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การจัดทำโครงการ/กิจกรรมในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   นั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนศรีชุม โดยประกอบด้วย 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 
 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

 

หน่วยงานดำเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานเคหะและชุมชน(งานไฟฟ้าถนน) 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการเกษตร 
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               1    
   3 

 
  34 
1  
 3 

 
6,411,200.00 

20,000.00 
505,000.00 

 
37.69 

            0.11 
   2.96 

 
สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

รวม             38 38 6,936,200.00 40.77  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา ฯ
แผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและฯ 
แผนงานงบกลาง 

 
8 
8 
9 
7 
5 

 
  8 
  8 
  9 
 7 
  5 

 
541,983.00 
151,400.00 
735,000.00 
220,000.00 

6,644,400.00 

 
  3.18 
  0.89 
  4.32 
  1.29 
39.06 

 
สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

รวม             37 37 8,292,783.00 50.31  
 
 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

 

หน่วยงานดำเนินการ 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

      แบบ ผด 01 

      แบบ ผด 01 
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3. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากร ฯ 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานการเกษตร 

 
2 
3 
1 

 
2 
3 
1 

 
30,000.00 
90,000.00 
30,000.00 

 
0.17 
0.52 
0.17 

 
สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

รวม 6 6 120,000.00 0.70  
4. ยุทธศาสตร์ ด้านความม่ันคงและความสงบ
เรียบร้อย 
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานงบกลาง 

 
 
4 
4 
1 

 
 

 4 
 4 
 1 

 
 

285,000.00 
70,000.00 

200,000.00 

 
 

1.67 
0.41 
1.17 

 
 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

รวม             9 9 555,000.00 3.26  
5. ยุทธศาสตร์ที่ ส่งเสริมการบริหารจัดการฯ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 
            10 
               

 
10 
    

 
1,106,000.00 

 

 
6.50 

 

 
สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

รวม             10   10 1,106,000.00 6.50  
รวมทั้งสิ้น           100 100 17,009,983.00 100  

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา     
แผนดำเนินงาน ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
    แผนงานเคหะและขุมซน (งานไฟฟ้าถนน) 

  รายละเอียด โครงการ/ งบประมาณ สถานที่ดำ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

      แบบ ผด 02 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม เนินการ ดำเนินการ 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 โครงการก่อสร้างรั้วรอบ

อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 
2 

ก่อสร้างรั้วรอบอาคาร
อเนกประสงค์ ขนาดยาว
106 เมตร สูง 1.70 เมตร 
พร้อมติดตั้งประตูรั้ว 

300,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 3 ร่องบัวลอย 
หมู่ที่ 2 บ้านร่องบัวลอย 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาด
กว้างในราง 0.40 เมตร ลึก
ในรางเฉลี่ย 0.50 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ยาว 40.00 
เมตร พร้อมฝา คสล. กว้าง 
0.50 เมตร ยาว 0.50 เมตร 
หนา 0.10 เมตร และบ่อพัก
รางระบายน้ำ จำนวน 1 บ่อ 

92,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง             

 
 
 
 
แผนงานเคหะและขุมซน (งานไฟฟ้าถนน)(ต่อ) 

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด โครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ดำ 

เนินการ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

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 โครงการขุดลอกดิน
ตะกอนในรางระบายน้ำ
ซอย 1 เชื่อม ซอย 5 ร่อง
บัวลอย หมู่ที่ 2 บ้านร่อง
บัวลอย  

ขุดลอกดินตะกอนในราง
ระบายน้ำ ขนาดกว้างในราง
ระบายน้ำเฉลี่ย 0.40 เมตร 
ยาวเฉลี่ย 550 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณขุดลอกดินตะกอน 

7,800 หมูที่ 2 กองช่าง             

      แบบ ผด 02 
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ไม่น้อยกว่า 33 ลูกบาศก์
เมตร 

4 โครงการปรับปรุงเสริมผิว
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมเสริมผนังรางระบาย
น้ำ ซอยบุญเจริญ หมู่ที่ 3 
บ้านคลองประปา 

ปรับปรุงเสริมผิวถนนคสล. 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
45 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
180 ตารางเมตร พร้อม
เสริมผนังรางระบายน้ำ 2 
ข้างทาง ยาว 90 เมตร 
พร้อมฝา คสล. กว้าง 0.30 
เมตร ยาว 0.50 เมตร หนา 
0.10 เมตร จำนวน 150 ฝา 

200,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง             

 
 
แผนงานเคหะและขุมซน (งานไฟฟ้าถนน) (ต่อ) 

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด โครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ดำ 

เนินการ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

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 โครงการปรับปรุงเสริมผิว
ถนนลูกรังผสมหินผุ ถนน
สาธารณประโยชน์(ซอย
บ้านลุงหนั่น) หมู่ที่ 4 บ้าน
ทุ่ง 

ปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรัง
ผสมหินผุ ขนาดผิวถนน
กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 
90 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 
เมตร คิดเป็นปริมาณดิน
ลูกรังผสมหินผุไม่น้อยกว่า 
135 ลูกบาศก์เมตร (คิว
หลวม) 

32,700 หมู่ที่ 6 กองช่าง             

6 โครงการปรับปรุงเสริมผิว ปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรัง 25,500 ซอย 3 กองช่าง             

      แบบ ผด 02 
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ถนนลูกรังผสมหินผุ ซอย 
3 บุญญาลังกา หมู่ที่ 4 
บ้านทุ่ง 

ผสมหินผุ ขนาดผิวถนน
กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 
60 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 
เมตร คิดเป็นปริมาณดิน
ลูกรังผสมหินผุไม่น้อยกว่า 
105 ลูกบาศก์เมตร (คิว
หลวม) 

บุญญา
ลังกา หมู่ที่ 
4 บ้านทุ่ง 

 
 
 
 
 
แผนงานเคหะและขุมซน (งานไฟฟ้าถนน) (ต่อ) 

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด โครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ดำ 

เนินการ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

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 โครงการปรับปรุงราง
ระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 4 เชื่อม ซอย 
5 หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งหลวง
พัฒนา 

ปรับปรุงรางระบายน้ำคอน 
กรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
ในราง 0.40 เมตร ลึกในราง
เฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 50.00 เมตร 
พร้อมฝา ค.ส.ล. กว้าง 0.50 
เมตร ยาว 0.50 เมตร หนา 
0.10 เมตร 

100,000 ซอย 4 
เชื่อม ซอย 
5 หมู่ที่ 6 
บ้านทุ่ง
หลวง
พัฒนา 

กองช่าง             

8 โครงการปรับปรุงวางท่อ
รางระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก(แบบ 3 ช่อง 

ปรับปรุงวางท่อรางระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบ 
3ช่องทาง) ขนาดท่อระบาย

147,000 ซอย 3 หมู่
ที่ 9 บ้าน
สันป่า

กองช่าง             

      แบบ ผด 02 
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ทาง) ซอย 3 สันป่าหมาก
ใต้ ในลำเหมือง
สาธารณประโยชน์(ลำ
เหมืองร่องร้อง)หมู่ที่ 9 
บ้านสันป่าหมากใต้ 

น้ำ ค.ส.ล.       1.20 เมตร 
จำนวน 15 ท่อน พร้อม
เสริมผนัง คสล. 

หมากใต้ 

 
 
 
 
แผนงานเคหะและขุมซน (งานไฟฟ้าถนน) (ต่อ) 

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด โครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ดำ 

เนินการ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

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 โครงการปรับปรุงเสริมผิว
ถนนหินคลุก ถนน
สาธารณประโยชน์(ถนน
สายขัติพรม) หมู่ที่ 4 บ้าน
ทุ่ง 

ปรับปรุงเสริมผิวถนนหิน
คลุก ขนาดผิวถนนกว้าง
เฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 668 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
คิดเป็นปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 200.40 ลูกบาศก์
เมตร (คิวหลวม) 

181,800 ถนน
สายขัติ
พรม หมู่ที่ 
4 บ้านทุ่ง 

กองช่าง             

10 โครงการปรับปรุงเสริมผิว
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมก่อสร้างรางระบาย
น้ำ ซอย 3 สันป่าหมาก
เหนือ หมู่ที่ 8 บ้านสันป่า
หมากเหนือ 

ปรับปรุงเสริมผิวถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
48 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
192 ตารางเมตร พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาด
กว้างในราง 0.40 เมตร ลึก

200,000 ซอย 3  
หมู่ที่ 8 
บ้านสันป่า
หมาก
เหนือ 

กองช่าง             

      แบบ ผด 02 
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เฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 48.00 เมตร 
พร้อมฝา คสล. กว้าง 0.50 
เมตร ยาว 0.50 เมตร หนา 
0.10 เมตร 

แผนงานเคหะและขุมซน (งานไฟฟ้าถนน) (ต่อ) 
 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด โครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ดำ 

เนินการ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 
14 สันป่าหมากใต้ หมู่ที่ 9 
บ้านสันป่าหมากใต้ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกว้าง 3.50 ม. 
ยาว 22 ม.หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 77 
ตารางเมตร 

45,100 ซอย 14
หมู่ที่ 9 
บ้านสันป่า
หมากใต้ 

กองช่าง             

12 โครงการปรับปรุงเสริมผิว
ถนนหินคลุก ถนน
สาธารณประโยชน์ (ซอย 3 
สันป่าหมากใต้) หมู่ที่ 9
บ้านสันป่าหมากใต้ 

ปรับปรุงเสริมผิวถนนลงหิน
คลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 
ม. ยาว 35 ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. คิดเป็นปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 8.75 
ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม) 

7,900 ซอย 3 หมู่
ที่ 9 บ้าน
สันป่า
หมากใต้ 

กองช่าง             

13 โครงการปรับปรุงเสริมผิว
ถนนคสล. พร้อมเสริมผนัง
รางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 
บ้านคลองประปา ซอยบุญ
เจรญิ 

ปรับปรุงเสริมผิวถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 200 
ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 800 
ตารางเมตร พร้อมเสริมผนัง
รางระบายน้ำ 2 ข้าง  

886,000 หมู่ที่ 3 
บ้านคลอง
ประปา 

กองช่าง             

 

      แบบ ผด 02 

 



- ๑๒ - 

 
 
 
แผนงานเคหะและขุมซน (งานไฟฟ้าถนน) (ต่อ) 

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด โครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ดำ 

เนินการ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ใหม่เจริญ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกว้าง 3.20 ม. 
ยาว 64 ม.หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
204.80 ตารางเมตร 

122,700 หมู่ที่ 4 
บ้านทุ่ง 

กองช่าง             

15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
สายเลียบลำเหมืองร่อง
สะเด็ด(ฝั่งตะวันออก)หมู่ท่ี 
4 บ้านทุ่ง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 ม.
ยาว 139 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย กว่า 
675.50 ตารางเมตร 

400,000 หมู่ที่ 4 
บ้านทุ่ง 

กองช่าง             

16 โครงการปรับปรุงเสริมผิว
ถนนหินคลุก ถนน
สาธารณประโยชน์(ถนน
สายไชยมงคล) หมู่ที่ 4
บ้านทุ่ง 

ปรับปรุงเสริมผิวถนนลงหิน
คลุกขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 
ม. ยาว 1,350 ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 คิดเป็นปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 405 
ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม) 

367,400 หมู่ที่ 4 
บ้านทุ่ง 

กองช่าง             

 
 
 
แผนงานเคหะและขุมซน (งานไฟฟ้าถนน) (ต่อ) 

      แบบ ผด 02 

 

      แบบ ผด 02 

 



- ๑๓ - 

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด โครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ดำ 

เนินการ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

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. 

17 โครงการปรับปรุงเสริมผิว
ถนนหินคลุก ถนน
สาธารณประโยชน์ (ซอย
รวมสุข) หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง 

ปรับปรุงเสริมผิวถนนลงหิน
คลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.50 
ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. คิดเป็นปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 35 
ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม) 

31,700 หมู่ที่ 4 
บ้านทุ่ง 

กองช่าง             

18 โครงการปรับปรุงเสริมผิว
ถนนหินคลุก ถนน
สาธารณประโยชน์ (ถนน
สายเลียบลำเหมืองร่อง
สะเด็ดฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 
4 บ้านทุ่ง 

ปรับปรุงเสริมผิวถนนลงหิน
คลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 
ม. ยาว 155 ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. คิดเป็นปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 38.75 
ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม) 

35,000 หมู่ที่ 4 
บ้านทุ่ง 

กองช่าง             

19 โครงการปรับปรุงเสริมผิว
ถนนหินคลุก ถนน
สาธารณประโยชน์(ถนน
สายท่าข้าม) หมู่ที่ 6 บ้าน
ทุ่งหลวงพัฒนา 

ปรับปรุงเสริมผิวถนนลงหิน
คลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.00 
ม. ยาว 500 ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. คิดเป็นปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 38.75 
ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม) 

90,700 หมู่ที่ 6 
บ้านทุ่ง
หลวง
พัฒนา 

กองช่าง             

 
 
 
แผนงานเคหะและขุมซน (งานไฟฟ้าถนน) (ต่อ) 

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด โครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ดำ 

เนินการ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

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. 

      แบบ ผด 02 

 



- ๑๔ - 

20 โครงการปรับปรุงเสริมผิว
ถนนหินคลุก ถนน
สาธารณประโยชน์(ซอย
หมู่บ้านจัดสรร) หมู่ที่ 4 
บ้านทุ่ง 

ปรับปรุงเสริมผิวถนนลงหิน
คลุกช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 30 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. คิดเป็น
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า
12 ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้างเฉลี่ย 
4.00 ม. ยาว 30 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. คิดเป็น
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
12 ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม) 

43,600 หมู่ที่ 4 
บ้านทุ่ง 

กองช่าง             

21 โครงการปรับปรุงเสริมผิว
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสาธารณประโยชน์
(ถนนสายข้างการไฟฟ้า
ดอกคำใต้) หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง 

เสริมผิวถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 81 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 324 
ตารางเมตร  

238,500 ถนนสาย
ข้างการ
ไฟฟ้าดอก
คำใต้ หมู่ที่ 
4 บ้านทุ่ง 

กองช่าง             

 
 
 
 
แผนงานเคหะและขุมซน (งานไฟฟ้าถนน) (ต่อ) 

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด โครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ดำ 

เนินการ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

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. 

22 โครงการปรับปรุงท่อ
ระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก(แบบ 2 ช่องทาง) ลำ

วางท่อรางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
ขนาด     1.00 ม. แบบ 2
ช่องทาง พร้อมเสริมผนัง 

225,600 ลำเหมอืง
สันเก๊าตุ้ม 
หมู่ที่ 4 

กองช่าง             

      แบบ ผด 02 

 



- ๑๖ - 

เหมืองสาธารณประโยชน์
(ลำเหมืองสันเก๊าตุ้ม) 

คสล.ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.60 
ม. 
ยาวเฉลี่ยตามแนวท่อ 5.00 
ม. จำนวน 2 จุด 

บ้านทุ่ง 

23 โครงการปรับปรุงเสริมผิว
ถนนลูกรัง ถนน
สาธารณประโยชน์(ซอย
หมู่บ้านจัดสรรค) หมู่ที่ 4 
บ้านทุ่ง 

ปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรัง 
ขนาดผิวถนนกว้างเฉลี่ย 
4.00 เมตร ยาว 92 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร คิด
เป็นปริมาณดินลูกรังผสมหิน
ผุไม่น้อยกว่า 105 ลูกบาศก์
เมตร (คิวหลวม) 

21,700 ซอย 3 
บุญญา
ลังกา หมู่ที่ 
4 บ้านทุ่ง 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
แผนงานเคหะและขุมซน (งานไฟฟ้าถนน) (ต่อ) 

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด โครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ดำ 

เนินการ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

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. 

24 โครงการปรับปรุงเสริมผิว
ถนนลูกรัง ถนน
สาธารณประโยชน์(ถนน
สายเลียบลำเหมืองพญา
ปวง) หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งหลวง
พัฒนา 

ปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรัง
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้างเฉลี่ย 
3.50 ม. ยาว 180 ม. หนา
เฉลี่ย 0.50 ม. คิดเป็น
ปริมาณดินลูกรังผสมหินผุไม่
น้อยกว่า315 ลูกบาศก์เมตร
(คิวหลวม)ช่วงที่ 2 ขนาด

137,500 ถนนสาย
เลียบลำ
เหมือง
พญาปวง 
หมู่ที่ 6 
บ้านทุ่ง
หลวง

กองช่าง             

      แบบ ผด 02 

 



- ๑๗ - 

กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 50 
ม. หนาเฉลี่ย 0.50 ม. คิด
เป็นปริมาณดินลูกรังผสมหิน
ผุไม่น้อยกว่า 75 ลูกบาศก์
เมตร(คิวหลวม) 
ช่วงที่ 3 ขนาดกว้างเฉลี่ย 
2.50 ม. ยาว 216 ม. หนา
เฉลี่ย 0.50 ม. คิดเป็น
ปริมาณดินลูกรังผสมหินผุไม่
น้อยกว่า 270 ลูกบาศก์
เมตร(คิวหลวม) 

พัฒนา 

 
 
 
แผนงานเคหะและขุมซน (งานไฟฟ้าถนน) (ต่อ) 

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด โครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ดำ 

เนินการ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

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. 

25 โครงการปรับปรุงเสริมผิว
ถนนหินคลุก ถนน
สาธารณประโยชน์ (ถนน
สายเลียบลำเหมืองแก่
เสาร์) หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง 
เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านทุ่ง
หลวงพัฒนา 

ปรับปรุงเสริมผิวถนนลงหิน
คลุก ขนาดผิวถนนกว้าง
เฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 1,380 
ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. คิด
เป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 552.00 ลูกบาศก์เมตร
(คิวหลวม) 

499,500 ถนนสาย
เลียบลำ
เหมืองแก่
เสาร์ หมู่ที่ 
4 บ้านทุ่ง 
เชื่อม หมู่ที่ 
6 บ้านทุ่ง
หลวง
พัฒนา 

กองช่าง             

      แบบ ผด 02 

 



- ๑๘ - 

- ๑๕ - 

26 โครงการปรับปรุงเสริมผิว
ถนนหินคลุก ถนน
สาธารณประโยชน์ (ถนน
สายเลียบลำเหมืองร่องลึก) 
หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งหลวง
พัฒนา 

ปรับปรุงเสริมผิวถนนลงหิน
คลุก ขนาดผิวถนนกว้าง
เฉลี่ย 2.50 ม. ยาว 300 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. คิดเป็น
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
75.00 ลูกบาศก์เมตร(คิว
หลวม) 

67,800 ถนนสาย
เลียบลำ
เหมืองร่อง
ลึก หมู่ที่ 6 
บ้านทุ่ง
หลวง
พัฒนา 

กองช่าง             

 
 
 
แผนงานเคหะและขุมซน (งานไฟฟ้าถนน) (ต่อ) 

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด โครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ดำ 

เนินการ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

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. 

27 โครงการปรับปรุงเสริมผิว
ถนนหินคลุก ถนน
สาธารณประโยชน์ (ถนน
สายประชาสุขสันต์) หมู่ที่ 
3 บ้านคลองประปา 

ขนาดผิวถนนกว้างเฉลี่ย 
3.00 ม. ยาว 350 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. คิดเป็น
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
105.00 ลูกบาศก์เมตร(คิว
หลวม) 

95,000 ถนนสาย
ประชาสุข
สันต์) หมู่ที่ 
3 บ้าน
คลอง
ประปา 

กองช่าง             

28 โครงการปรับปรุงเสริมผิว
ถนนหินคลุก ถนน
สาธารณประโยชน์ (ถนน
สายรวมใจ ซอย 3) หมู่ที่ 
4 บ้านทุ่ง 

ขนาดผิวถนนกว้างเฉลี่ย 
3.00 ม. ยาว 500 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. คิดเป็น
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
150.00 ลูกบาศก์เมตร(คิว
หลวม) 

135,700 ถนนสาย
ประชาสุข
สันต์) หมู่ที่ 
3 บ้าน
คลอง
ประปา 

กองช่าง             

29 โครงการปรับปรุงเสริมผิว ปรับปรุงเสริมผิวถนนลงหิน 35,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง             

      แบบ ผด 02 

 



- ๑๙ - 

ถนนหินคลุก ถนน
สาธารณประโยชน์ (ถนน
สายเลียบลำเหมืองร่อง
สะเด็ดฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 
4 บ้านทุ่ง(จุดที่ 2) 

คลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 
ม. ยาว 155 ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. คิดเป็นปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 38.75 
ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม) 

    บ้านทุ่ง 

 
 
 
แผนงานเคหะและขุมซน (งานไฟฟ้าถนน) (ต่อ) 

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด โครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ดำ 

เนินการ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

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. 

30 โครงการปรับปรุงเสริมผิว
ถนนหินคลุก ถนน
สาธารณประโยชน์ (ถนน
สายสันเก๊าตุ้ม) หมู่ที่ 4 
บ้านทุ่ง เชื่อม หมู่ที่ 6 
บ้านทุ่งหลวงพัฒนา 

ปรับปรุงเสริมผิวถนนลงหิน
คลุก ขนาดผิวถนนกว้าง
เฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 1,840 
ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. คิด
เป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 552.00 ลูกบาศก์เมตร
(คิวหลวม) 

499,500 ถนนสาย
สันเก๊าตุ้ม
หมู่ที่ 4 
บ้านทุ่ง 
เชื่อม หมู่ที่ 
6 บ้านทุ่ง
หลวง
พัฒนา 

กองช่าง             

31 โครงการปรับปรุงเสริมผิว
ถนนหินคลุก ถนน
สาธารณประโยชน์ (ถนน
สายบวกขมิ้น) หมู่ที่ 4 
บ้านทุ่ง  

ปรับปรุงเสริมผิวถนนลงหิน
คลุก ขนาดผิวถนนกว้าง
เฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 400 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. คิดเป็น
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
120.00 ลูกบาศก์เมตร(คิว
หลวม) 

108,500 ถนนสาย
บวกขมิ้น 
หมู่ที่ 4 
บ้านทุ่ง 

กองช่าง             
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  แผนงานเคหะและขุมซน (งานไฟฟ้าถนน) (ต่อ) 

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด โครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ดำ 

เนินการ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

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. 

32 โครงการปรับปรุงห้องน้ำ - 
ห้องส้วม อาคารป้อมยาม 
ในพ้ืนที่สำนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบลดอนศรี
ชุม 

ปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องส้วม
อาคารป้อมยาม ขนาดพ้ืนที่
ห้องน้ำกว้าง 1.50 ม. ยาว 
1.70 ม. 

30,000 องค์การ
บริหาร
ส่วนตำบล
ดอนศรีชุม 

กองช่าง             

33 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พ้ืนที่
การเกษตร หมู่ที่ 4ต.ดอน
ศรีชุม เชื่อม หมู่ที่ 4 ต.สัน
โค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 

ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด
แน่น ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,700 ม. หนา 0.10 ม. 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
8,000 ตารางเมตร 

500,000 หมู่ที่ 4 
บ้านทุ่ง ต.
ดอนศรีชุม 

กองช่าง 
อบจ.พะเยา 

 
 
 

            

34 โครงการขยายเขตติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟฟ้า
สาธารณะ ถนน อบจ.สาย
ข้างโรงพยาบาลดอกคำใต้ 
–บ้านดอนเหล็ก 

ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างไฟฟ้าสาธารณะ ถนน 
อบจ.สายข้างโรงพยาบาล
ดอกคำใต้ – บ้านดอนเหล็ก 

500,000 หมู่ที่ 4 
บ้านทุ่ง ต.
ดอนศรีชุม 

กองช่าง 
อบจ.พะเยา 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด โครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

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 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
งานประดิษฐ์ฝีมือจากวัสดุ
ชนิดต่างๆ 

ฝึกอบรมอาชีพด้านการ
ประดิษฐ์หรืองานฝีมือจาก
วัสดุชนิดต่าง ๆ 

20,000 อบต.ดอนศรี
ชุม 

สำนักปลัด             

 
แผนงานการเกษตร 
 

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด โครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

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 โครงการผลิตเชื้อราไตรโค
เดอร์มาเพ่ือป้องกันและ
กำจัดโรคไหม้ในนาข้าว
แบบครอบคลุมพ้ืนที่ 

จัดฝึกอบรมการผลิตเชื้อรา
ไตรโคเดอร์มา ให้กับ
ประชาชน 

5,000 อบต. 
ดอนศรีชุม 

สำนักปลัด 
เกษตร
อำเภอ 

            

2 โครงการจัดกิจกรรมศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงองค์การบริหาร
ส่วนตำบลดอนศรีชุม 

จัดกิจกรรมด้านการเรียน 
รู้เศรษฐกิจพอเพียง เช่น 
การปลูกพืชหมุนเวียน 
ฯลฯการจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

อบต. 
ดอนศรีชุม 

สำนักปลัด             

 
 
แผนงานการเกษตร(ต่อ) 
 

  รายละเอียด โครงการ/ งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม ดำเนินการ ดำเนินการ 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 โครงการขุดลอกลำเหมือง

แก่เพชร หมู่ที่ 4 ต.ดอน
ศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.
พะเยา 

ขุดลอกลำเหมืองแกเพชร 500,000 หมู่ที่ 4 ต.
ดอนศรีชุม 
อ.ดอกคำใต้ 
จ.พะเยา 

อำเภอดอก
คำใต้ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา 
 

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด โครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

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 โครงการสนับสนุนการ สนับสนุนการจัดการเรียน 27,200 ศพด.วัดบ้าน สำนักปลัด             

      แบบ ผด 02 
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จัดการเรียนการสอนเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

การสอนสำหรับเด็ก
ปฐมวัย(อายุ 2–5 ปี) ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) 
จำนวน 16 คน  

ทุ่ง  
ศพด.บ้านทุ่ง
หลวง 

2 โครงการจัดการศึกษา
สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดการศึกษาสำหรับเด็ก
ปฐมวัย(3–5 ปี) ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) 
จำนวน 16 คน โดยมี
ค่าใช้จ่าย ดังนี้ค่าหนังสือ 
เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

18,080 ศพด.วัดบ้าน
ทุ่ง  
ศพด.บ้านทุ่ง
หลวง 

สำนักปลัด             

3 โครงการส่งเสริมและสนับ 
สนุนอาหารกลางวัน
สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน 

สนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เขต อบต.ดอนศรีชุม 

78,400 ศพด.ในเขต 
อบต.ดอนศรี
ชุม 

สำนักปลัด             

 
 
แผนงานการศึกษา(ต่อ) 

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด โครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

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 โครงการส่งเสริมและสนับ 
สนุนอาหารเสริม (นม) 
ให้แก่เด็กเล็กก่อนวัยเรียน 

สนับสนุนอาหารเสริม(นม) 
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในเขต อบต.ดอนศรีชุม 

30,660 ศพด.ในเขต 
อบต.ดอนศรี
ชุม 

สำนักปลัด  
 

            

5 โครงการส่งเสริมและสนับ 
สนุนอาหารกลางวัน ให้แก่
เด็กนักเรียน 

สนับสนุนอาหารกลางวัน 
ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านทุ่งหลวง 

208,000 โรงเรียน
บ้านทุ่ง
หลวง 

โรงเรียน
บ้านทุ่ง
หลวง 
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6 โครงการส่งเสริมและสนับ 
สนุนอาหารเสริม (นม) 
ให้แก่เด็กนักเรียน 

สนับสนุนอาหารเสริม(นม) 
ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านทุ่งหลวง 

99,643 ศพด.ในเขต 
อบต.ดอนศรี
ชุม 

โรงเรียน
บ้านทุ่ง
หลวง 

            

7 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครู อบต.และบุคลากร
ทางการศึกษา 

พัฒนาศักยภาพครู อบต.
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

30,000 ศพด.ในเขต 
อบต.ดอนศรี
ชุม 

สำนักปลัด             

8 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่น
ไทยผ่านการเล่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563(
ฐานที่ 3 ค่ายกล SPIDER 
MAN) 

จัดสร้างสนามเด็กเล่น(ฐาน
ที่ 3 ค่ายกล SPIDER 
MAN) 

50,000 ศพด.บ้านทุ่ง
หลวง 

สำนักปลัด             

 
 
แผนงานสาธารณสุข 
 

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด โครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

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 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

การสำรวจและขึ้น
ทะเบียนประชากรสุนัข
และแมวในพ้ืนที่เพ่ือการ
เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า 

26,400 ในเขตพ้ืนที่ 
อบต.ดอนศรี
ชุม 

สำนักปลัด             

2 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

จัดกิจกรรมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรคคอ
ฟอกให้กับประชาชนใน
พ้ืนที่ 

10,000 ในเขตพ้ืนที่ 
อบต.ดอนศรี
ชุม 

สำนักปลัด             

3 โครงการรณรงค์ป้องกัน จัดกิจกรรมการป้องกัน 5,000 ในเขตพ้ืนที่ สำนักปลัด             

      แบบ ผด 02 
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และแก้ไขปัญหาโรค
ไข้เลือดออก 

และแก้ไขปัญหาโรค
ไข้เลือดออกให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที่ 

อบต.ดอนศรี
ชุม 

4 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคต่าง ๆ(จัดซื้อ
น้ำยา วัคซีนและสารเคมี
ต่างๆ รวมถึงสนับสนุนการ
จัดจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
รณรงค์ป้องกัน บรรเทา 
และควบคุม โรคต่าง ๆ ) 

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ควบคุมป้องกันและ
บรรเทาโรคต่าง ๆภายใน
เขต อบต. ดอนศรีชุม 

30,000 ในเขตพ้ืนที่ 
อบต.ดอนศรี
ชุม 

สำนักปลัด             

แผนงานสาธารณสุข(ต่อ) 
 

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด โครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

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 โครงการสนับสนุนการ
ดำเนินงานตามโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ตามโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข ของคณะ 
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

20,000 หมู่ที่ 2 ต.
ดอนศรีชุม 

สำนักปลัด             

6 โครงการสนับสนุนการ
ดำเนินงานตามโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ตามโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข ของคณะ 
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

20,000 หมู่ที่ 3 ต.
ดอนศรีชุม 

สำนักปลัด             

7 โครงการสนับสนุนการ
ดำเนินงานตามโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ตามโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข ของคณะ 
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

20,000 หมู่ที่ 4 ต.
ดอนศรีชุม 

สำนักปลัด             

8 โครงการสนับสนุนการ สนับสนุนการจัดกิจกรรม 20,000 หมู่ที่ 6 ต. สำนักปลัด             
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ดำเนินงานตามโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

ตามโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข ของคณะ 
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 

ดอนศรีชุม 

 
 
 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด โครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

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 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้นำชุมชนเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพในการจัดทำ ทบทวน
ปรับปรุง แผนหมู่บ้าน/
ชุมชน 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชน 

10,000 อบต.ดอนศรี
ชุม 

สำนักปลัด             

2 โครงการจัดทำ/ทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

การจัดทำ/ทบทวน
แผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

10,000 อบต.ดอนศรี
ชุม 

สำนักปลัด             

3 
 
 
 
 
 

โครงการเสริมสร้างสำนึก
ประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 
 
 

จัดกิจกรรมส่งเสริมและ
สร้างสำนึกประชาธิปไตย 
และการมีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วน เช่นกิจกรรมส่งเสริม
ความปองดองสมานฉันท์
ของประชาชนในตำบล 

10,000 
 
 
 
 

อบต.ดอนศรี
ชุม 

สำนักปลัด  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมศูนย์เด็กและ

สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ของศูนย์เด็กและเยาวชน/

20,000 อบต.ดอนศรี
ชุม 

สำนักปลัด             

      แบบ ผด 02 

 



- ๒๘ - 

เยาวชน/สภาเด็กและ
เยาวชน 

สภาเด็กและเยาวชน ใน
พ้ืนที่ อบต.ดอนศรีชุม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(ต่อ) 
 

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด โครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

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 โครงการจัดกิจกรรมเนื่อง
ในวันท้องถิ่นไทย 

จัดพิธีถวายราชสักการะ
และกล่าวราชสดุดี
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
ต่อสาธารณะต่างๆ 

5,000 อบต.ดอนศรี
ชุม 

สำนักปลัด             

6 โครงการพัฒนาศักยภาพ
องค์กรสตรีตำบลดอนศรี
ชุม 

สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ของกลุ่มสตรีในพ้ืนที่ 
อบต.ดอนศรีชุม 

20,000 อบต.ดอนศรี
ชุม 

สำนักปลัด             

7 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การดำเนินงานหอกระจาย
ข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้าน
คลองประปา 

สนับสนุนการดำเนินงาน
หอกระจายข่าวในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 บ้านคลองประปา 

200,000 หมู่ที่ 3 บ้าน
คลองประปา 

สำนักปลัด             

8 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การดำเนินงานหอกระจาย
ข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้าน
ทุ่ง 

สนับสนุนการดำเนินงาน
หอกระจายข่าวในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง 

160,000 หมู่ที่ 4 บ้าน
ทุ่ง 

สำนักปลัด             

 
 
 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(ต่อ) 
 

      แบบ ผด 02 

 

      แบบ ผด 02 

 



- ๒๙ - 

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด โครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

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 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การดำเนินงานหอกระจาย
ข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้าน
ทุ่งหลวงพัฒนา 

สนับสนุนการดำเนินงาน
หอกระจายข่าวในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งหลวง
พัฒนา 

300,000 หมู่ที่ 6 บ้าน
ทุ่งหลวง
พัฒนา 

สำนักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด โครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

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 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
การแข่งขันกีฬา เช่น ค่าใช้ 
จ่ายในการแข่งขันกีฬาเด็ก 

ส่งเสริมกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาต่าง ๆ  

80,000 อบต.ดอนศรี
ชุม 

สำนักปลัด             

      แบบ ผด 02 

 



เยาวชน และประชาชน
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
กีฬาท้องถิ่นดอกคำใต้
สัมพันธ์ 

2 ส่งเสริมการออกกำลังกาย
เพ่ือสุขภาพโครงการ
แข่งขันรำวงย้อนยุค 

ส่งเสริมการออกกำลังกาย
ให้แก่เจ้าหน้าที่ และประ 
ชาชนในเขตพ้ืนที่ อบต.
ดอนศรีชุม 

20,000 อบต.ดอน 
ศรีชุม 

สำนักปลัด             

3 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ  

จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็ก
แห่ง ประจำปี  2563 

20,000 อบต.ดอน 
ศรีชุม 

สำนักปลัด             

4 โครงการจัดซื้อจัดหา
อุปกรณ์กีฬา ,อุปกรณ์ออก
กำลังกาย 

สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา,
อุปกรณ์ออกกำลังกาย
ให้แก่หมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ 
อบต.ดอนศรีชุม 

10,000 อบต.ดอน 
ศรีชุม 

สำนักปลัด             

 
 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(ต่อ) 
 

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด โครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

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 โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับ งานพิธี 
งานรัฐพิธี งานสำคัญทาง
ศาสนา งานประเพณีของ
ไทย ของท้องถิ่น เช่น งาน
เทศกาลต่างๆ งานรัฐพิธี
ต่าง ๆ 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการจัดงานพิธีงาน
ประเพณี และงานสำคัญ
ต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่และใน
เขตจังหวัดพะเยา 

80,000 อบต.ดอนศรี
ชุม 

สำนักปลัด             

      แบบ ผด 02 

 



- ๓๒ - 
- ๓๑ - 

6 โครงการหล่อเทียนและ
ถวายเทียนพรรษา 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการจัดงานพิธีงาน
ประเพณีเข้าพรรษาเช่น
การหล่อเทียน การถวาย
เทียน เป็นต้น ในเขตพ้ืนที่ 
อบต.ดอนศรีชุม 

10,000 อบต.ดอนศรี
ชุม 

สำนักปลัด             

7 โครงการอนุรักษ์และสืบ
สานงานประเพณีวัน
สงกรานต์ 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการจัดงานพิธีงาน
ประเพณีสงกรานต์ ในเขต
พ้ืนที่ อบต.ดอนศรีชุม 

0 อบต.ดอนศรี
ชุม 

สำนักปลัด             

 
 
แผนงานงบกลาง 

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด โครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

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 โครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของ อบต.ดอน
ศรีชุม 

4,393,200 อบต.ดอนศรี
ชุม 

สำนักปลัด             

2 โครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการ 

คนพิการในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของ อบต.ดอน
ศรีชุม 

1,891,200 อบต.ดอนศรี
ชุม 

สำนักปลัด             

3 โครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ 

ผู้ติดเชื้อในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของ อบต.ดอน
ศรีชุม 

210,000 อบต.ดอนศรี
ชุม 

สำนักปลัด             

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การดำเนินงานกองทุน

ส่งเสริมสนับสนุนการ
ดำเนินงานกองทุน

50,000 อบต.ดอนศรี
ชุม 

สำนักปลัด             

      แบบ ผด 02 

 



- ๓๓ - 

หลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น (สปสช.)  
- กิจกรรมออกกำลังกาย  
- เพ่ือพัฒนาศักยภาพ อส
ม.,อช 
- ลดกลุ่มเสี่ยงในผู้ป่วย
เรื้อรัง 
- สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

หลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น(สปสช) 

 
 
แผนงานงบกลาง(ต่อ) 

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด โครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

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 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการชุมชน 
ตำบลดอนศรีชุม 

สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน ตำบล
ดอนศรีชุม 

100,000 อบต.ดอนศรี
ชุม 

สำนักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      แบบ ผด 02 

 



- ๓๔ - 

 
 
 
 
 
 
 
3. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด โครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

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 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
หมอกควันและไฟป่า 

สนับสนุน หรือจัด
กิจกรรม/โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาหมอก
ควัน 

5,000 ในพ้ืนที่
อบต.ดอนศรี
ชุม 

สำนักปลัด             

2 โครงการประชารัฐร่วมใจ 
คลองสวยน้ำใสไร้
ผักตบชวา 

กำจัดผักตบชวาในแหล่ง
น้ำสาธารณะในพ้ืนที่ อบต.
ดอนศรีชุม 

25,000 อบต.ดอนศรี
ชุม 

สำนักปลัด             

 
แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด โครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

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 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ำเสีย 

สนับสนุน หรือจัด
กิจกรรม/โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาน้ำเสีย 

10,000 อบต.ดอนศรี
ชุม 

กองช่าง             

      แบบ ผด 02 

 



- ๓๕ - 

และการตรวจคุณภาพน้ำ 
 
  
แผนงานเคหะและชุมชน(ต่อ) 
 

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด โครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

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. 

2 โครงการอบรมให้ความรู้
ในการคัดแยกขยะและลด
ปริมาณขยะในพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนศรีชุม (หมู่ 2,3,4,6) 

อบรมให้ความรู้การคัด
แยกขยะในครัวเรือนให้แก่
ประชาชน 

60,000 อบต.ดอนศรี
ชุม 

สำนักปลัด             

3 โครงการรณรงค์ลด
ปริมาณขยะโดยการนำถุง
ผ้าและตะกร้าไปตลาด 

ประชาชนใช้ถุงผ้าและ
ตะกร้าแทนการใช้
ถุงพลาสติกลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยในพื้นที่ 

20,000 อบต.ดอนศรี
ชุม 

สำนักปลัด             

 

แผนงานการเกษตร 
 

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด โครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

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 โครงการจัดทำสวน
สมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ 

จัดทำสวนสมุนไพรเฉลิม
พระเกียรติ ในเขตพ้ืนที่ 
อบต.ดอนศรีชุม และ
จัดหาพันธุ์พืชสมุนไพร
ต่างๆ 

30,000 ในพ้ืนที่
อบต.ดอนศรี
ชุม 

สำนักปลัด             

 
แผนงานการเกษตร (ต่อ) 

      แบบ ผด 02 

 

      แบบ ผด 02 

 



- ๓๖ - 

 
 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด โครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

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. 

2 ส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรม/โครงการปลูกป่า
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 

ปลูกต้นไม้ในเขตบริเวณ
พ้ืนที่รับผิดชอบ ดูแลรักษา
แหล่งน้ำ ในเขตพ้ืนที่ 
อบต.ดอนศรีชุม 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ในพ้ืนที่
อบต.ดอนศรี
ชุม 

สำนักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ยุทธศาสตร์ ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด โครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

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 โครงการพัฒนาศักยภาพ สมาชิกอาสาสมัครป้องกัน 170,000 อบต.ดอนศรี สำนักปลัด             

      แบบ ผด 02 

 



- ๓๗ - 
- ๓๘ - 

อาสา สมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร) 

ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
อบต.ดอนศรีชุม 

ชุม 

2 โครงการให้ความรู้และ
ฝึกซ้อมแผนป้องกัน
อัคคีภัยให้กับนักเรียนใน
สถานศึกษา และประชา
ขน หมู่ที่ 2,3,4 และ6 
ตำบลดอนศรีชุม 

การจัดกิจกรรมฝึกซ้อม
แผนให้กับนักเรียน และ
ประชาชน ในพ้ืนที่อบต.
ดอนศรีชุม 

25,000 อบต.ดอนศรี
ชุม 

สำนักปลัด             

3 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ และ
เทศกาลสงกรานต์ 

ตั้งจุดตรวจและบริการตาม
ถนนหนทางในพ้ืนที่ อบต.
ดอนศรีชุม 

10,000 ในพ้ืนที่
อบต.ดอนศรี
ชุม 

สำนักปลัด             

4 การป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่เกิดจากสา
ธารณภัยต่างๆ 

การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง ภัย
หนาว ภัยจากโรคระบาด
ในพืช ฯลฯ 

80,000 ในพ้ืนที่
อบต.ดอนศรี
ชุม 

สำนักปลัด             

  
 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด โครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

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 โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมเพ่ือปกป้อง และ
เทิดทูนสถาบันพระมหา 
กษัตริย์ 

การจัดกิจกรรมเพ่ือแสดง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ในเขต
พ้ืนที่ อบต. ดอนศรีชุม 

10,000 ในพ้ืนที่
อบต.ดอนศรี
ชุม 

สำนักปลัด             

2 โครงการรณรงค์ป้องกัน จัดกิจกรรมการรณรงค์ 20,000 ในพ้ืนที่ สำนักปลัด             

      แบบ ผด 02 

 



- ๓๙ - 

และแก้ไขปัญหายาเสพติด ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพ้ืนที่ 

อบต.ดอนศรี
ชุม 

3 โครงการส่งเสริมการจัดกิ
กรรม/โครงการของศูนย์
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน 
ตำบลดอนศรีชุม 

ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมศูนย์เครือข่าย
ยุติธรรมชุมชน ตำบลดอน
ศรีชุม 

20,000 อบต.ดอนศรี
ชุม 

สำนักปลัด             

4 โครงการกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลดอนศรี
ชุม 

ส่งเสริมสนับสนุนการ
ดำเนินงานของจิตอาสาใน
พ้ืนที่ อบต.ดอนศรีชุม 

20,000 อบต.ดอนศรี
ชุม 

สำนักปลัด             

 
 
 
 
แผนงานงบกลาง 

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด โครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

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 โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ภัย
ธรรมชาติ ภัยพิบัติต่าง ๆ 

การช่วยบรรเทาสาธารณ
ภัย ภัยธรรมชาติ รวมถึง
ภัยพิบัติต่างๆ 

200,000 ในพ้ืนที่
อบต.ดอนศรี
ชุม 

สำนักปลัด             

 
 
 
 
 
 



- ๔๐ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด โครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

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 โครงการเลือกตั้งสมาชิก
สภาฯ และผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนศรีชุม 

จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ฯ และผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตำบลดอนศรี
ชุม 

250,000 อบต.ดอนศรี
ชุม 

สำนักปลัด 
 

            

2 โครงการส่งเสริมประสิทธิ 
ภาพการทำงานของ
บุคลากร  

ฝึกกอบรมและเดินทางไป
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

280,000 
 

อบต.ดอนศรี
ชุม 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

            

3 โครงการฝึกอบรม
จริยธรรมและคุณธรรม 
บุคลากรท้องถิ่น 

จัดฝึกอบรม ด้านจริยธรรม
คุณธรรมให้แก่บุคลากร
ท้องถิ่น 

10,000 อบต.ดอนศรี
ชุม 

สำนักปลัด 
 

            

4 โครงการฝึกอบรมเพ่ือ จัดฝึกอบรม / ส่งฝึกอบรม 210,000 อบต.ดอนศรี สำนักปลัด             

      แบบ ผด 02 

 



- ๔๑ - 

พัฒนาองค์ความรู้บุคลากร
ท้องถิ่น 

เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้
ให้แก่บุคลากรท้องถิ่น 

 ชุม กองคลัง 
กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุง / 
ซ่อมแซม / ติดตั้งระบบ
สารสนเทศประจำ
สำนักงาน 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ติดตั้ง
ระบบสารสนเทศประจำ
สำนักงาน 

20,000 อบต.ดอนศรี
ชุม 

สำนักปลัด 
 

            

 
 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด โครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

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 โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์ 
สินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ 

ปรับปรุงระบบสาร สนเทศ
ภูมิศาสตร์เพ่ือพัฒนางาน
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินพร้อมข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน 

200,000 อบต.ดอนศรี
ชุม 

กองคลัง 
 

            

7 โครงการจัดทำสื่อประชา 
สัมพันธ์เพื่อรณรงค์การ
ชำระภาษี 

จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
เพ่ือรณรงค์การชำระภาษี  

5,000 อบต.ดอนศรี
ชุม 

กองคลัง 
 

            

8 โครงการสำรวจความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับ 
บริการในพ้ืนที่อบต.ดอน
ศรีชุม 

การสำรวจความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้รับบริการ
ในพ้ืนที่ อบต.ดอนศรีชุม 

15,000 อบต.ดอนศรี
ชุม 

สำนักปลัด 
 

            

9 โครงการสนับสนุน
งบประมาณศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ

อุดหนุน อบต.ป่าซาง เพ่ือ
ดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ

16,000 อบต.ดอนศรี
ชุม 

สำนักปลัด 
 

            

      แบบ ผด 02 



- ๔๒ - 

ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด โครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

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 โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 
10 พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณโดยรอบ 

ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณโดยรอบ 

100,000 อบต.ดอนศรี
ชุม 

สำนักปลัด 
 

            

 

      แบบ ผด 02 


