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เรื่อง ประกาศใช้แผนด าเนนิงานประจ าปี พ.ศ. 2565 

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

  ด้วยเทศบาลต าบลสันป่าตอง ได้จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ.2565  ซึ่งเป็นแผน
ท่ีแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงานท่ีชัดเจนและเพื่อใช้ด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  พร้อมกับผู้บริหารเทศบาล
ต าบลสันป่าตองได้อนุมัติประกาศใช้แล้ว นั้น 

  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559 และฉบับท่ี 3  พ.ศ.2561 จึงประกาศใช้แผนด าเนินงาน 
ประจ าปี พ.ศ.2565  ของเทศบาลต าบลสันป่าตอง  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี   8   เดือน ตุลาคม   พ.ศ.2564 

 

 

(นายเกษม  ถาพินิจ) 
นายกเทศมนตรีต าบลสันป่าตอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน 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 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.2565 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น และใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของท้องถิ่นให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น      
มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/
โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อส้ินปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้นและ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลสันป่าตอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับนี้จะ
สามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสันป่าตองและผู้ท่ีเกี่ยวข้องเป็นอย่างดี 

 

 

โดย เทศบาลต าบลสันป่าตอง 
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ส่วนท่ี 1 
บทน า 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อให้การจัดแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

  แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม
การพัฒนาท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีของเทศบาลต าบลสันป่าตอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงาน
และจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 

  แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากแผนการด าเนินงานจะก าหนดรายละเอียดท่ี
จะบรรลุในแผนการด าเนินงานจะมีท่ีมาจาก 

- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ของเทศบาลต าบลสันป่าตอง  
(รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีเทศบาลต าบลสันป่าตองอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 

- โครงการ กิจกรรมการพัฒนาท่ีเทศบาลต าบลสันป่าตอง ด าเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ 
(ถ้ามี) 

- โครงการ กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ 
ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีของเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

- โครงการ กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ท่ีเทศบาลต าบลสันป่าตองพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นท่ี 

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
1. แผนการด าเนินงาน แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาท่ี

ด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและ
จ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน 

2. แผนการด าเนินการ จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อ
ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

3. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมรวมการพัฒนาท่ีด าเนินการใน
พื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะบรรจุในแผนการ
ด าเนินงาน จะมีท่ีมาจาก (1) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจ่ายขาดเงินสะสม รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ (2) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (3) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
ของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (4) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประสานการด าเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาท่ีมีปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดหรือแผนพัฒนาจังหวัด 
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ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  เทศบาลต าบลสันป่ าตอง  ไ ด้ จัดท าแผนการด า เนิน งานโดยถือปฏิบั ติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 โดยมีข้ึนตอนการด าเนินการดังนี้ 

  ขั้นตอนท่ี 1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและของหน่วยงาน
อื่นๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีมีปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือแผนพัฒนาจังหวัด แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

  ขั้นตอนท่ี 2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ท้ังนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันท่ี
ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
  แผนการด าเนินงานเป็นแผนงานเพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการ/กินกรรมท่ีจะ
เกิดขึ้นในพื้นท่ีองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ซึ่งจะน าไปใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงาน
ของผู้บริหารท้องถิ่น และควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังยังเป็น
เครื่องมือในการติดตามด าเนินงานและประเมินผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีประโยชน์ต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้  

1. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น 

2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ทราบถึงจ านวนงบประมาณท่ีต้องจ่ายจริงแต่ละปี 
5. สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกกอง/ส่วนราชการของเทศบาลต าบล

สันป่าตอง 
6. สามารถน าแผนการด าเนินงานมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆ ตาม

งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้อย่างถูกต้อง 
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คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลรวบรวมโครงการและกิจกรรม 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลจัดท าร่างแผนด าเนินงาน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเสนอร่างแผนด าเนินงาน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนด าเนินงานฯ 

เสนอร่างแผนด าเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้แผนด าเนินงาน 
และปิดประกาศแผนด าเนินงานภายใน 15 วัน นบัแต่วันท่ีประกาศ 

แผนภูมิแสดงการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสันป่าตอง 
 

ประโยชน์ของแผนด าเนินงาน 
1. การปฏิบัติงานและการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
2. การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ 
3. แผนงาน/โครงการพฒันาและกิจกรรมในปีงบประมาณบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

 



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

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11 13.92 2,388,200            10.85 กองช่าง
   1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 3 3.80 571,000              2.59 กองช่าง

รวม 14.00        17.72 2,959,200          13.44
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจ
   2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 3.49 40,000                 0.18 ส านักปลัด
   2.2.แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 3.49 37,000                 0.17 ส านักปลัด

รวม 5 6.98 77,000               0.35
3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคม
   3.1 แผนงานการศึกษา 18 20.93 5,757,980            26.15 กองการศึกษา
   3.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 9 10.47 188,200              0.85 กองการศึกษา
   3.3 แผนงานสาธารณสุข 7 8.14 480,000              2.18 กองสาธารณสุข
   3.4 แผนงานบริหารทั่วไป 1 1.16 32,000                 0.15 ส านักปลัด
   3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8 9.30 10,229,600         46.46 ส านักปลัด

รวม 43 50.00 16,687,780        75.80
4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการเมอืงการบรหิาร
   4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 7 8.14 127,000              0.58 ส านักปลัด
   4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 1.16 10,000                 0.05 กองช่าง

รวม 8 9.30 137,000             0.62

ยุทธศาสตร/์แผนงาน

บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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 2 2.33 80,000                 0.36 กองสาธารณสุข
   5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.16 2,000,000            9.08 กองสาธารณสุข

รวม 3 3.49 2,080,000           9.45
6. ยุทธศาสตรค์วามมั่นคง
   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 2.33 40,000                 0.18 ส านักปลัด
   6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 4 4.65 35,000                 0.16 ส านักปลัด

รวม 6 6.98 75,000               0.34
รวมทั้งสิ้น 79 100 22,015,980        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. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.ซอยข๎าง ชํวงที ่1 ขนาดกว๎าง 2.7 ม. ยาวไมํนอ๎ยกวํา 113,000 ชุมชน กองชําง
บา๎นนายเฉลิม (หน๎าวัดสันปา่ตอง) 37 ม. หนา 0.15 ม. แบบไมํมีไหลํทาง สันปา่ตอง

หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 94.50 ตร.ม.
ชํวงที่ 2 ขนาดกว๎าง 3 ม. ยาวไมํนอ๎ยกวํา 
37 ม. หนา 0.15 ม. แบบไมํมีไหลํทาง
หรือมืพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 111 ตร.ม.

2 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้้า รางระบายน้้า คสล.กว๎างภายใน 0.40 ม. 390,000 ชุมชน กองชําง
คสล. ซอย 1/1 จากปากซอยถึง ลึกเฉล่ีย 0.60 ม. ยาว 71 ม. มะจ้าโรง
ล้าเหมืองปา่จู๎

3 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้้า คสล. รางระบายน้้า คสล.กว๎างภายใน 0.40 ม. 386,000 ชุมชน กองชําง
แบบฝาปดิ (ซอยข๎างวัดร๎องสร๎าน) ลึกเฉล่ีย 0.60 ม. ยาว 96 ม. บา๎นพักปา่ไม๎

4 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้้า คสล. ชํวงที่ 1 กว๎างภายใน 0.40 ม. ลึกเฉล่ีย  326,000 ชุมชน กองชําง
จากร๎านลาบไกํถึงบา๎นนางแก๎ว บญุมา 0.60 ม. ยาว 21 ม. บา๎นไรํ

ชํวงที่ 2 กว๎างภายใน 0.40 ม. ลึกเฉล่ีย
0.60 ม. ยาว 64 ม.

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ที่ โครงการ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ที่ โครงการ

5 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้้า คสล. ชํวงที่ 1 กว๎างภายใน 0.40 ม. ลึกเฉล่ีย  372,000 ชุมชน กองชําง
ซอย 6 ม.1 ต.ยุหวํา 0.60 ม. ยาว 59 ม. บา๎นหยํอน

ชํวงที่ 2 กว๎างภายใน 0.40 ม. ลึกเฉล่ีย สามัคคี
0.60 ม. ยาว 29 ม.

6 โครงการตํอเติมศาลาอเนกประสงค๑ ศาลากว๎าง 6 ม. ยาว 12 ม. หรือมีพืน้ทีร่วม 203,000 ชุมชน กองชําง
ข๎างลานขยะ ไมํน๎อยกวํา 72 ตร.ม. หลังตลาด

7 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ ถนนกว๎าง 4 ม. ยาว 93 ม. หนา 0.05 ม. 175,000 ชุมชน กองชําง
over-lay ด๎วยแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 375 ตร.ม. ปา่ลาน
ถนนข๎างวัดปา่ลาน

8 โครงการปรับเปล่ียนทอํ คสล.พร๎อม ทอํ คสล.ชั้น 3 ขนาดเส๎นผําศูนย๑กลาง 103,200 ชุมชน กองชําง
เปล่ียนฝารางเหมือง (ฝาเหล็ก) 1.20 ม. จ้านวน 6 ทอํน พร๎อมเปล่ียน บา๎นไรํ

ฝารางเหมือง
9 โครงการวางทอํพร๎อมบอํพักหลังร๎าน ทอํ คสล.ขนาดเส๎นผําศูนย๑กลาง 0.60 ม. 194,000 ชุมชน กองชําง

ธนวัฒน๑ผ๎าเบรค (ตํอจากเดิม)  ความยาว 91 ม. พร๎อมบอํพัก ต๎นผ้ึง-
สันคะยอม

10 โครงการเสริมขอบฝารางระบายน้้า เสริมขอบฝารางระบายน้้า ความยาว 59,000 ชุมชน กองชําง
จากแยกจิตรชํางถึงร๎านจัดแจ๐งแปง๋งาม 230 ม. บา๎นพักปา่ไม๎
และบา๎นเชําคุณศิริพงษ๑
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ที่ โครงการ

11 โครงการเสริมขอบรางระบายน้้าถนน เสริมขอบฝารางระบายน้้าความยาว 67,000 ชุมชน กองชําง
สายหลักในชุมชนมะจ้าโรง 255 ม. มะจ้าโรง
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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. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดหาแหลํงน้้าเพื่อปอ้งกัน ขุดเจาะบอํบาดาลขนาดความลึกไมํ 473,000   ชุมชน กองชําง
และบรรเทาสาธารณะภัย นอ๎ยกวํา 150 ม. ขนาดเส๎นผําศูนย๑กลาง ชํางกระดาษ

6 นิ้ว
2 จัดซ้ือพร๎อมติดต้ังระบบเสียง เพื่อจํายเปน็คํา ล้าโพงขนาด 150 วัตต๑ 43,000 ชุมชน กองชําง

ตามสายในมูํบา๎น (ต๎นผ้ึง) จ้านวน 10 ชุด สายดรอปวายด๑ ขนาด ต๎นผ้ึง
0.9 มม. ความยาว 1,200 เมตร สันคะยอม

3 จัดซ้ือแอมปข์ยายเสียงขนาด เพื่อจํายเปน็คําแอมปข์ยายเสียงตามสาย 55,000 ชุมชน กองชําง
1,500 วัตต๑ ขนาด 1,500 วัตต๑ จ้านวน 1 เคร่ือง ต๎นผ้ึง

สันคะยอม

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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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 โครงการอนุรักษ๑พันธุกรรมพืช เพื่อจํายเปน็คําวิทยากร คําอาหาร 5,000 เทศบาลต้าบล งานพัฒนาชุมชน
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อาหารวําง คําเบี้ยเล้ียง คําเชํารถโดยสาร สันปา่ตอง ส้านักปลัด

คําหอ๎งประชุม คําที่พัก ของที่ระลึก
2 โครงการจัดแสดงและหนําย เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการจัดแสดงและ 5,000 เทศบาลต้าบล งานพัฒนาชุมชน

สินค๎าชุมชน จ้าหนํายสินค๎าชุมชนในกาดสลีบวัตองและ สันปา่ตอง ส้านักปลัด
ในงานออกร๎านประชาสัมพันธ๑ผลิตภัณฑ๑

3 โครงการสํงเสริมอาชีพ เพื่อจํายเปน็คําวิทยากร คําอาหาร 30,000 เทศบาลต้าบล งานพัฒนาชุมชน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อาหารวําง คําเบี้ยเล้ียง คําเชํารถโดยสาร สันปา่ตอง ส้านักปลัด

คําหอ๎งประชุม คําที่พัก ของที่ระลึก

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลสันป่าตอง

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02 
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2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจ
   2.2 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการสนับสนุนงานมหกรรม เพื่อจํายเปน็เงินอุดหนุนตามโครงการ 27,000 อ้าเภอ ส้านักปลัด
ไม๎ดอกไม๎ประดับจังหวัด สนับสนุนงานมหกรรมไม๎ดอกไม๎ประดับ สันปา่ตอง
เชียงใหมํ  ประจ้าป ี2565 จังหวัดเชียงใหมํ ใหท๎ี่ท้าการปกครองอ้าเภอ

2 โครงการสนับสนุนการจัดแสดง เพื่อจํายเปน็เงินอุดหนุนการจัดแสดงและ 5,000 อ้าเภอ ส้านักปลัด
และจ้าหนํายสินค๎า OTOP จ้าหนํายสินค๎า OTOP ในงานฤดูหนาว สันปา่ตอง
ในงานกาชาดและงานฤดูหนาว จังหวัดเชียงใหมํ ใหแ๎กํส้านกังานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงใหมํ

3 โครงการจัดแสดงและจ้าหนําย เพื่อจํายเปน็เงินอุดหนุนการจัดแสดงและ 5,000 อ้าเภอ ส้านักปลัด
สินค๎า OTOP ในงานไม๎ดอก จ้าหนาํยสินค๎า OTOP ในงานไม๎ดอกไม๎ประดับ สันปา่ตอง
ไม๎ประดับจังหวัดเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํใหแ๎กํส้านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดเชียงใหมํ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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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. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสืบสานภูมิปญัญา อุดหนุนใหแ๎กํโรงเรียนวัดชํางกระดาษ 5,000      โรงเรียน กองการศึกษา
ทอ๎งถิ่น ตามโครงการสืบสานภูมิปญัญาทอ๎งถิ่น วัดชํางกระดาษ

2 โครงการอาหารกลางวัน อุดหนุนใหแ๎กํโรงเรียนวัดชํางกระดาษ 130,200 โรงเรียน กองการศึกษา
(โรงเรียนวัดชํางกระดาษ) ตามโครงการอาหารกลางวัน วัดชํางกระดาษ

3 โครงการอาหารกลางวัน อุดหนุนใหแ๎กํโรงเรียนสันปา่ตอง 5,353,400  โรงเรียน กองการศึกษา
โรงเรียนสันปา่ตอง (สุวรรณราษฏร๑วิทยาคาร) ตามโครงการ สันปา่ตอง
(สุวรรณราษฏร๑วิทยาคาร) อาหารกลางวัน (สุวรรณราษฏร๑ฯ)

4 โครงการสํงเสริมการเลํน อุดหนุนใหแ๎กํโรงเรียนสันปา่ตอง 5,000 โรงเรียน กองการศึกษา
ดนตรีไทย (สุวรรณราษฏร๑วิทยาคาร) ตามโครงการ สันปา่ตอง

สํงเสริมการเลํนดนตรีไทย (สุวรรณราษฏร๑ฯ)

5 โครงการสืบสานชาติพันธ๑ อุดหนุนใหส๎ภาวัฒนธรรมอ้าเภอสันปา่ตอง 5,000 สภาวัฒนธรรม กองการศึกษา
ต้านานศิลปถ์ิ่นสันปา่ตอง ตามโครงการสืบสานชาติพันธ๑ต้านานศิลป์ อ้าเภอสันปา่ตอง

ถิ่นสันปา่ตอง

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลสันป่าตอง

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

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. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

6 โครงการสํงเสริมอนุรักษ๑ อุดหนุนใหส๎ภาวัฒนธรรมอ้าเภอสันปา่ตอง 5,000 สภาวัฒนธรรม กองการศึกษา
วัฒนธรรมประเพณีทอ๎งถิ่น ตามโครงการสํงเสริมอนุรักษ๑วัฒนธรรม อ้าเภอสันปา่ตอง
สร๎างภูมิค๎ุมกันในมิติวัฒนธรรม ประเพณีทอ๎งถิ่นสร๎างภูมิค๎ุมกันในมิติ

วัฒนธรรม
7 โครงการบรรพชาสามเณร อุดหนุนวัดร๎องสร๎านตามโครงการบรรพชา 5,000 ในเขตเทศบาล กองการศึกษา

ภาคฤดูร๎อนเฉลิมพระเกียรติ สามเณรภาคฤดูร๎อนเฉลิมพระเกียรติ ต้าบลสันปา่ตอง
สมเด็จพระเทพฯ สมเด็จพระเทพฯ

8 โครงการบรรพชาสามเณร อุดหนุนวัดสันคะยอมตามโครงการบรรพชา 5,000 ในเขตเทศบาล กองการศึกษา
ภาคฤดูร๎อนเฉลิมพระเกียรติ สามเณรภาคฤดูร๎อนเฉลิมพระเกียรติ ต้าบลสันปา่ตอง
สมเด็จพระเทพฯ สมเด็จพระเทพฯ

9 โครงการสรงน้้าพระธาตุเจดีย๑ อุดหนุนวัดสันปา่ตอง ตามโครงการสรงน้้า 5,000 ในเขตเทศบาล กองการศึกษา
พระธาตุเจดีย๑ ต้าบลสันปา่ตอง

10 โครงการเยาวชนไมํหาํงไกลวัด อุดหนุนวัดร๎องสร๎านตามโครงการเยาวชน 5,000 ในเขตเทศบาล กองการศึกษา
ไมํหาํงไกลวัด ต้าบลสันปา่ตอง

11 โครงการสรงน้้าพระธาตุเจดีย๑ อุดหนุนวัดกลางทุํง ตามโครงการสรงน้้า 5,000 ในเขตเทศบาล กองการศึกษา
พระธาตุเจดีย๑ ต้าบลสันปา่ตอง
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

12 โครงการสรงน้้าพระธาตุเจดีย๑ อุดหนุนวัดชํางกระดาษ ตามโครงการ 5,000 ในเขตเทศบาล กองการศึกษา
สรงน้้าพระธาตุเจดีย๑ ต้าบลสันปา่ตอง

13 โครงการสรงน้้าพระอุโบสถ อุดหนุนวัดร๎องสร๎าน ตามโครงการสรงน้้า 5,000 ในเขตเทศบาล กองการศึกษา
พระอุโบสถ ต้าบลสันปา่ตอง

14 โครงการอบรมคุณธรรม อุดหนุนวัดสันคะยอม ตามโครงการอบรม 5,000 ในเขตเทศบาล กองการศึกษา
จริยธรรม คุณธรรมจริยธรรม ต้าบลสันปา่ตอง

15 โครงการอบรมจริยธรรมและ อุดหนุนวัดศรีอรุณตามโครงการอบรม 5,000 ในเขตเทศบาล กองการศึกษา
สรงน้้าเจดีย๑ จริยธรรมและสรงน้้าเจดีย๑ ต้าบลสันปา่ตอง

16 โครงการเรียนร๎ูสํูโลกว๎าง เพื่อจํายเปน็คําพัฒนาผ๎ูเรียนในศูนย๑พัฒนา 15,000 ศพด. กองการศึกษา
อนุบาลวัยใส เด็กเล็กเทศบาล ในกิจกรรมวันส้าคัญและ ทต.สันปา่ตอง

กิจกรรมเรียนร๎ูแบบโครงงาน
17 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการฝึกอบรม 20,000    เทศบาลต้าบล กองการศึกษา

บคุลกรศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก ศึกษาดูงาน ของบคุลากรศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สันปา่ตอง

18 โครงการสนับสนุนคําใช๎จําย เพื่อจํายเปน็คําอาหารกลางวัน คําจัดการ 174,380 ศพด. กองการศึกษา
การบริหารสถานศึกษา เรียนการสอน คําหนังสือเรีน คําเคร่ืองแบบ ทต.สันปา่ตอง

คําอุปกรณ๑การเรียน ศพด.
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3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคม
   3.2 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 โครงการวันเด็กแหงํชาติ เพื่อเปน็คําใช๎จํายในการด้าเนินงาน 30,000     ทต.สันปา่ตอง กองการศึกษา
โครงการเชํน วัสดุอุปกรณ๑,
ปา้ยไวนิล,ของขวัญของรางวัลฯลฯ

2 โครงการแขํงขันกีฬาเพื่อ เพื่อเปน็คําใช๎จํายในการด้าเนินงาน 20,000     ทต.สันปา่ตอง กองการศึกษา
สุขภาพ โครงการเชํน คําตอบแทนกรรมการ และภายใน

ปา้ยไวนิล , เคร่ืองด่ืม น้้าเปลําฯลฯ อ.สันปา่ตอง
3 โครงการสํงเสริมศิลปะและ เพื่อเปน็คําใช๎จํายในการด้าเนินงาน 15,000     ทต.สันปา่ตอง กองการศึกษา

ภูมิปญัญาทอ๎งถิ่นใหเ๎ด็กและ โครงการเชํน ปากกา สมุด แฟ้ม, และภายใน
เยาวชน ปา้ยไวนิล , อาหารกลางวันฯลฯ อ.สันปา่ตอง

4 โครงการสํงเสริมประเพณี เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการด้าเนินงาน 40,000     ทต.สันปา่ตอง กองการศึกษา
วัฒนธรรม โครงการ กิจกรรมประเพณีลอยกระทง และภายใน

เชํน ท้าทาํน้้าลอยกระทง ซ๎ุมประตูปา่ ฯลฯ อ.สันปา่ตอง
กิจกรรมรดน้้าด้าหวัผ๎ูสูงอายุ
เชํน เคร่ืองด้าหวัผ๎ูสูงอายุ ปา้ยไวนิล ฯลฯ

5 โครงการทะเบยีนปราชญ๑ เพื่อเปน็คําใช๎จํายในการด้าเนินงาน 5,000       ทต.สันปา่ตอง กองการศึกษา
ชาวบา๎น โครงการเชํน ปากกา สมุด แฟ้ม, และภายใน

ปา้ยไวนลิ ,คําตอบแทนวิทยากรฯลฯ อ.สันปา่ตอง

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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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.2564 พ.ศ.2565

6 โครงการเต๎นแอโรบคิ เพื่อเปน็คําจ๎างเหมาผ๎ูน้าเต๎น 43,200     อ.สันปา่ตอง กองการศึกษา
แอโรบคิ ตลอดปงีบประมาณ

7 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อเปน็คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมของ 20,000     ทต.สันปา่ตอง กองการศึกษา
เด็กและเยาวชน และภายใน

อ.สันปา่ตอง
8 โครงการพํอ แมํ ตัวอยําง เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายตามโครงการพํอ แมํ 5,000       ทต.สันปา่ตอง กองการศึกษา

ตัวอยําง เชํนวัสดุอุปกรณ๑ คําเกียติบตัร
คําของรางวัล คําจัดสถานที่ และคําอาหาร

9 โครงการสํงเสริมท้านุบ้ารุง เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการด้าเนินงาน 10,000 ทต.สันปา่ตอง กองการศึกษา
ศาสนา โครงการ เชํน วัสดุอุปกรณ๑ในการหลํอเทยีน และภายใน

คําตกแตํงต๎นเทยีน ปา้ยไวนิลฯลฯ อ.สันปา่ตอง
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3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคม
   3.3 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 โครงการเฝ้าระวังปอ้งกันโรคติดตํอ 1.อบรมใหค๎วามร๎ูทกัษะการปอ้งกันโรคติดตํอ 50,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

2.กิจกรรมรณรงค๑ ต้าบลสันปา่ตอง
3.คําใช๎จํายวัสดุอุปกรณ๑

2 โครงการสุขาภิบาลอาหาร อบรมพัฒนาศักยภาพผ๎ูประกอบการ 30,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ผ๎ูสัมผัสอาหาร และตรวจเฝ้าระวังทาง ต้าบลสันปา่ตอง
สุขาภิบาลอาหาร

3 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ 1.อบรมใหค๎วามร๎ู 15,000 พื้นที่เขต กองสาธารณสุข

และศึกษาดูงานเครือขํายแกนน้า 2.กิจกรรมศึกษาดูงาน จังหวัดเชียงใหมํ
สุขภาพ

4 โครงการรณรงค๑ปอ้งกันโรค 1.กิจกรรมส้ารวจและขึน้ทะเบยีนสุนขัและแมว 50,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

พิษสุนัขบา๎ 2.กิจกรรมฉีดวัคซีนปอ้งกันโรคพิษสุนัขบา๎ ต้าบลสันปา่ตอง
3.คําวัสดุอุปกรณ๑ เวชภัณฑ๑
4.กิจกรรมอบรมอาสาปศุสัตว๑

5 โครงการบริการการแพทย๑ฉุกเฉิน เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใหบ๎ริการ 25,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

การแพทย๑ฉุกเฉิน ต้าบลสันปา่ตอง

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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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.2564 พ.ศ.2565

6 สมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพ เพื่อจํายสมทบทนุหลักประกันสุขภาพ 110,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

เทศบาลต้าบลสันปา่ตอง ระดับทอ๎งถิ่น ต้าบลสันปา่ตอง

7 โครงการพระราชด้าริด๎าน เงินอุดหนุนใหก๎ับชุมชนส้าหรับการด้าเนิน 200,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

สาธารณสุข งานตามแนวทางโครงการพระราชด้าริ ต้าบลสันปา่ตอง
ด๎านสาธารณสุข
 - ชุมชนสันปา่ตอง
 - ชุมชนบา๎นหยํอน
 - ชุมชนมะจ้าโรง
 - ชุมชนบา๎นพักปา่ไม๎
 - ชุมชนต๎นผ้ึง-สันคะยอม
 - ชุมชนบา๎นไรํ
 - ชุมชนชํางกระดาษ
 - ชุมชนปา่ลาน
 - ชุมชนหลังตลาด
 - ชุมชนหลังอ้าเภอ
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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. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการบริหารจัดการศูนย๑ปฏิบติั เพื่ออุดหนุนองค๑การบริหารสํวนต้าบล 32,000 ในเขต ส้านักปลัด
การรํวมในการชํวยเหลือประชาชน แมํก๏าตามโครงการบริหารจัดการ อ้าเภอ
องค๑กรปกครองสํวนทอ๎งถิ่น ศูนย๑ปฏิบติัการรํวมในการชํวยเหลือ สันปา่ตอง

ประชาชนองค๑กรปกครองสํวนทอ๎งถิ่น

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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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. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรมถํายทอดความร๎ู เพื่อจํายเปน็คําวิทยากร คําอาหาร 50,000 เทศบาลต้าบล งานพัฒนาชุมชน
และทศันศึกษาดูงานใหก๎ับ อาหารวําง คําเบี้ยเล้ียง คําเชํารถโดยสาร สันปา่ตอง ส้านกัปลัด
ผ๎ูน้าชุมชน คําหอ๎งประชุม คําที่พัก ของที่ระลึก

2 โครงการเสริมสร๎างครอบครัว เพื่อจํายเปน็คําวิทยากร คําอาหาร 20,000 เทศบาลต้าบล งานพัฒนาชุมชน
อบอุนํชุมชนเข๎มแข็งตามแนว อาหารวําง คําเบี้ยเล้ียง คําเชํารถโดยสาร สันปา่ตอง ส้านกัปลัด
เศรษฐกิจพอเพียง คําหอ๎งประชุม คําที่พัก ของที่ระลึก

3 โครงการสํงเสริมกิจกรรมผ๎ูสูงอายุ เพื่อจํายเปน็คําวิทยากร คําอาหาร 40,000 เทศบาลต้าบล งานพัฒนาชุมชน
อาหารวําง คําเบี้ยเล้ียง คําเชํารถโดยสาร สันปา่ตอง ส้านกัปลัด
คําหอ๎งประชุม คําที่พัก ของที่ระลึก

4 โครงการพัฒนาศักยภาพผ๎ูน้าสตรี เพื่อจํายเปน็คําวิทยากร คําอาหาร 10,000 เทศบาลต้าบล งานพัฒนาชุมชน
อาหารวําง คําเบี้ยเล้ียง คําเชํารถโดยสาร สันปา่ตอง ส้านกัปลัด
คําหอ๎งประชุม คําที่พัก ของที่ระลึก

5 สงเคราะห๑เบี้ยยังชีพผ๎ูสูงอายุ เพื่อจํายเปน็เงินสงเคราะห๑เบี้ยยังชีพ 8,539,200   เทศบาลต้าบล งานพัฒนาชุมชน
ประจ้าป ี2565 ผ๎ูสูงอายุ ประจ้าป ี2564 สันปา่ตอง ส้านกัปลัด

6 สงเคราะห๑เบี้ยยังชีพผ๎ูพิการ เพื่อจํายเปน็เงินสงเคราะห๑เบี้ยยังชีพ 1,442,400 เทศบาลต้าบล งานพัฒนาชุมชน
ประจ้าป ี2565 ผ๎ูพิการ  ประจ้าป ี2564 สันปา่ตอง ส้านกัปลัด

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

7 สงเคราะห๑เบี้ยยังชีพ ผ๎ูปว่ยเอดส๑ เพื่อจํายเปน็เงินสงเคราะห๑เบี้ยยังชีพ 78,000     เทศบาลต้าบล งานพัฒนาชุมชน
ประจ้าป ี2565 ผ๎ูสูงเอดส๑  ประจ้าป ี2564 สันปา่ตอง ส้านกัปลัด

8 สมทบกองทนุสวัสดิการชุมชน เพื่อจํายเปน็เงินสมทบกองทนุสวัสดิการ 50,000     เทศบาลต้าบล งานพัฒนาชุมชน
ชุมชนใหแ๎กํ กองทนุสวัสดิการชุมชน สันปา่ตอง ส้านกัปลัด
เทศบาลต้าบลสันปา่ตอง
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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. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ เพื่อจํายเปน็คําวัสดุอุปกรณ๑ คําที่พัก 50,000 เทศบาลต้าบล งานการเจ๎าหน๎าที่
ของบคุลากร คําวิทยากร คําอาหารวําง คําเบี้ยเล้ียง สันปา่ตอง ส้านักปลัด

คําเชํารถโดยสาร
2 โครงการจัดงานวันเทศบาล เพื่อจํายเปน็คําวิทยากร คําวัสดุ 15,000     เทศบาลต้าบล ส้านักปลัด

วันทอ๎งถิ่นไทย อุปกรณ๑จัดงานท้าบญุเล้ียงพระ สันปา่ตอง
คําอาหาร อาหารวําง

3 โครงการจัดท้าแผนพัฒนา เพื่อเปน็คําใช๎จํายในการจัดท้าแผน 20,000 เทศบาลต้าบล งานวิเคราะห๑ฯ
เทศบาล พัฒนาทอ๎งถิ่น แผนการด้าเนินงาน สันปา่ตอง ส้านักปลัด

และการติดตามประเมินผลแผน
4 โครงการปรับขยายเวลาการให๎ เพื่อจํายเปน็คําวัสดุอุปกรณ๑ที่จ้าเปน็ 10,000 เทศบาลต้าบล งานพัฒนารายได๎

บริการประชาชน ส้าหรับการใหบ๎ริการประชาชน สันปา่ตอง กองคลัง
คําอาหารวําง และคําเบี้ยเล้ียง

5 โครงการประชาสัมพันธ๑เผยแพรํ เพื่อประชาสัมพันธ๑เผยแพรํความร๎ู 10,000     เทศบาลต้าบล งานพัฒนารายได๎
ความร๎ูเร่ืองภาษีที่ดินและ เกี่ยวกับภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร๎าง สันปา่ตอง กองคลัง
ส่ิงปลูกสร๎าง

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลสันป่าตอง

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

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. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

6 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ เพื่อจํายเปน็คําจ๎างส้ารวจข๎อมูลแผนที่ 20,000     เทศบาลต้าบล งานพัฒนารายได๎
ทะเบยีนทรัพย๑สิน ภาษีพร๎อมปรัปบรุงระบบแผนที่ภาษีใน สันปา่ตอง กองคลัง

พื้นที่ในเขตเทศบาล
7 โครงการร๎อยใจรักษ๑ เพื่อจํายเปน็คําจ๎างเหมายานพาหนะ 2,000 สถานที่เข๎ารํวม ส้านักปลัด

เดินทางเข๎ารํวมฝึกอบรม คําอาหาร โครงการ
ระหวํางเดินทาง ร๎อยใจรักษ๑
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4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการเมอืงการบรหิาร
   4.2 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

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

1 โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการ เพื่อจํายตามโครงการฝึกอบรม 10,000 เทศบาลต้าบล กองชําง
บริหารระบบประปา คณะกรรมการการบริหารระบบประปา สันปา่ตอง

เชํนคําวัสดุอุปกรณ๑ คําอาหารวําง

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลสันป่าตอง

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02 
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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. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการรณรงค๑จัดการทรัพยากร ฝึกอบรมการรณรงค๑จัดการทรัพยากร 40,000 เทศบาลต้าบล กองสาธารณสุขฯ

ธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม ธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมในชุมชน คําใช๎ สันปา่ตอง
จํายในการรณรงค๑คัดแยกขยะในชุมชน

2 โครงการรณรงค๑คัดแยกขยะ คําใช๎จํายในการรณรงค๑คัดแยกขยะใน 40,000 เทศบาลต้าบล กองสาธารณสุขฯ

ชุมชน สันปา่ตอง

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลสันป่าตอง

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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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. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 คําจ๎างเอกชนก้าจัดขยะ จ๎างเอกชนก้าจัดขยะมูลฝอยที่เทศบาล 2,000,000 เขตเทศบาล กองสาธารณสุข
เก็บไปก้าจัด ต้าบลสันปา่ตอง

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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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. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการใหค๎วามร๎ูกฎหมาย เพื่อจํายเปน็คําวัสดุอุปกรณ๑ คําเอกสาร 10,000 เทศบาลต้าบล งานนิติการ
แกํประชาชน  คําวิทยากร คําอาหาร คําอาหารวําง สันปา่ตอง ส้านักปลัด

2 คําใช๎จํายในการจัดการจราจร เพื่อจํายเปน็คําจัดท้าเคร่ืองหมาย 30,000 อ้าเภอ เทศบาล
จราจร สัญญาณไฟจรจร หรืออุปกรณ๑ สันปา่ตอง ต้าบลสันปา่ตอง
ที่ใช๎ในการควบคุมการสัญจร

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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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. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรมทบทวนทกัษะ จัดฝึกอบรมทบทวนทกัษะการ 10,000 เทศบาลต้าบล งานปอ้งกันฯ
การปฏิบติังานพนักงานดับเพลิง ปฏิบติังานพนกังานดับเพลิง สันปา่ตอง ส้านักปลัด

2 โครงการใหค๎วามร๎ูประชาสัมพันธ๑ ฝึกอบรมใหค๎วามรูประชาสัมพันธ๑การ 10,000 เทศบาลต้าบล งานปอ้งกันฯ
การปอ้งกันสาธารณะภัย ปอ้งกันสาธารณภัยตําง ๆ ใหป๎ระชาชน สันปา่ตอง ส้านักปลัด

สถานประกอบการ และโรงเรียนใน
พื้นที่เทศบาล

3 โครงการสนบัสนนุศูนย๑ปฏิบติัการ เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายตามโครงการ 5,000 เทศบาลต้าบล งานปอ้งกันฯ
ปอ้งกันและปราบปรามยาเสพติด สนับสนุนศูนย๑ปฏิบติัการปอ้งกันและ สันปา่ตอง ส้านักปลัด

ปราบปรามยาเสพติด
 

4 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบติัการ จัดฝึกอบรมชุดปฏิบติัการ จิตอาสา 10,000 ในเขตเทศบาล งานปอ้งกันฯ
จิตอาสา ภัยพิบติัประจ้าองค๑กร ภัยภิบติัประจ้าองค๑กร ต้าบลสันปา่ตอง ส้านักปลัด

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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