
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้า 
เรื่อง ประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

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

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 254๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) ขอ ๒๗ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จัดทําแผนการดําเนินงานใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการ  
จากหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น  

    อาศัยอํานาจตามความนัย ขอ ๒๖ (๒) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 254๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2561 และมติท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้า เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 
256๒ นายกองคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้า จึงประกาศใหใชแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ขององคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้า เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานและปฏิบัติหนาท่ีตอไป 
ดังมีรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ประกาศ   ณ   วันท่ี  24  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2562 
 
 
                 ธนพร  วังเมือง 
                        (นางธนพร  วังเมือง) 

                         นายกองคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้า 
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คํานํา 

   ดวยผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้า มีจุดมุงหมายท่ีจะพัฒนาตําบลศรีคํ้า ใหมี
ความเจริญกาวหนาในทุกๆดาน ตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบ  
กฎหมายกําหนดไวเพ่ือบําบัดทุกขบํารุงสุขแกประชาชน องคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้า จึงไดจัดทํา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามขอ 26 และขอ 27 แหงระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561   

   แผนการดําเนินงาน เปนเอกสารท่ีรวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะดําเนินการ
จริงท้ังหมด ในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละปงบประมาณ เพ่ือใหทราบถึงกิจกรรมพัฒนา
ในพ้ืนท่ี ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
เพ่ือใหเปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้า อยางมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561   

   ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้า มีความตั้งใจจริงท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีพัฒนา 
ทองถ่ินใหสําเร็จ ตามท่ีไดแถลงนโยบายตอประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้า ใหอยูดีมีสุข 
โดยใชทรัพยากรท่ีมีอยางจํากัด ใหเกิดประโยชนและความคุมคาสูงสุด เพ่ือแกไขปญหาของทองถ่ิน 
รายละเอียดปรากฏในเอกสารแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี ้

 
 

 
 

องคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้า 
อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สวนที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 บทนํา 
  แผนการดําเนินงาน ท่ีกําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561   
เปนแผนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมด ในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลประจําปงบประมาณ นั้น 
 

1.2 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 
  1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมท่ีดําเนินการจริง
ท้ังหมดในพ้ืนท่ี   
   2. เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  
   3. เพ่ือเปนการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานตางๆ ท่ีดําเนินงานใน
พ้ืนท่ี  
   4. เพ่ือความสะดวกในการติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการ ท่ีไดดําเนินงานใน
พ้ืนท่ี 
 

1.3 ข้ันตอนในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  ไดกําหนดใหการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ตามระเบียบนี้ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงาน 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
ปกครองสวนทองถ่ิน 
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1.4 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
   1. ทําใหทราบรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริง
ท้ังหมดในพ้ืนท่ี  
   2. ทําใหเกิดแนวทางการดําเนินงานใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 
     3. ทําใหเกิดการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานตางๆ ท่ีดําเนินงาน 
ในพ้ืนท่ี  
   4. ทําใหเกิดความสะดวกในการติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการ ท่ีได
ดําเนินงานในพ้ืนท่ี 
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สวนที่ 2 
2.1 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
 

ยุทธศาสตร/แผนงาน 
จํานวน

โครงการที่
ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ  
งบประมาณ

ทั้งหมด 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
     1.1 แผนงานเคหะชุมชน 

 
21 

 
95.45 

 
5,610,000 

 
95.73 

 
กองชาง 

     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 4.55 250,000 4.27 กองชาง 
รวม 22 100 5,860,000 100  

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต 
     2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 
5 

 
38.46 

 
175,000 

 
1.33 

 
สํานักงานปลัด 

     2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห 1 7.69 700,000 5.34 กองการศึกษาฯ 
     2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 4 30.77 520,000 3.96 กองการศึกษาฯ 
     2.4 แผนงานงบกลาง 3 23.08 11,721,735 89.37 สํานักงานปลัด 

รวม 13 100 13,116,735 100  
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและ
ความสงบเรียบรอย 
     3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 
 

7 

 
 

50 

 
 

354,000 

 
 

68.60 

 
 

สํานักงานปลัด 
     3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 7 50 162,000 31.40 สํานักงานปลัด 

รวม 14 100 516,000 100  
 
 
 
 
 

แบบ  ผด. 01 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
 

ยุทธศาสตร/แผนงาน 
จํานวน

โครงการที่
ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ  
งบประมาณ

ทั้งหมด 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 
     4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
 

1 

 
 

100 

 
 

30,000 

 
 

100 

 
 

กองการศึกษาฯ 
รวม 1 100 30,000 100  

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจดัการและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
     5.1 แผนงานการเกษตร 

 
 

1 

 
 

100 

 
 

10,000 

 
 

100 

 
 

สํานักงานปลัด 
รวม 1 100 10,000 100  

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
     6.1 แผนงานการศึกษา 

 
21 

 
72.41 

 
4,600,561 

 
94.57 

 
กองการศึกษาฯ 

     6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 8 27.59 264,000 5.43 กองการศึกษาฯ 
รวม 29 100 4,864,561 100  

7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
     7.1 แผนงานสาธารณสุข 

 
15 

 
93.75 

 
332,000 

 
76.85 

สํานักงานปลัด 
ทุกหมูบานในตําบลศรีค้ํา 

     7.2 แผนงานงบกลาง 1 6.25 100,000 23.15 สํานักงานปลัด 
รวม 16 100 432,000 100  

 
 
 

 

แบบ  ผด. 01 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
 

ยุทธศาสตร/แผนงาน 
จํานวน

โครงการที่
ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ  
งบประมาณ

ทั้งหมด 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

8.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
     8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
9 

 
47.37 

 
616,000 

 
24.08 

 
สํานักงานปลัด 

     8.2 แผนงานการศึกษา 2 10.52 510,000 19.93 กองการศึกษาฯ 
     8.3 แผนงานเคหะชุมชน 2 10.52 790,000 30.88 กองชาง 
     8.4 แผนงานงบกลาง 6 31.59 642,340 25.11 ทุกสวนราชการ 

รวม 19 100 2,558,340 100  
รวมท้ังส้ิน 115 100 27,387,636 100  

 
          หมายเหตุ :    จํานวนโครงการพัฒนาท้ังหมดท่ีปรากฏในแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563   จํานวน  115  โครงการ 
                   จํานวนงบประมาณท้ังหมดท่ีปรากฏในแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563         จํานวน 27,387,636  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด. 01 
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สวนที่ 2 
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  

  (แบบ ผด.02) (แบบ ผด.02/1) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   1   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูที่ 1 บานเหมืองกลาง 
ซอยหลังวัดเหมืองกลาง 
(ขอบัญญัติฯ หนา 41)  

- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 1 บานเหมืองกลาง 
ซอย หลังวัดเหมืองกลาง ขนาดกวาง 

4.00 เมตร ยาว 110 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 
เทคอนกรีตรวม ไมนอยกวา 440 

ตารางเมตร กอสรางตามแบบท่ี  
อบต.ศรีค้ํา กําหนด พรอมตดิตั้งปาย
โครงการฯ จํานวน 1 ปาย  

250,000 หมูท่ี 1  
บาน 

เหมืองกลาง 

กองชาง             

2 โครงการซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท 
ติกคอนกรีต สายทาง 
หมูที่ 2 บานปายาง  
เชื่อม หมูที่ 5 บานกลวย 
(ขอบัญญัติฯ หนา 42)  

- เพื่อจายเปนคาซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติก 
คอนกรีต สายทางหมูที่ 2  
บานปายาง เชื่อม หมูที่ 5  
บานกลวย ขนาดกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 187 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.04 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต 
รวมไมนอยกวา 935 ตารางเมตร 
กอสรางตามแบบที ่อบต.ศรีคํ้า
กําหนด พรอมติดตั้งปาย
โครงการฯ จํานวน 1 ปาย 

250,000 หมูท่ี 2  
บานปายาง 

 

กองชาง             

 
 

แบบ ผด. 02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   1   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการกอสราง 
รางระบายน้าํคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 3  
บานแมคําหลักเจ็ด  
ซอย 9 
(ขอบัญญัติฯ หนา 42)  

- กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 3 บานแมคํา 
หลักเจ็ด ซอย 9  ขนาด กวาง 
0.30 เมตร ยาว 105 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร กอสราง 
ตามแบบที ่อบต.ศรีคํ้ากําหนด  
พรอมติดตั้งปายโครงการฯ  
จํานวน 1 ปาย 

250,000 หมูที่ 3 
บานแมคํา 
หลักเจ็ด 

กองชาง             

4 โครงการปรับปรุงซอมแซม
ระบบประปาหมูบาน  
หมูท่ี 4 บานสันสลีหลวง 

(ขอบัญญัติฯ หนา 43) 

- ปรับปรุงซอมแซมระบบประปา
หมูบาน หมูที่ 4 บานสันสลีหลวง 
โดยดําเนนิการขุดเจาะบอบาดาล
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว  
ความลึกไมนอยกวา 86 เมตร  
งานติดตั้งเคร่ืองสูบน้าํไฟฟา  
งานเทคอนกรีตปากบอบาดาล  
เปนตน และปรับปรุงซอมแซมวสัดุ
อุปกรณระบบประปา ฯลฯ 
ตามแบบที ่อบต.ศรีคํ้า กําหนด  
พรอมติดตั้งปายโครงการฯ  
จํานวน 1 ปาย 

250,000 หมูที่ 4 
บาน 

สันสลีหลวง 

กองชาง             

 

แบบ ผด. 02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   1   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการวางทอสงน้าํ 
เพื่อการเกษตร หมูที่ 5  
บานกลวย 
(ขอบัญญัติฯ หนา 43)  

-  วางทอสงน้าํเพื่อการเกษตร  
หมูที่ 5 บานกลวย โดยดําเนนิการ 
วางทอสงน้ํา พีวีซ ีขนาด 8 นิ้ว  
มีความยาวไมนอยกวา 308 เมตร  
ตามแบบที ่อบต.ศรีคํ้ากําหนด 
พรอมติดตั้งปายโครงการฯ  
จํานวน 1 ปาย 

250,000 หมูที่ 5 
บานกลวย 

กองชาง             

6 โครงการกอสราง 
รางระบายน้าํคอนกรีต
เสริมเหล็ก พรอมฝาปด  
หมูที่ 6 บานสนันายาว 
(ขอบัญญัติฯ หนา 43) 
 

- กอสรางรางระบายน้าํคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 6 บานสันนายาว  
ซอยหลังวัดสันนายาว ขนาด
กวาง 0.30 เมตร ยาว 107 เมตร 
 ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร กอสราง 
ตามแบบที ่อบต.ศรีคํ้ากําหนด 
พรอมติดตั้งปายโครงการฯ 
จํานวน 1 ปาย 

250,000 หมูที่ 6 
บาน 

สันนายาว 

กองชาง             

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   1   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท 
ติกคอนกรีต สายทาง
กลางหมูบาน หมูที่ 8 
บานแมสลองนอก 
(ขอบัญญัติฯ หนา 44)  

- กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท 
ติกคอนกรีต สายทางกลางหมูบาน 
หมูที่ 8 บานแมสลองนอก  
ขนาดกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 230 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวม 
ไมนอยกวา 920 ตารางเมตร 

กอสรางตามแบบที่ อบต.ศรีคํ้า
กําหนด พรอมติดตั้งปาย
โครงการฯ จํานวน 1 ปาย 

250,000 หมูที่ 8 
บาน 

แมสลองนอก 

กองชาง             

8 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ทาง
ไปวัดแสนสุข หมูที่ 9 
บานแสนสุข 
(ขอบัญญัติฯ หนา 44) 

- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ทางไปวัดแสนสุข หมูที ่9 
บานแสนสุข ขนาดกวาง 4.00  
เมตร ยาว 59 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
รวมไมนอยกวา 236 ตารางเมตร  
กอสรางตามแบบที ่อบต.ศรีคํ้า
กําหนด พรอมติดตั้งปาย
โครงการฯ จํานวน 1 ปาย 

250,000 หมูที่ 9 
บาน 

แสนสุข 

กองชาง             

 
 

แบบ ผด. 02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   1   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการกอสราง 
รางระบายน้าํคอนกรีต
เสริมเหล็ก พรอมฝาปด 
ปากทางเขาบานปายาง 
หมูที่ 10 บานศรีคํ้า 
(ขอบัญญัติฯ หนา 44) 
 

- กอสรางรางระบายน้าํคอนกรีต
เสริมเหล็ก พรอมฝาปด ปากทาง 
เขาบานปายาง หมูที่ 10 บานศรีคํ้า 
ขนาดกวาง 0.30 เมตร ยาว 107  
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 
กอสรางตามแบบที ่อบต.ศรีคํ้า
กําหนด พรอมติดตั้งปายโครงการฯ 
จํานวน 1 ปาย 

250,000 หมูที่ 10 
บานศรีคํ้า 

กองชาง             

10 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยแยกหนาบาน อสม.
แชแม หมูที่ 11  
บานรุงเจริญ 
(ขอบัญญัติฯ หนา 42) 

- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยแยกหนาบาน อสม.แชแม  
หมูที่ 11 บานรุงเจริญ ขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 108 เมตร 
 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตรวมไมนอยกวา 
432 ตารางเมตร กอสรางตามแบบ
ที่ อบต.ศรีคํ้ากําหนด พรอมติดตั้ง
ปายโครงการฯ จํานวน 1 ปาย 

250,000 หมูที่ 11 
บาน 

รุงเจริญ 

กองชาง             

 
 
 
 

แบบ ผด. 02 

-13- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
(กรณีจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562) 

ยุทธศาสตรท่ี   1   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับ 

ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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. 

11 โครงการกอสรางถนน 
คสล. สายปายาง – ไป
บานกลวย หมูที่ 2  
บานปายาง  

- กอสรางรางระบายน้าํคอนกรีต
เสริมเหล็ก พรอมฝาปด สายปายาง 
– ไปบานกลวย หมูที ่2 บานปายาง 
ขนาด กวาง 5 เมตร ยาว 143 
เมตร  พื้นที่รวม 715 ตร.ม. 
กอสรางตามแบบที่ อบต.ศรีคํ้า
กําหนด  

400,000 หมูที่ 2 
บานปายาง 

กองชาง              

12 โครงการวางทอระบาย
น้ํา พรอมบอพัก คสล. 
ซอย 20 หมูที่ 4  
บานสันสลหีลวง 

- วางทอระบายน้ํา พรอมบอพัก  
ทอขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 
เมตร ยาว 89 เมตร พรอม 
บอพัก คสล.ไมนอยกวา 9 บอ  
กอสรางตามแบบที่ อบต.ศรีคํ้า
กําหนด 

271,000 หมูที่ 4 
บาน 

สันสลีหลวง 

กองชาง              

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 

-14- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
(กรณีจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562) 

ยุทธศาสตรท่ี   1   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับ 

ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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. 

13 โครงการวางทอระบายน้ํา 
พรอมบอพัก คสล. ซอย 9 
หมูที่ 4 บานสนัสลีหลวง 

- วางทอระบายน้ํา พรอมบอพัก  
ทอขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 
เมตร ยาว 107 เมตร พรอมบอพัก 
คสล. ไมนอยกวา 10 บอ  กอสราง
ตามแบบที่ อบต.ศรีคํ้ากําหนด 

272,000 หมูที่ 4 
บาน 

สันสลีหลวง 

กองชาง              

14 โครงการวางทอระบายน้ํา 
พรอมบอพัก คสล. ถนน
กลางบาน หมูที่ 5 บาน
กลวย 

- วางทอขนาดเสนผาศูนยกลาง  
1 เมตร ยาว 55 เมตร กอสรางตาม
แบบที่ อบต.ศรีคํ้ากําหนด 

315,000 หมูที่ 5 
บานกลวย 

กองชาง              

15 โครงการกอสรางถนน 
คสล. (ซอยทางไปบาน
นาหลังคาแดง) หมูที่ 6 
บานสันนายาว  
 

- กอสรางถนน คสล. ขนาด 
กวาง 3.50 เมตร ยาว 210 เมตร  
พื้นที่รวม 735 ตร.ม.  กอสราง 
ตามแบบที่ อบต.ศรีคํ้ากําหนด 

400,000 หมูที่ 6 
บาน 

สันนายาว 

กองชาง              

 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 

-15- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
(กรณีจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562) 

ยุทธศาสตรท่ี   1   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับ 

ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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. 

16 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนแอสฟลท- 
ติกคอนกรีต  
(ถนนกลางบาน) หมูที่ 7 
บานเวียงสา    

- ปรับปรุงซอมแซมถนนแอสฟลท- 
ติกคอนกรีต ขนาด กวาง 6 เมตร 
ยาว 177 เมตร  พื้นที่รวม 1,062
ตร.ม. กอสรางตามแบบที่ อบต. 
ศรีคํ้ากําหนด 

285,000 หมูที่ 7 
บาน 

เวียงสา 

กองชาง              

17 โครงการกอสรางถนน 
คสล. ซอย 1 หมูที่ 8  
บานแมสลองนอก 

- กอสรางถนน คสล. ขนาด กวาง 4 
เมตร ยาว 94 เมตร พื้นที่รวม 376 
ตร.ม. กอสรางตามแบบที ่
อบต.ศรีคํ้ากําหนด  

214,000 หมูที่ 8 
บาน 

แมสลอง
นอก 

กองชาง              

18 โครงการกอสรางถนน 
คสล. ซอย บานดอย 
รอยฝน หมูที่ 9  
บานแสนสุข  

- กอสรางถนน คสล. ขนาด  
กวาง 4 เมตร ยาว 55 เมตร   
พื้นที่รวม 220 ตร.ม.กอสราง 
ตามแบบที่ อบต.ศรีคํ้ากําหนด 

126,000 หมูที่ 9 
บาน 

แสนสุข 

กองชาง              

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 

-16- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
(กรณีจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562) 

ยุทธศาสตรท่ี   1   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับ 

ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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. 

19 โครงการกอสรางถนน 
คสล. ซอย ทางไปบาน
นายชาลธิ หมูที่ 9  
บานแสนสุข 

- กอสรางถนน คสล. ขนาด กวาง  
3 เมตร ยาว 145 เมตร  พื้นที่รวม 
435.00 ตร.ม. 
 

238,000 หมูที่ 9 
บาน 

แสนสุข 

กองชาง              

20 โครงการกอสราง 
รางระบายน้าํ แบบม ี
ฝาปด  ซอยวัดจอม 
สักทอง ซอย 2 หมูที่ 10  
บานศรีคํ้า 

ขนาดกวางภายใน 0.40 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 114 เมตร 
กอสรางตามแบบที่ อบต.ศรีคํ้า
กําหนด 

289,000 หมูที่ 10  
บานศรีคํ้า 

กองชาง              

21 โครงการกอสราง/
ปรับปรุงระบบน้ําอุปโภค-
บริโภคในหมูบาน 
หมูที่ 11 บานรุงเจริญ 

- จัดซื้อวัสดุกอสรางเพื่อกอสราง 
ถังเก็บน้ํา ขนาด 4 เมตร ยาว 4 
เมตร และทอ พีวีซี ขนาด 3 นิ้ว  
ชั้น 8.5 ยาว 500 เมตร ทอพีวีซี 
ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 3,500 
เมตร  กอสรางตามแบบที่ อบต. 
ศรีคํ้า กําหนด 

300,000 หมูที่ 11 
บาน 

รุงเจริญ 

กองชาง              

 
 
 

แบบ ผด. 02 

-17- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   1   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการกอสราง
โรงเรือนสําหรับติดตั้ง
เตาเผาขยะและคัดแยก
ขยะชุมชน  
หมูที่ 7 บานเวียงสา 
(ขอบัญญัติฯ หนา 42) 

- เพื่อจายเปนคาดาํเนินโครงการ
กอสรางโรงเรือนสําหรับติดตั้ง
เตาเผาขยะและคัดแยกขยะ
ชุมชน หมูที่ 7 บานเวียงสา  
ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 12.00 เมตร สูง 3.50 เมตร  
กอสรางตามแบบที ่อบต.ศรีคํ้า
กําหนดพรอมติดตั้งปายโครงการฯ 
จํานวน 1 ปาย 

250,000 หมูที่ 7 
บานเวียงสา 

 

กองชาง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 

-18- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   2   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต 
2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการ
สนับสนนุภารกิจก่ิง
กาชาดอําเภอแมจัน 
(ขอบัญญัติฯ หนา 34) 

- จายเปนเงนิอุดหนุนในการดําเนิน
โครงการสนบัสนนุภารกิจ 
ก่ิงกาชาดอําเภอแมจัน 

15,000 อําเภอ 
แมจัน 

ก่ิงกาชาด
อําเภอแมจัน 

 

            

2 โครงการขวงผญา 
สืบสานภูมปิญญา
ทองถ่ินตําบลศรีคํ้า 
(ขอบัญญัติฯ หนา 47) 

- จัดโครงการขวงผญาฯ 
- จายเปนดําเนนิโครงการขวงผญา
สืบสานภูมปิญญาทองถ่ินตําบล 
ศรีคํ้า 

80,000 ตําบลศรีคํ้า สํานักงานปลัด 
 
 

            

3 โครงการจัดการขยะและ
คัดแยกขยะอันตรายจาก
ชุมชน 
(ขอบัญญัติฯ หนา 47) 

- จัดโครงการจัดการขยะฯ 
- จายเปนดําเนนิโครงการจดัการ
ขยะและคัดแยกขยะอันตราย 
จากชุมชน 

10,000 ตําบลศรีคํ้า สํานักงานปลัด             

4 โครงการฝกอบรมการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชนในพื้นที ่
(ขอบัญญัติฯ หนา 49) 

- จัดฝกอบรมการประกอบอาชพีฯ 
- จายเปนดําเนนิโครงการฝกอบรม
การประกอบอาชีพของประชาชน 
ในพื้นที ่

60,000 ตําบลศรีคํ้า สํานักงานปลัด             

 
 
 
 

แบบ ผด. 02 

-19- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   2   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต 
2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 อุดหนุนสํานักงาน
ประมงจังหวัดเชียงราย 
ตามโครงการหรือ
กิจกรรมที่มีลักษณะ
สงเสริมประชาชนทาํการ
ประมงหรือเพาะเลี้ยง
สัตวน้าํ 
(ขอบัญญัติฯ หนา 55) 
 

- เปนคาใชจายในโครงการหรือ
กิจกรรมที่มีลักษณะสงเสริม
ประชาชนทําการประมงหรือ
เพาะเลี้ยงสัตวน้าํ 

10,000 ตําบลศรีคํ้า สํานักงาน
ประมง
จังหวัด

เชียงราย 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 

-20- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   2   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต 
2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการ 
 (ขอบัญญัติฯ หนา 35) 
 

- จายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึง่
บริการ เชน จางเหมาบริการรถ
รับสงนักเรียน เปนตน 

700,000 ตําบลศรีคํ้า กอง
การศึกษาฯ 

 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 

-21- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   2   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต 
2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาตานภัยยาเสพติด
ตําบลศรีคํ้า 
(ขอบัญญัติฯ หนา 51) 

- จัดการแขงขันกีฬาฯ 
- ใชจายในการดาํเนินโครงการ
จัดการแขงขันกีฬาตานภัย 
ยาเสพติดตาํบลศรีคํ้า ประจาํป
งบประมาณ 2563 

200,000 ตําบลศรีคํ้า กอง
การศึกษาฯ 

 

            

2 โครงการจัดการแขงขัน
ฟุตบอล “ศรีคํ้า ลีก” 
(ขอบัญญัติฯ หนา 51) 

- จัดการแขงขันฟุตบอลฯ 
- ใชจายในการดําเนนิโครงการ
จัดการแขงขันฟุตบอล “ศรีคํ้า ลีก”  

170,000 ตําบลศรีคํ้า กอง
การศึกษาฯ 

 

            

3 โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาผูสูงอายุตําบลศรีคํ้า 
(ขอบัญญัติฯ หนา 51) 

- จัดการแขงขันกีฬาผูสูงอายฯุ 
- ใชจายในการดําเนนิโครงการ
จัดการแขงขันกีฬาผูสูงอาย ุ
ตําบลศรีคํ้า 

100,000 ตําบลศรีคํ้า กอง
การศึกษาฯ 

 

            

4 โครงการจัดสงนักกีฬา
เขารวมทําการแขงขัน
กีฬาตางๆ 
(ขอบัญญัติฯ หนา 51) 

- ใชจายในการจัดสงนักกีฬาเขารวม
ทําการแขงขันกีฬาตางๆ ทั้งภายใน
ตําบลและภายนอกตําบล 
เชน โครงการกีฬานักเรียน 
กลุมโรงเรียน อปท.เชียงรายโซน
เหนือ กีฬาชมรม อปท.  
ฟุตบอลจันจวาคัพ ฟุตบอลอําเภอ
แมจันคัพ ฟุตบอลไทคัพ   
ฯลฯ 

50,000 ตําบลศรีคํ้า 
 

กอง
การศึกษาฯ 

 

            

แบบ ผด. 02 

-22- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   2   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต 
2.4 แผนงานงบกลาง 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 ุ
(ขอบัญญัติฯ หนา 56) 

 

- เพ่ือเปนคาเบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ 9,393,735 ตําบลศรีคํ้า สํานักงานปลัด             

2 
 

เบ้ียยังชีพคนพิการ 

(ขอบัญญัติฯ หนา 56) 
 

- เพ่ือเปนคาเบ้ียยังชีพคนพิการ 1,968,000 ตําบลศรีคํ้า สํานักงานปลัด             

3 เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 
(ขอบัญญัติฯ หนา 57) 

 

- เพ่ือเปนคาเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 360,000 ตําบลศรีคํ้า สํานักงานปลัด             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 

-23- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   3   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย 
3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพตดิใน
พื้นที ่
(ขอบัญญัติฯ หนา 48) 

- จัดโครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในพืน้ที ่
- จายเปนดาํเนนิโครงการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในพืน้ที ่
เชน คาเอกสาร วัสดุอุปกรณ  
คาปายไวนิล คาสมนาคุณ
วิทยากร ฯลฯ 

45,000 ตําบลศรีคํ้า 
หรือ 
ตามที่
กําหนด 

สํานักงานปลัด             

2 โครงการฝกอบรมการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชนในพื้นที ่
(ขอบัญญัติฯ หนา 48) 

- จัดฝกอบรมการประกอบอาชพี
ของประชาชนในพื้นที ่
- จายเปนคาดําเนนิโครงการ
ฝกอบรมการประกอบอาชีพของ
ประชาชนในพื้นที ่

60,000 ตําบลศรีคํ้า 
 

สํานักงานปลัด             

3 โครงการฝกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานกลุม
แกนนําหมูบานเพื่อ
สงเสริมการคัดแยกขยะ
ในครัวเรือน 
(ขอบัญญัติฯ หนา 48) 

- ฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานฯ 
- เพื่อจายเปนดําเนนิโครงการ
ฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุม
แกนนําหมูบานเพื่อสงเสริมการ 
คัดแยกขยะในครัวเรือน  

20,000 สถานที ่
ตามที่
กําหนด 

สํานักงานปลัด             

 
 
 

แบบ ผด. 02 

-24- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   3   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย 
3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการฝกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานกลุม
ผูนําชุมชนเพื่อนําความรู
มาพัฒนาทองถ่ิน 
(ขอบัญญัติฯ หนา 49) 

- จัดฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานฯ 
- จายเปนคาดําเนนิโครงการ
ฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุม
ผูนําชุมชนเพื่อนําความรูมาพฒันา
ทองถ่ิน 

150,000 ตําบลศรีคํ้า 
หรือ 
ตามที่
กําหนด 

สํานักงานปลัด             

5 โครงการฝกอบรมพัฒนา
ศักยภาพผูสูงอาย ุ
(ขอบัญญัติฯ หนา 49) 

- จัดฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผูสูงอาย ุ
- จายเปนคาดําเนนิโครงการ
ฝกอบรมพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ 

60,000 ตําบลศรีคํ้า 
หรือ 
ตามที่
กําหนด 

สํานักงานปลัด             

6 อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอแมจัน 
โครงการจัดทํา
แผนพัฒนาหมูบานใหแก
คณะกรรมการหมูบาน 
(กม.) 
(ขอบัญญัติฯ หนา 50) 

- อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
แมจัน เพื่อเปนคาใชจายในโครงการ
จัดทําแผนพัฒนาหมูบานใหแก
คณะกรรมการหมูบาน (กม.) 

3,000 ตําบลศรีคํ้า สํานักงานปลัด             

 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 

-25- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   3   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย 
3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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
พัฒนาสตรีอําเภอแมจัน 
โครงการสงเสริม
สนับสนนุการจัด
กิจกรรมในการพัฒนา
บทบาทและพัฒนา
ศักยภาพสตรีและ
เครือขายสตรีอําเภอ 
แมจัน 
(ขอบัญญัติฯ หนา 50) 

- อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี
อําเภอแมจัน เพื่อเปนคาใชจายใน
โครงการสงเสริมสนบัสนุนการจัด
กิจกรรมในการพัฒนาบทบาทและ
พัฒนาศักยภาพสตรีและเครือขาย
สตรีอําเภอแมจัน 
 
 

16,000 อําเภอ 
แมจัน 

สํานักงานปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 

-26- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   3   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย 
3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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     

(ขอบัญญัติฯ หนา 14) 

- ตั้งจุดบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปองกันบรรเทา สาธารณภยัและ
ลดอุบัตเิหตุบนทองถนนเน่ืองใน
เทศกาลปใหม 

6,000 ตําบลศรีคํ้า สํานักงานปลัด             

2 
 

โครงการตั้งจุดบริการเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปองกันบรรเทา  
สาธารณภัยและลด
อุบัติเหตุบนทองถนนเน่ือง
ในเทศกาลสงกรานต 

(ขอบัญญัติฯ หนา 14) 

- ตั้งจุดบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปองกันบรรเทา สาธารณภยัและ
ลดอุบัตเิหตุบนทองถนนเน่ืองใน
เทศกาลสงกรานต 

6,000 ตําบลศรีคํ้า สํานักงานปลัด             

3  โครงการบูรณาการฝกซอม  
 แผนปองกันและบรรเทา 
 สาธารณภัย อปพร.อบต. 
 ศรีค้ํา   

(ขอบัญญัติฯ หนา 15) 

- ดําเนินการฝกซอมแผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั อปพร.อบต.ศรีค้ํา 

5,000 ตําบลศรีคํ้า สํานักงานปลัด             

 
 
 

แบบ ผด. 02 

-27- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   3   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย 
3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการเพิ่มศักยภาพ 
การปฏิบัติงานใหแก  
อปพร.อบต.ศรีคํ้า    
(ขอบัญญัติฯ หนา 15) 

- ดําเนินการจัดโครงการเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงานใหแก 
อปพร. อบต. 
ศรีคํ้า    

120,000 ตําบลศรีคํ้า สํานักงานปลัด             

5 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการปองกัน
และแกไขปญหาไฟปา
และหมอกควัน  
(ขอบัญญัติฯ หนา 15) 

- จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การปองกันและแกไขปญหาไฟปา
และหมอกควัน 

15,000 ตําบลศรีคํ้า สํานักงานปลัด             

6 อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองจงัหวัดเชียงราย 
ศูนยอํานวยการปองกัน
และปราบปรามยาเสพ
ติดจังหวัดเชียงราย 
(ศอ.ปส.จ.เชียงราย) 
โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพตดิ
จังหวัดเชียงราย 
(ขอบัญญัติฯ หนา 50) 

- อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัด
เชียงราย เพื่อเปนคาใชจายใน
โครงการปองกันและแกไขปญหา 
ยาเสพติดจังหวัดเชียงราย 

5,000 จังหวัด
เชียงราย 

ที่ทําการ
ปกครอง 

จังหวัดเชียงราย 

            

 
 

แบบ ผด. 02 

-28- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   3   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย 
3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอแมจัน 
ศูนยปฏิบัติการปองกัน
และปราบปราม 
ยาเสพติดอําเภอแมจัน 
(ศป.ปส.อ.แมจัน) 
โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพตดิ 
ตามยุทธศาสตรปองกัน
และปราบปราม 
ยาเสพติด 
(ขอบัญญัติฯ หนา 50) 

 

- อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
แมจัน เพื่อเปนคาใชจายในโครงการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
ตามยุทธศาสตรปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
 

5,000 อําเภอ 
แมจัน 

ทีท่ําการ
ปกครอง 

อําเภอแมจัน 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 

-29- 



 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

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. 2562 พ.ศ. 2563 
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” 
(ขอบัญญัติฯ หนา 50) 

 

- ดําเนินการจดัโครงการของดีอําเภอ
แมจัน 

30,000 อ.แมจัน กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 

-30- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคการบรหิารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   5   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
5.1 แผนงานการเกษตร 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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  
 
(ขอบัญญัติฯ หนา 55) 

 

- ดําเนินการจดัโครงการปลูกปาเฉลิม 
พระเกียรติฯ 

10,000 ตําบลศรีคํ้า สํานักงานปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

1 โครงการวันเด็กแหงชาติ
ตําบลศรีคํ้า 
(ขอบัญญัติฯ หนา 21) 

- เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงาน
ตามโครงการวันเด็กแหงชาติ เพ่ือจาย
เปนคาอาหาร เครื่องดื่ม คาเอกสาร 
ปาย อุปกรณตางๆ ของรางวัล ฯลฯ 

40,000 ตําบลศรีคํ้า กอง
การศึกษาฯ 

            

2 คาใชจายในการรณรงค
ปองกันยาเสพตดิใน
สถานศึกษา 
(ขอบัญญัติฯ หนา 21) 

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

6,000 ตําบลศรีคํ้า กอง
การศึกษาฯ 

            

3 โครงการสนบัสนนุ
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา/คา
สนับสนนุอาหารกลางวัน
ของศูนยพัฒนาเด็ก 
 
(ขอบัญญัติฯ หนา 21) 

- คาใชจ ายในการดํา เนินงานตาม
โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
เล็ก โดยสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา 
จํานวน 3 แหง แยกเปน 
(1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลศรีค้ํา จํานวน 35 คนx20
บาทx245 วัน เปนเงิน 171,500 บาท 
(2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกลวย 
จํานวน 52 คนx20บาทx245 วัน 
เปนเงิน 254,800 บาท 
(3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปายาง-
เหมืองกลาง จํานวน 19 คนx20บาท
x245 วัน เปนเงิน 93,100 บาท 

519,400 ศพด. 
อบต.ศรีคํ้า 

ศพด. 
บานกลวย 

ศพด. 
บานปายาง 

กอง
การศึกษาฯ 

            

แบบ ผด. 02 

-32- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   6   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
6.1 แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการสนบัสนนุ
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา/คาใชจายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(ขอบัญญัติฯ หนา 22) 

- เพ่ือเปนคาใชจายในการจัด
การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

 

648,227 โรงเรียน
และ 
ศพด. 

ในสังกัด 

กอง
การศึกษาฯ 

            

5 
 
 

คาจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) ศูนยพฒันา 
เด็กเล็ก 
 

(ขอบัญญัติฯ หนา 23) 

- คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
เด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ป) อัตราคนละ 
1,700 บาท/ป รายละเอียดดังน้ี 
(1) ศพด.อบต.ศรีค้ํา จํานวนนักเรียน 
38 คนๆละ 1,700 บาท เปนเงิน 
64,600 บาท 
(2) ศพด.บานกลวย จํานวนนักเรยีน 
52 คนๆละ 1,700 บาท เปนเงิน 
88,400 บาท  
(3) ศพด.บานปายาง-เหมืองกลาง 
จํานวนนักเรียน 19 คนๆละ 1,700 
บาท เปนเงิน 32,300 บาท 

185,300 ศพด. 
อบต.ศรีคํ้า 

ศพด. 
บานกลวย 

ศพด. 
บานปายาง 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 

แบบ ผด. 02 

-33- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   6   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
6.1 แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) 
 (ขอบัญญัติฯ หนา 23) 

- เพื่อจายเปน คาหนังสือเรียน       
คาอุปกรณการเรียน คาเคร่ืองแบบ
นักเรียน คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

119,780 ศพด. 
อบต.ศรีคํ้า 

ศพด. 
บานกลวย 

ศพด. 
บานปายาง 

กอง
การศึกษาฯ 

            

7 คาใชจายในการพัฒนา
ขาราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัด อปท. 
(ขอบัญญัติฯ หนา 24) 

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
พัฒนาขาราชการครู/พนักงานครู 
ในสังกัดโรงเรียนองคการบริหาร
สวนตาํบลศรีคํ้า  

170,000 โรงเรียน 
อบต.ศรีคํ้า 

กอง
การศึกษาฯ 

            

8 คาใชจายในการสงเสริม
กิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา 
(ขอบัญญัติฯ หนา 24) 

- เพื่อเปนคาใชจายในการสงเสริม
กิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา 

50,000 โรงเรียน 
อบต.ศรีคํ้า 

กอง
การศึกษาฯ 

            

9 คาสนบัสนุนอาหาร
กลางวันของโรงเรียน
องคการบริหารสวน
ตําบลศรีคํ้า  
(บานเวียงสา)  

(ขอบัญญัติฯ หนา 24) 

- คาใชจายในการดําเนนิงานตาม
โครงการอาหารกลางวนัเด็กเล็ก 
เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 – ป.6 
โรงเรียนในสังกัด อบต.ศรีคํ้า  

720,000 โรงเรียน 
อบต.ศรีคํ้า 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 

แบบ ผด. 02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   6   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
6.1 แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 คาใชจายในการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 
(ขอบัญญัติฯ หนา 24) 

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

20,000 โรงเรียน 
อบต.ศรีคํ้า 

กอง
การศึกษาฯ 

            

11 คาใชจายอินเตอรเน็ต
โรงเรียน 
(ขอบัญญัติฯ หนา 25) 

 

- เพื่อเปนคาใชจายอินเตอรเน็ต
โรงเรียนระบบ Wireless Fidelity : 
WIFI 

 

7,200 โรงเรียน 
อบต.ศรีคํ้า 

กอง
การศึกษาฯ 

            

12 คาใชจายในการพัฒนา/
ปรับปรุงหองสมุด
โรงเรียน 
(ขอบัญญัติฯ หนา 25) 

 

- เพื่อเปนคาใชจายในการพัฒนา/
ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน 

 

100,000 โรงเรียน 
อบต.ศรีคํ้า 

กอง
การศึกษาฯ 

            

13 คาใชจายในการพัฒนา
แหลงเรียนรูในโรงเรียน 
(ขอบัญญัติฯ หนา 25) 

 

- เพื่อเปนคาใชจายในการพัฒนา
แหลงเรียนรูในโรงเรียน 

 

50,000 โรงเรียน 
อบต.ศรีคํ้า 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 

แบบ ผด. 02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   6   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
6.1 แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 
 
 

คาใชจายในการ
พัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ในการพัฒนาทองถ่ิน 
(SBMLD)   
(ขอบัญญัติฯ หนา 25) 

- เพื่อเปนคาใชจายในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา
ทองถ่ิน (SBMLD) 
 

500,000 โรงเรียน 
อบต.ศรีคํ้า 

กอง
การศึกษาฯ 

            

15 คาใชจายในการรณรงค
ปองกันยาเสพตดิใน
สถานศึกษา 
(ขอบัญญัติฯ หนา 25) 

- เพื่อเปนคาใชจายในการรณรงค
ปองกันยาเสพตดิในสถานศึกษา 

15,000 โรงเรียน 
อบต.ศรีคํ้า 

กอง
การศึกษาฯ 

            

16 โครงการสงเสริม
ศักยภาพการจัดการ 
ศึกษาของทองถ่ิน  
(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน) 
(ขอบัญญัติฯ หนา 26) 

- เพื่อเปนคาใชจายโครงการสงเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ทองถ่ิน (คาปจจัยพื้นฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน) 

 

57,000 โรงเรียน 
อบต.ศรีคํ้า 

กอง
การศึกษาฯ 

            

17 โครงการสนามเด็กเลน
สรางปญญา 
(ขอบัญญัติฯ หนา 26) 

- จายเปนคาใชจายตามโครงการ
สนามเด็กเลนสรางปญญา เชน 
คาวัสด ุอุปกรณตางๆ  ฯลฯ เปนตน 

75,000 ศพด. 
ในสังกัด 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 

แบบ ผด. 02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   6   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
6.1 แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 คาอาหารเสรมิ (นม) 
 

(ขอบัญญัติฯ หนา 27) 

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

739,654 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 

            

19 โครงการปรับปรุง/
ซอมแซมอาคารเรยีนและ
อาคารประกอบ 
(ขอบัญญัติฯ หนา 30) 

- เพ่ือจายเปนคาดําเนินโครงการ
ปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบของโรงเรียนองคการ
บริหารสวนตําบลศรคี้ํา (บานเวียงสา) 

150,000 รร.อบต. 
ศรีคํ้า 

กองชาง 
รร.อบต. 
ศรีคํ้า 

            

20 อุดหนุนโรงเรียนบาน 
สันสลีหลวง-สันนายาว 
โครงการอาหารกลางวัน 

(ขอบัญญัติฯ หนา 30) 

- 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 

            

21 อุดหนุนโรงเรียนอนุบาล
ศรีค้ํา โครงการอาหาร
กลางวัน 
(ขอบัญญัติฯ หนา 30) 

 

- เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงาน
ตามโครงการอาหารกลางวันเด็กเล็ก 
เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 จํานวน 
65 คน x 20 บาท x 200 วัน เปนเงิน 
260,000 บาท 

260,000 รร. 
อนุบาลศรีคํ้า 

กอง
การศึกษาฯ, 

รร. 
อนุบาลศรีค้ํา 

            

แบบ ผด. 02 
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 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

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. 2562 พ.ศ. 2563 
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 
(ขอบัญญัติฯ หนา 52) 

- จัดงานสงกรานตสืบสานปาเวณีปใหม
เมืองรดนํ้าดําหัวผูสูงอาย ุ

- เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการ 
จัดงานสงกรานตสืบสานปาเวณ ี
ปใหมเมืองรดนํ้าดําหัวผูสูงอาย ุ

70,000 ตําบลศรีคํ้า กอง
การศึกษาฯ 

 

            

2 โครงการสงเสริมประเพณี
วันเขาพรรษา 

(ขอบัญญัติฯ หนา 52) 

- จัดงานสงเสริมประเพณีวันเขาพรรษา 

- เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงาน
ตามโครงการสงเสริมประเพณีวัน
เขาพรรษา 

20,000 ตําบลศรีคํ้า กอง
การศึกษาฯ 

 

            

3 โครงการสงเสริม
บํารุงรักษาประเพณ ี
ลอยกระทง ประจําป
งบประมาณ 2563 
(ขอบัญญัติฯ หนา 53) 

- จายเปนคาใชจายตามโครงการ
สงเสริมบํารุงรักษาประเพณลีอย
กระทง ประจําปงบประมาณ 2563 

30,000 อําเภอ 
แมจัน 

กอง
การศึกษาฯ 

 

            

4 อุดหนุนท่ีทําการปกครอง
อําเภอแมจัน โครงการจดั
งานรัฐพิธี  งานประเพณี
ทองถ่ินและวันสําคัญตางๆ  

(ขอบัญญัติฯ หนา 53) 

- เพื่อเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงานตามโครงการงานรัฐพิธี 
งานประเพณีทองถ่ินและวันสําคัญ
ตางๆ 

38,000 อําเภอ 
แมจัน 

ที่ทําการ
ปกครอง 

อําเภอแมจัน 

            

 
 
 

แบบ ผด. 02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

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. 2562 พ.ศ. 2563 
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 อุดหนุนสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 
โครงการสืบสานประเพณี
นมัสการและสรงนํ้าพระ
ธาตุดอยตุง  

(ขอบัญญัติฯ หนา 53) 

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงานตามโครงการสืบสาน
ประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระ
ธาตุดอยตุง  
 

8,000 พระธาตุ
ดอยตุง 

วัฒนธรรม
จังหวัด

เชียงราย 

            

6 อุดหนุนท่ีทําการปกครอง
อําเภอแมจัน โครงการ 
จัดงานของดีอําเภอแมจัน 
ครั้งท่ี 5 ประจาํป 2563 
(ขอบัญญัติฯ หนา 53) 

- เพื่อเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงานโครงการจัดงานของดี
อําเภอแมจัน คร้ังที่ 5 ประจําป 
2563 

8,000 อําเภอ 
แมจัน 

ที่ทําการ
ปกครอง 

อําเภอแมจัน 

            

7 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตําบลศรีค้ํา โครงการ
บรรพชาสามเณรภาค 
ฤดูรอน 

(ขอบัญญัติฯ หนา 54) 

- เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดรูอน 

30,000 วัดในตําบล
ศรีคํ้า 

กอง
การศึกษาฯ 

 

            

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

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. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ ม.ีค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตําบลศรีค้ํา โครงการ
ประเพณีวันสารทไทย 
(สลากภตั) 

(ขอบัญญัติฯ หนา 54) 
 
 

- เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการประเพณีวันสารทไทย 
(สลากภตั) 

60,000 วัดในตําบล
ศรีคํ้า 

กอง
การศึกษาฯ 

 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผด. 02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   7   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
7.1 แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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  

(ขอบัญญัติฯ หนา 31) 

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

50,000 ตําบลศรีคํ้า สํานักงานปลัด             

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

 
(ขอบัญญัติฯ หนา 31) 

 
 

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

50,000 ตําบลศรีคํ้า สํานักงานปลัด             

 

แบบ ผด. 02 

-41- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   7   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
7.1 แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 

  
(ขอบัญญัติฯ หนา 31) 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงานตามโครงการอาสาสมัคร
ปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 
เชน คาใชจายในการจัดเตรียมสถานท่ี 
คาสมนาคณุวิทยากร ปายโครงการ
และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการ
ดําเนินตามโครงการ  

7,000 ตําบลศรีคํ้า สํานักงานปลัด             

4 อุดหนุนสํานักงานปศสุัตว
จังหวัดเชียงรายตาม
โครงการผาตดัทําหมันเพ่ือ
ลดจํานวนสุนัขและแมวท่ี
เปนสัตวพาหะของโรคพิษ
สุนัขบาในสุนัขและแมวไม
มีเจาของในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย ปงบประมาณ 
2563 

(ขอบัญญัติฯ หนา 32) 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ
ผาตัดทําหมันเพ่ือลดจํานวนสุนัขและ
แมวท่ีเปนสัตวพาหะของโรคพิษสนัุข
บาในสุนัขและแมวไมมีเจาของในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงราย ปงบประมาณ 2563  
 

5,000 จ.เชียงราย สํานักงาน 
ปศุสัตวจังหวัด

เชียงราย 

            

 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   7   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
7.1 แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 

(ขอบัญญัติฯ หนา 32) 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

 

20,000 หมูที่ 1 
บานเหมือง

กลาง 

หมูที่ 1 
บานเหมือง

กลาง 

            

6 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 2  
บานปายาง โครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

(ขอบัญญัติฯ หนา 33) 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

 

20,000 หมูที่ 2 
บานปายาง 

หมูที่ 2 
บานปายาง 

            

7 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 3 บาน 
แมคําหลักเจ็ด  โครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสขุ 

(ขอบัญญัติฯ หนา 33) 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

 

20,000 หมูที่ 3 
บาน 

แมคําหลัก
เจ็ด 

หมูที่ 3 
บาน 

แมคําหลัก
เจ็ด 

            

 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   7   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
7.1 แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 

(ขอบัญญัติฯ หนา 32) 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

 

20,000 หมูที่ 4 
บาน 

สันสลีหลวง 

หมูที่ 4 
บาน 

สันสลีหลวง 

            

9 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 5 บาน
กลวย โครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

(ขอบัญญัติฯ หนา 32) 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

 

20,000 หมูที่ 5 
กลวย 

หมูที่ 5 
กลวย 

            

10 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 6 บาน 
สันนายาว โครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

(ขอบัญญัติฯ หนา 32) 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

 

20,000 หมูที่ 6 
บาน 

สันนายาว 

หมูที่ 6 
บาน 

สันนายาว 
 

            

 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   7   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
7.1 แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 

(ขอบัญญัติฯ หนา 34) 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

 

20,000 หมูที่ 7 
บาน 

เวียงสา 

หมูที่ 7 
บาน 

เวียงสา 
 

            

12 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 8 บาน 
แมสลองนอก โครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

(ขอบัญญัติฯ หนา 34) 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

 

20,000 หมูที่ 8 
บาน 

แมสลอง
นอก 

หมูที่ 8 
บาน 

แมสลองนอก 

            

13 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 9 บาน 
แสนสุข โครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

(ขอบัญญัติฯ หนา 34) 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

 

20,000 หมูที่ 9 
บาน 

แสนสุข 

หมูที่ 9 
บาน 

แสนสุข 
 

            

 
 
 
 

แบบ ผด. 02 

-45- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   7   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
7.1 แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 

(ขอบัญญัติฯ หนา 32) 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

 

20,000 หมูที่ 10 
บานศรีคํ้า 

หมูที่ 10 
บานศรีคํ้า 

 

            

15 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 11 บาน 
รุงเจรญิ โครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

(ขอบัญญัติฯ หนา 32) 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

 

20,000 หมูที่ 11 
บาน 

รุงเจิรญ 

หมูที่ 11 
บาน 

รุงเจิรญ 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 

-46- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรท่ี   7   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
7.2 แผนงานงบกลาง 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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.) 

 
 

(ขอบัญญัติฯ หนา 57) 

- เพ่ือจายเปนเงินสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพระดบัทองถ่ิน 
ในพ้ืนท่ี อบต.ศรีค้ํา  
 

100,000 ตําบลศรีคํ้า สํานักงานปลัด 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 

-47- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
    8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อการ
พัฒนาศักยภาพของ
คณะผูบริหาร สมาชิก
สภาตําบล และบุคลากร
ในสังกัดองคการบริหาร
สวนตาํบลศรีคํ้า  

 
(ขอบัญญัติฯ หนา 5) 

- จัดฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานฯ 
- เพ่ือจายเปนคาดําเนินโครงการ
ฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือ 
การพัฒนาศักยภาพของคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภาตําบล และ
บุคลากรในสังกัดองคการบรหิารสวน
ตําบลศรีค้ํา โดยจายเปนคาอาหาร  
คาอาหารวาง คาท่ีพัก คาเอกสาร
ประกอบการอบรม คาพาหนะ  
คาปายโครงการ คาวัสดุอุปกรณอ่ืนๆท่ี
จําเปนในการฝกอบรม เปนตน ฯลฯ 
  

100,000 ตําบลศรีคํ้า สํานักงานปลัด 
 

            

2 คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ 

(ขอบัญญัติฯ หนา 10) 

- ดําเนินการจายเปนคาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ 

400,000 ตําบลศรีคํ้า สํานักงานปลัด 
 

            

3 รายจายอ่ืน ประเภท
คาจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา 
วิจัย ประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบตางๆ 

(ขอบัญญัติฯ หนา 11) 

- ดําเนินการจายเปนคาใชจายในการ
จางองคกรหรือสถาบันเพ่ือนดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
จาก อบต.ศรีค้ํา 

11,000 ตําบลศรีคํ้า สํานักงานปลัด 
และหนวยงาน
ตามที่กําหนด 

 

            

 
 

แบบ ผด. 02 

-48- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
    8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 อุดหนุนเทศบาลตําบล
จันจวา โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพสถานท่ีกลาง
เพ่ือเปนศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินระดับ
อําเภอ (อําเภอแมจัน) 

(ขอบัญญัติฯ หนา 5) 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพสถานท่ีกลางเพ่ือ
เปนศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินระดับอําเภอ 
(อําเภอแมจัน) 

15,000 ตําบลศรีคํ้า สํานักงานปลัด 
 

            

5 โครงการจัดเวที
ประชาคมหมูบานและ
ตําบล 
(ขอบัญญัติฯ หนา 47) 

- เพื่อจายเปนดําเนนิโครงการ 
จัดเวทีประชาคมหมูบานและตําบล
เพื่อเปนขอมูลในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน แผนชุมชน 
ฯลฯ เชน คาอาหาร  
คาเอกสาร วัสดุอุปกรณ  
คาปายไวนิล ฯลฯ  

10,000 ตําบลศรีคํ้า สํานักงานปลัด 
 

            

 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 

-49- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
    8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการ อบต.เคลื่อนที่
เพื่อใหบริการประชาชน
ตามอํานาจหนาที ่
 (ขอบัญญัติฯ หนา 48) 

- เพ่ือจายเปนดําเนินโครงการ อบต.
เคลื่อนท่ีเพ่ือใหบริการประชาชน 
ตามอํานาจหนาท่ี เชน คาอาหาร  
คาอาหารวาง คาเอกสาร วัสดุ
อุปกรณ คาปายไวนิล ฯลฯ  

20,000 ตําบลศรีคํ้า สํานักงานปลัด 
 

            

7 โครงการจัดงานวันพอ
แหงชาต ิ 
(ขอบัญญัติฯ หนา 52) 

- เพื่อจายเปนคาใชจายตาม
โครงการจัดงานวันพอแหงชาต ิ 

20,000 ตําบลศรีคํ้า กอง 
การศึกษาฯ 

 

            

8 โครงการจัดงานเฉลิม
พระชนมพรรษาวันแม
แหงชาต ิ
(ขอบัญญัติฯ หนา 52) 

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ
จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 
พระนางเจาสิริกิต 
พระบรมราชนิีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

20,000 ตําบลศรีคํ้า กอง 
การศึกษาฯ 

 

            

9 โครงการจัดงานเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 
(ขอบัญญัติฯ หนา 53) 

- เพื่อจายเปนคาใชจายตาม
โครงการจัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว รัชกาลที ่10 

20,000 ตําบลศรีคํ้า กอง 
การศึกษาฯ 

 

            

 
 
 

แบบ ผด. 02 

-50- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
    8.2 แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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
ปรับปรุงครุภัณฑ 
(ขอบัญญัติฯ หนา 30) 

 

- ดําเนินการจายเปนคาบาํรุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ 

10,000 ตําบลศรีคํ้า กอง 
การศึกษาฯ 

 

            

2 โครงการบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงทีด่ินและสิ่ง 
กอสราง 
(ขอบัญญัติฯ หนา 30) 
 

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสราง 

500,000 ตําบลศรีคํ้า กอง 
การศึกษาฯ 

 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผด. 02 

-51- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
    8.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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
ปรับปรุงครุภัณฑ 
(ขอบัญญัติฯ หนา 41) 

 

- ดําเนินการจายเปนคาบาํรุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ 

200,000 ตําบลศรีคํ้า กองชาง 
 

            

2 โครงการบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงทีด่ินและสิ่ง 
กอสราง 
(ขอบัญญัติฯ หนา 41) 
 

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสราง 

590,000 ตําบลศรีคํ้า กองชาง 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 

-52- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
    8.4 แผนงานงบกลาง 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 เงินสมทบกองทนุ
ประกันสังคม 
(ขอบัญญัติฯ หนา 55) 

 

- ดําเนินการสมทบกองทนุ
ประกันสังคม 

170,000 อบต.ศรีคํ้า      สนง.ปลัด, 
กองคลัง, 
กองชาง, 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

2 เงินสมทบกองทนุเงิน
ทดแทน 
(ขอบัญญัติฯ หนา 56) 

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทนุเงิน
ทดแทนของพนักงานจางทุกคน 
 ในสังกัด อบต.ศรีคํ้า 

7,000 อบต.ศรีคํ้า      สนง.ปลัด, 
กองคลัง, 
กองชาง, 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

3 สํารองจาย 
(ขอบัญญัติฯ หนา 56) 

 

- ดําเนินการจายในกรณีฉุกเฉินท่ีม ี
สาธารณภัยเกิดข้ึนหรือบรรเทาปญหา
ความเดือดรอนของประชาชน 

200,000 อบต.ศรีคํ้า      ทุกสํานัก/ 
กองฯ 

            

4 การจัดการจราจร 
(ขอบัญญัติฯ หนา 57) 
 

- เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการ
จราจร เพ่ือเปนคาใชจายในการแกไข
ปญหา เก่ียวกับการจราจร ท่ีประชาชน
ไดรับประโยชนโดยตรง เชนการทาส ี
ตีเสน สัญญานไฟจราจร สามเหลีย่ม
หยุดตรวจ ปายจราจรกระจกโคง 
จราจร ฯลฯ  

5,000 อบต.ศรีคํ้า สนง.ปลัด, 
กองคลัง, 
กองชาง, 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

 
 

แบบ ผด. 02 

-53- 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
    8.4 แผนงานงบกลาง 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 เงินสมทบกองทนุ
บําเหน็จบาํนาญ
ขาราชการสวนทองถ่ิน 
(กบท.) 
(ขอบัญญัติฯ หนา 58) 

 

- ดําเนินการสมทบกองทนุบาํเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 
(กบท.) 

210,340 อบต.ศรีคํ้า      สนง.ปลัด, 
กองคลัง, 
กองชาง, 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

6 เงินกองทุนบาํเหน็จ
บํานาญขาราชการ 
(กบข.) 
(ขอบัญญัติฯ หนา 58) 

 

- ดําเนินการสมทบกองทนุบาํเหน็จ
บํานาญขาราชการ (กบข.) 

50,000 อบต.ศรีคํ้า      สนง.ปลัด, 
กองคลัง, 
กองชาง, 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 

-54- 



 บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
1.  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 เคร่ืองปรับอากาศ  
แบบแยกสวน 
(ขอบัญญัติฯ หนา 10) 
 

- จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยก
สวนแบบตั้งพืน้หรือแบบแขวน 
ขนาด 36,000 บีทีย ูราคาเคร่ือง
ละ 47,000 บาท จํานวน 1 เคร่ือง  
(สําหรับหองประชุม อบต.ศรีคํ้า) 
โดยมีคุณลักษณะ ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ  
สํานักงบประมาณ ธนัวาคม 2561 

47,000 อบต.ศรีคํ้า 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานปลัด             

รวม 1 รายการ - 47,000 - -             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02/1 

-55- 



บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
1.  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
1.2 แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 เกาอ้ีสํานักงาน 
(ขอบัญญัติฯ หนา 28) 
 

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอ้ี
สํานักงาน จํานวน 5 ตัวๆละ 
1,000 บาท  
(สําหรับโรงเรียน อบต.ศรีคํ้า) 

5,000 โรงเรียน 
อบต.ศรีคํ้า 

 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

2 โตะทาํงานพรอมเกาอ้ี 
(ขอบัญญัติฯ หนา 28) 
 

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทาํงาน
พรอมเกาอ้ี จํานวน 6 ชุดๆละ 
6,000บาท  
(สําหรับโรงเรียน อบต.ศรีคํ้า) 

36,000 โรงเรียน 
อบต.ศรีคํ้า 

 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

รวม 2 รายการ - 41,000 - -             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02/1 

-56- 



บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
1.  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 เคร่ืองปรับอากาศ  
แบบแยกสวน 
(ขอบัญญัติฯ หนา 40) 
 
 

- จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยก
สวนแบบตั้งพืน้หรือแบบแขวน 
ขนาด 30,000 บีทีย ูราคาเคร่ืองละ 
40,200 บาท จํานวน 3 เคร่ือง  
โดยมีคุณลักษณะ ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ  
สํานักงบประมาณ ธนัวาคม 2561 

120,600 หมูที่ 9  
บาน 

แสนสุข 
 

กองชาง             

รวม 1 รายการ - 120,600 - -             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02/1 

-57- 



บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
2.  ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว 
2.1 แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 จัดซื้อเคร่ืองตัดหญา
แบบเข็น  
(ขอบัญญัติฯ หนา 29) 
 
 

- จัดซื้อเคร่ืองตัดหญาแบบเข็น  
จํานวน 1 เคร่ือง ใหแกโรงเรียน 
 อบต.ศรีคํ้า (บานเวียงสา) โดยมี
คุณลักษณะตามบัญชีราคา 
มาตรฐานครุภัณฑ  
สํานักงบประมาณ ธนัวาคม 2561 

13,000 โรงเรียน 
อบต.ศรีคํ้า 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

รวม 1 รายการ - 13,000 - -             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02/1 

-58- 



บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
3.  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 
3.1 แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 จัดซื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอร  All In 
One สําหรับสํานักงาน 
(ขอบัญญัติฯ หนา 29) 
 
 

- จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร 
 All In One สําหรับสํานักงาน
จํานวนว 3 เคร่ือง (สําหรับโรงเรียน 
 อบต.ศรีคํ้า) โดยมีคุณลักษณะตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
สํานักงบประมาณ ธนัวาคม 2561 

51,000 โรงเรียน 
อบต.ศรีคํ้า 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

รวม 1 รายการ - 51,000 - -             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02/1 

-59- 



บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
4.  ประเภทครุภัณฑกีฬา 
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 จัดซื้อเคร่ืองกาวเหวี่ยง-
ขา 
(ขอบัญญัติฯ หนา 45) 

- จัดซื้อเคร่ืองออกกําลังกาย
กลางแจงเคร่ืองกาวเหวี่ยงขา 
พรอมติดตั้งจํานวน 2 ชุดๆละ
10,000 บาท 

20,000 หมูที่ 10 
 บานศรีคํ้า 

กองชาง             

2 จัดซื้อเคร่ืองกาวเหวี่ยง-
ขาคู 
(ขอบัญญัติฯ หนา 45) 
 

- จัดซื้อเคร่ืองออกกําลังกาย
กลางแจง เคร่ืองกาวเหวี่ยงขาคู
พรอมติดตั้ง จํานวน 1 ชุดๆละ 
 14,000 บาท 

14,000 หมูที่ 10 
 บานศรีคํ้า 

กองชาง             

3 จัดซื้อเคร่ืองเดินสลับขา 
(ขอบัญญัติฯ หนา 45) 
 

-  จัดซื้อเคร่ืองออกกําลังกาย
กลางแจง เคร่ืองเดินสลับขา 
พรอมติดตั้ง จํานวน 2 ชุดๆละ 
10,000 บาท 

20,000 หมูที่ 10 
 บานศรีคํ้า 

กองชาง             

4 จัดซื้อเคร่ืองปนจักรยาน 
(ขอบัญญัติฯ หนา 45) 
 

-  จัดซื้อเคร่ืองออกกําลังกาย
กลางแจง เคร่ืองปนจักรยาน 
พรอมติดตั้ง จํานวน 2 ชุดๆละ 
10,000 บาท 

20,000 หมูที่ 10 
 บานศรีคํ้า 

กองชาง             

 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02/1 

-60- 



บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
4.  ประเภทครุภัณฑกีฬา 
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 จัดซื้อเคร่ืองเดินคู 
(ขอบัญญัติฯ หนา 46) 

- จัดซื้อเคร่ืองออกกําลังกาย
กลางแจงเคร่ืองเดินคู พรอมติดตั้ง
จํานวน 1 ชุดๆละ 15,000 บาท 

15,000 หมูที่ 10 
 บานศรีคํ้า 

กองชาง             

6 จัดซื้อเคร่ืองกรรเชียงบก 
(ขอบัญญัติฯ หนา 46) 

- จัดซื้อเคร่ืองออกกําลังกาย
กลางแจงเคร่ืองกรรเชียงบก 
พรอมติดตั้งจํานวน 1 ชุดๆละ
10,000 บาท 

10,000 หมูที่ 10 
 บานศรีคํ้า 

กองชาง             

7 จัดซื้ออุปกรณยกน้ําหนัก 
(แบบนั่ง) 
(ขอบัญญัติฯ หนา 46) 

- จัดซื้อเคร่ืองออกกําลังกาย
กลางแจงอุปกรณยกน้าํหนัก 
(แบบนั่ง) พรอมติดตั้ง
จํานวน 2 ชุดๆละ 10,000 บาท 

20,000 หมูที่ 10 
 บานศรีคํ้า 

กองชาง             

8 จัดซื้ออุปกรณแกปวด
เขา (แบบสลับขา) 
(ขอบัญญัติฯ หนา 46) 

- จัดซื้อเคร่ืองออกกําลังกาย
กลางแจงอุปกรณแกปวดเขา (แบบ
สลับขา) พรอมติดตั้ง 
จํานวน 1 ชุดๆละ 9,000 บาท 

9,000 หมูที่ 10 
 บานศรีคํ้า 

กองชาง             

9 จัดซื้ออุปกรณกรรเชียง
เดี่ยว 
(ขอบัญญัติฯ หนา 46) 

- จัดซื้อเคร่ืองออกกําลังกาย
กลางแจงอุปกรณกรรเชียงเดี่ยว
พรอมติดตั้ง จํานวน 1 ชุดๆละ 
 10,000 บาท 

10,000 หมูที่ 10 
 บานศรีคํ้า 

กองชาง             

รวม 9 รายการ - 138,000 - -             
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
(กรณีจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

5.  ประเภทครุภัณฑอ่ืน 
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับ 

ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 จัดซื้อเตาเผาขยะ หมู 3 
บานแมคําหลักเจ็ด  
 

- จัดซื้อเตาเผาขยะ เพื่อ
บริหารจัดการขยะภายใน
หมูบาน 

450,000 หมูที่ 3 
 บาน 

แมคําหลักเจ็ด 

กองชาง              

รวม 1 รายการ - 450,000 - -              
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ท่ี ชร 81101/ว ๒๐๐             ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้า  
                        244 หมู 4 ต.ศรีคํ้า อ.แมจัน จ.เชียงราย  

             ๒๔ ตุลาคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  ทองถ่ินอําเภอแมจัน, ประธานสภา อบต.ศรีคํ้า, ส.อบต.ศรีคํ้า ทุกหมูบาน, กํานันตําบลศรีคํ้า/ผูใหญบาน 
        ตําบลศรีคํ้า ทุกหมูบาน, คณะกรรมการพัฒนาอบต.ศรีคํ้า, คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา   
        อบต.ศรีคํ้า, หนวยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

สิ่งท่ีสงมาดวย   สําเนาประกาศใชแผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓         จํานวน  1  ฉบับ 

ดวย องคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้า ไดจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และนายกองคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้า ไดลงนามประกาศใชแผนการ
ดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบรอยแลว 

  อาศัยอํานาจตามความนัยขอ 26 (2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผน  
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือเปนการประชาสัมพันธ
ใหสวนราชการท่ีเก่ียวของและบุคคลท่ัวไปไดรับทราบโดยท่ัวกัน จึงขอความรวมมือปดประกาศประชาสัมพันธ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ขององคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้า ในท่ีเปดเผยใหบุคคล
ท่ัวไปไดทราบโดยท่ัวกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย อนึ่ง สามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต 
www.srikham.go.th อีกหนึ่งชองทาง 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและประชาสัมพันธ 

         ขอแสดงความนับถือ 
 
             ธนพร  วังเมือง 
         (นางธนพร  วังเมือง) 
         นายกองคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้า 
 

 

 

งานนโยบายและแผน 
สํานักงานปลัด 
โทรศัพท/โทรสาร ๐-๕๓๖๖-๕๐๗๓ ตอ ๑๑ 


