6   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผดิชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจดัสงนักกีฬาเขา
รวมทําการแขงขันกีฬา
ตางๆ 
 

(หนา 42) 

- เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดสง
นักกีฬาเขารวมทําการแขงขันกีฬา
ตางๆ ท้ังภายในตําบลและภายนอก
ตําบล เชน โครงการกีฬานักเรียนกลุม
โรงเรียน อปท.เชียงรายโซนเหนือ 
กีฬาชมรม อปท. ฯลฯ 

30,000 รร. 
อบต.ศรีค้ํา 
และสถานท่ี
ท่ีกําหนดใน
แตละครั้ง 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการจดังานวันพอ
แหงชาติ 

(หนา 42) 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการ
จัดงานวันพอแหงชาติ 

35,000 ตําบลศรีค้ํา 
 

             

3 โครงการจัดงานสงกรานต
สืบสานปาเวณีปใหมเมือง
รดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ 

(หนา 42) 

- เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการจดั
งานสงกรานตสืบสานปาเวณ ี
ปใหมเมืองรดนํ้าดําหัวผูสูงอาย ุ

60,000 ตําบลศรีคํ้า กอง
การศึกษาฯ 

 

            

4 โครงการสงเสริมประเพณี
วันเขาพรรษา 

(หนา 42) 

- เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงาน
ตามโครงการสงเสริมประเพณีวัน
เขาพรรษา 

20,000 ตําบลศรีคํ้า กอง
การศึกษาฯ 

 

            

5 โครงการจัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาวันแมแหงชาติ 

 (หนา 42) 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการ
จัดงานเฉลมิพระชนมพรรษาวันแม
แหงชาติ 

35,000 อบต.ศรีคํ้า กอง
การศึกษาฯ 
,อ.แมจัน 

            

 
 
 

แบบ ผด. 02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   6   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 อุดหนุนท่ีทําการปกครอง
อําเภอแมจัน โครงการจดั
งานรัฐพิธี  งานประเพณี
ทองถ่ินและวันสําคัญตางๆ  

(หนา 43) 

- เพ่ือเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงานตามโครงการงานรัฐ
พิธี งานประเพณีทองถ่ินและวัน
สําคัญตางๆ 

30,000 อ.แมจัน อ.แมจัน             

7 อุดหนุนท่ีทําการปกครอง
อําเภอแมจัน โครงการ
สงเสริมศลิปวัฒนธรรม
และภมูิปญญาทองถ่ินของ
จังหวัดเชียงราย  

(หนา 43) 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงานโครงการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ินของจังหวัดเชียงราย 

20,000 อ.แมจัน อ.แมจัน             

8 อุดหนุนสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 
โครงการสืบสานประเพณี
นมัสการและสรงนํ้าพระ
ธาตุดอยตุง  

(หนา 43) 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงานตามโครงการสืบสาน
ประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระ
ธาตุดอยตุง  
 

5,000 พระธาตุ
ดอยตุง 

กองการศึกษาฯ 
,สนง.

วัฒนธรรม
จังหวัด

เชียงราย 

            

9 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตําบลศรีค้ํา โครงการ
บรรพชาสามเณรภาค 
ฤดูรอน 

(หนา 43) 

- เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดรูอน 

30,000 ตําบลศรีคํ้า กอง
การศึกษาฯ 

 

            

แบบ ผด. 02 

-38- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   6   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตําบลศรีค้ํา โครงการ
ประเพณีวันสารทไทย 
(สลากภตั) 

(หนา 43) 

- เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการประเพณีวันสารทไทย 
(สลากภตั) 

60,000 วัดในตําบล
ศรีคํ้า 

กอง
การศึกษาฯ 

 

            

11 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตําบลศรีค้ํา โครงการสวด
มนตขามป 

(หนา 32) 

- เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการสวดมนตขามป 

10,000 วัดในตําบล
ศรีคํ้า 

กอง
การศึกษาฯ, 

สภาวัฒนธรรม
ตําบลศรีค้ํา 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   7   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
7.1 แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการรณรงคปองกัน
และควบคมุโรคติดตอใน
พ้ืนท่ี  

(หนา 28) 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงานตามโครงการปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอในพ้ืนท่ี เชน 
คาใชจายในการจัดหาทรายอะเบท 
เวชภัณฑ ยา วัสดุวิทยาศาสตรและ
การแพทยท่ีเก่ียวของกับโครงการ ปาย
โครงการและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปน
ในการดําเนินตามโครงการ ฯลฯ 

33,000 ตําบลศรีคํ้า สํานักปลัด 
 

            

2 โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา 
(ตามโครงการสตัวปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานของศาสตราจารย 
ดร.สมเดจ็พระเจาลูกเธอ 
เจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี) 

 
(หนา 28) 

 
 
 

 - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงานตามโครงการปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา (ตามโครงการ
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา ตามพระปณิธานของ
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลกู
เธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี) เชน คาใชจายในการจดัหา
วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา เวชภณัฑ       
ยา วัสดวิุทยาศาสตรและการแพทยท่ี
เก่ียวของกับโครงการ ปายโครงการ
และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการ
ดําเนินตามโครงการ  

36,000 ตําบลศรีคํ้า สํานักปลัด 
 

            

แบบ ผด. 02 

-40- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   7   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
7.1 แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 โครงการฝกอบรม
อาสาสมัครปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา 

  
(หนา 28) 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงานตามโครงการอาสาสมัคร
ปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 
เชน คาใชจายในการจัดเตรียมสถานท่ี 
คาสมนาคณุวิทยากร ปายโครงการ
และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการ
ดําเนินตามโครงการ  

7,000 ตําบลศรีคํ้า สํานักปลัด 
 

            

4 อุดหนุนสํานักงานปศสุัตว
จังหวัดเชียงรายตาม
โครงการผาตดัทําหมันเพ่ือ
ลดจํานวนสุนัขและแมวท่ี
เปนสัตวพาหะของโรคพิษ
สุนัขบาในสุนัขและแมวไม
มีเจาของในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย ปงบประมาณ 
2562 

(หนา 29) 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ
ผาตัดทําหมันเพ่ือลดจํานวนสุนัขและ
แมวท่ีเปนสัตวพาหะของโรคพิษสนัุข
บาในสุนัขและแมวไมมีเจาของในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงราย ปงบประมาณ 2562  
 

5,000 จ.เชียงราย สํานักงาน 
ปศุสัตวจังหวัด

เชียงราย 

            

 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 

-41- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   7   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
7.1 แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 1 บาน
เหมืองกลาง โครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

 (หนา 29) 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

 

20,000 หมูที่ 1 
บานเหมือง

กลาง 

หมูที่ 1 
บานเหมือง

กลาง 

            

6 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 2  
บานปายาง โครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

 (หนา 29) 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

 

20,000 หมูที่ 2 
บานปายาง 

หมูที่ 2 
บานปายาง 

            

7 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 3 บาน 
แมคําหลักเจ็ด  โครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

 (หนา 29) 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

 

20,000 หมูที่ 3 
บาน 

แมคําหลัก
เจ็ด 

หมูที่ 3 
บาน 

แมคําหลัก
เจ็ด 

            

 
 
 
 

แบบ ผด. 02 

-42- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   7   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
7.1 แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 4 บาน 
สันสลีหลวง โครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

 (หนา 29) 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

 

20,000 หมูที่ 4 
บาน 

สันสลีหลวง 

หมูที่ 4 
บาน 

สันสลีหลวง 

            

9 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 5 บาน
กลวย โครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

 (หนา 30) 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

 

20,000 หมูที่ 5 
กลวย 

หมูที่ 5 
กลวย 

            

10 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 6 บาน 
สันนายาว โครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

 (หนา 30) 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

 

20,000 หมูที่ 6 
บาน 

สันนายาว 

หมูที่ 6 
บาน 

สันนายาว 
 

            

 
 
 
 

แบบ ผด. 02 

-43- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   7   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
7.1 แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 7 บาน 
เวียงสา โครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

 (หนา 30) 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

 

20,000 หมูที่ 7 
บาน 

เวียงสา 

หมูที่ 7 
บาน 

เวียงสา 
 

            

12 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 8 บาน 
แมสลองนอก โครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

 (หนา 30) 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

 

20,000 หมูที่ 8 
บาน 

แมสลอง
นอก 

หมูที่ 8 
บาน 

แมสลองนอก 

            

13 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 9 บาน 
แสนสุข โครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

 (หนา 30) 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

 

20,000 หมูที่ 9 
บาน 

แสนสุข 

หมูที่ 9 
บาน 

แสนสุข 
 

            

 
 
 
 

แบบ ผด. 02 

-44- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   7   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
7.1 แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 10 บาน 
ศรีค้ํา โครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

 (หนา 29) 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

 

20,000 หมูที่ 10 
บานศรีคํ้า 

หมูที่ 10 
บานศรีคํ้า 

 

            

15 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 11 บาน 
รุงเจรญิ โครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

 (หนา 29) 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

 

20,000 หมูที่ 11 
บาน 

รุงเจิรญ 

หมูที่ 11 
บาน 

รุงเจิรญ 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 

-45- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   7   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
7.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจดัการขยะและ
คัดแยกขยะอันตรายจาก
ชุมชน 
 

 (หนา 38) 
 
 
 

- เพ่ือจายเปนดําเนินโครงการ
จัดการขยะและคัดแยกขยะ
อันตรายจากชุมชน  
 

10,000 ตําบลศรีคํ้า สํานักปลัด 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 

-46- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   7   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
7.3 แผนงานงบกลาง 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถ่ิน
หรือพ้ืนท่ีองคการบริหาร
สวนตําบลศรีค้ํา (สปสช.) 

 
 

(หนา 46) 
 

- เพ่ือจายเปนเงินสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพระดบัทองถ่ิน 
ในพ้ืนท่ี อบต.ศรีค้ํา  
 

100,000 ตําบลศรีคํ้า สํานักปลัด 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 

-47- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
    8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับ
ท่ี 

 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนิน
การ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 เงินเดือน (ฝายการเมือง) 
(หนา 1) 

- ดําเนินการจายคาตอบแทนรายเดือน 
คาตอบแทนประจาํตําแหนง 
คาตอบแทนพิเศษ คาตอบแทน ของ
นายกฯ/รองนายก/เลขานุการ/ส.อบต. 

2,571,120 อบต. 
ศรีค้ํา      

สํานักงาน 
ปลัด 

 

   
 

  

 

       

2 เงินเดือนพนักงาน 
(หนา 2,10) 

- ดําเนินการจายเงินเดือนพนักงาน  3,514,320 อบต. 
ศรีค้ํา      

สํานักงานปลัด 
กองคลัง 

 

   

 

       

3 เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน 
(หนา 2,10) 

- จายเปนเงินเพ่ิมตางๆของพนักงาน 
 

37,200 อบต. 
ศรีค้ํา      

สํานักงานปลัด 
กองคลัง 

 

   

 

       

4 เงินประจําตําแหนง 
(หนา 2,10) 

- จายเปนเงินประจําตําแหนง 174,000 อบต. 
ศรีค้ํา      

สํานักงานปลัด 
กองคลัง 

 

   

 

       

5 คาตอบแทนพนักงานจาง 
(หนา 3,10) 

- ดําเนินการจายคาตอบแทน 
พนักงานจาง 

1,257,480 อบต. 
ศรีค้ํา      

สํานักงานปลัด 
กองคลัง 

 

   

 

       

6 เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง 
(หนา 3,10) 

- ดําเนินการจายเปนเงินคาครองชีพ
ช่ัวคราวพนักงานจาง 

161,940 อบต. 
ศรีค้ํา 

สํานักงานปลัด 
กองคลัง 

 

   

 

       

 
 

แบบ ผด. 02 

-48- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
    8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับ
ท่ี 

 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนิน
การ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

7 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(หนา 3,11) 

- ดําเนินการจายเปนเงินประโยชน
ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ  
(เงินรางวัลประจําป) 

135,000 อบต. 
ศรีค้ํา      

สํานักงานปลัด 
กองคลัง 

 

   
 

  

 

       

8 คาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ 
(หนา 3,11) 

- ดําเนินการจายเปนคาตอบแทนการ
ปฏิบัติราชการนอกเวลา  

15,000 อบต. 
ศรีค้ํา      

สํานักงานปลัด 
กองคลัง 

 

   

 

       

9 คาเชาบาน 
(หนา 3,11) 

- ดําเนินการจายเปนคาเชาบาน 276,000 อบต. 
ศรีค้ํา      

สํานักงานปลัด 
กองคลัง 

 

   

 

       

10 เงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตร 
(หนา 4,11) 

- ดําเนินการจายเปนคาชวยเหลือ
การศึกษาบุตร 

54,700 อบต. 
ศรีค้ํา      

สํานักงานปลัด 
กองคลัง 

 

   

 

       

11 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 
(หนา 4,11) 

- ดําเนินการจายเปนคารายจายเพ่ือให
ไดมาซึ่งบริการ 

220,000 อบต. 
ศรีค้ํา 

สํานักงานปลัด 
กองคลัง 

 

   

 

       

 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 

-49- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
    8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับ
ท่ี 

 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนิน
การ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

12 รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 
(หนา 4) 

- ดําเนินการจายเปนคารับรองในการ
ตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาหรือ
คณะกรรมการ ฯลฯ 

50,000 อบต. 
ศรีค้ํา      

สํานักงาน 
ปลัด 

 

   
 

  

 

       

13 คาใชจายในการฝกอบรมสมัมนาและเดินทางไป 
ราชการ 

(หนา 4,12) 

- ดําเนินการจายเปนคาฝกอบรม
สัมมนาและเดินทางไปราชการ 

150,000 อบต. 
ศรีค้ํา      

สํานักงานปลัด 
กองคลัง 

 

   

 

       

14 คาใชจายสําหรับการเลือกตั้ง 
(หนา 5) 

- ดําเนินการจายเปนคาใชจายสําหรับ
การเลือกตั้ง 

200,000 อบต. 
ศรีค้ํา      

สํานักงาน 
ปลัด 

 

   

 

       

15 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 
(หนา 5) 

- ดําเนินการจายเปนคาบํารุงรักษา
และซอมแซมทรัพยสินตางๆ 

50,000 อบต. 
ศรีค้ํา 

สํานักงาน
ปลัด 

  

   

 

       

16 วัสดุสาํนักงาน 
(หนา 5,12) 

- ดําเนินการจายเปนคาจดัหาวัสดุ
สํานักงาน 

124,530 อบต. 
ศรีค้ํา      

สํานักงานปลัด 
กองคลัง 

 

   
 

  

 

       

17 วัสดุไฟฟาและวิทย ุ
(หนา 5) 

- ดําเนินการจายเปนคาจดัหาวัสดุ
ไฟฟาและวิทย ุ

60,000 อบต. 
ศรีค้ํา      

สํานักงาน 
ปลัด 

 

   

 

       

 
 

แบบ ผด. 02 

-50- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
    8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับ
ท่ี 

 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนิน
การ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

18 วัสดุงานบานงานครัว 
(หนา 6) 

- ดําเนินการจายเปนคาจดัหาวัสด ุ
งานบานงานครัว 

30,000 อบต. 
ศรีค้ํา      

สํานักงาน 
ปลัด 

 

   

 

       

19 วัสดุกอสราง  
(หนา 6) 

- ดําเนินการจายเปนคาวัสดุกอสราง  
 

30,000 อบต. 
ศรีค้ํา      

สํานักงาน 
ปลัด 

 

   

 

       

20 วัสดุยานพาหนะและขนสง 
(หนา 6) 

- ดําเนินการจายเปนคาวัสดุ
ยานพาหนะและขนสง 

55,000 อบต. 
ศรีค้ํา      

สํานักงาน 
ปลัด 

 

   

 

       

21 วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 
 (หนา 7) 

- ดําเนินการจายเปนคาจดัหานํ้ามนั
เช้ือเพลิงและหลอลื่นตางๆ 

268,500 อบต. 
ศรีค้ํา      

สํานักงาน 
ปลัด 

 

   

 

       

22 วัสดุการเกษตร 
 (หนา 7) 

- ดําเนินการจายเปนคาวัสดุ
การเกษตร 
 

5,000 อบต. 
ศรีค้ํา      

สํานักงาน 
ปลัด 

 

   

 

       

23 วัสดุคอมพิวเตอร 
(หนา 7,12) 

- ดําเนินการจายเปนคาจดัหาวัสดุ
คอมพิวเตอร 

70,000 อบต. 
ศรีค้ํา      

สํานักงานปลัด 
กองคลัง 

 

   

 

       

 
 
 

แบบ ผด. 02 

-51- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
    8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับ
ท่ี 

 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนิน
การ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

24 วัสดุเครื่องดับเพลิง 
(หนา 8) 

- ดําเนินการจายเปนคาจดัหาวัสดุ
เครื่องดับเพลิง 

20,000 อบต. 
ศรีค้ํา      

สํานักงาน 
ปลัด 

 

   
 

  

 

       

25 คาไฟฟา 
(หนา 8) 

- ดําเนินการจายเปนคาไฟฟา 220,800 อบต. 
ศรีค้ํา      

สํานักงาน 
ปลัด 

 

   

 

       

26 คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล 
(หนา 8) 

- ดําเนินการจายเปนคานํ้าประปา  
คานํ้าบาดาล 

10,000 อบต. 
ศรีค้ํา      

สํานักงาน 
ปลัด 

 

   

 

       

27 คาบริการโทรศัพท 
(หนา 9) 

- ดําเนินการจายเปนคาบริการ
โทรศัพทพ้ืนฐานประจาํสํานักงานฯ 

10,000 อบต. 
ศรีค้ํา      

สํานักงาน 
ปลัด 

 

   

 

       

28 คาบริการไปรษณีย 
(หนา 9) 

- ดําเนินการจายเปนคาไปรษณีย คา
ธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากร 
คาเชาตูไปรษณยี ฯลฯ 

30,000 อบต. 
ศรีค้ํา      

สํานักงาน 
ปลัด 

 

   

 

       

29 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
(หนา 9) 

- ดําเนินการจายเปนคาโทรภาพ 
(โทรสาร) คาสื่อสารผานดาวเทียม  
ฯลฯ 

60,000 อบต. 
ศรีค้ํา      

สํานักงาน 
ปลัด 

 

   

 

       

 
 
 

แบบ ผด. 02 

-52- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
    8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับ
ท่ี 

 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนิน
การ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

30 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ 
(หนา 9) 

- ดําเนินการจายเปนคาบํารุงรักษา
และปรับปรุงครภุัณฑ 

500,000 อบต. 
ศรีค้ํา      

สํานักงานปลัด 
กองคลัง 

 

   

 

       

31 รายจายอ่ืน ประเภทคาจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา 
วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบตางๆ 

(หนา 9) 

- ดําเนินการจายเปนคาใชจายในการ
จางองคกรหรือสถาบันเพ่ือน
ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการจาก อบต.ศรีค้ํา 

11,000 อบต. 
ศรีค้ํา      

สํานักงาน 
ปลัด 

 

   

 

       

32 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพสถานท่ีกลางเพ่ือเปน
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลอืประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับอําเภอ (อําเภอ
แมจัน)  

(หนา 5) 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพสถานท่ีกลางเพ่ือ
เปนศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินระดับอําเภอ 
(อําเภอแมจัน) 

20,000 อบต. 
ศรีค้ํา      

สํานักงาน 
ปลัด 

 

   

 

       

33 โครงการจดัทําและปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน อบต.ศรคี้ํา 

(หนา 12) 

- ดําเนินการปรบัปรุงระบบแผนท่ี 
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

50,000 อบต. 
ศรีค้ํา      

กองคลัง 

 

   

 

       

 
 
 
 

แบบ ผด. 02 

-53- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
    8.2 แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนิน
การ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 เงินเดือนพนักงาน 
(หนา 14) 

- ดําเนินการจายเปนคาเงินเดือน
พนักงาน 

6,838,080 อบต. 
ศรีค้ํา      

กอง  
การศึกษา    

 

   
 

  

 

       

2 เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน 
(หนา 15) 

- ดําเนินการจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ 
ของพนักงาน 

217,500 อบต. 
ศรีค้ํา      

กอง  
การศึกษา    

 

   

 

       

3 เงินประจําตําแหนง 
(หนา 15) 

- ดําเนินการจายเปนคาเงินประจํา
ตําแหนง 

42,000 อบต. 
ศรีค้ํา      

กอง  
การศึกษา    

 

   

 

       

4 เงินวิทยฐานะ 
(หนา 15) 

- ดําเนินการจายเปนคาเงินวิทยฐานะ 411,400 อบต. 
ศรีค้ํา      

กอง  
การศึกษา    

 

   

 

       

5 คาตอบแทนพนักงานจาง 
(หนา 16) 

- ดําเนินการจายเปนคาตอบแทน
พนักงานจาง 

1,381,800 อบต. 
ศรีค้ํา      

กอง  
การศึกษา    

 

   

 

       

6 เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง 
(หนา 17) 

- ดําเนินการจายเปนเงินเพ่ิมตางๆของ
พนักงานจาง 

116,160 อบต. 
ศรีค้ํา      

กอง  
การศึกษา    

 

   

 

       

 
 
 

แบบ ผด. 02 

-54- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
    8.2 แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนิน
การ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

7 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(หนา 17) 

- ดําเนินการจายเปนเงินประโยชน
ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ  
(เงินรางวัลประจําป) 

50,000 อบต. 
ศรีค้ํา      

กอง  
การศึกษา    

 

   
 

  

 

       

8 คาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลา 
(หนา 17) 

- ดําเนินการจายเปนคาตอบแทนการ
ปฏิบัติราชการนอกเวลา  

5,000 อบต. 
ศรีค้ํา      

กอง  
การศึกษา    

 

   

 

       

9 คาเชาบาน 
(หนา 18) 

- ดําเนินการจายเปนคาเชาบาน 63,600 อบต. 
ศรีค้ํา      

กอง  
การศึกษา    

 

   

 

       

10 เงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตร 
(หนา 18) 

- ดําเนินการจายเปนคาชวยเหลือ
การศึกษาบุตร 

75,000 อบต. 
ศรีค้ํา      

กอง  
การศึกษา    

 

   

 

       

11 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 
(หนา 18) 

- ดําเนินการจายเปนคาจางเหมาถาย
เอกสาร คาจางเหมาดูแลเด็ก  
คาจางเหมาบริการรถรับสงนักเรียน 
ฯลฯ 

50,000 อบต. 
ศรีค้ํา      

กอง  
การศึกษา    

 

   

 

       

12 คาใชจายในการฝกอบรมสมัมนาและเดินทางไป 
ราชการ         (หนา 18) 

- ดําเนินการจายเปนคาฝกอบรม
สัมมนาและเดินทางไปราชการ 

50,000 อบต. 
ศรีค้ํา      

กอง  
การศึกษา    

 

   

 

       

 
 

แบบ ผด. 02 

-55- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
    8.2 แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนิน
การ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

13 วัสดุสาํนักงาน 
(หนา 24) 

- ดําเนินการจายเปนวัสดุสํานักงาน  20,000 อบต. 
ศรีค้ํา      

กอง  
การศึกษา    

 

   

 

       

14 วัสดุงานบานงานครัว 
(หนา 24) 

- ดําเนินการจายเปนคาวัสดุงานบาน
งานครัว 

5,000 อบต. 
ศรีค้ํา      

กอง  
การศึกษา    

 

   

 

       

15 วัสดุยานพาหนะและขนสง 
(หนา 25) 

- ดําเนินการจายเปนคาวัสดุ
ยานพาหนะและขนสง 

10,000 อบต. 
ศรีค้ํา      

กอง  
การศึกษา    

 

   

 

       

16 วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 
(หนา 25) 

- ดําเนินการจายเปนคาวัสดุเช้ือเพลิง
และหลอลื่น 

10,000 อบต. 
ศรีค้ํา      

กอง  
การศึกษา    

 

   

 

       

17 วัสดุคอมพิวเตอร 
(หนา 26) 

- ดําเนินการจายเปนคาวัสดุ
คอมพิวเตอร 

20,000 อบต. 
ศรีค้ํา      

กอง  
การศึกษา    

 

   

 

       

18 คาไฟฟา 
(หนา 26) 

- เพ่ือจายเปนคาไฟฟาสําหรบั
โรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา หรือ
ท่ีอ่ืนๆท่ีเปนอํานาจหนาท่ีหรือใน
ความรับผิดชอบของ อบต.ศรีค้ํา  

20,000 รร. 
อบต. 
ศรีค้ํา 
ศพด. 

ในสังกัด 

กอง  
การศึกษา    

 

   

 

       

 

แบบ ผด. 02 

-56- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
    8.2 แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนิน
การ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

19 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ 
 

(หนา 26) 

- ดําเนินการจายเปนคาคาบํารุงรกัษา
และปรับปรุงครภุัณฑ 
 
 
 

100,000 อบต. 
ศรีค้ํา      

กอง  
การศึกษา    

 

   
 

  

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 

-57- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
    8.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนิน
การ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 เงินเดือนพนักงาน 
(หนา 31) 

- ดําเนินการจายเงินเดือนพนักงาน  944,280 อบต. 
ศรีค้ํา      

กองชาง    

 

   
 

  

 

       

2 เงินประจําตําแหนง 
(หนา 31) 

- จายเปนเงินประจําตําแหนง 42,000 อบต. 
ศรีค้ํา      

กองชาง    

 

   

 

       

3 คาตอบแทนพนักงานจาง 
(หนา 31) 

- ดําเนินการจายคาตอบแทน 
พนักงานจาง 

382,680 อบต. 
ศรีค้ํา      

กองชาง    

 

   

 

       

4 เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง 
(หนา 31) 

- ดําเนินการจายเปนเงินคาครองชีพ
ช่ัวคราวพนักงานจาง 

56,820 อบต. 
ศรีค้ํา      

กองชาง    

 

   

 

       

5 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(หนา 31) 

- ดําเนินการจายเปนเงินประโยชน
ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ  
(เงินรางวัลประจําป) 

40,000 อบต. 
ศรีค้ํา      

กองชาง    

 

   

 

       

6 คาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ 
(หนา 31) 

- ดําเนินการจายเปนคาตอบแทนการ
ปฏิบัติราชการนอกเวลา  

5,000 อบต. 
ศรีค้ํา      

กองชาง    

 

   

 

       

 
 
 

แบบ ผด. 02 

-58- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
    8.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนิน
การ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

7 คาเชาบาน 
(หนา 32) 

- ดําเนินการจายเปนคาเชาบาน 72,000 อบต. 
ศรีค้ํา      

กองชาง    

 

   
 

  

 

       

8 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 
(หนา 32) 

- ดําเนินการจายเปนคาชวยเหลือ
การศึกษาบุตร 

14,400 อบต. 
ศรีค้ํา      

กองชาง    

 

   

 

       

9 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 
(หนา 32) 

- ดําเนินการจายเปนคารายจายเพ่ือ 
ใหไดมาซึ่งบริการ 

100,000 อบต. 
ศรีค้ํา      

กองชาง    

 

   

 

       

10 คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

(หนา 32) 

- ดําเนินการจายเปนคาฝกอบรม
สัมมนาและเดินทางไปราชการ 

30,000 อบต. 
ศรีค้ํา      

กองชาง    

 

   

 

       

11 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 
(หนา 32) 

- ดําเนินการจายเปนคาบํารุงรักษา
และซอมแซมทรัพยสินตางๆ 

100,000 อบต. 
ศรีค้ํา      

กองชาง    

 

   

 

       

12 วัสดุสาํนักงาน 
(หนา 33) 

- ดําเนินการจายเปนคาจดัหาวัสดุ
สํานักงาน 

20,000 อบต. 
ศรีค้ํา      

กองชาง    

 

   

 

       

 
 
 

แบบ ผด. 02 

-59- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
    8.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนิน
การ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

13 วัสดุไฟฟาและวิทย ุ
(หนา 33) 

- ดําเนินการจายเปนคาจดัหาวัสดุ
ไฟฟาและวิทย ุ

20,000 อบต. 
ศรีค้ํา      

กองชาง    

 

   
 

  

 

       

14 วัสดุกอสราง 
(หนา 33) 

- ดําเนินการจายเปนคาวัสดุกอสราง 50,000 อบต. 
ศรีค้ํา      

กองชาง    

 

   

 

       

15 วัสดุยานพาหนะและขนสง 
(หนา 33) 

- ดําเนินการจายเปนคาวัสดุ
ยานพาหนะและขนสง 

10,000 อบต. 
ศรีค้ํา      

กองชาง    

 

   

 

       

16 วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 
(หนา 34) 

- ดําเนินการจายเปนคาวัสดุเช้ือเพลิง
และหลอลื่น 

79,100 อบต. 
ศรีค้ํา      

กองชาง    

 

   

 

       

17 วัสดุคอมพิวเตอร 
(หนา 34) 

- ดําเนินการจายเปนคาจดัหาวัสดุ
คอมพิวเตอร 

15,000 อบต. 
ศรีค้ํา      

กองชาง    

 

   

 

       

18 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ 
(หนา 34) 

- ดําเนินการจายเปนคาบํารุงรักษา
และปรับปรุงครภุัณฑ 

130,000 อบต. 
ศรีค้ํา      

กองชาง    

 

   

 

       

 
 
 

แบบ ผด. 02 

-60- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
    8.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนิน
การ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 โครงการจดัเวทีประชาคมหมูบานและตําบล 
(หนา 37) 

- ดําเนินการตามโครงการจดัเวที
ประชาคมหมูบานและตําบล 

10,000 ตําบล 
ศรีค้ํา      

สํานักงาน 
ปลัด    

 

   

 

       

2 โครงการ อบต.เคลื่อนท่ีเพ่ือใหบรกิารประชาชน
ตามอํานาจหนาท่ี 

(หนา 38) 

- ดําเนินการตามโครงการ อบต.
เคลื่อนท่ีเพ่ือใหบริการประชาชนตาม
อํานาจหนาท่ี 

20,000 ตําบล 
ศรีค้ํา      

สํานักงาน 
ปลัด    

 

   
 

  

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
    8.6 แผนงานงบกลาง 

ลําดับ
ท่ี 

 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนิน
การ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
(หนา 45) 

- ดําเนินการสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

170,000 อบต. 
ศรีค้ํา      

สํานักงาน 
ปลัด, 

ทุกกอง        

   
 

  

 

       

2 สํารองจาย 
(หนา 46) 

- ดําเนินการจายในกรณีฉุกเฉินท่ีม ี
สาธารณภัยเกิดข้ึนหรือบรรเทาปญหา
ความเดือดรอนของประชาชน 

214,600 อบต. 
ศรีค้ํา      

สํานักงาน 
ปลัด,    

ทุกกอง     

   

 

       

3 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถ่ิน (กบท.) 

(หนา 47) 

- ดําเนินการสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) 

199,850 อบต. 
ศรีค้ํา      

สํานักงาน 
ปลัด,    

ทุกกอง     

   

 

       

4 เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) 
(หนา 47) 

- ดําเนินการสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ (กบข.) 

77,500 อบต. 
ศรีค้ํา      

กอง
การศึกษา 

 

   

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 

-62- 



บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
1.  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
1.1 แผนงาน...................(ไมมี)..................... 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 - - - - 
 
 
 
 
 
 

-             

รวม 0 รายการ                 
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