
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ท่ี 2  การสร้างสงัคมแห่งวัฒนธรรม  ความรูภู้มิปญัญาจติสาธารณะ  และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลีย่นแปลง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  5  การพัฒนาคุณภาพชวิีตของประชาชน

4.ยุทธศาสตร์การสร้างสงัคมอยู่เย็นเปน็สขุ

แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนว่ย

ท่ี (บาท) ด าเนนิการ ด าเนนิการ 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 โครงการทัศนศึกษาเพือ่สร้างเสริม น าเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ไปทัศนศึกษาเพือ่ 20,000       กองการ

ประสบการณ์เรียนรู้แก่เด็กปฐมวัย สร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ ศึกษาฯ

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2 โครงการร้อง เล่น เต้น เพือ่พัฒนาการ สร้างเสริมพัฒนาการเด็กเล็กของ ศพด.บา้น 10,000       ศพด. กองการ

ทีด่ี ทุง่หลุก บา้นทุง่หลุก ศึกษาฯ

3 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการ เพือ่จา่ยเป็นจัดการเรียนการสอนให้แก่ ศพด. 117,450    ศพด. กองการ

สนับสนุนการบริหารสถานศึกษา บา้นทุง่หลุก ศึกษาฯ

4 ค่าใชจ้า่ยในการบริหาร ศพด.บา้น เพือ่จา่ยเป็นค่าสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการบริหาร 10,000       ศพด. กองการ

ทุง่หลุก สถานศึกษา บา้นทุง่หลุก ศึกษาฯ

6 โครงการอาหารเสริม (นม) เพือ่จา่ยเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้เด็ก ศพด. 28,743      ศพด. กองการ

บา้นทุง่หลุก บา้นทุง่หลุก ศึกษาฯ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนด าเนนิงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าวังพร้าว  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชยีงใหม่
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  แบบ ผด.02 



แผนงานงบกลาง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนว่ย

ท่ี (บาท) ด าเนนิการ ด าเนนิการ 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 จา่ยเบี้ยยังชพีผู้สูงอายุ เพือ่จา่ยเป็นค่าเบี้ยยังชพีผู้สูงอายุในพื้นที่ 4,466,400  อบต.ทา่วงัพร้าว ส านักงาน

ปลัด อบต.

2 จา่ยเบี้ยยังชพีผู้พกิาร เพือ่จา่ยเป็นค่าเบี้ยยังชพีผู้พกิารในพื้นที่ 979,200    อบต.ทา่วงัพร้าว ส านักงาน

ปลัด อบต.

3 จา่ยเบี้ยยังชพีผู้ปว่ยเอดส์ เพือ่จา่ยเป็นค่าเบี้ยยังชพีผู้ปว่ยเอดส์ในพื้นที่ 42,000       อบต.ทา่วงัพร้าว ส านักงาน

ปลัด อบต.

4 เงินสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชน เพือ่จา่ยสมทบกองทนสวสัดิการชุมชนต าบล 50,000       อบต.ทา่วงัพร้าว ส านักงาน

ต าบลทา่วงัพร้าว ทา่วงัพร้าว ปลัด อบต.

แผนงานสาธารณสขุ

1 โครงการเฝ้าระวงัปอ้งกันควบคุมโรค 1.อบรมให้ความรู้แก่ผู้เขา้ร่วมโครงการ 15,000       อบต.ทา่วงัพร้าว ส านักงาน

และภัยในชุมชน 2.ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปลัด อบต.

2 อุดหนุนให้ รพ.สต.บา้นทุง่หลุกตาม อุดหนุนงบประมาณให้ รพ.สต.ทุง่หลุก 20,000       รพ.สต. ส านักงาน

โครงการส่งเสริมสุขภาพขอ้เขา่เสื่อม บา้นทุง่หลุก ปลัด อบต.

ประจ าป ีพ.ศ.2564

3 โครงการสัตวป์ลอดโรคคนปลอดภัย จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพษิสุนัขบา้และ 15,000       อบต.ทา่วงัพร้าว ส านักงาน

จากโรคพษิสุนัขบา้ ฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมวในพื้นที่ ปลัด อบต.

4 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมูบ่า้น 20,000       ส านักงาน

โครงการพระราชด าริสาธารณสุข หมูท่ี ่4 บา้นทุง่หลุก ปลัด อบต.

ให้แก่คณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่4
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนว่ย

ท่ี (บาท) ด าเนนิการ ด าเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมูบ่า้น 20,000       ส านักงาน

โครงการพระราชด าริสาธารณสุข หมูท่ี ่5 บา้นทา่วงัพร้าว ปลัด อบต.

ให้แก่คณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่5

6 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมูบ่า้น 20,000       ส านักงาน

โครงการพระราชด าริสาธารณสุข หมูท่ี ่6 บา้นสันควงค า ปลัด อบต.

ให้แก่คณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่6

7 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมูบ่า้น 20,000       ส านักงาน

โครงการพระราชด าริสาธารณสุข หมูท่ี ่7 บา้นต้นแหนน้อย ปลัด อบต.

ให้แก่คณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่7

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

1 โครงการปันย้ิมสร้างสุขผู้สูงอายุ 1.อบรมให้ความรู้แก่ผู้เขา้ร่วมโครงการ 20,000       อบต.ทา่วงัพร้าว ส านักงาน

2.ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปลัด อบต.

2 โครงการส่งเสริมคุณค่าภูมปิัญญาผู้ 1.อบรมให้ความรู้แก่ผู้เขา้ร่วมโครงการ 20,000       อบต.ทา่วงัพร้าว ส านักงาน

สูงวยั 2.ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปลัด อบต.

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ

1 โครงการส่งนักกีฬาเขา้ร่วมการแขง่ขนั จัดส่งนักกีฬาภายในต าบลทา่วงัพร้าวเขา้ร่วม 40,000       อ าเภอ กองการ

กีฬาประชาชนอ าเภอสันปา่ตอง แขง่ขนักีฬาอ าเภอสันปา่ตอง สันปา่ตอง ศึกษาฯ

2 โครงการแขง่ขนักีฬาเยาวชนประชาชน จัดงานแขง่ขนักีฬาภายในต าบลทา่วงัพร้าว 60,000        อ าเภอ กองการ

ต้านภัยยาเสพติดประจ าต าบลทา่วังพร้าว สันปา่ตอง ศึกษาฯ

3 โครงการแขง่ขนักีฬา ศพด.บา้นทุง่หลุก จัดงานแขง่ขนักีฬา ศพด.บา้นทุง่หลุก 10,000       ศพด. กองการ

บา้นทุง่หลุก ศึกษาฯ
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนว่ย

ท่ี (บาท) ด าเนนิการ ด าเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 อุดหนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพ อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมูบ่า้น 10,000       หมูท่ี ่4 กองการ

ประชาชนให้แก่คณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่4 เพือ่จัดส่งนักกีฬาเขา้ร่วมแขง่ขนั บา้นทุง่หลุก ศึกษาฯ

หมูท่ี ่ 4

5 อุดหนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพ อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมูบ่า้น 10,000       หมูท่ี ่5 กองการ

ประชาชนให้แก่คณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่5 เพือ่จัดส่งนักกีฬาเขา้ร่วมแขง่ขนั บา้นทา่วงัพร้าว ศึกษาฯ

หมูท่ี ่ 5

6 อุดหนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพ อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมูบ่า้น 10,000       หมูท่ี ่6 กองการ

ประชาชนให้แก่คณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่6 เพือ่จัดส่งนักกีฬาเขา้ร่วมแขง่ขนั บา้นสันควงค า ศึกษาฯ

หมูท่ี ่ 6

7 อุดหนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพ อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมูบ่า้น 10,000       หมูท่ี ่7 กองการ

ประชาชนให้แก่คณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่7 เพือ่จัดส่งนักกีฬาเขา้ร่วมแขง่ขนั บา้นต้นแหนน้อย ศึกษาฯ

หมูท่ี ่ 7

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1 โครงการเยาวชนร่วมใจต้านภัย 1.อบรมให้ความรู้แก่ผู้เขา้ร่วมโครงการ 15,000       อบต.ทา่วงัพร้าว ส านักงาน

ยาเสพติด 2.ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปลัด อบต.

6,058,793  รวม
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