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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 2561 เปนแผนการ
ดําเนินงานท่ีรวบรวมขอมูลทุกสวนราชการท่ีเก่ียวของในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลศรี
คํ้า ซ่ึงสอดคลองกับงบประมาณรายจายประจําป 2561 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. 2561 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. 2561 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2561 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
 

ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ  
งบประมาณ

ทั้งหมด 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
     1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
1 

 
7.14 

 
50,000 

 
1.40 

 
กองชาง 

     1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน - - - - - 
     1.3 แผนงานการศึกษา 1 7.14 500,000 14.04 กองชาง 

     1.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - - 
     1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห - - - - - 
     1.6 แผนงานเคหะชุมชน 8 57.14 2,240,000 62.92 กองชาง 

     1.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน - - - - - 
     1.8 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ - - - - - 
     1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4 28.57 770,000 21.62 กองชาง 

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

รวม 14 100 3,560,000 100  
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด. 01 
-5- 



บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2561 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
 

ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ  
งบประมาณ

ทั้งหมด 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต 
     1.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

     1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน - - - - - 
     1.3 แผนงานการศึกษา - - - - - 
     1.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - - 
     1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 1 7.14 15,000 0.14 อ.แมจัน,สํานักปลัด 

     1.6 แผนงานเคหะชุมชน - - - - - 
     1.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 5 35.71 258,000 2.48 สํานักปลดั 

     1.8 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 3 21.42 300,000 2.88 กองการศึกษา 

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - 
     1.10 แผนงานการเกษตร 1 7.14 20,000 0.19 สํานักปลดั 

     1.11 แผนงานงบกลาง 4 28.57 9,793,400 94.29 สํานักปลดั 

รวม 14 100 10,386,400 100  
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด. 01 
-6- 



บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2561 

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 5 20.83 107,000 30.83 สํานักปลดั 

     1.3 แผนงานการศึกษา - - - - - 
     1.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - - 
     1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห - - - - - 
     1.6 แผนงานเคหะชุมชน - - - - - 
     1.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 18 75.00 238,000 68.58 สํานักปลดั 

     1.8 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ - - - - - 
     1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - 
     1.10 แผนงานการเกษตร - - - - - 
     1.11 แผนงานงบกลาง 1 4.16 2,000 0.57 สํานักปลดั 

รวม 24 100 347,000 100  
 
 
 
 
 

แบบ  ผด. 01 
-7- 



บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2561 

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 แผนงานเคหะชุมชน - - - - - 
     1.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน - - - - - 
     1.8 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 1 100 30,000 100 สํานักปลดั 

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

รวม 1 100 30,000 100  
 
 
 
 
 

แบบ  ผด. 01 
-8- 



บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2561 

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 แผนงานรกัษาความสงบภายใน - - - - - 
     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 1 100 10,000 100 สํานักปลดั 

     1.11 แผนงานงบกลาง - - - - - 
รวม 1 100 10,000 100  

 
 
 
 
 

แบบ  ผด. 01 
-9- 



บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2561 

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 23 71.87 5,036,740 95.94 กองการศึกษา 

     1.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - - 
     1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห - - - - - 
     1.6 แผนงานเคหะชุมชน - - - - - 
     1.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน - - - - - 
     1.8 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 9 28.12 213,000 4.05 กองการศึกษา,อ.แมจัน 

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

รวม 32 100 5,249,740 100  
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด. 01 
-10- 



บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2561 

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 4 80.00 75,000 41.20 สํานักปลดั 

     1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห - - - - - 
     1.6 แผนงานเคหะชุมชน - - - - - 
     1.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน - - - - - 
     1.8 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ - - - - - 
     1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - 
     1.10 แผนงานการเกษตร - - - - - 
     1.11 แผนงานงบกลาง 1 20.00 107,000 58.79 สํานักปลดั 

รวม 5 100 182,000 100  
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด. 01 
-11- 



บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2561 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
 

ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ  
งบประมาณ

ทั้งหมด 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

8.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
     1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
4 

 
25 

 
251,000 

 
14.62 

 
สํานักปลดั,กองคลัง 

     1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน - - - - - 
     1.3 แผนงานการศึกษา 2 12.50 300,000 17.48 กองการศึกษาฯ 

     1.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - - 
     1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห - - - - - 
     1.6 แผนงานเคหะชุมชน 1 6.25 350,000 20.39 กองชาง 

     1.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 3 18.75 28,000 1.63 สํานักปลดั 

     1.8 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 2 12.50 70,000 4.07 กองการศึกษาฯ 

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - 
     1.10 แผนงานการเกษตร - - - - - 
     1.11 แผนงานงบกลาง 4 25.00 717,040 41.78 สํานักปลดั,กองคลัง 

รวม 16 100 1,716,040 100  

รวมทั้งสิ้น 107 100 21,481,180 100  

 
 
 
 
 

แบบ  ผด. 01 
-12- 



บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2561   

(ยกยอดมาจาก แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2560 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1) 
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 - - - - - 
     1.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - - 
     1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห - - - - - 
     1.6 แผนงานเคหะชุมชน 5 83.33 1,399,400 75.66 กองชาง 

     1.7 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน - - - - - 
     1.8 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ - - - - - 
     1.9 แผนงานการเกษตร - - - - - 
     1.10 แผนงานงบกลาง - - - - - 

รวม 5 83.33 1,399,400 75.66  
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด. 01 
-13- 



บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2561   

(ยกยอดมาจาก แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2560 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1) 
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 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 1 16.67 450,000 24.34 กองคลัง,กองชาง 

     1.8 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ - - - - - 
     1.9 แผนงานการเกษตร - - - - - 
     1.10 แผนงานงบกลาง - - - - - 

รวม 1 16.67 450,000 24.34  
รวมท้ังส้ิน 6 100 1,849,400 100  

 
 
 
 

แบบ  ผด. 01 
-14- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   1   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

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
ปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จายเปนคาบาํรุงรักษาและ
ปรับปรุงทีด่ินและสิ่งกอสราง 

50,000 อบต.ศรีคํ้า สํานักปลัด 
กองคลัง 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
-15- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   1   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.2 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จายเปนคาบาํรุงรักษาและ
ปรับปรุงทีด่ินและสิ่งกอสราง 

500,000 อบต.ศรีคํ้า กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
-16- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   1   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.3 แผนงานเคหะชุมชน 

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 

- จายเปนคาบาํรุงรักษาและ
ปรับปรุงทีด่ินและสิ่งกอสราง 

490,000 อบต.ศรีคํ้า กองชาง             

2 โครงการสรางรางระบาย
นํ้าขางถนนสายกลางเช่ือม
วัด หมูท่ี 2 บานปายาง 

กอสรางรางระบายน้าํ คสล. พรอม
ฝาปด คสล. ขนาดกวาง ภายใน 

0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ยาว 

73.50 ม.  

172,000 หมูที่ 2 กองชาง             

3 โครงการวางทอระบายนํ้า
พรอมถมดินขางถนนทาง
โคงวัดหมูท่ี 2 บานปายาง 

- วางทอ คสล. เสนผาศูนยกลาง 

0.60 ม. จํานวน 24 ทอน พรอมบอ
พัก คสล. จาํนวน 3 บอ  

78,000 หมูที่ 2 กองชาง             

4 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้า คสล. แบบมีฝา
ปด ซอย 5 หมูท่ี 3 บาน
แมคําหลักเจ็ด 

- กอสรางรางระบายน้ํา คสล.แบบมี
ฝาปด คสล. ขนาดกวางภายใน 

0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.  
ยาว 106 ม.  

250,000 หมูที่ 3 กองชาง             

5 โครงการกอสรางศาลา
อเนกประสงคสาธารณะ
ประโยชน หมูท่ี 4  
บานสันสลีหลวง 

- กอสรางศาลาอเนกประสงค ขนาด
กวาง 9.00 ม. ยาว 12 ม. สูง 4 ม. 
 

250,000 หมูที่ 4 กองชาง             

6 โครงการกอสรางถนน 
คสล.ซอย 2 เช่ือซอย 4 
หมูท่ี 5 บานกลวย 

- กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 

4.00 ม. ยาว 115 ม. หนา 0.15 ม.  
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 460 ตรม. 

250,000 หมูที่ 5 กองชาง             

แบบ ผด. 02 

-17- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   1   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.3 แผนงานเคหะชุมชน 

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. 

7 โครงการกอสร า งถนน 
คสล. บานเวียงสา หมูท่ี 7 
เช่ือมไปยังบานแมสลอง
นอก หมูท่ี 8  

- กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5 ม. 
ยาว 193 ม. หนา 0.15 ม. หรือมพ้ืีนท่ี
เทคอนกรีตรวมไมนอยกวา 965 ตรม. 

500,000 หมูที่ 7 
หมูที่ 8 

กองชาง             

8 โ ค ร งก ารก อ ส ร า ง ร า ง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็กแบบมีฝาปดขางถนน
เขาบานปายาง (โครงการ
ของ หมูท่ี 10 บานศรีค้ํา) 
 

 

- กอสรางรางระบายนํ้า คสล. พรอม
ฝาปด ขนาดกวางภายใน 0.40 ม.  
ลึกเฉลีย่ 0.40 ม. ยาว 107 ม. 

250,000 หมูที่ 10 กองชาง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
-18- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   1   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.4 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา 

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 โครงการตอเติมอาคาร
อเนกประสงค หมูท่ี 1 
บานเหมืองกลาง 

- ทําโครงหลังคา มุงหลังคากับ
โครงสรางเสาเดิม พรอมก้ันหองเก็บ
ของ ขนาดอาคารกวาง 8 ม.  
ยาว 12 ม. สูง 3.65 ม. 

250,000 หมูที่ 1 กองชาง             

2 โครงการตอเติมปรับปรุง
ดัดแปลงระบบสูบ
นํ้าประปาประจําหมูบาน 
โดยตอเติมปรับปรุง
ดัดแปลงใหเปนระบบ
ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 
หมูท่ี 6 บานสันนายาว  

- กอสรางโครงสรางเหล็กสําหรับตดิตั้ง
แผงโซลาเซลล พรอมติดตั้งแผงโซลา
เซลล ขนาด 300 วัตต จํานวน 14 
แผง ติดตั้งอุปกรณควบคุม ติดตั้ง
ระบบพลังงานแสงอาทิตย 1 ชุด 
เช่ือมตอกับระบบสูบนํ้าเดิม 

250,000 หมูที่ 6 กองชาง             

3 โครงการปรับปรุงตอเติม
อาคารอเนกประสงค
ประจําหมูบาน  หมูท่ี 9 
บานแสนสุข 

 

- ปรับปรุงตอเติมอาคารอเนกประสงค 
โดยทําการตอเตมิหลังคาทางเขา
อาคารอเนกประสงค ขนาดกวาง 4.80 
ม. ยาว 9 ม. สูง 2.80 ม.  
พรอมทําทางระบายนํ้า 

70,000 หมูที่ 9 กองชาง             

4 โครงการปรับปรุงตอเติม
อาคารอเนกประสงค
ประจําหมูบาน หมูท่ี 11 
บานรุงเจรญิ 
 

- ปรับปรุงตอเติมอาคารอเนกประสงค 
ขนาดกวาง 9. ม. ยาว 12 ม.  
สูง 4.00 ม. 

200,000 หมูที่ 11 กองชาง             

 

แบบ ผด. 02 
-19- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   2   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต 
2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห 

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 อุดหนุนก่ิงกาชาดอําเภอ
แมจัน โครงการสนับสนุน
ภารกิจก่ิงกาชาดอําเภอ 
แมจัน 
 
 
 
 
 

- เปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
สนับสนุนภารกิจก่ิงกาชาดอําเภอ 
แมจัน 

15,000 อ.แมจัน ก่ิงกาชาด  
อ.แมจัน และ 
สํานักปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
-20- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   2   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต 
2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

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 โครงการฝกอบรมการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

- เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการ
ฝกอบรมการประกอบอาชีพของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

30,000 อบต.ศรีคํ้า สํานักปลัด             

2 โครงการฝกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานกลุมแกน
นําหมูบานเพ่ือสงเสรมิการ
คัดแยกขยะในครัวเรือน  

- เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการ
ฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุม
แกนนําหมูบานเพ่ือสงเสรมิการคดั
แยกขยะในครัวเรือน 

150,000 อบต.ศรีค้ํา 
และตามท่ี
กําหนด 

สํานักปลัด             

3 โครงการฝกอบรมพัฒนา
ศักยภาพผูสูงอายุ 

- เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการ
ฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ 

50,000 อบต.ศรีค้ํา 
และตามท่ี
กําหนด 

สํานักปลัด             

4 โครงการนอมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูการปฏิบัตจิน
เปนวิถีชีวิต (Way of 
Life) 

- เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการนอมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสูการปฏิบัติจนเปนวิถีชีวิต (Way 
of Life) 

20,000 อบต.ศรีค้ํา 
และตามท่ี
กําหนด 

สํานักปลัด             

5 อุดหนุนคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีอําเภอแมจัน 
โครงการวันแมแหงชาติ 

- เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการวัน
แมแหงชาติ 

8,000 อ.แมจัน คณะกรรมการ 
พัฒนาสตรี  
อ.แมจัน 

            

 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
-21- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

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. 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 โครงการจดัการแขงขัน
กีฬาตานภัยยาเสพติด
ตําบลศรีค้ํา 

- เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการจดัการแขงขันกีฬาตานภยัยา
เสพติดตําบลศรีค้ํา 

100,000 อบต.ศรีคํ้า กอง 
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการจัดการแขงขัน
ฟุตบอล “ศรีค้ํา ลีก” 

- เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการจดัการแขงขันฟุตบอล “ศรี
ค้ํา ลีก” 

170,000  กอง 
การศึกษาฯ 

            

3 โครงการจัดสงนักกีฬาเขา
รวมทําการแขง ขันกีฬา
ตางๆ 

เพ่ือเปนคาใชจายในการจดัสงนักกีฬา
เขารวมทําการแขงขันกีฬาตางๆ ท้ัง
ภายในตําบลและภายนอกตําบล เชน 
โครงการกีฬานักเรียนกลุมโรงเรยีน 
อปท.เชียงรายโซนเหนือ กีฬาชมรม 
อปท. ฟุตบอลจันจวา คัพ ฟุตบอล
อําเภอแมจัน คัพ ฟุตบอลไทคัพ ฯลฯ   

30,000  กอง 
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
-22- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   2   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต 
2.4 แผนงานการเกษตร 

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 โครงการอบรมการอนุรักษ
และฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (กิจกรรมกบ
คืนนาปลาคืนทุงตามแนว
พระราชดําริ
พระบรมราชินีนาถ) 
 
 
 
 
 

- ดําเนินการจดักิจกรรมกบคืนนาปลา
คืนทุง 

20,000 ตําบลศรีคํ้า สํานักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
-23- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   2   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต 
2.5 แผนงานงบกลาง 

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 เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ
 

- เพ่ือเปนคาเบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ 7,556,400 ตําบลศรีคํ้า สํานักปลดั             

2 
 

เบ้ียยังชีพคนพิการ - เพ่ือเปนคาเบ้ียยังชีพคนพิการ 1,872,000 ตําบลศรีคํ้า สํานักปลดั             

3 เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส - เพ่ือเปนคาเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 360,000 ตําบลศรีคํ้า สํานักปลดั             
 

4 เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการสังคมตําบล 
ศรีค้ํา 

- เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุน
สวัสดิการสังคมตําบล 
ศรีค้ํา 

5,000 ตําบลศรีคํ้า สํานักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
-24- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   3   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย 
3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

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 โครงการตั้งจุดบริการเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปองกันบรรเทา สาธารณ
ภัยและลดอุบัติเหตุบน
ทองถนนเน่ืองในเทศกาล
ปใหม     

- ตั้งจุดบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปองกันบรรเทา สาธารณภยัและ
ลดอุบัตเิหตุบนทองถนนเน่ืองใน
เทศกาลปใหม 

15,000 ตําบลศรีคํ้า สํานักปลดั             

2 
 

โครงการตั้งจุดบริการเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปองกันบรรเทา  
สาธารณภัยและลด
อุบัติเหตุบนทองถนนเน่ือง
ในเทศกาลสงกรานต 

- ตั้งจุดบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปองกันบรรเทา สาธารณภยัและ
ลดอุบัตเิหตุบนทองถนนเน่ืองใน
เทศกาลสงกรานต 

15,000 ตําบลศรีคํ้า สํานักปลดั             

3 โครงการบูรณาการ
ฝกซอมแผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
 อปพร.อบต.ศรีค้ํา 

- ดําเนินการจดัโครงการบูรณาการ
ฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย อปพร.อบต.ศรีค้ํา 

12,000 ตําบลศรีคํ้า สํานักปลดั             

4 โครงการเพ่ิมศักยภาพการ
ปฏิบัติงานใหแก อปพร.
อบต.ศรีค้ํา    

- ดําเนินการจดัโครงการเพ่ิมศักยภาพ
การปฏิบัติงานใหแก อปพร. อบต. 
ศรีค้ํา    

20,000 ตําบลศรีคํ้า สํานักปลดั             

5 โครงการฝกอบรมให
ความรูในการปฏิบัติงาน
แก อปพร.รายใหม 

- ดําเนินการจดัโครงการฝกอบรมให
ความรูในการปฏิบัติงานแก อปพร.
รายใหม 

45,000 ตําบลศรีคํ้า สํานักปลดั             

แบบ ผด. 02 
-25- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   3   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย 
3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

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 โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี 

- ดําเนินการจดัโครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี 

20,000 อบต.ศรีคํ้า 
และตามที่
กําหนด 

สํานักปลดั             

2 โครงการฝกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานกลุมผูนํา
ชุมชนเพ่ือนําความรูมา
พัฒนาทองถ่ิน 

- ดําเนินการจดัโครงการฝกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานกลุมผูนําชุมชนเพ่ือนํา
ความรูมาพัฒนาทองถ่ิน 

100,000 อบต.ศรีคํ้า 
และตามที่
กําหนด 

สํานักปลดั             

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

- เพ่ือจายในโครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดจังหวัดเชียงราย 

5,000 จ.เชียงราย ศอ.ปส. 
จ.เชียงราย 

            

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
-26- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   3   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย 
3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

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. 

4 อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอําเภอแมจัน 
ศูนยปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามยาเสพ
ติดอําเภอแมจัน 
(ศป.ปส.อ.แมจัน) 
โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
อําเภอแมจัน 

- เพ่ือจายในโครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดอําเภอ 
แมจัน 

30,000 อ.แมจัน อ.แมจัน             

5 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 9 เพ่ือ
ดําเนินโครงการฝกอบรม
ราษฎรในหมูบานใหมี
ความรูดานกฎหมายและ
ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ 

- เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการ
ฝกอบรมราษฎรในหมูบานใหมีความรู
ดานกฎหมายและระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ 

20,000 อบต.ศรีคํ้า 
,หมูที่ 9 

 

หมูท่ี 9             

6 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 9 เพ่ือ
ดําเนินโครงการสงเสริม
การพัฒนากลุมสตรีภายใน
หมูบาน 

- เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการสงเสริม
การพัฒนากลุมสตรีภายในหมูบาน 

15,000 หมูที่ 9 หมูท่ี 9             

แบบ ผด. 02 
-27- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   3   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย 
3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

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. 

7 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 9 เพ่ือ
ดําเนินโครงการ
สงเสริมการพัฒนากลุม
ผูสูงอายุภายในหมูบาน 

- เพ่ือจายในโครงการสงเสริมการ
พัฒนากลุมผูสูงอายุภายใน
หมูบาน 

15,000 หมูที่ 9 หมูที่ 9             

8 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 1 บาน
เหมืองกลาง โครงการ
สงเสริมสนับสนุนการคัด
แยกขยะในครัวเรือนและ
ธนาคารขยะประจํา
หมูบาน 

- ดําเนินการคัดแยกขยะในครัวเรอืน 
และบรหิารจดัการธนาคารขยะประจํา
หมูบาน 

3,000 หมูที่ 1 หมูที่ 1             

9 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 2 บาน 
ปายาง โครงการสงเสริม
สนับสนุนการคัดแยกขยะ
ในครัวเรือนและธนาคาร
ขยะประจําหมูบาน 

- ดําเนินการคัดแยกขยะในครัวเรอืน 
และบรหิารจดัการธนาคารขยะประจํา
หมูบาน 

3,000 หมูที่ 2 หมูที่ 2             

 
 
 

แบบ ผด. 02 
-28- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   3   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย 
3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

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. 

10 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 3 บาน 
แมคําหลักเจ็ด โครงการ
สงเสริมสนับสนุนการคัด
แยกขยะในครัวเรือนและ
ธนาคารขยะประจํา
หมูบาน 

- ดําเนินการคัดแยกขยะในครัวเรอืน 
และบรหิารจดัการธนาคารขยะประจํา
หมูบาน 

3,000 หมูที่ 3 หมูที่ 3             

11 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 4 บาน 
สันสลีหลวง โครงการ
สงเสริมสนับสนุนการคัด
แยกขยะในครัวเรือนและ
ธนาคารขยะประจํา
หมูบาน 

- ดําเนินการคัดแยกขยะในครัวเรอืน 
และบรหิารจดัการธนาคารขยะประจํา
หมูบาน 

3,000 หมูที่ 4 หมูที่ 4             

12 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 5 บาน 
กลวย โครงการสงเสริม
สนับสนุนการคัดแยกขยะ
ในครัวเรือนและธนาคาร
ขยะประจําหมูบาน 

- ดําเนินการคัดแยกขยะในครัวเรอืน 
และบรหิารจดัการธนาคารขยะประจํา
หมูบาน 

3,000 หมูที่ 5 หมูที่ 5             

 
 

แบบ ผด. 02 
-29- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   3   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย 
3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

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. 

13 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 6 บาน 
สันนายาว โครงการ
สงเสริมสนับสนุนการคัด
แยกขยะในครัวเรือนและ
ธนาคารขยะประจํา
หมูบาน 

- ดําเนินการคัดแยกขยะในครัวเรอืน 
และบรหิารจดัการธนาคารขยะประจํา
หมูบาน 

3,000 หมูที่ 6 หมูที่ 6             

14 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 7 บาน 
เวียงสา โครงการสงเสรมิ
สนับสนุนการคัดแยกขยะ
ในครัวเรือนและธนาคาร
ขยะประจําหมูบาน 

- ดําเนินการคัดแยกขยะในครัวเรอืน 
และบรหิารจดัการธนาคารขยะประจํา
หมูบาน 

3,000 หมูที่ 7 หมูที่ 7             

15 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 8 บาน 
แมสลองนอก โครงการ
สงเสริมสนับสนุนการคัด
แยกขยะในครัวเรือนและ
ธนาคารขยะประจํา
หมูบาน 

- ดําเนินการคัดแยกขยะในครัวเรอืน 
และบรหิารจดัการธนาคารขยะประจํา
หมูบาน 

3,000 หมูที่ 8 หมูที่ 8             

 
 

แบบ ผด. 02 
-30- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   3   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย 
3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

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. 

16 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 9 บาน 
แสนสุข โครงการสงเสรมิ
สนับสนุนการคดัแยกขยะ
ในครัวเรือนและธนาคาร
ขยะประจําหมูบาน 

- ดําเนินการคัดแยกขยะในครัวเรอืน 
และบรหิารจดัการธนาคารขยะประจํา
หมูบาน 

3,000 หมูที่ 9 หมูที่ 9             

17 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 10 บาน 
ศรีค้ํา โครงการสงเสรมิ
สนับสนุนการคัดแยกขยะ
ในครัวเรือนและธนาคาร
ขยะประจําหมูบาน 

- ดําเนินการคัดแยกขยะในครัวเรอืน 
และบรหิารจดัการธนาคารขยะประจํา
หมูบาน 

3,000 หมูที่ 10 หมูที่ 10             

18 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 11 บาน 
รุงเจรญิ โครงการสงเสริม
สนับสนุนการคัดแยกขยะ
ในครัวเรือนและธนาคาร
ขยะประจําหมูบาน 

- ดําเนินการคัดแยกขยะในครัวเรอืน 
และบรหิารจดัการธนาคารขยะประจํา
หมูบาน 

3,000 หมูที่ 11 หมูที่ 11             

 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
-31- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

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. 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 โครงการสงเสริมการ
ทองเท่ียวภายในอําเภอ 
แมจัน “ของดีอําเภอ 
แมจัน” 
 
 
 
 
 

- ดําเนินการจดัโครงการของดีอําเภอ
แมจัน 

30,000 อ.แมจัน สํานักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
-32- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   5   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
5.1 แผนงานการเกษตร 

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 โครงการปลูกปาเฉลิม 
พระเกียรติฯ  
 
 
 
 

- ดําเนินการจดัโครงการปลูกปาเฉลิม 
พระเกียรติฯ 

10,000 ตําบลศรีคํ้า สํานักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
-33- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   6   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
6.1 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 โครงการแขงขันทักษะทาง
วิชาการกลุมเครือขาย
พัฒนาการศึกษาทองถ่ิน
เชียงรายโซนเหนือ 

- เพ่ือใชจายในโครงการแขงขันทักษะ
ทางวิชาการกลุมเครือขายพัฒนา
การศึกษาทองถ่ินเชียงรายโซนเหนือ 

50,000 จ.เชียงราย กอง
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการวันเด็กแหงชาติ
ตําบลศรคี้ํา 

- เพ่ือเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงานตามโครงการวันเด็ก
แหงชาติ เพ่ือจายเปนคาอาหาร 
เครื่องดื่ม คาเอกสาร ปาย 
อุปกรณตางๆ ของรางวัล ฯลฯ 

30,000 ตําบลศรีคํ้า กอง
การศึกษาฯ 

            

3 คาใชจายในการรณรงค
ปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

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

6,000 ตําบลศรีคํ้า กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
-34- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   6   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
6.1 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. 

4 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา/คาสนับสนุน
อาหารกลางวันของศูนย
พัฒนาเด็ก 

- เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงาน
ตามโครงการอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กเล็ก โดยสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลศรี
ค้ํา จํานวน 3 แหง แยกเปน 
(1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลศรีค้ํา  
จํานวน 75 คนx20บาทx245 วัน เปน
เงิน 367,500 บาท 
(2) ศูนย พัฒนาเด็กเล็กบานกลวย 
จํานวน 73 คนx20บาทx245 วัน 
เปนเงิน 357,700 บาท 
(3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปายาง 
จํานวน 17 คนx20บาทx245 วัน 
เปนเงิน 83,300 บาท 

808,500 ศพด. 
อบต.ศรีคํ้า 

ศพด. 
บานกลวย 

ศพด. 
บานปายาง 

 

กอง
การศึกษาฯ 

            

5 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา/คาใชจายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- เพ่ือเปนคาใชจายในการจัด
การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

625,998 รร. และ 
ศพด. 

ในสังกัด 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 

แบบ ผด. 02 
-35- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   6   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
6.1 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. 

6 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา/คาจัดการ
เรียนการสอน (รายหัว) 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

- เพ่ือจายเปนคาจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) อัตราคนละ 1,700 บาท/ป 

280,500 ศพด. 
อบต.ศรีคํ้า 

ศพด. 
บานกลวย 

ศพด. 
บานปายาง 

กอง
การศึกษาฯ 

            

7 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา/คาสนับสนุน
อาหารกลางวันของ
โรงเรียนองคการบริหาร
สวนตําบลศรีค้ํา  
(บานเวียงสา) 

- เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันของ
โรงเรียนองคการบริหารสวนตําบล 
ศรีค้ํา (บานเวียงสา) 

700,000 รร.อบต. 
ศรีคํ้า 

กอง
การศึกษาฯ 

            

8 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา/คาใชจาย 
ในการปรับปรุงหลักสตูร
สถานศึกษา 

- เพ่ือเปนคาใชจายในการปรับปรงุ
หลักสตูรสถานศึกษา 

20,000 รร.อบต. 
ศรีคํ้า 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   6   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
6.1 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. 

9 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา/คาใชจาย
อินเตอรเน็ตโรงเรียน 

- เพ่ือเปนคาใชจายอินเตอรเน็ต
โรงเรียนระบบ Wireless 
Fidelity : WIFI 

7,200 รร.อบต. 
ศรีคํ้า 

กอง
การศึกษาฯ 

            

10 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา/คาใชจายใน
การพัฒนา/ปรับปรุง
หองสมุดโรงเรียน 

- เพ่ือเปนคาใชจายในการพัฒนา/
ปรับปรุงหองสมดุโรงเรียน 

100,000 รร.อบต. 
ศรีคํ้า 

กอง
การศึกษาฯ 

            

11 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา/คาใชจายใน
การพัฒนาแหลงเรียนรูใน
โรงเรียน 

- เพ่ือเปนคาใชจายในการพัฒนาแหลง
เรียนรูในโรงเรยีน 

50,000 รร.อบต. 
ศรีคํ้า 

กอง
การศึกษาฯ 

            

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

- เพ่ือเปนคาใชจายในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ในการพัฒนาทองถ่ิน (SBMLD) 

500,000 รร.อบต. 
ศรีคํ้า 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 

แบบ ผด. 02 
-37- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   6   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
6.1 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. 

13 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา/คาใชจายใน
การรณรงคปองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 

- เพ่ือเปนคาใชจายในการรณรงค
ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

15,000 รร.อบต. 
ศรีคํ้า 

กอง
การศึกษาฯ 

            

14 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา/โครงการ
สงเสริมศักยภาพการจดั
การศึกษาของทองถ่ิน (คา
ปจจัยพ้ืนฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน) 

- เพ่ือเปนคาใชจายโครงการสงเสรมิ
ศักยภาพการจดัการศึกษาของทองถ่ิน 
(คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียน
ยากจน) 

53,000 รร.อบต. 
ศรีค้ํา 

กอง
การศึกษาฯ 

            

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

925,530 รร.บาน 
สันสลีหลวง- 
สันนายาว 
รร.อนุบาล

ศรีค้ํา 
รร.อบต. 
ศรีค้ํา 

และศพด.ใน
สังกัด 

กอง
การศึกษาฯ, 

รร.บาน 
สันสลีหลวง- 
สันนายาว, 
รร.อนุบาล 

ศรีค้ํา  
รร.อบต.ศรีค้ํา 

,และศพด. 
ในสังกัด 

            

แบบ ผด. 02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   6   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
6.1 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. 

16 โครงการปรับปรุง/
ซอมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ 

- เพ่ือเปนคาดําเนินโครงการปรับปรุง/
ซอมแซมอาคารเรยีนและอาคาร
ประกอบของโรงเรยีนองคการบรหิาร
สวนตําบลศรีค้ํา (บานเวียงสา) 

200,000 รร.อบต. 
ศรีคํ้า 

กอง
การศึกษาฯ 

และ กองชาง 

            

17 อุดหนุนโรงเรียนบาน 
สันสลีหลวง-สันนายาว 
โครงการอาหารกลางวัน 

- เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงาน
ตามโครงการอาหารกลางวัน เด็กเล็ก 
เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 จํานวน 
64 คนx20บาทx200 วัน 

256,000 รร.สันสลี
หลวง- 

สันนายาว 

กอง
การศึกษาฯ, 

รร. 
สันสลีหลวง- 
สันนายาว 

            

18 อุดหนุนโรงเรียนอนุบาล
ศรีค้ํา โครงการอาหาร
กลางวัน 

- เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงาน
ตามโครงการอาหารกลางวันเด็กเล็ก 
เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 จํานวน 
79 คน x 20 บาท x 200 วัน 

316,000 รร. 
อนุบาลศรีคํ้า 

กอง
การศึกษาฯ, 

รร. 
อนุบาลศรีคํ้า 

            

19 อุดหนุนโรงเรียนอนุบาล
ศรีค้ํา โครงการวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง  

- เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

7,400 รร. 
อนุบาลศรีคํ้า 

กอง
การศึกษาฯ, 

รร. 
อนุบาลศรีคํ้า 

            

20 อุดหนุนโรงเรียนอนุบาล
ศรีค้ํา โครงการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ
นักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 

- เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 

35,612 รร. 
อนุบาลศรีคํ้า 

กอง
การศึกษาฯ, 

รร. 
อนุบาลศรีคํ้า 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   6   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
6.1 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. 

21 อุดหนุนโรงเรียน 
สันสลีหลวง-สันนายาว 
โครงการ Active English 
Camp 

- เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการ Active English Camp 

25,000 รร. 
สันสลีหลวง 
-สันนายาว 

กอง
การศึกษาฯ 

รร. 
สันสลีหลวง- 
สันนายาว 

            

22 อุดหนุนโรงเรียนสันสลี
หลวง-สันนายาว โครงการ
จักสานไมกวาดจากวัสดุใน
ทองถ่ิน 

- เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการจักสานไมกวาดจากวัสดุ
ในทองถ่ิน 

20,000 รร.สันสลี
หลวง- 

สันนายาว 

กอง
การศึกษาฯ, 

รร. 
สันสลีหลวง- 
สันนายาว 

            

23 อุดหนุนโรงเรียนแมจัน
วิทยาคม โครงการสงเสริม
แขงขันกีฬา สหวิทยาเขต
สุดถ่ินไทย 

- เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการสงเสริมแขงขันกีฬา 
สหวิทยาเขตสุดถ่ินไทย 

5,000 รร. 
แมจัน

วิทยาคม 

กอง 
การศึกษาฯ, 

รร. 
แมจันวิทยาคม 

            

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

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. 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 โครงการจัดงานสงกรานต
สืบสานปาเวณีปใหมเมือง
รดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ 

- เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการ
จัดงานสงกรานตสืบสานปาเวณี 
ปใหมเมืองรดน้ําดําหัวผูสูงอาย ุ

60,000 ตําบลศรีคํ้า กอง
การศึกษาฯ 

 

            

2 โครงการสงเสริมประเพณี
วันเขาพรรษา 

- เพ่ือเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงานตามโครงการสงเสริม
ประเพณีวันเขาพรรษา 

10,000 ตําบลศรีคํ้า กอง
การศึกษาฯ 

 

            

3 อุดหนุนท่ีทําการปกครอง
อําเภอแมจัน โครงการจดั
งานรัฐพิธีงานประเพณี
ทองถ่ินและวันสําคัญตางๆ 

- เพ่ือเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงานตามโครงการงานรัฐ
พิธงีานประเพณีทองถ่ินและวัน
สําคัญตางๆ 

38,000 อ.แมจัน กอง
การศึกษาฯ 
อ.แมจัน 

 

            

4 อุดหนุนท่ีทําการปกครอง
อําเภอแมจัน โครงการ
สมโภชและสบืชะตาเมือง
แมจัน 

- เพ่ือเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงานตามโครงการสมโภช
และสืบชะตาเมืองแมจัน 

3,000 อ.แมจัน กอง
การศึกษาฯ 
อ.แมจัน 

 

            

5 อุดหนุนสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 
โครงการสืบสานประเพณี
นมัสการและสรงนํ้าพระ
ธาตุดอยตุง 

- เพ่ือเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงานตามโครงการสืบสาน
ประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระ
ธาตุดอยตุง 

5,000 พระธาตุ
ดอยตุง 

กอง
การศึกษาฯ 

สนง.
วัฒนธรรม
จังหวัด

เชียงราย 

            

แบบ ผด. 02 

-41- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

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. 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. 

6 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตําบลศรีค้ํา โครงการ
บรรพชาสามเณรภาค 
ฤดูรอน 

- เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดรูอน 

30,000 ตําบลศรีคํ้า กอง
การศึกษาฯ 

 

            

7 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตําบลศรีค้ํา โครงการ
ประเพณีวันสารทไทย 
(สลากภตั) 

- เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการประเพณีวันสารทไทย 
(สลากภตั) 

60,000 วัดในตําบล
ศรีคํ้า 

กอง
การศึกษาฯ 

 

            

8 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตําบลศรีค้ํา โครงการสวด
มนตขามป 

- เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการสวดมนตขามป 

10,000 วัดในตําบล
ศรีคํ้า 

กอง
การศึกษาฯ 

 

            

9 อุดหนุนท่ีทําการปกครอง
อําเภอแมจัน โครงการจดั
งานของดีอําเภอแมจัน 

- เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการจดังานของดีอําเภอแมจนั 

5,000 อ.แมจัน กอง
การศึกษาฯ 

 

            

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 

-42- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

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. 

1 โครงการรณรงคปองกัน
และควบคมุโรคติดตอใน
พ้ืนท่ี  

- เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงาน
ตามโครงการปองกันและควบคุม
โรคตดิตอในพ้ืนท่ี เชน คาใชจายใน
การจัดหาทรายอะเบท เวชภัณฑ ยา 
วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทยท่ี
เก่ียวของกับโครงการ ปายโครงการ
และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการ
ดําเนินตามโครงการ ฯลฯ 

33,000 ตําบลศรีคํ้า สํานักปลัด 
 

            

2 โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา 

- เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงาน
ตามโครงการปองกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบา 

30,000 ตําบลศรีคํ้า สํานักปลัด 
 

            

3 โครงการฝกอบรม
อาสาสมัครปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา  

- เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงาน
ตามโครงการอาสาสมัครปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา  

7,000 อบต.ศรีคํ้า สํานักปลัด 
 

            

4 อุดหนุนสํานักงานปศสุัตว
จังหวัดเชียงรายตาม
โครงการผาตดัทําหมันเพ่ือ
ลดจํานวนสุนัขและแมวท่ี
เปนสัตวพาหะของโรคพิษ
สุนัขบาในสุนัขและแมวไม
มีเจาของในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย ปงบประมาณ 
2561 

- เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการ
ผาตัดทําหมันเพ่ือลดจํานวนสุนัข
และแมวท่ีเปนสัตวพาหะของโรค
พิษสุนัขบาในสุนัขและแมวไมมี
เจาของในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย 
ปงบประมาณ 2561 

5,000 จ.เชียงราย สํานักงาน 
ปศุสัตวจังหวัด

เชียงราย 

            

แบบ ผด. 02 

-43- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   7   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
7.2 แผนงานงบกลาง 

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 สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถ่ิน
หรือพ้ืนท่ีองคการบริหาร
สวนตําบลศรีค้ํา (สปสช.) 

- เพ่ือจายเปนเงินสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพระดบัทองถ่ินใน
พ้ืนท่ี อบต.ศรีค้ํา  
 

100,000 ตําบลศรีคํ้า สํานักปลัด 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 

-44- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   8   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบรหิาร 
8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

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 คาจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา 
วิจัย ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใช
เพ่ือการจัดหาหรือ
ปรับปรุงครภุัณฑท่ีดิน 
และ/หรือสิ่งกอสราง 

- เพ่ือเปนคาใชจายในการจางองคกร
หรือสถาบันท่ีเปนกลางเพ่ือดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
จาก อบต.ศรีค้ํา 

11,000 ตําบลศรีคํ้า สถาบนัการ 
ศึกษา 

ที่รับจาง
สํารวจความ

พึงใจ 
 

            

2 อุดหนุนองคการบริหาร
สวนตําบลสันทราย 
โครงการเสรมิสราง
ประสิทธิภาพการบริหาร
สถานท่ีกลางสําหรับเปน
ศูนยรวมขาวสารการ
จัดซื้อจัดจางของหนวย
การบริหารราชการสวน
ทองถ่ินอําเภอแมจัน 

- เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงาน
ตามโครงการเสรมิสรางประสิทธิภาพ
การบริหารสถานท่ีกลางสําหรับเปน
ศูนยรวมขาวสารการจัดซื้อจดัจางของ
หนวยการบรหิารราชการสวนทองถ่ิน
อําเภอแมจัน 

40,000 อ.แมจัน อบต. 
สันทราย 

            

3 โครงการจดัทําและ
ปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน
องคการบริหารสวนตําบล
ศรีค้ํา 

- เพ่ือจายเปนคาดําเนินโครงการจดัทํา
และปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินองคการบรหิารสวน
ตําบลศรีค้ํา 

50,000 ตําบลศรีคํ้า กองคลัง 
 

            

 
 

แบบ ผด. 02 

-45- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   8   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบรหิาร 
8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

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. 

4 คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ 

- เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ 

150,000 อบต.ศรีคํ้า สํานักปลัด 
กองคลงั 

 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 

-46- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   8   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบรหิาร 
8.2 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 โครงการฝกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพครผููดูแลเด็ก
และผูท่ีเก่ียวของ 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายใน
โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษา
ดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพครู
ผูดูแลเด็กและผูท่ีเก่ียวของ 

50,000 อบต.ศรีคํ้า 
และตามที่
กําหนด 

กอง
การศึกษาฯ 

 

            

2 คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ 

- เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ 

150,000 อบต.ศรีคํ้า กอง
การศึกษาฯ 

 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 

-47- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   8   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบรหิาร 
8.3 แผนงานเคหะชุมชน 

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
ปรับปรุงครภุัณฑ 

- เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ 

350,000 อบต.ศรีคํ้า กองชาง 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 

-48- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   8   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบรหิาร 
8.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

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 โครงการจดัเวทีประชาคม
หมูบานและตําบล 

- เพ่ือจายเปนดําเนินโครงการจัดเวที
ประชาคมหมูบานและตําบลเพ่ือเปน
ขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
แผนชุมชน ฯลฯ  เพ่ือจายเปน
คาอาหาร คาเอกสาร วัสดุอุปกรณ  
คาปายไวนิล ฯลฯ  

10,000 ตําบลศรีคํ้า สํานักปลัด 
 

            

2 โครงการ อบต.เคลื่อนท่ี
เพ่ือใหบริการประชาชน
ตามอํานาจหนาท่ี 

- เพ่ือจายเปนดําเนินโครงการ อบต.
เคลื่อนท่ีเพ่ือใหบริการประชาชนตาม
อํานาจหนาท่ี เพ่ือจายเปนคาอาหาร 
คาเอกสาร วัสดุอุปกรณ คาปายไวนิล 
ฯลฯ   

20,000 ตําบลศรีคํ้า สํานักปลัด 
 

            

3 อุดหนุนคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีอําเภอแมจัน 
โครงการวันแมแหงชาติ 

- เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการ 
วันแมแหงชาติ 

8,000 อ.แมจัน คณะกรรมการ
พัฒนาสตรี

อําเภอแมจัน 

            

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 

-49- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   8   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบรหิาร 
8.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

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 โครงการจดังานวันพอ
แหงชาติ 

 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม
โครงการจัดงานเฉลิม 
พระชนมพรรษาวันพอแหงชาติ 

35,000 ตําบลศรีคํ้า กอง
การศึกษาฯ 

 

            

2 โครงการจัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาวันแมแหงชาติ 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการ
จัดงานเฉลมิพระชนมพรรษา 
วันแมแหงชาติ 

35,000 ตําบลศรีคํ้า กอง
การศึกษาฯ 

 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 

-50- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   8   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบรหิาร 
8.5 แผนงานงบกลาง 

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 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม   

- เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมของพนักงานจาง
ท้ังหมดในสังกัด อบต.ศรีคํ้า 

160,000 อบต.ศรีคํ้า กองคลัง 
 

            

2 สํารองจาย - เพ่ือใชจายในกรณีฉุกเฉินท่ีมี 
สาธารณภัยเกิดข้ึนหรือบรรเทา
ปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนเปนสวนรวมฯลฯ 

303,440 อบต.ศรีคํ้า สํานักปลัด 
กองคลัง 
กองชาง 
และกอง

การศึกษาฯ 

            

3 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวน
ทองถ่ิน (กบท.) 

- เพ่ือสงสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 
(กบท.) ในอัตรารอยละ 1 ของ
รายไดประจําป 

178,600 อบต.ศรีคํ้า สํานักปลัด 
กองคลัง 
กองชาง 
และกอง

การศึกษาฯ 
 

            

4 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ (กบข.) 

- เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ 
(กบข.) ตามอัตราท่ีระเบียบ
กฎหมายกําหนด  

75,000 อบต.ศรีคํ้า สํานักปลัด 
กองคลัง 
กองชาง 
และกอง

การศึกษาฯ 
 

            

 

แบบ ผด. 02 

-51- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

(ยกยอดมาจาก แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2560 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1) 
องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตรท่ี   1   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1 แนวทางการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ลําดับ
ท่ี 

 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนิน 
การ 

หนวยงาน
รับ 

ผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

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 
 
 

โครงการซอมแซมถนน 
คสล.ท่ีชํารดุ หมูท่ี 3  
บานแมคําหลักเจ็ด ซอย 3 
เช่ือมวัดประจาํหมูบาน 
 

- ซอมแซมถนนโดยเททับผิว
จราจรเดิมท่ีชํารุด กวาง 4.00 
ม. ยาว 21 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 
ม. พ้ืนท่ีเทคอนกรีตรวมไมนอย
กวา 84 ตรม. พรอมทางลาด
เชื่อมถนนเดิม 2 ฝง พ้ืนท่ี 
ไมนอยกวา 8 ตรม. ตามแบบ
ท่ี อบต.ศรีคํ้ากําหนด 

50,000.- 
 
 

หมูท่ี 3 
 
 

กองชาง 
 
 

              

2 โครงการซอมแซมถนน 
คสล. ท่ีชํารดุ หมูท่ี 3  
บานแมคําหลักเจ็ด ปากซอย 
12 

- ซอมแซมถนน คสล. ท่ีชํารุด
โดยเททับผิวจราจรเดิมท่ีชํารุด 
กวาง 4.00 ม. ยาว 10 ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 พ้ืนท่ีเท
คอนกรีตรวมไมนอยกวา 40 
ตรม.  
-มุมทางเล้ียวรถ พ้ืนท่ีเท
คอนกรีตรวมไมนอยกวา 6 
ตรม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม.  
-ทางลาดเชื่อมถนนเดิมพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 4 ตรม. ตรม. ตาม
แบบท่ี อบต.ศรีคํ้ากําหนด 

26,800 หมูท่ี 3 
 

กองชาง 
 

              

 

แบบ ผด. 02 
-52- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

(ยกยอดมาจาก แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2560 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1) 
องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตรท่ี   1   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1 แนวทางการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ลําดับ
ท่ี 

 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนิน 
การ 

หนวยงาน
รับ 

ผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

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 
 
 

โครงการซอมแซมถนน 
คสล. ท่ีชํารดุ หมูท่ี 3  
บานแมคําหลักเจ็ด ซอย 10 
เช่ือมซอย 16 

- ชวงที ่1 ซอมแซมผิวถนน
เดิมและเทคอนกรตีเสริม
เหล็กทับ กวาง 4.00 ม. ยาว 
110 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
พ้ืนท่ี เทคอนกรีตรวมไมนอย
กวา 440 ตรม. พรอมทาง
ลาดเช่ือมถนนเดิม และถนน
ซอย จํานวน 4 จุด 
- (ปากซอย 22) ขุดรื้อผิว
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม
ออก และทําการซอมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวาง 4.00 ม. ยาว 12 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พ้ืนท่ีเท
คอนกรีตรวมไมนอยกวา 48 
ตรม.  

222,600.- 
 
 

หมูท่ี 3 
 
 

กองชาง 
 
 

              

 
 
 

แบบ ผด. 02 
-53- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

(ยกยอดมาจาก แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2560 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1) 
องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตรท่ี   1   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1 แนวทางการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ลําดับ
ท่ี 

 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนิน 
การ 

หนวยงาน
รับ 

ผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

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 
 
 

โครงการซอมแซม
ถนนลาดยางเวียงสา – 
หนองแหยง 
หมูท่ี 7 บานเวียงสา 

- ปูทับผิวดวยแอสฟลทติก 
คอนกรีต กวาง 6.00 ม. 
ยาว 445 ม. หนา 0.04 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 
2,670 ตรม. พรอมตีเสน
จราจร  

800,000.- 
 
 

หมูท่ี 7 
 
 

กองชาง 
 
 

              

5 โครงการซอมแซม
ถนนลาดยาง ทางเขาวัด  
หมูท่ี 10 บานศรีค้าํ 

- ปูทับผิวดวยแอสฟลทติก 
คอนกรีต กวาง 4.00 ม. 
ยาว 300 ม. หนา 0.04 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 
1,200 ตรม. พรอมตีเสน
จราจร 

300,000.- หมูท่ี 10 กองชาง 
 

              

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
-54- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

(ยกยอดมาจาก แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2560 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1) 
องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตรท่ี   5   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
   5.1 แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ลําดับ
ท่ี 

 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนิน 
การ 

หนวยงาน
รับ 

ผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

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 
 
 

โครงการจัดหาเตาเผา
ขยะ  

- ขนาด 50 กิโลกรัม  
ตอชั่วโมง 

450,000.- 
 
 

หมูท่ี 6 
 
 

กองชาง 
กองคลัง 

 
 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
-55- 



บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
1.  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

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 คาจัดหาเกาอ้ีพลาสติก  - เพ่ือจายเปนคาจัดหาเกาอ้ี
พลาสติก เพ่ือใชในภารกิจของ 
อบต.ศรีคํ้า ราคาและลักษณะตา
ท่ีงานพัสดุ อบต.ศรีคํ้ากําหนด
ตามราคาทองตลาดเนื่องจากเปน
ครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑของสํานัก 
งบประมาณ  

90,000 อบต.ศรีคํ้า สํานักปลัด 
กองคลัง 

 

            

2 คาจัดหาเต็นท 
อเนกประสงค 

- เพ่ือจายเปนคาจัดหาเต็นท

อเนกประสงค เพ่ือใชในภารกิจของ 
อบต.ศรีคํ้า ราคาและลักษณะตา
ท่ีงานพัสดุ อบต.ศรีคํ้ากําหนด
ตามราคาทองตลาดเนื่องจากเปน
ครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑของสํานัก 
งบประมาณ 

60,000 อบต.ศรีคํ้า สํานักปลัด 
กองคลัง 

 

            

รวม 2 รายการ  150,000               

 
 
 

แบบ ผด. 02/1 

-56- 


