
 

 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลสนัป่าตอง 
เรื่อง ประกาศใช้แผนด าเนนิงานประจ าปี พ.ศ. 2564 

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

  ด้วยเทศบาลต าบลสันป่าตอง ได้จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ.2564  ซึ่งเป็นแผน
ท่ีแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงานท่ีชัดเจนและเพื่อใช้ด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  พร้อมกับได้อนุมัติ         
ให้ประกาศใช้แล้ว นั้น 

  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559 และฉบับท่ี 3  พ.ศ.2561 จึงประกาศใช้แผนด าเนินงาน 
ประจ าปี พ.ศ.2564  ของเทศบาลต าบลสันป่าตอง  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี  22  เดือน ตุลาคม   พ.ศ.2563 

 

 

(นายสักการ  ณิยกูล) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี 

นายกเทศมนตรีต าบลสันป่าตอง 
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แผนการด าเนินงาน  
ปี พ.ศ. 2564 

 
 

 
 
 
 

เทศบาลต าบลสันป่าตอง 
อ าเภอสันป่าตอง   จงัหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ 
                                       คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาฯ 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 



 

ค ำน ำ 

 เนื่องด้วยระบบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.2548 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามหมวด 5     
ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้               
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น  ๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น              
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น
แผนการด าเนินงาน ท้ังนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ เพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559     
ข้อ 12 “ข้อ 17 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น” 

 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เทศบาลต าบลสันป่าตอง จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น และใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของท้องถิ่นให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น      
มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/
โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อส้ินปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้นและ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลสันป่าตอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับนี้จะ
สามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสันป่าตองและผู้ท่ีเกี่ยวข้องเป็นอย่างดี 

 

 

โดย เทศบาลต าบลสันป่าตอง 

 



 

สำรบญั 

เร่ือง 

ส่วนที่ 1 บทน ำ         หน้ำ 
 บทน า          1 
 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน      1 
 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน      2 
 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน       3 
 
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 
 บัญชีสรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรม (ผด.1)     5 
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.2)    7 
 
ภำคผนวก 
 ประกาศใช้แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลสันป่าตอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1. บทน า 
 เนื่องด้วยระบบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.2548 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามหมวด 5     
ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้               
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้ว จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น             
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น
แผนการด าเนินงาน ท้ังนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ เพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559     
ข้อ 12 “ข้อ 17 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น”  

ภายใต้กฎหมายดังกล่าว เทศบาลต าบลสันป่าตอง จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการ
จริงท้ังหมดในพื้นท่ีของเทศบาลต าบลสันป่าตองประจ าปีงบประมาณนั้นและใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของท้องถิ่นให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการ
การท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท า
ให้การติดตามประเมินผลเมื่อส้ินปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้นโดยการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
เทศบาลต าบลสันป่าตอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

2.วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 (1) เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 
 (2) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของท้องถิ่นให้มีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากขึ้น 
 (3) เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ 
ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อส้ินปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น 
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3. ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการจัดท าร่างแผน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ท่ี
ด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

 ขั้นตอนที่ 2 ขัน้ตอนการพิจารณาร่างแผน 
  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน 

 ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อ
ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ท้ังนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ 
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
  “การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 

 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีรายละเอียดเค้าโครงดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 บทน า  ประกอบด้วย 

1.1 บทน า 
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 
 2.1 สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม (ผด.1) 
 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.2) 
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คณะกรรมการสนับสนุนการ 

จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 

รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา 
 

 
 

 
 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 

จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 

จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
 

ผู้บริหารท้องถ่ิน 
 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน 

ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวัน 

นับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบ 

โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

นับแต่วันที่ต้ังงบประมาณด าเนินการฯ 

แผนภูมิ : แสดงขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลสันป่าตอง 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
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4. ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 (1) ท าให้แนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมาขึ้น 
 (2) ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (3) ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลท าให้การติดตามและประเมินผล
เมื่อส้ินปี มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 (4) ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไป
อย่างเหมาะสมละมีประสิทธิภาพ 

 



จ านวนโครงการ คิดเป็นรอ้ยละ จ านวน คิดเป็นรอ้ยละ หน่วยงาน
ที่ด าเนินการ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ ของงบประมาณทั้งหมด ที่ด าเนินการ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 14 16.09 2,576,900            10.19 กองช่าง
   1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2 2.30 886,000              3.50 กองช่าง

รวม 16.00        18.39 3,462,900          13.70
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจ
   2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 5.81 150,000              0.59 ส านักปลัด

รวม 5 5.81 150,000             0.59
3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคม
   3.1 แผนงานการศึกษา 11 12.79 8,080,610            31.96 กองการศึกษา
   3.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 17 19.77 413,200              1.63 กองการศึกษา
   3.4 แผนงานบริหารทั่วไป 5 5.81 69,000                 0.27 ส านักปลัด,กองคลัง
   3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8 9.30 9,944,200            39.33 ส านักปลัด

รวม 41 47.67 18,507,010        73.19
4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการเมอืงการบรหิาร
   4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 7 8.14 400,000              1.58 ส านักปลัด
   4.2 แผนงานสาธารณสุข 8 9.30 510,000              2.02 กองสาธารณสุข

รวม 15 17.44 910,000             3.60

ยุทธศาสตร/์แผนงาน

บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ ผด.01 
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จ านวนโครงการ คิดเป็นรอ้ยละ จ านวน คิดเป็นรอ้ยละ หน่วยงาน
ที่ด าเนินการ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ ของงบประมาณทั้งหมด ที่ด าเนินการ

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   5.1 แผนงานสาธารณสุข 4 4.65 160,000              0.63 กองสาธารณสุข
   5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.16 2,020,000            7.99 กองสาธารณสุข

รวม 5 5.81 2,180,000          8.62
6. ยุทธศาสตรค์วามมั่นคง
   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 1.16 15,000                 0.06 ส านักปลัด
   6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 4 4.65 60,000                 0.24 ส านักปลัด

รวม 5 5.81 75,000               0.30
รวมทั้งสิ้น 87 100 25,284,910        100

ยุทธศาสตร/์แผนงาน
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1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติ์ก ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติ์ก ช่วง 1 146,900 ชุมชนสันปาุตอง กองช่าง
คอนกรีตถนนแยกบา้นจิตรช่างถึง กว้าง 1.10-4.00 ม. ยาว 115 ม. 
หน้าบา้น น.ส.ประเทอืง หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 397

ตรม. ช่วง 2 กว้าง 1.50 -4.00 ม. ยาว
17 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 51 ตรม.

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. กว้างภายใน 0.40 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40- 552,000 ชุมชน กองช่าง
ถนนเชื่อมชุมชนสันปาุตอง ถึง 0.60 เมตร ยาว 145 เมตร บา้นหย่อน
หลังบา้นนางยุพาพร สามัคคี

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. กว้างภายใน 0.40 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.60 ม. 233,000 ชุมชน กองช่าง
ถนนหนา้ตลาดมะจ้าโรง-บา้นนายบญุส่ง ยาว 60 เมตร มะจ้าโรง

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล ช่วงที่ 1 กว้างภายใน 0.40 เมตร ลึกเฉล่ีย 437,000 ชุมชน กองช่าง
ถนนหน้าโรงหนังเก่าฝ่ังทศิเหนือ 0.60 เมตร  ยาว 68 เมตร ช่วงท ี2 หลังอ้าเภอ

กว้างภายใน 0.40 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.60 ม.
ยาว 45 เมตร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลสันป่าตอง แบบ ผด.02 
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างร้าน กว้าง 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 88 เมตร 197,000 ชุมชนบา้นไร่ กองช่าง
ก๋วยเต๋ียวปาูแดง (นางหทยัวัลย์) หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า

352 ตรม.
6 โครงการก่อสร้างหลังคาคุมเคร่ือง กว้าง 1.50 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 3 เมตร 150,000 ชุมชนสันปาุตอง กองช่าง

ออกก้าลังกาย 

7 โครงการก่อสร้างหลังคาคุมเคร่ือง กว้างด้านซ้าย 2.90 เมตร กว้างด้านขวา 138,000 ชุมชนปาุลาน กองช่าง
ออกก้าลังกาย 1.90 เมตร ยาว 11.50 เมตร สูง 3 เมตร

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อม กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวไม่ 370,000 ชุมชน กองช่าง
วัดกลางทุ่ง-วัดช่างกระดาษ น้อยกว่า 164 เมตร หอืมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ช่างกระดาษ

656 ตรม.
9 จัดซ้ือพร้อมติดต้ังปาูยเตือนจราจร จ้านวน 10 จุด 45,000 ชุมชนหลังตลาด กองช่าง

10 จัดซ้ือสัญญาณไฟกระพริบพร้อมติดต้ัง จ้านวน 4 ชุด 62,000 ชุมชนหลังตลาด กองช่าง

11 โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการบริหาร เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม 10,000 เทศบาล กองช่าง
ระบบประปา คณะกรรมการบริหารระบบประปา ต้าบลสันปาุตอง
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

12 จ้างเหมาแรงงานท้าความสะอาด ค่าจ้างเหมาแรงงานหรือเคร่ืองจักร 100,000 เทศบาล กองช่าง
ล้าเหมืองและคูคลอง ท้าความสะอาดล้าเหมืองและคูคลอง ต้าบลสันปาุตอง

13 จ้างเหมาแรงงานดูแลระบบประปา ค่าจ้างแรงงานเกี่ยวกับกิจการประปา 96,000 เทศบาล กองช่าง
ผิวดินขนาดใหญ่มาก เช่นด้าเนินการผลิตและจ้าหน่ายน้้าประปา ต้าบลสันปาุตอง

การจัดน้้าสะอาดบริการประชาชน
14 ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเปฯ็ค่าซ่อม บ้ารุงรักษาระบบประปา 40,000 เทศบาล กองช่าง

(ระบบประปาหมู่บา้น) หมู่บา้นในเขตเทศบาล จ้านวน 6 แหง่ ต้าบลสันปาุตอง
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1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
   1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการติดต้ังระบบกล้องโทรทศัน์ จ้านวน 8 จุด 310,000   เขตเทศบาล กองช่าง
วงจรปดิพร้อมกล้อง CCTV ต้าบลสันปาุตอง

2 จ้างเหมาแรงงานดูแลสวนสาธารณะ จ้างเหมาแรงงานดูแลสวนสาธารณะ 5 คน 576,000   เขตเทศบาล กองช่าง
และจ้างเหมาดูแลพื้นที่ 19 ไร่ และจ้างเหมาดูแลพื้นที่ 19 ไร่ 1 คน ต้าบลสันปาุตอง
ของเทศบาล

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจ
   2.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น เพื่อจ่ายเปน็ค่าวิทยากร ค่าอาหาร 10,000 เทศบาลต้าบล งานพัฒนาชุมชน
ชุมชนเข้มแข็งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อาหารว่าง ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเช่ารถโดยสาร สันปาุตอง ส้านักปลัด

ค่าหอ้งประชุม ค่าที่พัก ของที่ระลึก
2 โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และ เพื่อจ่ายเปน็ค่าวิทยากร ค่าอาหาร 100,000 เทศบาลต้าบล งานพัฒนาชุมชน

ทศันศึกษาดูงานใหก้ับผู้น้าชุมชน อาหารว่าง ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเช่ารถโดยสาร สันปาุตอง ส้านักปลัด
ค่าหอ้งประชุม ค่าที่พัก ของที่ระลึก

3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง เพื่อจ่ายเปน็ค่าวิทยากร ค่าอาหาร 5,000 เทศบาลต้าบล งานพัฒนาชุมชน
มาจากพระราชด้าริ อาหารว่าง ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเช่ารถโดยสาร สันปาุตอง ส้านักปลัด

ค่าหอ้งประชุม ค่าที่พัก ของที่ระลึก
4 โครงการจัดแสดงและหน่ายสินค้าชุมชน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงและ 5,000 เทศบาลต้าบล งานพัฒนาชุมชน

จ้าหน่ายสินค้าชุมชนในกาดสลีบวัตองและ สันปาุตอง ส้านักปลัด
ในงานออกร้านประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์

5 โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนว เพื่อจ่ายเปน็ค่าวิทยากร ค่าอาหาร 30,000 เทศบาลต้าบล งานพัฒนาชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง อาหารว่าง ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเช่ารถโดยสาร สันปาุตอง ส้านักปลัด

ค่าหอ้งประชุม ค่าที่พัก ของที่ระลึก

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลสันป่าตอง

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02 
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3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคม
   3.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 1.ค่าหนงัสือเรียน  2.ค่าอุปกรณ์การเรียน 56,050     ศพด. ศพด.ทต.สันปาุตอง
การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3.ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน 4. พัฒนาผู้เรียน ทต.สันปาุตอง

5.และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ใน ศพด.
2 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา จัดจ้างผู้ประกอบการท้าอาหาร 112,700   ศพด. ศพด.ทต.สันปาุตอง

เด็กเล็ก กลางวันใหแ้ก่เด็กนักเรียนใน ศพด. ทต.สันปาุตอง
ตลอดปงีบประมาณ 2563

3 โครงการอาหารกลางวัน อุดหนุนเปน็ค่าอาหารกลางวัน 4,972,000 โรงเรียน กองการศึกษา
โรงเรียนสันปาุตอง ใหแ้ก่โรงเรียนสันปาุตอง สันปาุตอง
(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร) (สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร) (สุวรรณราษฏร์ฯ)

4 โครงการอาหารกลางวัน อุดหนุนเปน็ค่าอาหารกลางวัน 152,000   โรงเรียน กองการศึกษา
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ใหแ้ก่โรงเรียนวัดช่างกระดาษ วัดช่างกระดาษ

5 โครงการอาหารเสริม (นม) จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ใหแ้ก่ 2,381,838 โรงเรียน กองการศึกษา
โรงเรียนสันปาุตอง ใหแ้ก่โรงเรียนสันปาุตอง สันปาุตอง
(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร) (สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร) (สุวรรณราษฏร์ฯ)

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลสันป่าตอง

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02 
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

6 โครงการอาหารเสริม (นม) จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ใหแ้ก่ 72,822     โรงเรียน กองการศึกษา
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ใหแ้ก่โรงเรียนวัดช่างกระดาษ วัดช่างกระดาษ

ตลอดปงีบประมาณ 2563
7 โครงการอาหารเสริม (นม) จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ใหแ้ก่ 54,000     ศพด. กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบล ใหแ้ก่ศพด.ทต.สันปาุตอง ทต.สันปาุตอง
สันปาุตอง ตลอดปงีบประมาณ 2563

8 โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา 25,000     ศพด. ศพด.ทต.สันปาุตอง
อนุบาลวัยใส ผู้เรียนในศพด.ทต.สันปาุตอง ทต.สันปาุตอง

9 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน 30,000     ภายใน กองการศึกษา
โครงการเช่น ปากกา สมุด แฟูม, อ.สันปาุตอง
ปาูยไวนิล,อาหารกลางวันฯลฯ และใกล้เคียง

10 โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน 30,000     ภายใน ศพด.ทต.สันปาุตอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบล โครงการเช่น ปากกา สมุด แฟูม, อ.สันปาุตอง
สันปาุตอง ปาูยไวนิล,อาหารกลางวันฯลฯ และใกล้เคียง

11 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออกก้าลังกาย เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองออกก้าลังกายใหก้ับ 194,200 ชุมชน กองการศึกษา
กลางแจ้ง ชุมชนในเขตเทศบาล บา้นพักปาุไม้
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3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคม
   3.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการวันเด็กแหง่ชาติ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน 80,000     ทต.สันปาุตอง กองการศึกษา
โครงการเช่น วัสดุอุปกรณ์,
ปาูยไวนิล,ของขวัญของรางวัลฯลฯ

2 โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน 60,000     ทต.สันปาุตอง กองการศึกษา
โครงการเช่น ค่าตอบแทนกรรมการ และภายใน
ปาูยไวนิล , เคร่ืองด่ืม น้้าเปล่าฯลฯ อ.สันปาุตอง

3 โครงการส่งเสริมศิลปะและภูมิปญัญา เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน 15,000     ทต.สันปาุตอง กองการศึกษา
ทอ้งถิ่นใหเ้ด็กและเยาวชน โครงการเช่น ปากกา สมุด แฟูม, และภายใน

ปาูยไวนิล , อาหารกลางวันฯลฯ อ.สันปาุตอง
4 โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน 80,000     ทต.สันปาุตอง กองการศึกษา

โครงการ กิจกรรมประเพณีลอยกระทง
เช่น ท้าทา่น้้าลอยกระทง ซุ้มประตูปาุ ฯลฯ
กิจกรรมรดน้้าด้าหวัผู้สูงอายุ
เช่น เคร่ืองด้าหวัผู้สูงอายุ ปาูยไวนิล ฯลฯ

5 โครงการทะเบยีนปราชญ์ชาวบา้น เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน 5,000       ทต.สันปาุตอง กองการศึกษา
โครงการเช่น ปากกา สมุด แฟูม, และภายใน
ปาูยไวนลิ ,ค่าตอบแทนวิทยากรฯลฯ อ.สันปาุตอง

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

21



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

6 โครงการเต้นแอโรบคิ เพื่อเปน็ค่าจ้างเหมาผู้น้าเต้น 43,200     อ.สันปาุตอง กองการศึกษา
แอโรบคิ ตลอดปงีบประมาณ

7 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น อุดหนุนใหโ้รงเรียนวัดช่างกระดาษตาม 10,000     โรงเรียน กองการศึกษา
(ดนตรีพื้นเมือง) โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น วัดช่างกระดาษ
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ (ดนตรีพื้นเมือง)

8 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อุดหนุนใหโ้รงเรียนสันปาุตอง 15,000     โรงเรียน กองการศึกษา
กลองสะบดัชัย โรงเรียนสันปาุตอง (สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร) ตาม สันปาุตอง
(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร) โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมฯ (สุวรรณราษฏรฯ)

9 โครงการสรงน้้าพระธาตุเจดีย์ อุดหนุนใหวั้ดช่างกระดาษ 20,000     วัดช่างกระดาษ กองการศึกษา
-วัดช่างกระดาษ  -วัดสันปาุตอง วัดสันปาุตอง,วัดกลางทุ่งและ วัดสันปาุตอง
-วัดกลางทุ่ง  -วัดศรีอรุณ วัดศรีอรุณ ตามโครงการสรงน้้าฯ วัดกลางทุ่ง

วัดศรีอรุณ
10 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน อุดหนุนใหวั้ดร้องสร้าน 10,000     วัดร้องสร้าน กองการศึกษา

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาค
(วัดร้องสร้าน) ฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ

พระเทพฯ 
11 โครงการเยาวชนไม่หา่งไกลวัดตาม อุดหนนุใหวั้ดร้องสร้าน 10,000     วัดร้องสร้าน กองการศึกษา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการเยาวชนไม่หา่งไกลวัด
 (วัดร้องสร้าน) ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

12 โครงการสรงน้้าอุโบสถ อุดหนุนใหวั้ดร้องสร้าน 5,000       วัดร้องสร้าน กองการศึกษา
(วัดร้องสร้าน) ตามโครงการสรงน้้าอุโบสถ

13 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน อุดหนุนใหวั้ดสันคะยอม 10,000     วัดสันคะยอม กองการศึกษา
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาค
(วัดสันคะยอม) ฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ

พระเทพฯ 
14 โครงการปฏิบติัธรรมประจ้าปี อุดหนุนใหวั้ดสันคะยอม 10,000     วัดสันคะยอม กองการศึกษา

(วัดสันคะยอม) โครงการปฏิบติัธรรมประจ้าปี

15 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนตามโครงการ 5,000 อ้าเภอสันปาุตอง กองการศึกษา
ประเพณีทอ้งถิ่นสร้างภูมิคุ้มกันสังคม ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ในมิติวัฒนธรรม ทอ้งถิ่นฯ ใหแ้ก่สภาวัฒนธรรมอ้าเภอ

16 โครงการงานสืบสานชาติพันธ์ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนตามโครงการ 5,000 อ้าเภอสันปาุตอง กองการศึกษา
ต้านานศิลปถ์ิ่นสันปาุตอง สืบสานชาติพันธ์ ต้านานศิลปฯ์

ใหแ้ก่สภาวัฒนธรรมอ้าเภอ
17 โครงการส่งเสริมท้านุบ้ารุงศาสนา เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน 30,000 ทต.สันปาุตอง กองการศึกษา

โครงการ เช่น วัสดุอุปกรณ์ในการหล่อเทยีน และภายใน
ค่าตกแต่งต้นเทยีน ปาูยไวนิลฯลฯ อ.สันปาุตอง
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3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคม
   3.4 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสนับสนุนงานมหกรรมไม้ดอก เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนตามโครงการ 27,000 อ้าเภอสันปาุตอง ส้านักปลัด
ไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ
ประจ้าป ี2564 จังหวัดเชียงใหม่ ใหท้ี่ท้าการปกครองอ้าเภอ

2 โครงการสนับสนุนการจัดแสดงและ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนการจัดแสดงและ 5,000 อ้าเภอสันปาุตอง ส้านักปลัด
จ้าหน่ายสินค้า OTOP ในการกาชาด จ้าหน่ายสินค้า OTOP ในงานฤดูหนาว
และงานฤดูหนาวจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ใหแ้ก่ส้านกังานพัฒนาชุมชน

3 โครงการจัดแสดงและจ้าหน่ายสินค้า เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนการจัดแสดงและ 5,000 อ้าเภอสันปาุตอง ส้านักปลัด
OTOP ในงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัด จ้าหนา่ยสินค้า OTOP ในงานไม้ดอกไม้ประดับ

เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ใหแ้ก่ส้านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

4 โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบติั เพื่ออุดหนุนองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่ก๊า 32,000 เทศบาลต้าบล ส้านักปลัด
การร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบติั แม่ก๊า
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น การร่วมในการช่วยเหลือประชาชน

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคม
   3.5 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าวิทยากร ค่าอาหาร 50,000 เทศบาลต้าบล งานพัฒนาชุมชน
อาหารว่าง ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเช่ารถโดยสาร สันปาุตอง ส้านักปลัด
ค่าหอ้งประชุม ค่าที่พัก ของที่ระลึก

2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น้าสตรี เพื่อจ่ายเปน็ค่าวิทยากร ค่าอาหาร 30,000 เทศบาลต้าบล งานพัฒนาชุมชน
อาหารว่าง ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเช่ารถโดยสาร สันปาุตอง ส้านักปลัด
ค่าหอ้งประชุม ค่าที่พัก ของที่ระลึก

3 โครงการสงเคราะหผู้์ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส จ่ายตามโครงการสงเคราะหผู้์ยากไร้ 5,000 เทศบาลต้าบล งานพัฒนาชุมชน
และผู้ประสบปญัหาความเดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปญัหา สันปาุตอง ส้านักปลัด

ความเดือดร้อน
4 โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบติัการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 20,000 เทศบาลต้าบล งานพัฒนาชุมชน

ปอูงกันและปราบปรามยาเสพติด สนับสนุนศูนย์ปฏิบติัการปอูงกันและ สันปาุตอง ส้านักปลัด
ปราบปรามยาเสพติด

5 สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเปน็เงินสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ 8,175,200 ในเขตเทศบาล งานพัฒนาชุมชน
ประจ้าป ี2564 ผู้สูงอายุ  ประจ้าป ี2564 ต้าบลสันปาุตอง ส้านักปลัด

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลสันป่าตอง

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02 
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

6 สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อจ่ายเปน็เงินสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ 1,480,000 ในเขตเทศบาล งานพัฒนาชุมชน
ประจ้าป ี2564 ผู้พิการ  ประจ้าป ี2564 ต้าบลสันปาุตอง ส้านักปลัด

7 สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้ปวุยเอดส์ เพื่อจ่ายเปน็เงินสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ 84,000 ในเขตเทศบาล งานพัฒนาชุมชน
ประจ้าป ี2564 ผู้ติดเชื้อเอดส์  ประจ้าป ี2564 ต้าบลสันปาุตอง ส้านักปลัด

8 สมทบกองทนุสวัสดิการชุมชน เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุสวัสดิการ 100,000 ในเขตเทศบาล งานพัฒนาชุมชน
ชุมชนใหแ้ก่ กองทนุสวัสดิการชุมชน ต้าบลสันปาุตอง ส้านักปลัด
เทศบาลต้าบลสันปาุตอง
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4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการเมอืงการบรหิาร
   4.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าที่พัก 50,000 เทศบาลต้าบล งานการเจ้าหน้าที่
ของบคุลากร ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าเบี้ยเล้ียง สันปาุตอง ส้านักปลัด

ค่าเช่ารถโดยสาร
2 โครงการจัดงานวันเทศบาล เพื่อจ่ายเปน็ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ 15,000     เทศบาลต้าบล ส้านักปลัด

วันทอ้งถิ่นไทย อุปกรณ์จัดงานท้าบญุเล้ียงพระ สันปาุตอง
ค่าอาหาร อาหารว่าง

3 โครงการจัดท้าแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท้าแผน 20,000 เทศบาลต้าบล งานวิเคราะหฯ์
พัฒนาทอ้งถิ่น แผนการด้าเนินงาน สันปาุตอง ส้านักปลัด
และการติดตามประเมินผลแผน

4 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง เพื่อจ่ายเปน็ค่าบตัรเลือกต้ัง 200,000 เทศบาลต้าบล ส้านักปลัด
ส่ือประชาสัมพันธ์ในการเลือกต้ัง สันปาุตอง
ค่าจัดอบรมการเลือกต้ัง 

5 โครงการปรับขยายเวลาการใหบ้ริการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จ้าเปน็ 10,000 เทศบาลต้าบล งานพัฒนารายได้
ประชาชน ส้าหรับการใหบ้ริการประชาชน สันปาุตอง กองคลัง

ค่าอาหารว่าง และค่าเบี้ยเล้ียง

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลสันป่าตอง

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02 
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

6 โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ 20,000        เทศบาลต้าบล งานพัฒนารายได้
เร่ืองภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง สันปาุตอง กองคลัง

7 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างส้ารวจข้อมูลแผนที่ภาษี 40,000        เทศบาลต้าบล งานพัฒนารายได้
ทะเบยีนทรัพย์สิน พร้อมปรัปบรุงระบบแผนที่ภาษีในพื้นที่ สันปาุตอง กองคลัง

ในเขตเทศบาล
8 โครงการร้อยใจรักษ์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมายานพาหนะ 45,000 สถานที่เข้าร่วม ส้านักปลัด

เดินทางเข้าร่วมฝึกอบรม ค่าอาหารระหว่าง โครงการ
เดินทาง ร้อยใจรักษ์
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4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการเมอืงการบรหิาร
   4.2 แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเฝูาระวังปอูงกันโรคติดต่อ 1.อบรมใหค้วามรู้ทกัษะการปอูงกันโรคติดต่อ 30,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
2.กิจกรรมรณรงค์ ต้าบลสันปาุตอง
3.ค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์

2 โครงการสุขาภิบาลอาหาร อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 35,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
ผู้สัมผัสอาหาร และตรวจเฝูาระวังทาง ต้าบลสันปาุตอง
สุขาภิบาลอาหาร

3 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและ 1.อบรมใหค้วามรู้ 30,000 พื้นที่เขต กองสาธารณสุข
ศึกษาดูงานเครือข่ายแกนน้าสุขภาพ 2.กิจกรรมศึกษาดูงาน จังหวัดเชียงใหม่

4 โครงการรณรงค์ปอูงกันโรคพิษสุนัขบา้ 1.กิจกรรมส้ารวจและขึน้ทะเบยีนสุนขัและแมว 45,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
2.กิจกรรมฉีดวัคซีนปอูงกันโรคพิษสุนัขบา้ ต้าบลสันปาุตอง
3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์
4.กิจกรรมอบรมอาสาปศุสัตว์

5 โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใหบ้ริการ 25,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
การแพทย์ฉุกเฉิน ต้าบลสันปาุตอง

6 สมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพ เพื่อจ่ายสมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพ 115,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
เทศบาลต้าบลสันปาุตอง ระดับทอ้งถิ่น ต้าบลสันปาุตอง

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

7 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล เงินอุดหนุนใหก้ับชุมชนส้าหรับการด้าเนิน 200,000 10 ชุมชนดังนี้ กองสาธารณสุข
ในโรงเรียนและชุมชน งานตามแนวทางโครงการพระราชด้าริ 1.ชุมชนช่าง

ด้านสาธารณสุข กระดาษ

2.ชุมชนปาุลาน

3.ชุมชนบา้นไร่

4.ชุมชนบา้น

หย่อนสามัคคี

5.ชุมชนสันปุาตอง

6.ชุมชนหลังอ้าเภอ

7.ชุมชนต้นผ้ึง-

สันคะยอม

8.ชุมชนหลังตลาด

9.ชุมชนมะจ้าโรง

10.ชุมชน

บา้นพกัปาุไม้

8 โครงการพัฒนามาตรฐานตลาดสด ตรวจประเมินมาตรฐานและสารปนเปื้อน งบประมาณ ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
น่าซ้ือ ในอาหาร กองทนุ สปสช ต้าบลสันปาุตอง

30,000
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   5.1 แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการรณรงค์จัดการทรัพยากร ฝึกอบรมการรณรงค์จัดารทรัพยากรธรรมชาติ 50,000 เทศบาลต้าบล กองสาธารณสุขฯ
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อมในชุมชน ค่าใช้จ่ายในการ สันปาุตอง

รณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน
2 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน 50,000 เทศบาลต้าบล กองสาธารณสุขฯ

สันปาุตอง
3 โครงการจัดต้ังศูนย์บริหารจัดการขยะ จัดต้ังศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาล 30,000 เทศบาลต้าบล กองสาธารณสุขฯ

สันปาุตอง

4 โครงการอบรมและส่งเสริมกิจกรรม อบรมและส่งเสริม กิจกรรมอาสาสมัครทอ้งถิน่ 30,000 เทศบาลต้าบล กองสาธารณสุขฯ
อาสาสมัครทอ้งถิ่นรักษ์โลก รักษ์โลก (อถล.) สันปาุตอง

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลสันป่าตอง

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ค่าจ้างเอกชนก้าจัดขยะ จ้างเอกชนก้าจัดขยะมูลฝอยที่เทศบาล 2,020,000 เขตเทศบาล กองสาธารณสุข
เก็บไปก้าจัด ต้าบลสันปาุตอง

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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6. ยุทธศาสตรค์วามมั่นคง
   6.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการใหค้วามรู้กฎหมายแก่ประชาชน เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร 15,000 เทศบาลต้าบล งานนิติการ
 ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง สันปาุตอง ส้านักปลัด

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลสันป่าตอง

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02 
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6. ยุทธศาสตรค์วามมั่นคง
   6.2 แผนงานรกัษาความสงบภายใน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรมทบทวนทกัษะ จัดฝึกอบรมทบทวนทกัษะการปฏิบติังาน 15,000 เทศบาลต้าบล งานปอูงกันฯ
การปฏิบติังานพนักงานดับเพลิง พนกังานดับเพลิง สันปาุตอง ส้านักปลัด

2 โครงการใหค้วามรู้ประชาสัมพันธ์การ ฝึกอบรมใหค้วามรูประชาสัมพันธ์การปอูงกัน 15,000 เทศบาลต้าบล งานปอูงกันฯ
ปอูงกันสาธารณะภัย สาธารณภัยต่าง ๆ ใหป้ระชาชน สถานประกอบ สันปาุตอง ส้านักปลัด

การ และโรงเรียนในพื้นที่เทศบาล

3 โครงการใหค้วามรู้และประชาสัมพันธ์ จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้และประชาสัมพันธ์ 15,000 เทศบาลต้าบล งานปอูงกันฯ
การปอูงกันและลดอุบติัเหตุ การปอูงกันและลดอุบติัเหตุใหป้ระชาชน สันปาุตอง ส้านักปลัด

มีความรู้ในการปอูงกันอุบติัเหตุต่าง ๆ
 

4 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบติัการ จัดฝึกอบรมชุดปฏิบติัการ จิตอาสาภัยภิบติั 15,000 ในเขตเทศบาล งานปอูงกันฯ
จิตอาสา ภัยพิบติัประจ้าองค์กร ประจ้าองค์กร ต้าบลสันปาุตอง ส้านักปลัด

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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