
แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.
1 โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถศูนย์ ความกว้าง 6.00 เมตร 400,000        ศูนย์บริการ กองช่าง

บริการประชาชนเทศบาลต าบล ความยาว 22.00 เมตร  ประชาชน
สันทราย

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล.  ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 192,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง
หมู่ 1 บ้านแม่มาว ถนนสายหลัก ความยาว 48.00 เมตร บ้านแม่มาว
(ต่อจากเดิม) ความลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร ถนนสายหลัก

(ต่อจากเดิม)
3 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล.  ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 150,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง

ถนนสาย หมู่ 1 บ้านแม่มาว เชื่อม ความยาว 60.00 เมตร บ้านแม่มาว
หมู่ 4 บ้านห้วยงูนอก ความลึกเฉล่ีย 0.30 เมตร เชื่อม หมู่ที่ 4

บ้านห้วยงูนอก
4 โครงการวางท่อระบายน  า คสล.  ขนาดศูนย์กลาง 0.60 เมตร 350,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง

 หมู่ที่ 2 บ้านนันทาราม ซอย 2 พร้อมบ่อพัก ยาว 150.00 เมตร  บ้านนันทาราม
ซอย 2

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ความกว้าง 3.50 เมตร 249,000        หมู่ที่ 3 กองช่าง
บ้านสันทราย ซอย 11 ความยาว 119.00 เมตร  บ้านสันทราย

หนา 0.15 เมตร ซอย 11 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลสนัทราย  อ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่

ล าดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึน

จากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
   สถานที่    
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : หน้า 7



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ความกว้าง 3.00 เมตร 122,400        หมู่ที่ 3 กองช่าง

บ้านสันทราย ซอย 12 ความยาว 68.00 เมตร  บ้านสันทราย
หนา 0.15 เมตร ซอย 12 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ความกว้าง 4.00 เมตร 312,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยงูนอก ซอย 12 ความยาว 130.00 เมตร  บ้านห้วยงูนอก

หนา 0.15 เมตร ซอย 12

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 ความกว้าง 3.00 เมตร  136,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง
บ้านห้วยงูใน ซอย 13 ความยาว 70.00 เมตร บ้านห้วยงูใน

หนา 0.15 เมตร ซอย 13

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 ความกว้าง 4.00 เมตร  264,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง
บ้านห้วยงูใน ซอย 4/1 ความยาว 110.00 เมตร บ้านห้วยงูใน

หนา 0.15 เมตร ซอย 4/1

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 350,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง
หมู่ที่ 6 บ้านต้นส้าน ซอยเข้าวัด ความยาว 107.00 เมตร บ้านต้นส้าน

ความลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร ซอยเข้าวัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลสนัทราย  อ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่

ล าดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึน

จากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
   สถานที่    
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : หน้า 8



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.
11 โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน  า ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 420,000        หมู่ที่ 7 กองช่าง

หมู่ที่ 7 บ้านสองแคว ซอย 3 ความยาว 106.00 เมตร บ้านสองแคว
ซอย 3

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 410,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง
หมู่ที่ 8 บ้านสันต้นดู่ ถนนสายหลัก ความยาว 100.00 เมตร บ้านสันต้นดู่

ความลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร ถนนสายหลัก

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 200,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง
หมู่ที่ 9 บ้านห้วยงูกลาง ซอย 6 ความยาว 75.00 เมตร บ้านห้วยงูกลาง

ความลึกเฉล่ีย 0.30 เมตร ซอย 6

14 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 400,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง
พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 10 บ้านสบมาว ความยาว 100.00 เมตร บ้านสบมาว
ซอยหัวทุ่ง ความลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร ซอยหัวทุ่ง

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.   ความกว้าง 4.00 เมตร  408,000 หมู่ที่ 11 กองช่าง
หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สันต้นดู่ ซอย 7 ความยาว 170.00 เมตร บ้านใหม่

หนา 0.15 เมตร สันต้นดู่

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลสนัทราย  อ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่

ล าดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึน

จากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
   สถานที่    
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : หน้า 9



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.
16 โครงการขุดลอกล าเหมืองพร้อมวางท่อ ขนาดกว้างเฉล่ีย 3.00 เมตร 400,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง

คสล. หมู่ที่ 12  บ้านสันป่าข่า ความยาว 1,020.00 เมตร บ้านสันป่าข่า
ถนนสายหลัก ลึกเฉล่ีย 1.20 เมตร ถนนสายหลัก

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 240,000 หมู่ที่ 13 กองช่าง
บ้านสันหนองเขียว ซอย 2/1 ความยาว 100.00 เมตร บ้านสันหนองเขียว

หนา 0.15 เมตร ซอย 2/1

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 186,800 หมู่ที่ 13 กองช่าง
บ้านสันหนองเขียว ซอย 4/1 ความยาว 82.00 เมตร บ้านสันหนองเขียว

หนา 0.15 เมตร ซอย 4/1

19 โครงการเทลาน คสล. หมู่ที่ 14 ขนาดกว้าง 19.50 เมตร 150,000 หมู่ที่ 14 กองช่าง
บ้านใหม่เหนือ (หน้าประปาหมู่บ้าน) ความยาว 41.50 เมตร บ้านใหม่เหนือ

บริเวณหน้า
ประปาหมู่บ้าน

20 โครงการขยายถนน คสล. หมู่ที่ 14  ขนาดพื นที่ 270.00 ตารางเมตร 162,000 หมู่ที่ 14 กองช่าง
บ้านใหม่เหนือ ซอย 1 หนา 0.15 เมตร บ้านใหม่เหนือ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลสนัทราย  อ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่

ล าดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึน

จากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
   สถานที่    
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : หน้า 10



แบบ ผด.02

ซอย 1

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.
21 โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล.   ขนาดกว้าง 1.80 เมตร 320,000 หมู่ที่ 15 กองช่าง

หมู่ที่ 15 บ้านท่ากว้าง สูง 1.80 เมตร ขนาด 2 ช่อง บ้านท่ากว้าง
ความยาว 4.00 เมตร เชื่อมซอย

4,5,6
22 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 300,000 หมู่ที่ 16 กองช่าง

หมู่ที่ 16 บ้านสันทรายเหนือ ซอย 2 ความยาว 115.00 เมตร บ้าน
ความลึกเฉล่ีย 0.30 เมตร สันทรายเหนือ

ซอย 2
23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 300,000 หมู่ที่ 17 กองช่าง

บ้านต้นส้านใน ซอย 3 ความยาว 125.00 เมตร บ้านต้นส้านใน
หนา 0.15 เมตร ซอย 3

24 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างภายในต าบล 1,222,300 ต.สันทราย กองช่าง
ส่ิงก่อสร้าง สันทราย

7,644,500

   สถานที่    
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลสนัทราย  อ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

ล าดับ
ที่

โครงการ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : หน้า 11



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรท์ี่  2   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
2.1  แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้พิการ เพื่อจัดอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ 20,000 ต าบลสันทราย ส านักปลัดฯ

ผู้พิการต าบลสันทราย

2 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน เพื่อจัดอบรมส่งเสริมอาชีพให้กลุ่ม 100,000        ต าบลสันทราย ส านักปลัดฯ
ต าบลสันทราย สตรีแม่บ้านต าบลสันทราย 

จ านวน 10 หมู่บ้าน

3 เงินอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่ออุดหนุนให้แก่วิสาหกิจชุมชน           85,000 ต าบลสันทราย ส านักปลัดฯ
 หมู่ที่ 1 - 17 ต าบลสันทราย กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 - 17 

ต.สันทราย ตามโครงการส่งเสริม
อาชีพ

เทศบาลต าบลสนัทราย  อ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่

   สถานที่    
ด าเนินการ

พ.ศ. 2562

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม
      รายละเอียดของกิจกรรม     

(ผลผลิต / พ้ืนที่)
งบประมาณ พ.ศ. 2563    หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : หน้า 12



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรท์ี่  2   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
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.
1 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอฝาง เพือ่เป็นการอนุรักษ์ประเพณี 45,000          ต าบลสันทราย กองการศึกษา

ตามโครงการมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ วัฒนธรรมอนัดีงามและส่งเสริม

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 การท่องเที่ยวและกอ่ให้เกดิรายได้เพือ่

กระตุ้นเศรษฐกจิของจงัหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. 2562
งบประมาณ

      รายละเอียดของกิจกรรม     
(ผลผลิต/พ้ืนที่)

    หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

   สถานที่    
ด าเนินการ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลสนัทราย  อ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่

พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : หน้า 13



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรท์ี่  2   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
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.

1 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เพือ่จา่ยเป็นเงินสมทบกองทุน 100,000 ต าบลสันทราย ส านักปลัด
ต าบลสันทราย สวัสดิการชุมชนต าบลสันทราย

   สถานที่    
ด าเนินการ

     
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

      รายละเอียดของกิจกรรม     
(ผลผลิต / พ้ืนที่)

งบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลสนัทราย  อ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : หน้า 14



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

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.
1 โครงการป้องกันและแก้ไข เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความ 20,000 ต าบล ส านักปลัด

ปัญหาหมอกควันและไฟป่า ตระหนักถึงพิษภัยที่เกิดจากไฟป่า สันทราย

และป้องกันการเกิดไฟป่า

2 โครงการบริหารจัดการน  า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร 200,000 ต าบล ส านักปลัด
แบบบูรณาการ และจัดการน  าแบบบูรณาการ โดย สันทราย

การมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่น
และฟื้นฟูแหล่งน  าให้มีประสิทธิภาพ
และย่ังยืน

   หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลสนัทราย  อ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม
      รายละเอียดของกิจกรรม     

(ผลผลิต / พ้ืนที่)
งบประมาณ

   สถานที่    
ด าเนินการ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : หน้า 15



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

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.
1 โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้ศูนย์บริการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 100,000 ต าบล ส านักปลัด

และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จุดสาธิตของศูนย์บริการและถ่ายทอด สันทราย
เทคโนโลยีการเกษตรต าบลสันทราย

2 โครงการส่งเสริมการท าปุ๋ยหมักจาก เพื่อส่งเสริมการท าปุ๋ยหมักจากเศษ 80,000 ต าบล ส านักปลัด
เศษพืช และน  าหมักชีวภาพ พืช และน  าหมักชีวภาพ สันทราย

3 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรในการ 35,000 ต าบล ส านักปลัด
ในการใช้สารเคมีทางการเกษตร ใช้สารเคมีทางการเกษตร สันทราย

4 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 20,000 ต าบล ส านักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลสนัทราย  อ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม
      รายละเอียดของกิจกรรม     

(ผลผลิต / พ้ืนที่)
งบประมาณ

   สถานที่    
ด าเนินการ

   หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : หน้า 16



แบบ ผด.02

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า สันทราย

เจ้าอยู่หัว

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การพัฒนาด้านการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

4.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.
1 โครงการประเพณีรดน  าขอพรผู้สูงอายุ เพื่อจัดกิจกรรมรดน  าขอพรผู้สูงอายุ 150,000 ต าบลสันทราย กองการศึกษา

ต าบลสันทราย

2 โครงการธรรมะสัญจรส าหรับประชาชน เพื่อจัดอบรมธรรมะสัญจรส าหรับ 20,000 ต าบลสันทราย กองการศึกษา
ประชาชนต าบลสันทราย

3 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม 20,000 ต าบลสันทราย กองการศึกษา
ส าหรับเยาวชน จริยธรรมส าหรับเยาวชน

ต าบลสันทราย

4 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี เพื่อจัดกิจกรรมหล่อเทียนและถวาย 150,000 ต าบลสันทราย กองการศึกษา
วันเข้าพรรษา เทียนพรรษาเพื่อเป็นการอนุรักษ์และ

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการ / กิจกรรม
      รายละเอียดของกิจกรรม     

(ผลผลิต / พ้ืนที่)
งบประมาณ

เทศบาลต าบลสนัทราย  อ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่

   สถานที่    
ด าเนินการ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : หน้า 17



แบบ ผด.02

และท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 190,000

5 โครงการจัดงานประเพณีตั งธรรมหลวง เพื่อจัดงานประเพณีตั งธรรมหลวง 20,000          ต าบลสันทราย กองการศึกษา
เทศน์มหาชาติลุ่มน  าฝาง เทศน์มหาชาติลุ่มน  าฝางเพื่อบ ารุง

รักษาจารีตประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงามและท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การพัฒนาด้านการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

4.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.
6 โครงการบวงสรวงสักการะ เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี 5,000 ต าบลสันทราย กองการศึกษา

พระเจ้าฝางพระนางสามผิว อันดีงามให้คงอยู่สืบไป

7 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอฝาง เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้อ าเภอฝาง 15,000 อ าเภอฝาง กองการศึกษาฯ
ตามโครงการงานประเพณีสงกรานต์  ตามโครงการงานประเพณีสงกรานต์
ประจ าปี 2563

380,000

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลสนัทราย  อ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม
      รายละเอียดของกิจกรรม     

(ผลผลิต / พ้ืนที่)
งบประมาณ

   สถานที่    
ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : หน้า 18



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร ์ที่  5  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน
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.
1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 100,000        ต าบลสันทราย กองการศึกษาฯ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต าบลสันทราย

2 โครงการรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกระบบ 120,000        ต าบลสันทราย กองการศึกษาฯ
ให้กับประชาชน

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร 971,410        ต าบลสันทราย กองการศึกษาฯ
การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน สถานศึกษา ของโรงเรียนอนุบาล
อนุบาลเทศบาลสันทราย เทศบาลสันทราย

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร 224,170        ต าบลสันทราย กองการศึกษาฯ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   สถานที่    
ด าเนินการ

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม
      รายละเอียดของกิจกรรม     

(ผลผลิต / พ้ืนที่)
งบประมาณ

เทศบาลต าบลสนัทราย  อ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : หน้า 19



แบบ ผด.02

การบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนา สถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลสันทราย ในสังกัดเทศบาลต าบลสันทราย

5 เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันของ 360,000        ต าบลสันทราย กองการศึกษาฯ
โรงเรียนวัดนันทาราม โรงเรียนวัดนันทาราม

6 เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันของ 496,000        ต าบลสันทราย กองการศึกษาฯ
โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง

ยุทธศาสตร ์ที่  5  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน
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.
7 เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันของ 584,000        ต าบลสันทราย กองการศึกษาฯ

โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ โรงเรียนบ้านสันต้นดู่

8 เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันของ 704,000        ต าบลสันทราย กองการศึกษาฯ
โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง

9 เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันของ 220,000        ต าบลสันทราย กองการศึกษาฯ
โรงเรียนบ้านสันทราย โรงเรียนบ้านสันทราย

10 ค่าติดตั งระบบประปา เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั งระบบประปา 4,700            ต าบลสันทราย กองการศึกษาฯ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

      รายละเอียดของกิจกรรม     
(ผลผลิต / พ้ืนที่)

งบประมาณ
   สถานที่    
ด าเนินการ

เทศบาลต าบลสนัทราย  อ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : หน้า 20



แบบ ผด.02

ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย

3,784,280     

ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน
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.
1 โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบย่ังยืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ 130,000        ต าบลสันทราย ส านักปลัด

สร้างต าบลน่าอยู่ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน

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

3 โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 700,000        ต าบลสันทราย ส านักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลสนัทราย  อ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่

ล าดับที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563   สถานที่    

ด าเนินการ
  หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
โครงการ / กิจกรรม

      รายละเอียดของกิจกรรม     
(ผลผลิต / พ้ืนที่)

งบประมาณ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : หน้า 21



แบบ ผด.02

แพทย์ฉุกเฉินต าบลสันทราย ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ของกู้ชีพทรายเงิน

4 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 83,000          ต าบลสันทราย ส านักปลัด
จากโรคพิษสุนัขบ้า

5 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ 25,000          ทต.สันทราย งานสาธารณสุข
สร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบกิจการ สร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบกิจการ
ผู้น าชุมชน ที่มีหน้าที่ช าระค่าธรรมเนียม ผู้น าชุมชน ที่มีหน้าที่ช าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.  2560

ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน
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.
6 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ เพื่อฝึกอบรมการปรับปรุงภาวะ 72,000          ต าบลสันทราย ส านักปลัด

สุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐา โภชนาการและสุขภาพเด็ก
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

7 โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหาร จัดโครงการฝึกอบรมสุขาภิบาล 20,000          ทต.สันทราย งานสาธารณสุข
แก่ผู้ประกอบกิจการสถานที่จ าหน่าย อาหารแก่ผู้ประกอบกิจการสถานที่
อาหาร (ผู้สัมผัสอาหาร) จ าหน่ายอาหาร (ผู้สัมผัสอาหาร)

พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลสนัทราย  อ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม
   สถานที่    
ด าเนินการ

  หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562      รายละเอียดของกิจกรรม     
(ผลผลิต / พ้ืนที่)

งบประมาณ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : หน้า 22



แบบ ผด.02

8 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา เพื่อรณรงค์และแก้ไขปัญหา 62,000          ต าบลสันทราย ส านักปลัด
ยาเสพติด To be number one ยาเสพติด ในพื นที่ต าบลสันทราย
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี

9 โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก เพื่อฝึกอบรมการช่วยลดการติดเอดส์ 66,000          ต าบลสันทราย ส านักปลัด
สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ จากแม่สู่ลูก ในพื นที่ต าบลสันทราย
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา
ทินัดดามาตุ

ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน
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.
10 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 140,000        ต าบลสันทราย ส านักปลัด

ในเขตเทศบาลต าบลสันทราย ในเขตเทศบาลต าบลสันทราย
ตามโครงการพระราชด าริด้าน ตามโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข สาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลสนัทราย  อ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม
      รายละเอียดของกิจกรรม     

(ผลผลิต / พ้ืนที่)
งบประมาณ

   สถานที่    
ด าเนินการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563  หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : หน้า 23



แบบ ผด.02

1,388,000     

ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.3  แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.
1 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ เพื่อจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนา           50,000 ต าบลสันทราย ส านักปลัด

กลุ่มสตรีแม่บ้านต าบลสันทราย ศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน

2 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อจัดฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนา 30,000 ต าบลสันทราย ส านักปลัด
ของเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบล ทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชน

งบประมาณ
   สถานที่    
ด าเนินการ

  หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลสนัทราย  อ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม
      รายละเอียดของกิจกรรม     

(ผลผลิต / พ้ืนที่)

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : หน้า 24



แบบ ผด.02

สันทราย เทศบาลต าบลสันทราย

3 โครงการฝึกอบรมค่ายครอบครัวสัมพันธ์ เพื่อจัดโครงการฝึกอบรมค่าย 30,000 ต าบลสันทราย ส านักปลัด
ครอบครัวสัมพันธ์

4 เงินอุดหนุนโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่ออุดหนุนโรงเรียนผู้สูงอายุ 50,000 ต าบลสันทราย ส านักปลัด
ต าบลสันทราย ต าบลสันทราย  

ในการด าเนินโครงการสร้างยิ ม
ปันสุข  ผู้สูงอายุร่วมใจ

160,000        

ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
5.4   แผนศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.
1 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เพื่อด าเนินการแข่งขันกีฬาประชาชน 50,000          ทต.สันทราย กองการศึกษาฯ

ต้านยาเสพติด สร้างความปรองดอง ต้านยาเสพติด
สมานฉันท์

2 โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เยาวชน จัดการแข่งขันกีฬาของเยาวชน 40,000          ทต.สันทราย กองการศึกษาฯ

โครงการ / กิจกรรม
      รายละเอียดของกิจกรรม     

(ผลผลิต / พ้ืนที่)
งบประมาณ

   สถานที่    
ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลสนัทราย  อ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่

ล าดับที่
พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : หน้า 25



แบบ ผด.02

ในต าบลสันทราย 90,000          

ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
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.
1 เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ 510,000        ต าบลสันทราย ส านักปลัด

ส าหรับผู้ป่วยเอดส์ 
ในเขตต าบลสันทราย

จ านวน 85 คน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลสนัทราย  อ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม
      รายละเอียดของกิจกรรม     

(ผลผลิต / พ้ืนที่)
งบประมาณ

   สถานที่    
ด าเนินการ

พ.ศ. 2563 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : หน้า 26



แบบ ผด.02

2 เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ 22,783,200      ต าบลสันทราย ส านักปลัด
ส าหรับผู้สูงอายุ

ในเขตต าบลสันทราย
จ านวน 2,965 คน

3 เบี ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ 3,648,000 ต าบลสันทราย ส านักปลัด
ส าหรับผู้พิการในต าบลสันทราย
หมู่ที่ 1-17  จ านวน 380 คน

4 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ่ายเงินสมทบกองทุน 500,000        ทต.สันทราย งานสาธารณสุข
ระดับท้องถิ่น หลักประกันสุขภาพต าบลสันทราย

27,441,200   

ยุทธศาสตรท์ี่ 6  การพัฒนาด้านการจัดการชุมชน 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.
1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน 5,000            ทต.สันทราย ส านักปลัด

ความปรองดองและสมานฉันท์ การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์ไว้

พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลสนัทราย  อ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม
      รายละเอียดของกิจกรรม     

(ผลผลิต / พ้ืนที่)
งบประมาณ

   สถานที่    
ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : หน้า 27



แบบ ผด.02

ซ่ึง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อันเป็นที่ยึดเหนี่ยว

เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน

2 โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมาย เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมาย 30,000          ทต.สันทราย ส านักปลัด
ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลแก่ประชาชน ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลแก่ประชาชน

3 อุดหนุน ศป.ปส.อ.ฝาง 1. เพือ่ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในพื นที่ 40,000          อ าเภอฝาง ส านักปลัด
ตามโครงการป้องกันยาเสพติด ที่มีความเส่ียงของการแพร่ระบาด

ในพื นที่หมู่บ้าน / ชุมชน อ าเภอฝาง 2. เพือ่สร้างความเข้มแช็ง ให้กบัชุมชน

ในการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด

3. เพือ่จดัระเบียบสังคมและสถานบริการ 

รวมทั งสถานประกอบการต่าง ๆ ไม่ให้

เป็นแหล่งมั่วสุมการแพร่ระบาด

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

การใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
110,000        

ยุทธศาสตรท์ี่ 6  การพัฒนาด้านการจัดการชุมชน 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.
1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบน เพื่อเป็นจุดบริการประชาชนในช่วง 10,000          ต าบลสันทราย ส านักปลัด

ท้องถนนช่วงเทศกาลขึ นปีใหม่ เทศกาลขึ นปีใหม่ เฝ้าระวังแจ้งเตือน
และรายงานสถานการณ์ที่อาจน าไปสู่

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลสนัทราย  อ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม
      รายละเอียดของกิจกรรม     

(ผลผลิต / พ้ืนที่)
งบประมาณ

   สถานที่    
ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : หน้า 28



แบบ ผด.02

การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื นที่

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบน เพื่อเป็นจุดบริการประชาชนในช่วง 10,000          ต าบลสันทราย ส านักปลัด
ท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เทศกาลสงกรานต์ เฝ้าระวังแจ้งเตือน

และรายงานสถานการณ์ที่อาจน าไปสู่
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื นที่

3 โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา เพื่อป้องกันและบรรเทา 30,000          ต าบลสันทราย ส านักปลัด
อัคคีภัย อัคคีภัย  และช่วยเหลือ

ราษฎรผู้ประสบภัยจาก ภัยต่างๆ

4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อรณรงค์ป้องกันการเกิดมลพิษ 20,000          ต าบลสันทราย ส านักปลัด
หมอกควันและไฟป่า หมอกควันและไฟป่าและสร้างความ

ตระหนักถึงพิษภัยที่เกิดจากไฟป่า

ยุทธศาสตรท์ี่ 6  การพัฒนาด้านการจัดการชุมชน 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.
5 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และวิธีเอา เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้วิธีเอาชีวิตรอด 25,000          ต าบลสันทราย ส านักปลัด

ชีวิตรอดจากการจมน  า จากการจมน  า

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลสนัทราย  อ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม
      รายละเอียดของกิจกรรม     

(ผลผลิต / พ้ืนที่)
งบประมาณ

   สถานที่    
ด าเนินการ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : หน้า 29



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบบรหิารจัดการภาครฐัและการให้บรกิารประชาชนตามหลักะรรมาภิบาล
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.
1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกตั ง เพื่อด าเนินการเลือกตั ง 500,000        ทต.สันทราย ส านักปลัด

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม

      รายละเอียดของกิจกรรม     
(ผลผลิต / พ้ืนที่)

งบประมาณ
   สถานที่    
ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลสนัทราย  อ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : หน้า 30



แบบ ผด.02

กรณีเลือกตั งใหม่ 

2 โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างทัศนคติและ เพื่อสร้างทัศนคติและ 126,000        ทต.สันทราย ส านักปลัด
จิตส านึกที่ดีงามต่อตนเองและองค์กร จิตส านึกที่ดีงาม ต่อตนเอง
ของคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน และองค์กร

3 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 20,000          ทต.สันทราย ส านักปลัด
จริยธรรม ของคณะผู้บริหารและพนักงานฯ

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

5 โครงการจดันิทรรศการและประชาสัมพนัธ์ เพื่อจัดนิทรรศการแสดงผลงาน 40,000          ต าบลสันทราย ส านักปลัด
การท่องเที่ยวพร้อมของดีประจ าต าบล สินค้า OTOP ของต าบลสันทราย
สันทราย  ประจ าปี พ.ศ. 2563 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต าบล

สันทรายและเผยแพร่กิจกรรมกลุ่มอาชีพ

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบบรหิารจัดการภาครฐัและการให้บรกิารประชาชนตามหลักะรรมาภิบาล
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.
  หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลสนัทราย  อ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม
      รายละเอียดของกิจกรรม     

(ผลผลิต / พ้ืนที่)
งบประมาณ

   สถานที่    
ด าเนินการ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : หน้า 31



แบบ ผด.02

6 โครงการวันเทศบาล เพื่อเป็นการระลึกถึงความเป็นมา 30,000          ทต.สันทราย ส านักปลัด
ของการก่อก าเนิดเทศบาล

เพื่อพัฒนาชุมชนให้เกิดประโยชน์

7 โครงการเทศบาลเคล่ือนที่พบประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์กิจการของ 30,000          ต าบลสันทราย ส านักปลัด
เทศบาลและให้ประชาชนเข้าถึง

การบริการสาธารณะ

8 อุดหนุนที่ท าการปกครอง อ.ฝาง เพื่อแสดงออกซ่ึงความจงรักภักดี 30,000          ต าบลสันทราย ส านักปลัด
โครงการรัฐพิธี ประจ าปี 2563 ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

9 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย เพื่อประเมินประสิทธิภาพ 40,000          ทต.สันทราย ส านักปลัด
ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ และประสิทธิผลการปฏิบัติ

ราชการ

10 โครงการติดตามและประเมินผล เพื่อติดตามผลการด าเนินงาน 25,000          ทต.สันทราย ส านักปลัด
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบบรหิารจัดการภาครฐัและการให้บรกิารประชาชนตามหลักะรรมาภิบาล
7.1  แผนงานบรหิารงานบรหิารทั่วไป

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม

      รายละเอียดของกิจกรรม     
(ผลผลิต / พ้ืนที่)

งบประมาณ
   สถานที่    
ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลสนัทราย  อ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : หน้า 32



แบบ ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.
11 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท า เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท า 30,000          ทต.สันทราย ส านักปลัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนา
ศักยภาพของคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผน คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น คณะกรรมการประชาคมและ
สมาชิกสภาให้มีทักษะในการบริหาร
จัดการแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดผล

12 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การจัดท า เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจัด           20,000 ทต.สันทราย ส านักปลัด
แผนพัฒนาท้องถิ่นและการเขียน ท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการเขียน
โครงการอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 5,000            ต าบลสันทราย กองคลัง
จัดเก็บภาษีเคล่ือนที่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ

จัดเก็บภาษีเคล่ือนที่ ประจ าปี 2563

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบบรหิารจัดการภาครฐัและการให้บรกิารประชาชนตามหลักะรรมาภิบาล
7.1  แผนงานบรหิารงานบรหิารทั่วไป

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลสนัทราย  อ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม
      รายละเอียดของกิจกรรม     

(ผลผลิต / พ้ืนที่)
งบประมาณ

   สถานที่    
ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : หน้า 33



แบบ ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.
14 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 30,000          

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ที่รวมเป็นคณะกรรมการจัดซื อจัดจ้าง
การจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ. 2560

15 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้อยู่ เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้อยู่ในข่าย 20,000          
ในข่ายต้องช าระภาษีที่ดิน ต้องช าระภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง
และส่ิงปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดิน ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง
และส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

966,000        

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบบรหิารจัดการภาครฐัและการให้บรกิารประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลสนัทราย  อ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม
      รายละเอียดของกิจกรรม     

(ผลผลิต / พ้ืนที่)
งบประมาณ

   สถานที่    
ด าเนินการ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : หน้า 34



แบบ ผด.02

7.2   แผนงานเคหะและชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.
1 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ เพื่อให้ความรู้แก่คณะกรรมการ 40,000          ทต.สันทราย กองช่าง

คณะกรรมการบริหารกิจการและบ ารุง บริหารกจิการและบ ารุงรักษาประปาหมู่บ้าน 

รักษาประปาหมู่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการบริหารกิจการ
และการบ ารุงรักษาระบบประปา
หมู่บ้าน พ.ศ. 2562  ให้กับ
คณะกรรมการบริหารกิจการ
ประปาหมู่บ้านในต าบลสันทราย

2 โครงการตรวจคุณภาพน  าอุปโภค 1. เพื่อทราบถึงคุณภาพน  าประปา 36,000          ทต.สันทราย กองช่าง
บริโภคของชุมชนในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาลต าบลสันทราย
ต าบลสันทราย 2. เพือ่พฒันาคุณภาพน  าประปาหมู่บ้าน

ในเขตเทศบาลต าบลสันทราย
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เกี่ยวข้อง
มีองค์ความรู้ตระหนักต่อปัญหา
ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและมี
ส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
คุณภาพน  าอุปโภค บริโภค

ล าดับที่
พ.ศ. 2562

โครงการ / กิจกรรม
      รายละเอียดของกิจกรรม     

(ผลผลิต / พ้ืนที่)
งบประมาณ

   สถานที่    
ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลสนัทราย  อ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : หน้า 35



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบบรหิารจัดการภาครฐัและการให้บรกิารประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
7.2   แผนงานเคหะและชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

3 โครงการบ ารุงรักษาสวนสาธารณะ 1. เพื่อบ ารุงและดูแลรักษา 120,000        ต าบลสันทราย กองช่าง
เฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลต าบล สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ
สันทราย เทศบาลต าบลสันทราย

2. เพื่อพัฒนาส่ิงแวดล้อมและ

คุณภาพชีวิตของประชาชน

เสริมสร้างภาพแวดล้อมสีเขียว

ที่เสมือนปอดของชุมชน

3. เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่

ส าหรับท ากิจกรรมพักผ่อน

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคาร 50,000          ต าบลสันทราย กองช่าง
ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานศูนย์บริการประชาชนฯ

เทศบาลต าบลสันทราย และสถานที่สาธารณะในเขตต าบลสันทราย

และที่สาธารณะในเขตต าบลสันทราย

246,000        

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   สถานที่    
ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม

      รายละเอียดของกิจกรรม     
(ผลผลิต / พ้ืนที่)

งบประมาณ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : หน้า 36



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบบรหิารจัดการภาครฐัและการให้บรกิารประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
7.3  แผนงานงบกลาง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.
1 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ เพื่อให้เป็นไปตาม  พรบ.บ าเหน็จ 755,150        ทต.สันทราย ส านักปลัด

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

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม

      รายละเอียดของกิจกรรม     
(ผลผลิต / พ้ืนที่)

งบประมาณ
   สถานที่    
ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

เทศบาลต าบลสนัทราย  อ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : หน้า 37



แบบ ผด.02

ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลสนัทราย  อ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่

พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : หน้า 38



แบบ ผด.02

ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลสนัทราย  อ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่

พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : หน้า 39



แบบ ผด.02

ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลสนัทราย  อ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่

พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : หน้า 40



แบบ ผด.02

ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลสนัทราย  อ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่

พ.ศ. 2563
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แบบ ผด.02

ก.ย.
พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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แบบ ผด.02

ก.ย.

เทศบาลต าบลสนัทราย  อ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563
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แบบ ผด.02

ก.ย.
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พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
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แบบ ผด.02
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
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แบบ ผด.02

ก.ย.
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พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลสนัทราย  อ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่
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ก.ย.
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