
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ท่ี 5  การพัฒนาระบบบรหิารจัดการภาครัฐและการให้บรกิารประชาชนท่ีมีประสทิธภิาพโปร่งใสและเปน็ธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  7 การบรหิารจัดการบา้นเมืองท่ีดี

7. ยุทธศาสตร์การสร้างประสทิธภิาพ  ความโปร่งใสเปน็ประชาธปิไตยและเปน็ธรรมในการให้บรกิาร

แผนงานสถติิและวิชาการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี (บาท) ด าเนนิการ ด าเนนิการ 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 โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธแ์ละ 1.จัดอบรมให้ความรู้ 20,000         อบต. ส านักงาน

เผยแพร่ประชาสัมพันธข์อ้มูลขา่วสาร 2.ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ทา่วงัพร้าว ปลัด อบต.

ด้านเทคโนโลยีดิจทิัล

แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี (บาท) ด าเนนิการ ด าเนนิการ 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 โครงการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 1.จัดอบรมให้ความรู้ 30,000         อบต. ส านักงาน

และนวตักรรม 2.ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ทา่วงัพร้าว ปลัด อบต.

2 อุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์ สนับสนุนงบประมาณให้เทศบาลต าบล 27,000         อบต. ส านักงาน

ปฏบิัติการร่วมในการชว่ยเหลือ แมก่๊า แมก่๊า ปลัด อบต.

ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้ง

ถิ่น อ.สันปา่ตอง ประจ าป ี2564

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนด าเนนิงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าวังพร้าว  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชยีงใหม่

2562 2563

2563 2564

  แบบ ผด.02 



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

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

3 โครงการประชาสัมพันธก์ารจัดเก็บ 1 .อบรมให้ความรู้ 20,000         อบต. กองคลัง

ภาษเีพือ่ประชาสัมพันธห์ลักเกณฑ์ 2. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ทา่วงัพร้าว

วธิกีารจัดเก็บภาษแีละเพิม่ประสิทธิ

ภาพการจัดเก็บรายได้

4 โครงการปรับปรุงแผนทีภ่าษแีละ ปรับปรุงแผนทีภ่าษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน 80,000         อบต. กองคลัง

ทะเบยีนทรัพย์สินย์ ของ อบต.ทา่วงัพร้าว ให้พร้อมใชง้านอยู่เสมอ ทา่วงัพร้าว

แผนงานสาธารณะสขุ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี (บาท) ด าเนนิการ ด าเนนิการ 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 ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็น 1.จา่ยค่าตอบแทนคณะกรรมการต่าง ๆ 144,000       อบต. ส านักปลัด

ประโยชน์แก่ อปท.จา่ยเป็นค่าตอบ ให้แก่อาสาสมัครบริบาลทอ้งถิ่น ทา่วงัพร้าว

แทนอาสาสมัครบริบาลทอ้งถิ่น จ านวน 2 คน ๆ ละ 6,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี (บาท) ด าเนนิการ ด าเนนิการ 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 โครงการ อบต.สัญจร ออกเคลื่อนทีต่ามหมูบ่า้นเพือ่รายงานผลการ 40,000         อบต. ส านักปลัด

ด าเนินงานประจ าปใีห้ประชาชนทราบ

รวมถึงออกให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ
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แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี (บาท) ด าเนนิการ ด าเนนิการ 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 โครงการพัฒนาคุณภาพชวีติบุคลากร 1 .อบรมให้ความรู้ 30,000         อบต. ส านักปลัด

และเพิ่มประสิทธภิาพในการปฏบิัติ 2. ศึกษาดูงานนอกสถานที่

งานด้านการบริการด้วยใจอย่างเป็นสุข

391,000        รวม
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