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การจัดท าโครงการ/กิจกรรมในแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   นั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนศรีชุม โดยประกอบด้วย 

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม อ ำเภอดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ 
 

 

ยุทธศำสตร์/แผนงำน 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมำณทั้งหมด 

 

หน่วยงำนด ำเนินกำร 

1. ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
แผนงานเคหะและชุมชน(งานไฟฟ้าถนน) 
แผนงานการเกษตร 

 
 14 

              3 

 
  20.29 
4.35 

 
2,894,009.00 

40,000.00 

 
25.35 

            0.35 
 

 
ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

รวม             17 24.64 2,934,009.00 25.70  
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม กำรศึกษำ ฯ
แผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและฯ 
แผนงานงบกลาง 

 
6 
5 
6 
7 
5 

 
  8.70 
  7.25 
  8.70 
 10.14 
  7.25 

 
521,420.00 
163,100.00 
75,000.00 

180,000.00 
6,688,800.00 

 
  3.18 
  0.89 
  4.32 
  1.29 
39.06 

 
ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

รวม             29 42.03 7,628,320.00 50.31  

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 

      แบบ ผด 
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ยุทธศำสตร์/แผนงำน 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมำณทั้งหมด 

 

หน่วยงำนด ำเนินกำร 

3. ยุทธศำสตร์ กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร ฯ 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานการเกษตร 

 
1 
3 
2 

 
1.45 
4.35 
2.90    

 
5,000.00 

40,000.00 
30,000.00 

 
0.17 
0.52 
0.17 

 
ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

รวม 6 8.70 75,000.00 0.70  
4. ยุทธศำสตร์ ด้ำนควำมม่ันคงและควำมสงบ
เรียบร้อย 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
5 
2 

 
 

 7.25 
 2.90 

 
 

115,000.00 
30,000.00 

 
 

1.67 
0.41 

 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

รวม             7 10.14 145,000.00 3.26  
5. ยุทธศำสตร์ที่ ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรฯ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 
            10 
               

 
14.49 

    

 
635,000.00 

 

 
6.50 

 

 
ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

รวม             10   14.49 635,000.00 6.50  
รวมทั้งสิ้น 69 100 11,417,329.00 100  

 
 
 

      แบบ ผด 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ     

แผนด ำเนินงำน ประจ ำงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม อ ำเภอดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ 

1. ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
    แผนงำนเคหะและขุมซน (งำนไฟฟ้ำถนน) 

 
ที่ 

 
โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียด โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ด ำ 
เนินกำร 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

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

1 โครงการปรับปรุงฉาบผิว
ถนน คสล. ด้วยแอสฟัลท์
ติก(Overlay) ซอย 5 หมู่ที่ 
2 บ้านร่องบัวลอย 

ปรับปรุงเสริมผิวถนนคอน กรีต
เสริมเหล็ก โดยยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต แบบโอเวอร์เลย์ 
(ระยะที่ 1) ผวิจารจรกว้างเฉลี่ย 
2.80 เมตร ยาว 40.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร (ระยะที่ 2) 
ผิวจารจรกว้างเฉลี่ย 3.20 เมตร 
ยาว 266 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กว่า 963.20 ตารางเมตร 

359,600 หมู่ที่ 2 กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้างรั้วรอบ
อาคารอเนกประสงค์ 
(อาคารกองทุนแม่)บ้าน
คลองประปา หมู่ที่ ๓ 

ก่อสร้างรั้วรอบอาคาร
อเนกประสงค์ อาคารกองทุน
หมู่บ้าน ขนาดรั้ว ยาว 110.20 
เมตร สูง 1.70 เมตร พร้อม
ติดตั้งประตูรั้ว 

355,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง             

 

      แบบ ผด 
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แผนงำนเคหะและขุมซน (งำนไฟฟ้ำถนน)(ต่อ) 

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที่ด ำ 

เนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

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

3 โครงการปรับปรุงหลังคา
อาคารอเนกประสงค์
(อาคารกองทุนแม่) หมู่ที่ 
๓ บ้านคลองประปา 

ปรับปรุงหลังคาอาคาร
อเนกประสงค์(อาคาร
กองทุนแม่) หมู่ที่ ๓ บ้าน
คลองประปา ขนาดกว้าง
โดยประมาณ11.00 เมตร 
ยาวโดยประมาณ 14.00 
เมตร หรือมีพ้ืนที่หลังคาไม่
น้อยกว่า154.00ตารางเมตร 

45,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง             

4 โครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารอเนกประสงค์
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
บ้านทุ่ง 

ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ 
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้าน
ทุ่ง ขนาดกว้าง 8.00 เมตร 
ยาว 11.00 เมตร 

400,000 หมูที่ 4 กองช่าง             

5 โครงการก่อสร้างถนนกอ
นกรีตเสริมเหล็ก ถนน
สาธารณประโยชน์ (ซอย
บ้านลุงหนั่น) หมู่ที่ ๔ บ้าน
ทุ่ง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจารจร กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 300 ตาราง
เมตร  

176,700 หมู่ที่ 4 กองช่าง             

      แบบ ผด 
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แผนงำนเคหะและขุมซน (งำนไฟฟ้ำถนน) (ต่อ) 
 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที่ด ำ 

เนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

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

6 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
เลียบล าเหมืองร่องสะเด็ด
(ตอนบน) หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเลียบล าเหมือง
ร่องสะเด็ด(ตอนบน) หมู่ที่ 4 
บ้านทุ่ง ขนาดผิวถนนกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 75.5 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 377.50 
ตารางเมตร 

400,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง             

7 โครงการปรับปรุงเสริมผิว
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมก่อสร้างรางระบาย
น้ า 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
ก่อสร้างรางระบายน้ า ขนาด
กว้างในราง 0.40 เมตร ลึก
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 

200,000 ซอย 3  
หมู่ที่ 8 
บ้านสันป่า
หมาก
เหนือ 

กองช่าง             

      แบบ ผด 



- ๙ - 

 
แผนงำนเคหะและขุมซน (งำนไฟฟ้ำถนน) (ต่อ) 

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที่ด ำ 

เนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

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

8 โครงการปรับปรุงเสริมผิว
ถนนลูกรัง หรือหินผุ ถนน
สาธารณประโยชน์ (สาย
ร่วมใจพัฒนา) หมู่ที่ ๖    
บ้านทุ่งหลวงพัฒนา 

ปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรัง
หรือหินผุ ถนน
สาธารณประโยชน์ (ซอย
ร่วมใจพัฒนา) ขนาดผิวถนน
กว้างเฉลี่ย 3.00  เมตร ยาว 
193 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 
เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง 
หรือหินผุไม่น้อยกว่า 
289.50 ลูกบาศก์เมตร (คิว
หลวม) 

69,600 ถ น น ส า ย
ร่ ว ม ใ จ
พัฒนา หมู่
ที่ ๖    
บ้านทุ่ง
หลวง
พัฒนา 

กองช่าง             

9 โครงการปรับปรุงเสริมผิว
ถนนหินคลุก ถนน
สาธารณประโยชน์(ถนน
สายเลียบล าเหมืองพญา
ปวง)หมู่ท่ี ๖ บ้านทุ่งหลวง
พัฒนา 

ปรับปรุงเสริมผิวถนนหิน
คลุก ถนนเข้าสู่พ้ืนที่การ 
เกษตร(ถนนสายพญาปวง)  
ขนาดผิวถนนกว้างเฉลี่ย 
3.50 เมตร ยาว 350 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.08 เมตร หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
98.00 ลูกบาศก์เมตร (คิว
หลวม) 

84,000 ถนนสาย
เลียบล า
เหมือง
พญาปวง
หมู่ที่ ๖ 
บ้านทุ่ง
หลวง
พัฒนา 

กองช่าง             

      แบบ ผด 
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แผนงำนเคหะและขุมซน (งำนไฟฟ้ำถนน) (ต่อ) 

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที่ด ำ 

เนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

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

10 โครงการขยายเขตท่อส่ง
น  าประปาส่วนภูมิภาค 
ซอย ๕ ร่องบัวลอย หมู่ที่ 
๒ บ้านร่องบัวลอย 

ขยายเขตท่อส่งน  าประปา
ส่วนภูมิภาค ซอย ๕ ร่องบัว
ลอย หมู่ที่ ๒ บ้านร่องบัว
ลอย 

46,893 ซอย ๕ 
ร่องบัวลอย 
หมู่ที่ ๒ 
บ้านร่องบัว
ลอย 

กองช่าง             

11 โครงการขยายเขตท่อส่ง
น  าประปาส่วนภูมิภาค 
ซอย ๑ ทุ่งรวงทอง หมู่ที่ ๖ 
บ้านทุ่งหลวงพัฒนา 

ขยายเขตท่อส่งน  าประปา
ส่วนภูมิภาค ซอย ๑ ทุ่งรวง
ทอง หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งหลวง
พัฒนา 

190,346 ซอย ๑ ทุ่ง
รวงทอง 
หมู่ที่ ๖ 
บ้านทุ่ง
หลวง
พัฒนา 

กองช่าง             

12 โครงการขยายเขตท่อส่ง
น  าประปาส่วนภูมิภาค 
ซอยพญาปวง หมู่ที่ ๖ บ้าน
ทุ่งหลวงพัฒนา 

ขยายเขตท่อส่งน  าประปา
ส่วนภูมิภาค ซอยพญาปวง 
หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งหลวงพัฒนา 

208,903 ซอยพญา
ปวง หมู่ที่ 
๖ บ้านทุ่ง
หลวง
พัฒนา 

             

 
 
 
 
 
 

      แบบ ผด 
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แผนงำนเคหะและขุมซน (งำนไฟฟ้ำถนน) (ต่อ) 

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที่ด ำ 

เนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

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

13 โครงการขยายเขตท่อส่ง
น  าประปาส่วนภูมิภาค ตาม
ถนนสายพญาอินทร์(สาย
บ้านทุ่ง – บ้านทุ่งหลวง) 
หมู่ที่ 9 บ้านสันป่าหมากใต้ 

ขยายเขตท่อส่งน  าประปา
ส่วนภูมิภาค ตามถนนสาย
พญาอินทร์(สายบ้านทุ่ง – 
บ้านทุ่งหลวง) หมู่ที่ 9 บ้าน
สันป่าหมากใต้ 

198,970 หมู่ที่ 9 
บ้านสันป่า
หมากใต้ 

กองช่าง             

14 โครงการขยายเขตติดตั ง
ระบบไฟ้ฟ้าส่องสว่าง 
สาธารณะ ตามถนนสาย
ดอกค าใต้ - จ าไก่ (ช่วง
หน้า อบต.ดอนศรีชุมถึง
ถนนสายสันเก้าตุ้ม)หมู่ท่ี 
๔บ้านทุ่ง 

ขยายเขตติดตั งระบบไฟ้ฟ้า
ส่องสว่าง สาธารณะ ตาม
ถนนสายดอกค าใต้ - จ าไก่ 
(ช่วงหน้า อบต.ดอนศรีชุม
ถึงถนนสายสันเก้าตุ้ม)หมู่ที่ 
๔ บ้านทุ่ง 

158,997 หมู่ที่ ๔
บ้านทุ่ง 

กองช่าง             

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      แบบ ผด 



- ๑๒ - 

 
แผนงำนกำรเกษตร 
 

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

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

1 โครงการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนี มีผัก สมุนไพร 
คนรักกัน แบ่งปันสู่ชุมชน 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมการ
เรียนรู้ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

20,000 อบต. 
ดอนศรีชุม 

ส านักปลัด 
 

            

2 โครงการผลิตเชื อราไตรโค
เดอร์มาเพ่ือป้องกันและ
ก าจัดโรคไหม้ในนาข้าว
แบบครอบคลุมพื นที่ 

จัดฝึกอบรมการผลิตเชื อรา
ไตรโคเดอร์มา ให้กับ
ประชาชน 

5,000 อบต. 
ดอนศรีชุม 

ส านักปลัด 
เกษตร
อ าเภอ 

            

3 โครงการฝึกอบรมการท า
ปุ๋ยหมักจากพืช หรือเศษ
วัชพืชต่าง ๆ 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมการ
ท าปุ๋ยหมักจากพืช หรือ
เศษวัชพืชต่าง ๆ 

15,000 อบต. 
ดอนศรีชุม 

ส านักปลัด 
เกษตร
อ าเภอ 

            

 
 
 
 
 
 
 

      แบบ ผด 



- ๑๓ - 

    
แผนงำนกำรศึกษำ 
 

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

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

1 โครงการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน
ส าหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 
2–5 ปี) 

สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนส าหรับเด็ก
ปฐมวัย(อายุ 2–5 ปี) ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) 
จ านวน 23 คน  

39,100 ศพด.วัดบ้าน
ทุ่ง  
ศพด.บ้านทุ่ง
หลวง 

ส านักปลัด             

2 โครงการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กปฐมวัย(3–5 ปี) 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ศพด.) 

จัดการศึกษาส าหรับเด็ก
ปฐมวัย(3–5 ปี) ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) 
จ านวน 7 คน โดยมี
ค่าใช้จ่าย ดังนี้ค่าหนังสือ 
เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

7,910 ศพด.วัดบ้าน
ทุ่ง  
ศพด.บ้านทุ่ง
หลวง 

ส านักปลัด             

3 โครงการส่งเสริมและสนับ 
สนุนอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

สนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เขต อบต.ดอนศรีชุม 

117,600 ศพด.ในเขต 
อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

 
 
 

      แบบ ผด 



- ๑๔ - 

แผนงำนกำรศึกษำ(ต่อ) 
 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

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

4 โครงการส่งเสริมและสนับ 
สนุนอาหารเสริม (นม) 
ส าหรับนักเรียนสังกัด 
สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

สนับสนุนอาหารเสริม(นม) 
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และโรงเรียนสังกัด สพฐ.ที่
อยู่ในเขต อบต.ดอนศรีชุม 

141,810  โรงเรียน
บ้านทุ่ง
หลวง และ
ศพด.ในเขต 
อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด  
 

            

5 โครงการส่งเสริมและสนับ 
สนุนอาหารกลางวัน ให้แก่
เด็กนักเรียน 

สนับสนุนอาหารกลางวัน 
ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านทุ่งหลวง 

200,000 โรงเรียน
บ้านทุ่ง
หลวง 

โรงเรียน
บ้านทุ่ง
หลวง 

            

6 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครู อบต.และบุคลากร
ทางการศึกษา 

พัฒนาศักยภาพครู อบต.
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

15,000 ศพด.ในเขต 
อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 

      แบบ ผด 



- ๑๕ - 

แผนงำนสำธำรณสุข 
 

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

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

1 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

การส ารวจและขึ้น
ทะเบียนประชากรสุนัข
และแมวในพ้ืนที่เพ่ือการ
เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า 

23,100 ในเขตพ้ืนที่ 
อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

2 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์ฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 

จัดกิจกรรมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5 

10,000 ในเขตพ้ืนที่ 
อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

3 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคไข้เลือดออก 
ประจ าปี 2564 

จัดกิจกรรมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรค
ไข้เลือดออกให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที่ 

30,000 ในเขตพ้ืนที่ 
อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

4 โครงการป้องกัน แก้ไข
ปัญหา และระงับ
โรคติดต่อต่าง ๆ เช่น 
ระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัส 

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ควบคุมป้องกันและ
บรรเทาโรคติดต่อต่าง ๆ
เช่น ระงับโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019(โควิท-
19) เป็นต้น ในเขต อบต. 
ดอนศรีชุม 

20,000 ในเขตพ้ืนที่ 
อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

 

      แบบ ผด 



- ๑๖ - 

 
แผนงำนสำธำรณสุข(ต่อ) 
 

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

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

5 โครงการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3,4 และ 
หมู่ที่ 6 ส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

80,000 หมู่ที่ 
2,3,4,6 ต.
ดอนศรีชุม 

ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      แบบ ผด 



- ๑๗ - 

 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
 

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

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

1 โครงกาเพ่ิมประสิทธิภาพ
และสนับสนุนการจัดท า 
ทบทวน ปรับปรุง แผน
หมู่บ้าน/ชุมชน 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
จัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชน 

10,000 อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

2 โครงการจัดท า/ทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

การจัดท า/ทบทวน
แผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

10,000 อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

3 
 
 
 
 
 

โครงการเสริมสร้างส านึก
ประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 
 
 

จัดกิจกรรมส่งเสริมและ
สร้างส านึกประชาธิปไตย 
และการมีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วน เช่นกิจกรรมส่งเสริม
ความปองดองสมานฉันท์
ของประชาชนในต าบล 

10,000 
 
 
 
 

อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4 โครงการส่งเสริมในการจัด
กิจกรรม/โครงการของ
สภาเด็กและเยาวชนต าบล
ดอนศรีชุม 

สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ของศูนย์เด็กและเยาวชน/
สภาเด็กและเยาวชน ใน
พ้ืนที่ อบต.ดอนศรีชุม 

20,000 อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

 
 

      แบบ ผด 



- ๑๘ - 

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน(ต่อ) 
 

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

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

5 โครงการเนื่องในวัน
ท้องถิ่นไทย 

จัดพิธีถวายราชสักการะ
และกล่าวราชสดุดี
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
ต่อสาธารณะต่างๆ 

5,000 อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

6 โครงการพัฒนาศักยภาพ
องค์กรสตรีต าบลดอนศรี
ชุม 

สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ของกลุ่มสตรีในพ้ืนที่ 
อบต.ดอนศรีชุม 

20,000 อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      แบบ ผด 



- ๑๙ - 

 
แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 
 

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

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

1 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
การแข่งขันกีฬา เช่น ค่าใช้ 
จ่ายในการแข่งขันกีฬาเด็ก 
เยาวชน และประชาชน
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
กีฬาท้องถิ่นดอกค าใต้
สัมพันธ์ 

ส่งเสริมกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาต่าง ๆ  

50,000 อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

2 โครงการแข่งขันร าวงย้อน
ยุค 

ส่งเสริมการออกก าลังกาย
ให้แก่เจ้าหน้าที่ และประ 
ชาชนในเขตพ้ืนที่ อบต.
ดอนศรีชุม 

20,000 อบต.ดอน 
ศรีชุม 

ส านักปลัด             

3 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี 2564  

จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็ก
แห่ง ประจ าปี  2564 

20,000 อบต.ดอน 
ศรีชุม 

ส านักปลัด             

4 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
กีฬาชนิดต่าง ๆ เพ่ือใช้ใน
การฝึกซ้อม แข่งขัน 

สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา,
อุปกรณ์ออกก าลังกาย
ให้แก่หมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ 
อบต.ดอนศรีชุม 

10,000 อบต.ดอน 
ศรีชุม 

ส านักปลัด             

 
 

      แบบ ผด 



- ๒๐ - 

แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร(ต่อ) 
 

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

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

5 โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรม งานรัฐพิธี งาน
พิธีการและวันส าคัญต่าง 
ๆ เช่น วันสวรรคตรัชกาล
ที่ 9 วันปิยะมหาราช วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 
ฯลฯ 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการจัดงานพิธีงาน
ประเพณี และงานส าคัญ
ต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่และใน
เขตจังหวัดพะเยา 
 

70,000 อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

6 โครงการหล่อเทียนและ
ถวายเทียนพรรษา 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการจัดงานพิธีงาน
ประเพณีเข้าพรรษาเช่น
การหล่อเทียน การถวาย
เทียน เป็นต้น ในเขตพ้ืนที่ 
อบต.ดอนศรีชุม 

10,000 อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

7 โครงการอนุรักษ์และสืบ
สานงานประเพณีวัน
สงกรานต์ 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการจัดงานพิธีงาน
ประเพณีสงกรานต์ ในเขต
พ้ืนที่ อบต.ดอนศรีชุม 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

 
 
 

      แบบ ผด 



- ๒๑ - 

แผนงำนงบกลำง 
 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

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

1 โครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ 
อบต.ดอนศรีชุม 

4,408,800 อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

2 โครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการใน
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ 
อบต.ดอนศรีชุม 

1,920,000 อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

3 โครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ 

จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้ติดเชื้อ
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ 
อบต.ดอนศรีชุม 

210,000 อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น (สปสช.)  
- กิจกรรมออกก าลังกาย  
- เพ่ือพัฒนาศักยภาพ อส
ม.,อช 
- ลดกลุ่มเสี่ยงในผู้ป่วย
เรื้อรัง 
- สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

ส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น(สปสช) 

50,000 อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

 

      แบบ ผด 



- ๒๒ - 

 
แผนงำนงบกลำง(ต่อ) 

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

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

5 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการชุมชน 
ต าบลดอนศรีชุม 

สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน ต าบล
ดอนศรีชุม 

100,000 อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      แบบ ผด 



- ๒๓ - 

3. ยุทธศำสตร์ กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
 

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

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

1 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
หมอกควันและไฟป่า 

สนับสนุน หรือจัด
กิจกรรม/โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาหมอก
ควัน 

5,000 ในพ้ืนที่
อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

 
แผนงำนเคหะและชุมชน 
 

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

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

1 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าเสีย 

สนับสนุน หรือจัด
กิจกรรม/โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาน้ าเสีย 
และการตรวจคุณภาพน้ า 

10,000 อบต.ดอนศรี
ชุม 

กองช่าง             

2 โครงการอบรมให้ความรู้
ในการคัดแยกขยะและลด
ปริมาณขยะในพ้ืนที่  

อบรมให้ความรู้การคัด
แยกขยะในครัวเรือนให้แก่
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 

20,000 อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

 
 
  

      แบบ ผด 



- ๒๔ - 

 
แผนงำนเคหะและชุมชน (ต่อ) 
  

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

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

3 โครงการประกวดหมู่บ้าน
ต้นแบบด้านการบริหาร
จัดการขยะในชุมชน  

ประกวดหมู่บ้านต้นแบบ
ด้านการบริหารจัดการ
ขยะในชุมชนในเขตพ้ืนที่ 
อบต.ดอนศรีชุม 

10,000 อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

 

แผนงำนกำรเกษตร 
 

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

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

1 โครงการประชารัฐร่วมใจ 
คลองสวยน้ าใสไร้ผักตบ 
ชวา 

ก าจัดผักตบชวาในแหล่ง
น้ าสาธารณะในพ้ืนที่ อบต.
ดอนศรีชุม 

30,000 อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

2 ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรม/โครงการปลูกป่า
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 

    ไม่ใช้
งบประมาณ 

ในพ้ืนที่
อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

 
 
 
 
 

      แบบ ผด 



- ๒๕ - 

4. ยุทธศำสตร์ ด้ำนควำมม่ันคงและควำมสงบเรียบร้อย 
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
 

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

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

1 โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมวัน อปพร. 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวัน 
อปพร. 

5,000 อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

2 โครงการให้ความรู้การป้อง 
กันการเกิดอัคคีภัยจาก
การใช้แก๊สหุงต้ม และการ
ระงับเหตุอัคคีภัยด้วยการ
ใช้ถังดับเพลิง(ชนิดผงเคมี
แห้ง) ให้กับประชาขน หมู่
ที่ 2,3,4 และ6 ต าบลดอน
ศรีชุม 

การจัดกิจกรรมฝึกซ้อม
แผนให้ประชาชน ในพ้ืนที่
อบต.ดอนศรีชุม 

20,000 อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

3 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ และ
เทศกาลสงกรานต์ 
ประจ าปี 2564 

ตั้งจุดตรวจและบริการตาม
ถนนหนทางในพ้ืนที่ อบต.
ดอนศรีชุม 

10,000 ในพ้ืนที่
อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

 
 
 
  

      แบบ ผด 



- ๒๖ - 

 
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน(ต่อ) 
 

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

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

4 โครงการให้ความช่วย 
เหลือประชาชนด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีที่
ประสบเหตุต่าง ๆ 

การให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ที่
ประสบเหตุต่าง ๆ 

50,000 ในพ้ืนที่
อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

5 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพชุดจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าต าบลดอนศรี
ชุม 

การฝึกอบรมจิตอาสาภัย
พิบัติขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนศรีชุม 
จ านวน ๕๐  คน 

30,000 อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      แบบ ผด 



- ๒๗ - 

 
  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

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

1 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
เพ่ือปกป้อง และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

การจัดกิจกรรมเพ่ือแสดง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ในเขต
พ้ืนที่ อบต. ดอนศรีชุม 

10,000 ในพ้ืนที่
อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด             

2 โครงการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

จัดกิจกรรมการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพ้ืนที่ 

20,000 ในพ้ืนที่
อบต. ดอน
ศรีชุม 

ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      แบบ ผด 



- ๒๘ - 

 
5. ยุทธศำสตร์ ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

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

1 โครงการเลือกตั้งสมาชิก
สภาฯ และผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนศรีชุม 

จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ฯ และผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนศรี
ชุม 

300,000 อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด 
 

            

2 โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม แก่
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่นพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนศรี
ชุม 

จัดฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม แก่ผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่นพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนศรี
ชุม 

10,000 อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด 
 

            

3 โครงการฝึกอบรมและ
สัมมนาต่าง ๆ ของ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง 

จัดฝึกอบรม / ส่งฝึกอบรม 
เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้
ให้แก่บุคลากรท้องถิ่น 

200,000 
 

อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

            

      แบบ ผด 



- ๒๙ - 

 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (ต่อ) 

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

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

4 โครงการการพัฒนาระบบ 
งานสารบรรณขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนศรี
ชุม 

พัฒนาระบบงานสาร
บรรณขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนศรีชุม 

10,000 อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด 
 

            

5 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศส านักงาน 

พัฒนาระบบสารสนเทศ
ส านักงาน ได้แก่ การ
บ ารุงรักษา การจัดหา
อุปกรณ์และพัฒนาระบบ
การสื่อสาร ระบบ
อินเตอรเ์น็ต 

7,000 อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด 
 

            

6 โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์ 
สินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ 

การด าเนินการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินให้ครอบคลุม
พ้ืนที่ทั้งหมดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนศรี
ชุม อย่างน้อย 1 ครั้ง 

30,000 อบต.ดอนศรี
ชุม 

กองคลัง 
 

            

7 โครงการจัดท าสื่อประชา 
สัมพันธ์เพื่อรณรงค์การ
ช าระภาษี 

จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
เพ่ือรณรงค์การช าระภาษี  

5,000 อบต.ดอนศรี
ชุม 

กองคลัง 
 

            

      แบบ ผด 



- ๓๐ - 

 
 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (ต่อ) 

 

ที ่
 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียด โครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

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

8 โครงการพัฒนาการ
ให้บริการงานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ด้วยระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริการ
ประชาชนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนศรีชุม 

พัฒนาการให้บริการงาน
พัฒนาและจัดเก็บรายได้
ด้วยระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนศรีชุม 

45,000 อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด 
 

            

9 โครงการส ารวจความพึง
พอใจส าหรับผู้ใช้บริการ
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนศรีชุม 

การส ารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้รับบริการ
ในพ้ืนที่ อบต.ดอนศรีชุม 

12,000 อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด 
 

            

10 โครงการสนับสนุนงบประ 
มาณศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

อุดหนุน อบต.ดงสุวรรณ
เพ่ือด าเนินงานศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

16,000 อบต.ดอนศรี
ชุม 

ส านักปลัด 
 

            

 

      แบบ ผด 


