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ค ำน ำ 
 
  แผนการด าเนินงาน  (Action  plan)  เป็นแผนที่แสดงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการ  
รวมทั้งกิจกรรม  การพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมด  ในเขตพ้ืนที่ของ เทศบาลต าบลสันทรายในแต่ละ
ปีงบประมาณ  วัตถุประสงค์หลัก  ของการจัดท าแผนด าเนินงาน  ก็คือ  เพ่ือใช้แผนเป็นแนวทา งในการ
ด าเนินงาน  ลดความซ้ าซ้อน  รวมทั้งประสาน  บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ  ท าให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการและปัญหา  ที่ต้องแก้ไขได้อย่างแท้จริง 
 
  เทศบาลต าบลสันทราย  ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ. 2562   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548   
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  และหวังว่าแผนการด าเนินงานฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดผลดีต่อท้องถิ่นต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 

 
   
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 27 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น  โดยมีจุดมุ่งหมาย  เพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา  และกิจกรรมที่ด าเนินงาน
จริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานงานและ
บูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ  ของแผนงานโครงการ  ในแผนการ
ด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 
 

1.  แนวทำงในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน (Method  of  Action  plan)   
  แผนการด า เนินงานเป็น เครื่ องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้ บริ หารท้องถิ่ น   
เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  (Efficiency)  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือ
ในการจัดท าดังนี้ 
  1.  เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ 
  2.  จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
  3.  แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึง
การด าเนินงานจริง 
  4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ของต าบลสันทราย 
 

2.  วัตถุประสงค์  (Objectives) 
1.  เพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน     
     พ้ืนที่ของเทศบาลต าบลสันทรายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
2.  เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  มีความชัดเจนในการ 
     ปฏิบัติมากขึ้น 

  3.  เพ่ือให้การประสานงาน และบูรณาการท างานกับหน่วยงานอื่นได้รวดเร็วและถูกต้อง 
  4.  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผล  เมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น 
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3. ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน  (Steps  in Action  plan) 
 

ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

ขั้นตอนที่ 2  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน   
โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาของเทศบาลต าบลสันทรายที่ก าหนดไว้
ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยมี
เค้าโครงแผนปฏิบัติการ  2  ส่วนด้วยกันคือ 
  ส่วนที่ 1  บทน า 
  ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม 
 

ขั้นตอนที่ 3  การประกาศแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 
 

4.  ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน  (Advantages  of  Action  plan) 
  1.  สามารถแก้ไขปัญหา (Problem)และความต้องการ (Need) ประชาชนในท้องถิ่นได้ตรงจุด 
  2.  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  (Strategic  planning)  และวิสัยทัศน์  (Vision)  และ
พันธกิจ (mission)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน 
  3.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของจังหวัดใหม่ที่ก าหนดไว้ 
  4.  บรรลุเป้าหมาย (Purpose) หรือวัตถุประสงค์  (Objectives)  ในการพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัด 
  5.  ผู้บริหารทราบถึงแผนงานโครงการที่จะท าเป็นงบประมาณและสามารถติดตาม   
(Monitoring)  ประเมินผล  (Evaluation)  ได้ชัดเจน 

6.  ประชาชนได้รับทราบแผนงานโครงการที่จะด าเนินการในชุมชนว่าสอดคล้องกับนโยบาย
และแนวทางหรือไม ่

7.  ท าให้บูรณาการ  (Integration)  และประสานงาน  (Coordination)  กับหน่วยราชการ
อ่ืนได้สะดวกรวดเร็ว  ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างท่ัวถึงและยั่งยืน  (Sustainability) 

8. ประชาชนและผู้น าท้องถิ่นได้รับการพัฒนาศักยภาพ  (Pontential)  และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น  (Local  Development) 
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ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นรวบรวมแผนงำน  
โครงกำรพัฒนำของเทศบำลต ำบลสันทรำย 

 

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 
เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

 

คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน แล้วเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น 
 

ผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำน  
 

ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ประกำศเพื่อให้ประชำชนในท้องถิ่น
ทรำบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน 

 



แบบ ผด.01

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ ร้อยละของ
ทีด่ ำเนินกำร โครงกำรทัง้หมด งบประมำณ

๑.๑   แผนงานเคหะและชุมชน ๒๑ 23.86 7,803,200          19.86 กองช่าง

๒๑ 23.86 7,803,200         19.86

               เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ควำมยั่งยืน
๒.๑  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน ๓ 3.41 80,000               0.21 ส านักปลัด
๒.๒  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 1.14 45,000               0.11 ส านักปลัด
๒.๓  แผนงานงบกลาง ๑ 1.14 100,000             0.25 ส านักปลัด

๕ 5.68 225,000            0.58

              สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่ำงยั่งยืน
๓.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑ 1.14 20,000               0.05 ส านักปลัด
๓.๒  แผนงานการเกษตร ๒ 2.27 105,000             0.27 ส านักปลัด

๓ 3.41 125,000            0.32

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕62
เทศบำลต ำบลสันทรำย  อ ำเภอฝำง  จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศำสตร์ / แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวนงบประมำณ หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ที ่ ๑  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

รวม
ยุทธศำสตร์ที ่ ๒  กำรพัฒนำเศรษฐกิจตำมแนวทำงปรัชญำ

รวม
ยุทธศำสตร์ที ่ ๓  กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ

รวม

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 : หน้ำ 4



แบบ ผด.01

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ ร้อยละของ
ทีด่ ำเนินกำร โครงกำรทัง้หมด งบประมำณ

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕62
เทศบำลต ำบลสันทรำย  อ ำเภอฝำง  จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศำสตร์ / แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวนงบประมำณ หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ที ่๔  กำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสำนศิลปวัฒนธรรม  
             จำรีตประเพณีและภูมปิัญญำท้องถ่ิน
๔.๑  แผนงานการศึกษา ๗ 7.95 335,000             0.85 กองการศึกษา

๗ 7.95 335,000            0.85

๕.๑  แผนงานการศึกษา ๑๐ 11.36 3,888,130          9.89 ส านักปลัด 
๕.๒  แผนงานสาธารณสุข ๕ 5.68 1,326,000          3.37 กองการศึกษา
๕.๓  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน ๑ 1.14 30,000               0.08 ส านักปลัด 
๕.๔  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๒ 2.27 340,000             0.87 กองการศึกษา
๕.๕  แผนงานงบกลาง ๔ 4.55 23,536,160        59.89 ส านักปลัด

๒๒ 25.00 29,120,290       74.10
ยุทธศำสตร์ที ่ ๖  กำรจัดระเบียบชมุชน สังคม และกำรรักษำ

              ควำมสงบเรียบร้อย
๖.๑  แผนงานบริหารงานทัว่ไป ๔ 4.55 105,000             0.27 ส านักปลัด
๖.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๓ 3.41 50,000               0.13 ส านักปลัด

๗ 7.95 155,000            0.39

รวม
ยุทธศำสตร์ที ่ ๕  กำรพัฒนำคุณภำพชวีิตของประชำชน

รวม

รวม

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 : หน้ำ 5



แบบ ผด.01

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ ร้อยละของ
ทีด่ ำเนินกำร โครงกำรทัง้หมด งบประมำณ

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕62
เทศบำลต ำบลสันทรำย  อ ำเภอฝำง  จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศำสตร์ / แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวนงบประมำณ หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ที ่ ๗  กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐและกำรให้
              บริกำรประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล
๗.๑   แผนงานบริหารงานทัว่ไป ๑๓ 14.77 845,000             2.15 ส านักปลัด
๗.๒   แผนงานงบกลาง ๑ 1.14 691,406             1.76 กองคลัง

๑๔ 15.91 1,536,406         3.91

๗๙ 39,299,896    รวมทั้งหมด
รวม

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 : หน้ำ 6



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.1  แผนงานเคหะและชมุชน

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 โครงการก่อสร้างร้ัวโรงเรียนอนุบาล ความกวา้ง 187 เมตร 400,000    ศูนย์บริการ กองช่าง

เทศบาลสันทราย ความสูง 1.20 เมตร  ประชาชน
พร้อมประตูเข้าออก 2 ชุด

2 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟู ความกวา้ง 4.00 เมตร 400,000 ศูนย์บริการ กองช่าง
กายภาพบ าบัด เทศบาลต าบลสันทราย ความยาว 12.00 เมตร  ประชาชน

พื้นที่ 48.00 ตารางเมตร

3 โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ ห้องน้ าชายจ านวน 3 ห้อง 400,000 ศูนย์บริการ กองช่าง
เทศบาลต าบลสันทราย ห้องน้ าหญิงจ านวน 4 ห้อง ประชาชน

ห้องน้ าผู้พิการ จ านวน 1 ห้อง

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร 350,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง
สายล าน้ าฮ่อง หมู่ 1 บ้านแม่มาว ความยาว 95.00 เมตร บ้านแม่มาว

ความลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร สายล าน้ าฮ่อง

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ความกวา้ง 4.00 เมตร 350,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง
 หมู่ 2 บ้านนันทาราม ซอย 5 ความยาว 146.00 เมตร  บ้านนันทาราม

หนา 0.15 เมตร ซอย 5

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

ล าดบั
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
   สถานที่    
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : หน้า 7



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.1  แผนงานเคหะและชมุชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ความกวา้ง 4.00 เมตร 300,000    หมู่ที่ 3 กองช่าง

โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ หมู่ที่ 3  ความยาว 167.00 เมตร  บ้านสันทราย
บ้านสันทราย ซอย 13 หนา 0.05 เมตร ซอย 13 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ความกวา้ง 4.00 เมตร 338,400 หมู่ที่ 4 กองช่าง
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยงูนอก ถนนสายหลัก ความยาว 141.00 เมตร  บ้านห้วยงูนอก

หนา 0.15 เมตร ถนนสายหลัก

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 ความกวา้ง 4.00 เมตร  300,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง
บ้านห้วยงูใน ซอย 4/1 ความยาว 125.00 เมตร บ้านห้วยงูใน

หนา 0.15 เมตร ซอย 4/1

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 300,000 หมู่ที่ 6 ซ.5 กองช่าง
บ้านต้นส้าน ซอย 5 เชื่อม หมู่ 7 ความยาว 125.00 เมตร เชื่อม 
บ้านสองแคว หนา 0.15 เมตร หมู่ 7

10 โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ 7 ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 135,000    หมู่ที่ 7 กองช่าง
บ้านสองแคว ซอย 2 ความยาว 55.00 เมตร บ้านสองแคว

หนา 0.15 เมตร ซอย 2

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

ล าดบั
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
   สถานที่    
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : หน้า 8



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.1  แผนงานเคหะและชมุชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร 368,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง

หมู่ที่ 8 บ้านสันต้นดู่ ซอย 5 ความยาว 110.00 เมตร บ้านสันต้นดู่
พร้อมขยายไหล่ทาง ความลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร ซอย 5

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ขนาดกวา้ง 0.30 เมตร 475,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง
หมู่ที่ 9 บ้านห้วยงูกลาง ซอย 6 ความยาว 125.00 เมตร บ้านห้วยงูกลาง
พร้อมขยายไหล่ทาง ความลึกเฉล่ีย 0.70 เมตร ซอย 6

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร 350,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง
หมู่ที่ 10 บ้านสบมาว ซอยหัวทุ่ง ความยาว 85.00 เมตร บ้านสบมาว

ความลึกเฉล่ีย 0.70 เมตร ซอยหัวทุ่ง

14 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ขนาดกวา้ง 0.30 เมตร 475,000 หมู่ที่ 11 กองช่าง
หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สันต้นดู่ ความยาว 125.00 เมตร บ้านใหม่
ล าเหมืองหนองแหย่ง ความลึกเฉล่ีย 0.70 เมตร สันต้นดู่

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 300,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง
บ้านสันป่าข่า ซอยเข้าป่าช้า ความยาว 125.00 เมตร บ้านสันป่าข่า

หนา 0.15 เมตร ซอยเข้าป่าช้า

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

ล าดบั
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
   สถานที่    
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : หน้า 9



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.1  แผนงานเคหะและชมุชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 294,000 หมู่ที่ 13 กองช่าง

บ้านสันหนองเขียว ซอย 17 ความยาว 140.00 เมตร บ้านสันหนองเขียว
หนา 0.15 เมตร ซอย 17

17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ขนาดกวา้ง 0.40 เมตร 350,000 หมู่ที่ 14 กองช่าง
หมู่ที่ 14 บ้านใหม่เหนือ ซอย 4 ความยาว 106.00 เมตร บ้านใหม่เหนือ
พร้อมขยายไหล่ทาง ความลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร ซอย 4

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 336,000 หมู่ที่ 15 กองช่าง
บ้านท่ากวา้ง เชื่อม ซอย3 ซอย4 ซอย5 ความยาว 140.00 เมตร บ้านท่ากวา้ง

หนา 0.15 เมตร เชื่อมซอย
4,5,6

19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ขนาดกวา้ง 0.30 เมตร 400,000 หมู่ที่ 16 กองช่าง
หมู่ที่ 16 บ้านสันทรายเหนือ ซอย 7 ความยาว 150.00 เมตร บ้าน

ความลึกเฉล่ีย 0.30 เมตร สันทรายเหนือ
ซอย 7

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 300,000 หมู่ที่ 17 กองช่าง
บ้านต้นส้านใน ซอย 6 ความยาว 125.00 เมตร บ้านต้นส้านใน

หนา 0.15 เมตร ซอย 6

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

ล าดบั
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
   สถานที่    
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : หน้า 10



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.1  แผนงานเคหะและชมุชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
21 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างภายในต าบล 882,200 ต.สันทราย กองช่าง

ส่ิงก่อสร้าง สันทราย

   สถานที่    
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

ล าดบั
ที่

โครงการ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : หน้า 11



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรท์ี่  2   การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยัง่ยืน
2.1  แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

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 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนา เพื่อจัดอบรมส่งเสริมอาชีพให้กลุ่ม       50,000 ต าบลสันทราย ส านักปลัด

อาชีพผู้สูงอายุต าบลสันทราย ผู้สูงอายุต าบลสันทราย 

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้พิการ เพื่อจัดอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ 10,000 ต าบลสันทราย ส านักปลัด
ต าบลสันทราย ผู้พิการต าบลสันทราย

3 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน เพื่อจัดอบรมส่งเสริมอาชีพให้กลุ่ม 20,000      ต าบลสันทราย ส านักปลัด
ต าบลสันทราย สตรีแม่บ้านต าบลสันทราย 

เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

   สถานที่    
ด าเนินการ

พ.ศ. 2561

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม
      รายละเอียดของกิจกรรม     

(ผลผลิต / พ้ืนที่)
งบประมาณ พ.ศ. 2562    หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : หน้า 12



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรท์ี่  2   การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยัง่ยืน
2.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอฝาง เพื่อเปน็การอนรัุกษป์ระเพณี 45,000      ต าบลสันทราย กองการศึกษา

ตามโครงการมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ วัฒนธรรมอนัดีงามและส่งเสริม

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การทอ่งเที่ยวและกอ่ใหเ้กดิรายได้เพื่อ

กระตุ้นเศรษฐกจิของจังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. 2561
งบประมาณ

      รายละเอียดของกิจกรรม     
(ผลผลิต/พ้ืนที่)

    หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

   สถานที่    
ด าเนินการ

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

พ.ศ. 2562

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : หน้า 13



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรท์ี่  2   การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยัง่ยืน
2.3  แผนงานงบกลาง

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 เงินสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชนต าบล เพื่อจา่ยเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ 100,000 ต าบลสันทราย ส านักปลัด
สันทราย ชุมชนต าบลสันทราย

   สถานที่    
ด าเนินการ

     หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

      รายละเอียดของกิจกรรม     
(ผลผลิต / พ้ืนที่)

งบประมาณ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : หน้า 14



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยัง่ยืน

3.1   แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

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 โครงการป้องกันและแก้ไข เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความ 20,000 ต าบล ส านักปลัด

ปัญหาหมอกควนัและไฟป่า ตระหนักถึงพิษภยัที่เกิดจากไฟป่า สันทราย

และป้องกันการเกิดไฟป่า

   หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม
      รายละเอียดของกิจกรรม     

(ผลผลิต / พ้ืนที่)
งบประมาณ

   สถานที่    
ด าเนินการ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : หน้า 15



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยัง่ยืน

3.2  แผนงานการเกษตร

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 โครงการส่งเสริมพัฒนาศูนย์บริการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 100,000 ต าบล ส านักปลัด

และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จุดสาธติของศูนย์บริการและถ่ายทอด สันทราย
ต าบลสันทราย เทคโนโลยีการเกษตรต าบลสันทราย

2 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 5,000 ต าบล ส านักปลัด
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวมหาวชิราลงกรณ สันทราย

บดินทรเทพยวรางกูร

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

ล าดบัที่
พ.ศ. 2562

โครงการ / กิจกรรม
      รายละเอียดของกิจกรรม     

(ผลผลิต / พ้ืนที่)
งบประมาณ

   สถานที่    
ด าเนินการ

   หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : หน้า 16



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การพัฒนาดา้นการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณแีละภมูปิัญญาท้องถ่ิน

4.1  แผนงานการศึกษา

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 โครงการประเพณีรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ เพื่อจัดกิจกรรมรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ 150,000 ต าบลสันทราย กองการศึกษา

ต าบลสันทราย ประจ าปี 2562 ต าบลสันทราย

2 โครงการธรรมะสัญจรส าหรับประชาชน เพื่อจัดอบรมธรรมะสัญจรให้กับ 15,000 ต าบลสันทราย กองการศึกษา
ประจ าปี 2562 ประชาชนต าบลสันทราย

3 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม 30,000 ต าบลสันทราย กองการศึกษา
ต าบลสันทราย ประจ าปี 2562 จริยธรรมให้แก่ประชาชนในเขต

ต าบลสันทราย

4 โครงการหล่อเทียนและถวายเทียน เพื่อจัดกิจกรรมหล่อเทียนและถวาย 100,000 ต าบลสันทราย กองการศึกษา
พรรษา ประจ าปี 2562 เทียนพรรษาเพื่อเป็นการอนุรักษ์และ

สืบสานวฒันธรรมประเพณีล้านนา
และท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 145,000

5 โครงการจัดงานประเพณีต้ังธรรมหลวง เพื่อจัดงานประเพณีต้ังธรรมหลวง 20,000      ต าบลสันทราย กองการศึกษา
เทศน์มหาชาติลุ่มน้ าฝาง ประจ าปี 2562 เทศน์มหาชาติลุ่มน้ าฝางเพื่อบ ารุง

รักษาจารีตประเพณีและวฒันธรรม
อันดีงามและท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา

ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม
      รายละเอียดของกิจกรรม     

(ผลผลิต / พ้ืนที่)
งบประมาณ

เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

   สถานที่    
ด าเนินการ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : หน้า 17



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การพัฒนาดา้นการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณแีละภมูปิัญญาท้องถ่ิน

4.1  แผนงานการศึกษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 โครงการบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์ เพื่อสืบสานวฒันธรรม ประเพณีอันดีงาม 5,000 ต าบลสันทราย กองการศึกษา

พระเจ้าฝางพระนางสามผิว ให้คงอยูสื่บไป

7 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอฝาง เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้อ าเภอฝาง 15,000 อ าเภอฝาง กองการศึกษาฯ
ตามโครงการงานประเพณีสงกรานต์  ตามโครงการงานประเพณีสงกรานต์
ประจ าปี 2562

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม
      รายละเอียดของกิจกรรม     

(ผลผลิต / พ้ืนที่)
งบประมาณ

   สถานที่    
ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : หน้า 18



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร ์ที่  5  การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิตของประชาชน
5.1  แผนงานการศึกษา

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 โครงการจัดงานวนัเด็กแห่งชาติ เพื่อจัดงานวนัเด็กแห่งชาติ 100,000    ต าบลสันทราย กองการศึกษาฯ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต าบลสันทราย

2 โครงการวนัแม่แห่งชาติ เพื่อจัดกิจกรรมแสดงความจงรัก ภกัดิ 35,000      ต าบลสันทราย กองการศึกษาฯ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

3 โครงการรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกระบบ 62,050      ต าบลสันทราย กองการศึกษาฯ
ให้กับประชาชน

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร 980,690    ต าบลสันทราย กองการศึกษาฯ
การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน สถานศึกษา ของโรงเรียนอนุบาล
อนุบาลเทศบาลสันทราย เทศบาลสันทราย

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร 346,390    ต าบลสันทราย กองการศึกษาฯ
การบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนา สถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลสันทราย ในสังกัดเทศบาลต าบลสันทราย

   สถานที่    
ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม
      รายละเอียดของกิจกรรม     

(ผลผลิต / พ้ืนที่)
งบประมาณ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : หน้า 19



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร ์ที่  5  การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิตของประชาชน
5.1  แผนงานการศึกษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวนั เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวนัของ 360,000    ต าบลสันทราย กองการศึกษาฯ

โรงเรียนวดันันทาราม โรงเรียนวดันันทาราม

7 เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวนั เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวนัของ 496,000    ต าบลสันทราย กองการศึกษาฯ
โรงเรียนวดัศรีบุญเรือง โรงเรียนวดัศรีบุญเรือง

8 เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวนั เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวนัของ 584,000    ต าบลสันทราย กองการศึกษาฯ
โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ โรงเรียนบ้านสันต้นดู่

9 เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวนั เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวนัของ 704,000    ต าบลสันทราย กองการศึกษาฯ
โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง

10 เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวนั เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวนัของ 220,000    ต าบลสันทราย กองการศึกษาฯ
โรงเรียนบ้านสันทราย โรงเรียนบ้านสันทราย

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม
      รายละเอียดของกิจกรรม     

(ผลผลิต / พ้ืนที่)
งบประมาณ

   สถานที่    
ด าเนินการ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : หน้า 20



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิตของประชาชน
5.2  แผนงานสาธารณสุข

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 โครงการจัดการขยะแบบยัง่ยืนสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพระบบ 130,000    ต าบลสันทราย ส านักปลัด

ต าบลน่าอยู ่ประจ าปี พ.ศ.2562 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน

2 โครงการป้องกันและควบคุมโรค เพื่อลดอัตราการเกิดโรค 90,000      ต าบลสันทราย ส านักปลัด
ไข้เลือดออก ไข้เลือดออกทั้ง 17 หมู่บ้าน

3 โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 700,000    ต าบลสันทราย ส านักปลัด
แพทย์ฉุกเฉิน ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ของกูช้ีพทรายเงิน

4 โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั เพื่อรณรงค์ป้องกัน 66,000      ต าบลสันทราย ส านักปลัด
จากโรคพิษสุนัขบ้า

5 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 340,000    ต าบลสันทราย ส านักปลัด
หมู่ที่ 1 - 17 หมู่ที่ 1-17 

ตามโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

ล าดบัที่
พ.ศ. 2562

โครงการ / กิจกรรม
      รายละเอียดของกิจกรรม     

(ผลผลิต / พ้ืนที่)
งบประมาณ

   สถานที่    
ด าเนินการ

พ.ศ. 2561  หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : หน้า 21



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิตของประชาชน
5.3  แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

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 โครงการอบรมล้อมรัก ล้อมร้ัว ครอบครัว 1. เพื่อให้ครอบครัวมีเวทีแลกเปล่ียน 30,000 ต าบลสันทราย ส านักปลัด

เข้มแข็ง เรียนรู้ได้วเิคราะห์สภาพปัญหา
ในครอบครัวของตนเอง
2. เพื่อให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน
อย่างมีคุณภาพ
3. เพื่อสร้างความรักความเข้าใจ
และความสัมพันธท์ี่ดีระหวา่ง
สมาชิกในครอบครัว

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

งบประมาณ
   สถานที่    
ด าเนินการ

  หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม
      รายละเอียดของกิจกรรม     

(ผลผลิต / พ้ืนที่)

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : หน้า 22



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร ์ที่  5  การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิตของประชาชน
5.4  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน 300,000    ต าบลสันทราย กองการศึกษาฯ

สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ และบุคลากรของอปท.

2 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนสร้างภมูิ จัดการแข่งขันกีฬาของเยาวชน 40,000      ต าบลสันทราย กองการศึกษาฯ
คุ้มกันยาเสพติด ประจ าปี 2562 ในต าบลสันทราย

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม
      รายละเอียดของกิจกรรม     

(ผลผลิต / พ้ืนที่)
งบประมาณ

   สถานที่    
ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : หน้า 23



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิตของประชาชน
5.5   แผนงานงบกลาง

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 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการ 540,000    ต าบลสันทราย ส านักปลัด

ยงัชีพส าหรับผู้ป่วยเอดส์ ในเขตต าบล
สันทราย 

2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการ 19,063,200    ต าบลสันทราย ส านักปลัด
ยังชีพ ส าหรับผู้สูงอายุในเขตต าบล
สันทราย

3 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นงินสงเคราะห์เพื่อการ 3,561,600 ต าบลสันทราย ส านักปลัด
ยังชีพส าหรับผู้พิการในต าบลสันทราย
หมู่ที่ 1-17  

4 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ่ายเงินสมทบกองทุน 371,360    ทต.สันทราย ส านักปลัด
ระดับท้องถิน่ หลักประกันสุขภาพต าบลสันทราย

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

   สถานที่    
ด าเนินการ

ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม
      รายละเอียดของกิจกรรม     

(ผลผลิต / พ้ืนที่)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

งบประมาณ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : หน้า 24



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรท์ี่ 6  การพัฒนาดา้นการจัดการชมุชน สังคมและการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
6.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป

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 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชน 10,000      ทต.สันทราย ส านักปลัด

ของชาติ มจีิตส านึกรักชาติ หวงแหนและปกป้อง
สถาบันส าคัญของชาติ

2 โครงการอบรมเยาวชนสีขาวโตไปไม่โกง เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความตระหนัก 20,000      ทต.สันทราย ส านักปลัด
และสร้างกระแสต่อต้านการทุจริต
 คอรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ

3 อุดหนุน ศป.ปส.อ.ฝาง 1. เพื่อค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในพื้นที่ 40,000      อ าเภอฝาง ส านักปลัด
ตามโครงการป้องกันและ ที่มคีวามเส่ียงของการแพร่ระบาด

ปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ 2. เพื่อสร้างความเข้มแช็ง ใหก้บัชุมชน

หมู่บ้าน/ชุมชน อ าเภอฝาง ในการปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพติด

3. เพื่อจัดระเบยีบสังคมและสถานบริการ 

รวมทั้งสถานประกอบการต่าง ๆ ไมใ่ห้

เปน็แหล่งมั่วสุมการแพร่ระบาด

4 อุดหนุนกองร้อยต ารวจตระเวน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 35,000      ตชด.ที่ 334 ส านักปลัด
ชายแดนที่ 334 โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้าน

การใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม
      รายละเอียดของกิจกรรม     

(ผลผลิต / พ้ืนที่)
งบประมาณ

   สถานที่    
ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : หน้า 25



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรท์ี่ 6  การพัฒนาดา้นการจัดการชมุชน สังคมและการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
6.2  แผนงานรกัษาความสงบภายใน

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 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบน เพื่อเป็นจดุบริการประชาชนในช่วง 10,000      ต าบลสันทราย ส านักปลัด

ท้องถนนช่วงเทศกาลขึน้ปีใหม่ เทศกาลขึน้ปีใหม่ เฝ้าระวังแจง้เตือน
ประจ าปี 2562 และรายงานสถานการณ์ที่อาจน าไปสู่

การเกดิอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบน เพื่อเป็นจดุบริการประชาชนในช่วง 10,000      ต าบลสันทราย ส านักปลัด
ท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เทศกาลสงกรานต์ เฝ้าระวังแจง้เตือน
ประจ าปี 2562 และรายงานสถานการณ์ที่อาจน าไปสู่

การเกดิอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่

3 โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา เพื่อป้องกันและบรรเทา 30,000      ต าบลสันทราย ส านักปลัด
สาธารณภยั ประจ าปี 2562 สาธารณภยั  และช่วยเหลือ

ราษฎรผู้ประสบภยัจาก ภยัต่างๆ

พ.ศ. 2562

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม
      รายละเอียดของกิจกรรม     

(ผลผลิต / พ้ืนที่)
งบประมาณ

   สถานที่    
ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : หน้า 26



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบบรหิารจัดการภาครฐัและการให้บรกิารประชาชนตามหลักะรรมาภบิาล
7.1  แผนงานบรหิารงานบรหิารทั่วไป

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 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกต้ัง เพื่อด าเนินการเลือกต้ัง 200,000    ทต.สันทราย ส านักปลัด

กรณีเลือกต้ังใหม่ 

2 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 20,000      ทต.สันทราย ส านักปลัด
จริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิน่ แก่พนักงานส่วนท้องถิน่

3 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธภิาพ เพื่อจัดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธภิาพ 400,000    ทต.สันทราย ส านักปลัด
ผู้น าชุมชนเทศบาลต าบลสันทราย ผู้น าชุมชนต าบลสันทราย

4 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 20,000      ต าบลสันทราย ส านักปลัด
ประชาชนในการบริหารท้องถิน่ ประชาชนในการบริหารท้องถิน่
(การประชุมสภาพลเมือง)

5 โครงการจดันิทรรศการและประชาสัมพันธ์ เพื่อจัดนิทรรศการแสดงผลงาน 40,000      ต าบลสันทราย ส านักปลัด
การท่องเที่ยวพร้อมของดีประจ าต าบล สินค้า OTOP ของต าบลสันทราย
สันทราย  ประจ าปี พ.ศ.2562 ประชาสัมพันธแ์หล่งท่องเที่ยวต าบล

สันทรายและเผยแพร่กจิกรรากลุ่มอาชีพ

6 โครงการจัดงานวนัเทศบาล เพื่อเป็นการระลึกถึงความเป็นมา 5,000        ทต.สันทราย ส านักปลัด
ของการก่อก าเนิดเทศบาล
เพื่อพัฒนาชุมชนให้เกิดประโยชน์

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม
      รายละเอียดของกิจกรรม     

(ผลผลิต / พ้ืนที่)
งบประมาณ

   สถานที่    
ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก
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แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบบรหิารจัดการภาครฐัและการให้บรกิารประชาชนตามหลักะรรมาภบิาล
7.1  แผนงานบรหิารงานบรหิารทั่วไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 โครงการเทศบาลเคล่ือนที่พบประชาชน เพื่อประชาสัมพันธก์ิจการของ 10,000      ต าบลสันทราย ส านักปลัด

เทศบาลและให้ประชาชนเข้าถึง
การบริการสาธารณะ

8 อุดหนุนที่ท าการปกครอง อ.ฝาง เพื่อแสดงออกซ่ึงความจงรักภกัดี 30,000      ต าบลสันทราย ส านักปลัด
โครงการรัฐพิธ ีประจ าปี 2562 ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

9 ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อประเมินประสิทธภิาพ 40,000      ทต.สันทราย ส านักปลัด
เพื่อประเมินประสิทธภิาพและ และประสิทธผิลการปฏบิัติ
ประสิทธผิลการปฏบิัติราชการ ราชการ

10 โครงการติดตามและประเมินผล เพื่อติดตามผลการด าเนินงาน 25,000      ทต.สันทราย ส านักปลัด
แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) ตามแผนพัฒนา

11 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท า เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจดัท า 30,000      ทต.สันทราย ส านักปลัด
แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี และพัฒนา
(พ.ศ.2561-2564) ศักยภาพของคณะกรรมการสนับสนุน

การจดัท าแผน คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิน่ คณะกรรมการประชาคมและ
สมาชิกสภาให้มีทักษะในการบริหาร
จดัการแผนพัฒนาท้องถิน่ให้เกดิผล

  หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม
      รายละเอียดของกิจกรรม     

(ผลผลิต / พ้ืนที่)
งบประมาณ

   สถานที่    
ด าเนินการ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : หน้า 28



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบบรหิารจัดการภาครฐัและการให้บรกิารประชาชนตามหลักะรรมาภบิาล
7.1  แผนงานบรหิารงานบรหิารทั่วไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
12 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการบริการ เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนิน 5,000        ต าบลสันทราย กองคลัง

จัดเก็บภาษีเคล่ือนที่ประจ าปี 2562 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
จดัเกบ็ภาษีเคล่ือนที่ ประจ าปี 2562

13 โครงการพัฒนาประสิทธภิาพ เพื่อจัดท าเอกสารฐานข้อมูลและ 20,000      ต าบลสันทราย กองคลัง
การจัดเก็บรายได้ ส่ิงปลูกสร้างเพื่อรองรับการจัดเก็บ

รายได้

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม

      รายละเอียดของกิจกรรม     
(ผลผลิต / พ้ืนที่)

งบประมาณ
   สถานที่    
ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่
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แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบบรหิารจัดการภาครฐัและการให้บรกิารประชาชนตามหลักธรรมาภบิาล
7.2  แผนงานงบกลาง

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 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ เพื่อให้เป็นไปตาม  พรบ.บ าเหน็จ 691,406    ทต.สันทราย ส านักปลัด

บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิน่
ฉบับที่  4  (  พ.ศ.  2542  )

งบประมาณ
   สถานที่    
ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม

      รายละเอียดของกิจกรรม     
(ผลผลิต / พ้ืนที่)
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