
 

 
 
 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินงาน 
รอบ  6  เดือน 

 
 
 
 
 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  อ.พาน  จ.เชียงราย 

******************************************* 
อบต.สันกลาง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ

งบประมาณ จำนวน 94 โครงการ งบประมาณ 8,627,225 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.สันกลาง มีดังนี้ 
 

 
 
 
 

วัตถุ
ประสงค์

1 การพัฒนาด้านการศึกษา
ส่งเสริมการรักการอ่าน 
และน าหนังสือดีเข้าสู่ชุมชน
 (รับวารสาร ส่ิงพิมพ์)

       20,000.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือสร้างความตระหนัก
ให้แก่ ประชาชนเห็น
ความส าคัญของ การอ่าน
และยกระดับความสามารถ
 ในการอ่านของประชาชน

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต าบล
 และท่ีอ่านหนังสือพิมพ์
ประจ าหมู่บ้าน 18 แห่ง

2 การพัฒนาด้านการศึกษา
โครงการการอยู่ค่ายพักแรม
 ของลูกเสือ-เนตรนารีของ 
โรงเรียนในต าบลสันกลาง

      138,000.00

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการ
เรียน การสอนวิชาลูกเสือ - 
เนตรนารี ของโรงเรียนและ
ปลูกฝัง ความมีระเบียบวินัย

นักเรียนของโรงเรียน ใน
ต าบลสันกลาง ป.6 จ านวน
 4 โรงเรียน

3 การพัฒนาด้านการศึกษา

โครงการจัดการเรียนการ
สอน ตามแนวปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนสันกลางวิทยา

      108,000.00

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าใจ 
แนวคิดหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงและ 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน

นักเรียนโรงเรียนสันกลาง
วิทยา ประถมศึกษาปีท่ี 1 
ถึง มัธยมศึกษาปีท่ี 3

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
 จ านวน

งบประมาณ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ผลผลิต

งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ

การพัฒนาด้านการศึกษา 13 3,209,800.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 50 2,057,425.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว เศรษฐกิจ และการเกษตร 9 160,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 4 100,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 10 2,470,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 8 630,000.00

รวม 94 8,627,225.00

ยุทธศาสตร์ โครงการ



 
 
 
 
 

วัตถุ
ประสงค์

4 การพัฒนาด้านการศึกษา
โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน โรงรียนสันกลาง
วิทยา

      108,000.00

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนของผู้เรียน 
ให้สูงข้ึน

นักเรียนโรงเรียนสันกลาง
วิทยา ประถมศึกษาปีท่ี 1 -
 ช้ันมัธยมศึกษาป้ั 3

5 การพัฒนาด้านการศึกษา

โครงการจัดการเรียนการ
สอน ตามแนวปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนบ้านถ้ า

      148,000.00

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าใจ
แนวคิด หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน

นักเรียนโรงเรียนบ้านถ้ า 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 
ประถมศึกษาปีท่ี 6

6 การพัฒนาด้านการศึกษา
โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน โรงรียนบ้านถ้ า

      148,000.00

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนของผู้เรียน 
ให้สูงข้ึน

นักเรียนโรงเรียนบ้านถ้ า 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6

7 การพัฒนาด้านการศึกษา

โครงการจัดการเรียนการ
สอน ตามแนวปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนบ้านป่าต้าก

      138,000.00

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าใจ
แนวคิด หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน

นักเรียนโรงเรียนบ้าน
ป่าต้าก ประถมศึกษาปีท่ี 1
 - ประถมศึกษาปีท่ี 6

8 การพัฒนาด้านการศึกษา
โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน โรงเรียนบ้านป่าต้าก

      138,000.00

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ของผู้เรียน
ให้สูงข้ึน

นักเรียนโรงเรียนบ้าน
ป่าต้าก อนุบาล 1 - 
ประถมศึกษา ปีท่ี 6

9 การพัฒนาด้านการศึกษา
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน ต าบล
สันกลาง

      148,000.00

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพ่ือให้นักเรียนประพฤติตน
 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
 และค่านิยมท่ีดีงาม

เข้าค่ายนักเรียนของ
โรงเรียน ในต าบลสันกลาง 
ช้ัน ป.4 - 6 จ านวน 4 โรง

10 การพัฒนาด้านการศึกษา อาหารกลางวันโรงเรียน    1,516,000.00

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพ่ือส่งเสริม สุขภาพอนามัย
 ของนักเรียนในโรงเรียน 
ต าบลสันกลาง

อุดหนุนงบประมาณเป็น 
ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน 
4 โรงเรียน

11 การพัฒนาด้านการศึกษา
โครงการพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

       20,000.00

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพ่ือให้บุคลากรได้รับการ
พัฒนา ด้านต่าง ๆ ท่ีจ าเป็น
ต่อเด็กเล็ก

บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

12 การพัฒนาด้านการศึกษา
โครงการเยาวชนต้นกล้า 
ต าบลสันกลาง

       50,000.00

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้
เรียนรู้ เร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรมและ ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ การ
เรียนรู้การสร้างอาชีพติดตัว

เด็กและเยาวชนต าบลสัน
กลาง จ านวน 60 คน

 จ านวน
งบประมาณ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ผลผลิตท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ



 
 
 
 
 
 
 

วัตถุ
ประสงค์

13 การพัฒนาด้านการศึกษา
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

      529,800.00

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การ - ค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 - ค่าจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(รายหัว) - ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในต าบลสันกลาง

14
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต
โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาล

       10,000.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ บนท้องถนนใน
ท้องท่ี ต าบลสันกลาง 
ตลอดจน การอ านวยความ
สะดวก ด้านการใช้รถใช้
ถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่
และสงกรานต์

ต้ังจุดตรวจและให้สมาชิก 
อปพร.เข้าเวรเพ่ืออ านวย 
ความสะดวกในจุดท่ีส าคัญ 
ในต าบลสันกลาง ในช่วง 
เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์

15
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพ อาสาสมัคร
ป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)

       20,000.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือให้ สมาชิกอปพร. มี
ระเบียบวินัยมีความรู้ ด้าน
กฎหมายท่ัวไปด้านยุทธวิธี
 การบริการประชาชน

สมาชิก อปพร. ในพ้ืนท่ี
ต าบลสันกลาง

16
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

โครการฝึกอบรมการ
ป้องกัน และระงับอัคคีภัย
ในสถานศึกษา

       22,000.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือให้ประชาชนได้เกิด
ความรู้ ความตระหนักใน
ความปลอดภัย ด้าน
อัคคีภัย และพ่ึงพาตนเองได้

นักเรียนในพ้ืนท่ี ต าบลสัน
กลาง

17
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

โครงการแข่งขันกีฬา กลุ่ม
โรงเรียนขยายโอกาส ทาง
การศึกษาอ าเภอพาน

       10,000.00

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมด้าน
กีฬา ของนักเรียนต าบลสัน
กลาง ท่ีเป็นโรงเรียนขยาย
โอกาส

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ของโรงเรียนสันกลางวิทยา
 แข่งขันกีฬา

18
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

โครงการเข้าค่ายยุวชน 
ต าบลสันกลาง (ตามรอย
พ่อ)

      120,000.00

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการ
เรียน การสอนของยุวชน 
และปลูกฝัง ความมี
ระเบียบวินัย

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 6 โรงเรียนในเขตต าบล
สันกลาง

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
 จ านวน

งบประมาณ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ผลผลิต



 
 
 
 
 
 
 

วัตถุ
ประสงค์

19
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาตราจารย์ พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศ
เอกหญิงสมเด็จพระเจ้า 
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

       54,000.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือป้องกันและควบคุม 
โรคพิษสุนัขบ้า

ฉีดวัคซีนป้องกันและ 
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
ครบท้ัง 18 หมู่บ้าน

20
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต
โครงการพระราชด าริ ด้าน
สาธารณสุข

      360,000.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

1. เพ่ือด าเนินงานตาม
แนวทาง โครงการ
พระราชด าริ ด้าน
สาธารณสุข (ตาม นส. มท.
 0810.5/ว1745 ลว. 31 
สิงหาคม 60) 2. เพ่ือให้
ประชาชนมีความรู้ ด้าน
สาธารณสุข

อุดหนุนหมู่บ้าน จ านวน 18
 หมู่บ้าน บ้านละ 20,000 
บาท

21
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

โครงการอบรมเพ่ิม
ศักยภาพ อาสาสมัครผ่อดีดี
 (PODD) ศูนย์ปฏิบัติการ
สุขภาพ หน่ึงเดียวระดับ
ต าบล

       10,000.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือพัฒนาและติดตาม
ศักยภาพ อาสาสมัครผ่อดีดี

อาสาสมัครผ่อดีดี และ
ตัวแทน หมู่บ้าน จ านวน 40
 คน

22
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขมลพิษ ทาง
อากาศท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ

       10,000.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือป้องกันและแก้ไข
มลพิษ ทางอากาศเพ่ือให้
ประชาชน ในพ้ืนท่ีเกิด
ความตระหนัก ด้านมลพิษ
ทางอากาศ

ประชาชน ในพ้ืนท่ี ต าบล
สันกลาง

23
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา ยาเสพติด

       20,000.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือให้การด าเนินงาน
ป้องกันและ แก้ไขปัญหายา
เสพติดขับเคล่ือนได้ อย่าง
ต่อเน่ืองมีประสิทธิภาพ 
เห็นผลเป็นรูปธรรม

ในเขตพ้ืนท่ีต าบลสันกลาง 
จ านวน 18 หมู่บ้าน

24
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต
โครงการร้อยรวมคน 3 วัย 
สานสายใยรักแห่งครอบครัว

       80,000.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือส่งเสริมให้มีการจัด
กิจกรรม ต่าง ๆ อย่าง
ต่อเน่ือง ท้ังเผยแพร๋ ความรู้
 แนะน าวิธีปฏิบัติท่ีถูกต้อง
 ต่อสมาชิกในครอบครัว

กลุ่มครอบครัวในชุมชน 
ต าบลสันกลาง หมู่ท่ี 1 - 
หมู่ท่ี 18

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
 จ านวน

งบประมาณ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ผลผลิต



 
 
 
 
 
 
 

วัตถุ
ประสงค์

25
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต
โครงการวันแม่แห่งชาติ        60,000.00

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือเป็นการแสดงความ
จงรักภักดีต่อ สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิฯ รลึกถึง 
พระคุณแม่ การปลูกฝัง
ความรัก ความอบอุ่นใน
ครอบครัว

กลุ่มพัฒนาสตรีใน ต าบล
สันกลาง

26
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต
โครงการวันสตรีไทย        50,000.00

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง 
ความสามัคคี แลกเปล่ียน
ประสบการณ์ และ ร าลึก
ถึงการต่อสู้เพ่ือสิทธิ
เสรีภาพ ของสตรี

สมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรี ใน
ต าบลสันกลาง 18 หมู่บ้าน
 และบุคคลท่ัวไป

27
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

โครงการพัฒนาศักยภาพ 
และให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ 
ต าบลสันกลาง

       50,000.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือพัฒนาศักยภาพและ
ให้ความรู้ ด้านกฎหมาย 
สุขภาพ นันทนาการ และ
อาหารส าหรับวัยสูงอายุ

ผู้สูงอายุ ในต าบลสันกลาง 
จ านวน 18 หมู่บ้าน

28
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

โครงการส่งเสริมความรู้ 
เก่ียวกับการพิทักษ์และ 
คุ้มครองสิทธิเด็กและสตรี 
ต าบลสันกลาง

       25,000.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

ส่งเสริมความรู้เก่ียวกับ
การพิทักษ์ สิทธิเด็กและ
สตรีต าบลสันกลาง ลด
ปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว

เด็ก เยาวชนและสตรี ใน
ต าบลสันกลาง จ านวน 18 
หมู่บ้าน

29
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

โครงการอบรมผู้น าและ 
ประชาชนเพ่ือให้รับรู้เร่ือง 
หลักประชาธิปไตยสิทธิ
และ หน้าท่ีในกฎหมาย/ 
ข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องกับ 
ส่ิงแวดล้อมอาชีวอนามัย
และ ความปลอดภัย

       30,000.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือปลูกฝังจิตส านึก ใน
ชุมชน ส่งเสริมความรู้และ
สิทธิ และหน้าท่ีใน
กฎหมาย/ ข้อก าหนดท่ี
เก่ียวข้องกับ ส่ิงแวดล้อม
อาชีวอนามัยและ ความ
ปลอดภัย

เยาวชนและ ประชาชน ใน
พ้ืนท่ีต าบลสันกลาง

30
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู ศิลปะ ประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน และ 
วัฒนธรรมท้องถ่ินอันดีงาม

       50,000.00

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพ่ืออนุรักษ์ประเพณี
ท้องถ่ิน ให้สืบต่อไป ช่ัวลูก
 ช่ัวหลาน

จัดกิจกรรมส่งเสริมอนุ
กรักษ์ฟ้ืนฟู ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินแก่ประชาชน

31
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ 
ประเพณี แห่เทียนพรรษา
ต าบลสันกลาง

       60,000.00

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพ่ืออนุรักษ์ประเพณี
เข้าพรรษา ให้คงอยู่ต่อไป 
และเผยแพร่ ศิลปะการท า
เทียน

ส่งเสริมกิจกรรมประเพณี 
แห่เทียนพรรษา ของต าบล
สันกลาง

32
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรม และประเพณีชน
เผ่า ต าบลสันกลาง

       20,000.00

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรม
 ประเพณีของกลุ่มชนเผ่า 
ในต าบลสันกลาง

จัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์
 วัฒนธรรมและประเพณีชน
เผ่า ของชนเผ่าในพ้ืนท่ี
ต าบลสันกลาง

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
 จ านวน

งบประมาณ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ผลผลิต



 
 
 
 
 
 
 

วัตถุ
ประสงค์

33
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและ ประชาชน
ต าบลสันกลาง ต่อต้านยา
เสพติด

      160,000.00

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมด้าน
กีฬา ของเยาวชนและ
ประชาชน ต าบลสันกลาง

เยาวชนและประชาชน หมู่
ท่ี 1 - หมู่ท่ี 18

34
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต
โครงการสรงน้ าพระธาตุ
ดอนมูล

       30,000.00

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพ่ืออนุรักษ์ประเพณี
ท้องถ่ิน ให้สืบต่อไป ช่ัวลูก
 ช่ัวหลาน

จัดกิจกรรมสรงน้ าพระธาตุ
ดอนมูล

35
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต
โครงการจัดกิจกรรมวันปิย
มหาราช

         2,250.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือแสดงความจงรักภักดี 
ส านีกในพระมหากรุณาธิคุณ

อุดหนุนงบประมาณแก่ ท่ี
ท าการปกครองอ าเภอพาน

36
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

โครงการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ และถวาย
สดุดีเน่ืองในวโรกาส วัน
คล้ายวันสวรรคตของ 
สมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี (งานพิธีทาน
หา แม่ฟ้าหลวง)

         1,500.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือเป็นการเฉลิมพระ
เกียรติ และแสดงความ
จงรักภักดี รวมท้ังส านีกใน
พระมหา กรุณาธิคุณ

อุดหนุนงบประมาณแก่ ท่ี
ท าการปกครองอ าเภอพาน

37
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

โครงการประเพณีนมัสการ 
และสรงน้ าพระบรมธาตุ
เจ้าดอยตุง

         1,500.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือส่งเสริมสืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรมของ
ชาวล้านนา

อุดหนุนงบประมาณแก่ ท่ี
ท าการปกครองอ าเภอพาน

38
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

โครงการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ และถวาย
สดุดี เน่ืองในวโรกาส วัน
คล้ายวันพระราชสมภพ 
ของสมเด็จพระศรีนครินท
รา บรมราชชนนี (งานพิธี
ไหว้สา แม่ฟ้าหลวง)

         1,500.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือเป็นการเฉลิมพระ
เกียรติ และแสดงความ
จงรักภักดี ส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ และแสดง
ความสามัคคีของ 
ประชาชนทุกหมู่เหล่า

อุดหนุนงบประมาณแก่ ท่ี
ท าการปกครองอ าเภอพาน

39
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

โครงการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ และถวาย
สดุดี เน่ืองในวโรกาส วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว

         6,250.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือเป็นการเฉลิมพระ
เกียรติ และแสดงความ
จงรักภักดี ส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ และแสดง
ความสามัคคีของ 
ประชาชนทุกหมู่เหล่า

อุดหนุนงบประมาณแก่ ท่ี
ท าการปกครองอ าเภอพาน

40
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

โครงการสืบสานอนุรักษ์
ภูมิปัญญา ข่วงวัฒนธรรม
พ้ืนบ้านล้านนา

      100,000.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

ส่งเสริมสนับสนุนความรู้
และ พัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้กับ ผู้สูงอายุในต าบลสัน
กลาง และอนุรักษ์
ประเพณีและ ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินให้สืบต่อไป ช่ัวลูก 
ช่ัวหลาน

จัดกิจกรรมเก่ียวกับการ
เผยแพร่ ความรู้ด้านภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ในต าบลสัน
กลาง

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
 จ านวน

งบประมาณ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ผลผลิต



 
 
 
 
 
 
 

วัตถุ
ประสงค์

41
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

โครงการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ และถวาย
สดุดี เน่ืองในวันคล้าย วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ พระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร

         3,125.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือเป็นการแสดง ความ
จงรักภักดี ส านึกใน พระ
มหากรุณาธิคุณและ แสดง
ความสามัคคีของ 
ประชาชนทุกหมู่เหล่า

อุดหนุนงบประมาณแก่ ท่ี
ท าการปกครองอ าเภอพาน

42
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

โครงการกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ และถวาย
สดุดี เน่ืองในวันคล้าย วัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกา ธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร

         2,250.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือเป็นการแสดงความจง
รัก ภักดีส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ และแสดง
ความสามัคคีของ 
ประชาชนทุกหมู่เหล่า

อุดหนุนงบประมาณแก่ ท่ี
ท าการปกครองอ าเภอพาน

43
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

โครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนกับการ
พัฒนาท้องถ่ิน ทบทวน
แผนชุมชนและแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

       35,000.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
ปัญหา และ ความต้องการ
จากประชาชน เช่น จัดท า
แผนชุมชนและแผนพัฒนา
 อบต. การประชาพิจารณ์

ผู้เข้าร่วมประชุมแบบมี
ส่วนร่วม จ านวน 18 หมู่บ้าน

44
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

โครงการขุดลอกคูคลองส่ง
น้ าล าเหมืองแหล่งน้ า
สาธารณะประโยชน์ใน
พ้ืนท่ีต าบลสันกลาง

       50,000.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
เช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
ส าหรับรถขุดไฮดรอลิกตีน
ตะขาบในการ ขุดลอกคู
คลองส่งน้ าล าเหมือง
สาธารณะประโยชน์ท่ีต้ืน
เขินในพ้ืนท่ีต าบลสันกลาง 
ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยหรือภัยแล้ง

จ านวน 18 หมู่บ้าน ในเขต
ต าบลสันกลาง

45
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

โครงการขุดบ่อภัยแล้ง สระ
เก็บน้ าแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
ในพ้ืนท่ีต าบลสันกลาง

      200,000.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
เช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
ส าหรับรถขุดไฮดรอลิกตีน
ตะขาบในการ ขุดบ่อภัย
แล้ง สระเก็บน้ า ในการ
บรรเทาสภาพปัญหาภัย
แล้ง การขาดแคลนน้ าใน
พ้ืนท่ี ต าบลสันกลาง

จ านวน 18 หมู่บ้าน ในเขต
ต าบลสันกลาง

46
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต
โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
ต าบลสันกลาง

       60,000.00

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพ่ือสนับสนุนเยาวชนให้
เป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ
ของสังคมในอนาคต

จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ 
นันทนาการให้กับเด็กใน
พ้ืนท่ี ต าบลสันกลาง

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
 จ านวน

งบประมาณ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ผลผลิต



 
 
 
 
 
 
 

วัตถุ
ประสงค์

47
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

โครงการเยาวชนสืบสาน
วัฒนธรรมไทยอนุรักษ์
มรดกโลก

                  -   

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา

เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนเห็น
คุณค่าร่วมกันรักษา
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของชาติและ ของท้องถ่ิน 
สร้างความเข้าใจและม่ันใจ
แก่เยาวชนในการ
ปรับเปล่ียนและตอบสนอง
 กระแสวัฒนธรรมอ่ืนๆ 
อย่างเหมาะสม

เยาวชน จ านวน 18 หมู่บ้าน
 ในเขตต าบลสันกลาง

48
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต
โครงการการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ

       30,000.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือส่งเสริมการควบคุม
ป้องกันติดต่อ เช่น โรค
ไข้เลือดออก และเพ่ือ
กระตุ้นให้ประชาชนใน
พ้ืนท่ีตระหนักถึงปัญหา
ไข้เลือดออก

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลสัน
กลาง

49
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

โครงการอบรมส่งเสริม 
การอาชีพการจัดดอกไม้ ใน
งานพิธี

       30,000.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือส่งเสริมความรู้ ทักษะ
สร้างโอกาสและทางเลือก
ในการประกอบอาชีพและ
เป็นการเพ่ิมรายได้ใน
ครัวเรือน

ประชาชนในต าบลสันกลาง
 จ านวน 18 หมู่บ้าน

50
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

โครงการอบรมส่งเสริมการ
อาชีพการท าผลิตภัณฑ์ ผ้า
มัดย้อม (ผ้าเช็ดหน้า 
ผ้าพันคอ)

       20,000.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือส่งเสริมความรู้ ทักษะ
สร้างโอกาสและทางเลือก
ในการประกอบอาชีพและ 
เป็นการเพ่ิมรายได้ใน
ครัวเรือน

ประชาชนในต าบลสันกลาง
 จ านวน 18 หมู่บ้าน

51
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต
โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพการเพาะเห็ดพ้ืนบ้าน

       20,000.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือส่งเสริมความรู้ ทักษะ
สร้างโอกาสและทางเลือก
ในการประกอบอาชีพและ 
เป็นการเพ่ิมรายได้ใน
ครัวเรือน

ประชาชนในต าบลสันกลาง
 จ านวน 18 หมู่บ้าน

52
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต
โครงการอบรมแปรรูป 
อาหารจากไข่

       25,000.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือส่งเสริมความรู้ ทักษะ
สร้างโอกาสและทางเลือก
ในการประกอบอาชีพและ 
เป็นการเพ่ิมรายได้ใน
ครัวเรือน

ประชาชนในต าบลสันกลาง
 จ านวน 18 หมู่บ้าน

53
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

โครงการสตรีไทยใจอาสา
พัฒนาชุมชน ต าบลสันกก
ลาง

       25,000.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

ส่งเสริมสตรีไทยใจอาสา
พัฒนาชุมชนต าบลสันกก
ลาง

สตรีในต าบลสันกลาง 
จ านวน 18 หมู่บ้าน

54
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

โครงการโรงเรียน
ครอบครัวสานสายใยสู่
ชุมชนต าบลสันกลาง

       25,000.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือส่งเสริมให้สถาบัน
ครอบครัวเกิดความรัก
ความอบอุ่นลดปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว

ครอบครัวในต าบลสันกลาง
 จ านวน 18 หมู่บ้าน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ผลผลิตท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
 จ านวน

งบประมาณ



 
 
 
 
 
 
 

วัตถุ
ประสงค์

55
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

โครงการสร้างรอยย้ิม วิถี
สุขภาพให้ผู้สูงอายุ ต าบล
สันกลาง

       90,000.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือพัฒนาส่งเสริมสุขภาพ
ให้แก่ผุ้สูงอายุในต าบลสัน
กลาง ได้มีกิจกรรม

ผู้สูงอายุในต าบลสันกลาง

56
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

โครงการจัดงานมหกรรม
ผลิตภัณฑ์และ ของดี
อ าเภอพาน ประจ าปี 2564

       18,500.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเศรษฐกิจในระดับ
ชุมชนท้องถ่ิน

อุดหนุนงบประมาณแก่ท่ี
ท าการปกครองอ าเภอพาน

57
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

โครงการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและ ถวาย
สดุดี เน่ืองในวโรกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนี พันปีหลวง
และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
 ประจ าปี 2564

         5,000.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือเป็นการแสดงความ
จงรักภักดี ส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณและแสดง
ความสามัคคีของ
ประชาชนทุกหมู่เหล่า

อุดหนุนงบประมาณแก่ท่ี
ท าการปกครองอ าเภอพาน

58
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

โครงการจัดกิจกรรมงาน
พ่อขุนเม็งราย มหาราชและ
งานกาชาดจังหวัดเชียงราย
 ประจ าปีงบประมาณ 2564

       25,000.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของชาวล้านนา

อุดหนุนงบประมาณแก่ ท่ี
ท าการปกครองอ าเภอพาน

59
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

โครงการสืบสานวัฒนธรรม
และ ประเพณีสงกรานต์ (ป๋ี
ใหม่เมือง) ประจ าปี พ.ศ. 
2564

         3,300.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีอันดี
งามของท้องถ่ินให้คงอยู่
ตลอดไป

อุดหนุนงบประมาณแก่ ท่ี
ท าการปกครองอ าเภอพาน

60
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

โครงการงานประเพณี
เทศกาล แห่เทียนพรรษา 
ประจ าปี 2564

       14,950.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน
ศาสนา อนุรักษ์ สืบสาน
วัฒนธรรมล้านนาและ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ของไทยให้คงอยู่สืบไป

อุดหนุนงบประมาณแก่ ท่ี
ท าการปกครองอ าเภอพาน

61
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองใน
โอกาส วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินี 
ประจ าปีพุทธศักราช 2564

         3,300.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือเป็นการแสดงความ
จงรักภักดี ส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณและแสดง
ความสามัคคีของ
ประชาชนทุกหมู่เหล่า

อุดหนุนงบประมาณแก่ ท่ี
ท าการปกครองอ าเภอพาน

62
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

โครงการจัดกิจกรรมวัน
พระบาทสมเด็จ พระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และ วันท่ีระลึกมหาจักรี
บรมราชวงศ์

                  -   
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือเป็นการแสดงความ
จงรักภักดีส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณและแสดง
ความสามัคคีของ
ประชาชนทุกหมู่เหล่า

อุดหนุนงบประมาณแก่ ท่ี
ท าการปกครองอ าเภอพาน

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
 จ านวน

งบประมาณ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ผลผลิต



 
 
 
 
 
 
 

วัตถุ
ประสงค์

63
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต

โครงการสืบสานประเพณี
นมัสการและ สรงน้ าพระ
ธาตุดอยตุง ประจ าปี 2564 
"2003 ปีสืบมา หกเป็งล่อง
ฟ้า ไหว้สา พระธาตุดอยตุง"

         8,000.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือส่งเสริมสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมของ
ชาวล้านนา

อุดหนุนงบประมาณแก่ 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย

64
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การท่องเท่ียว เศรษฐกิจ 

และการเกษตร

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
แหล่งท่องเท่ียวน้ าพุเย็น 
หมู่ท่ี 2 บ้านแม่คาวหลวง

       30,000.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา 
ภูมิทัศน์ของแหล่ง
ท่องเท่ียว ในต าบลสัน
กลางให้มี ความสวยงาม
และน่าท่องเท่ียว

ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ตกแต่ง สถานท่ีท่องเท่ียว
ใน ต าบลสันกลาง

65
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การท่องเท่ียว เศรษฐกิจ 

และการเกษตร

โครงการอบรมการผลิตเช้ือ
รา ก าจัดศัตรูพืช

       50,000.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือให้เกษตรกรเข้าใจถึง
การจัดการ เกษตรโดยชีว
วิธี และลดต้นทุน การผลิต

สถานีเกษตรย่อย 8 สาขา 
และ สถานีเหลัก 
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 18 หมู่บ้าน
 230 คน

66
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การท่องเท่ียว เศรษฐกิจ 

และการเกษตร

โครงการอบรมถ่ายทอด 
เทคโนโลยีการผลิตเมล็ด
พันธ์ุข้าว เพ่ือลดต้นทุน

       10,000.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือให้เกษตรกรเข้าใจถึง
การจัดการ เกษตรโดยชีว
วิธี และลดต้นทุน การผลิต

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิต
ข้าว ในต าบลสันกลาง

67
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การท่องเท่ียว เศรษฐกิจ 

และการเกษตร

โครงการฝึกปฏิบัติการ
จัดการ การผลิตเมล็ดพันธ์ุ
ข้าว

       10,000.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือให้เกษตรกรเข้าใจถึง
การจัดการ เกษตรโดยชีว
วิธี และลดต้นทุน การผลิต

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิต
ข้าว ในต าบลสันกลาง

68
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การท่องเท่ียว เศรษฐกิจ 

และการเกษตร

โครงการอบรมการท า em 
ball เพ่ือบ าบัดน้ าเสีย

       10,000.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้
และ มีความเข้าใจในการ
บ าบัดน้ าเสีย

กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงปลา

69
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การท่องเท่ียว เศรษฐกิจ 

และการเกษตร

โครงการอบรมท าปุ๋ยหมัก 
จากเศษวัสดุเหลือใช้ ทาง
การเกษตรเพ่ือลด ต้นทุน
การผลิต

       20,000.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้
และ มีความเข้าใจในการ
ท าปุ๋ยหมัก จากเศษวัสดุ
เพ่ือลดต้นทุนการผลิต

กลุ่มเกษตรกรในต าบลสัน
กลาง

70
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การท่องเท่ียว เศรษฐกิจ 

และการเกษตร

โครงการอบรมการผลิต 
ผักปลอดภัยตามความ
ต้องการ ของตลาด

       10,000.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้
และ มีความเข้าใจในการ
ผลิตผัก ปลอดภัยตาม
ความต้องการ ของตลาด

กลุ่มวิสาหกิจชุมฃนใน
ต าบล สันกลาง

71
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การท่องเท่ียว เศรษฐกิจ 

และการเกษตร

โครงการอบรมและตรวจ
วิเคราะห์ คุณภาพดิน

       10,000.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้
และ มีความเข้าใจในการ
ใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และ
สารปรับปรุงดิน อย่างถูก
วิธีลดต้นทุนการผลิต

กลุ่มวิสาหกิจชุมฃนใน
ต าบล สันกลาง

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ผลผลิตท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
 จ านวน

งบประมาณ



 
 
 
 
 
 
 

วัตถุ
ประสงค์

72
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การท่องเท่ียว เศรษฐกิจ 

และการเกษตร

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

       10,000.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือสนองพระราชด าริ
สมเด็จ พระเทพฯ เพ่ือ
สนับสนุนโครงการ อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชในกิจกรรม 
ต่างๆ ตามพระราชด าริ

ประชาชน ในพ้ืนท่ีต าบล
สันกลาง

73
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน

บ ารุงรักษาซ่อมแซมท่ีดิน 
ส่ิงก่อสร้าง และสาธารณ
สมบัติ

      500,000.00

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง

เพ่ือพัฒนาระบบการ
คมนาคมให้มีความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัยและ
ส่งเสริมการผลิตภาค
การเกษตร

1.ปรับปรุงลูกรัง/หินคลุก
ถนนสายการ เกษตรและ
ในหมู่บ้านในพ้ืนท่ีต าบลสัน
กลาง หมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 18 
ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด 
2.ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
คอนกรีต ไหล่ทางถนนใน
พ้ืนท่ีต าบลสันกลาง หมู่ท่ี 1
 - หมู่ท่ี 18 3.ปรับปรุง/
ซ่อมแซมรางระบายน้ า 
คอนกรีต ในพ้ืนท่ีต าบลสัน
กลาง หมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 18 
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 
4.ปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ า คอนกรีตในพ้ืนท่ี
ต าบลสันกลาง หมู่ท่ี 1 - 
หมู่ท่ี 18 ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด 5.บ ารุงรักษาผิว
ถนนท่ีได้รับการถ่ายโอน

74
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ค่าจ้างออกแบบ จ้าง
ควบคุมงานให้แก่ เอกชน
นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอก

      110,000.00

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง
ออกแบบจ้างควบคุมงานท่ี
จะจ่ายให้แก่เอกชน นิติ
บุคคลหรือบุคคลภายนอก

ค่าจัดจ้างออกแบบ 
ควบคุมงานต่าง ๆ ของ 
อบต.

75
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ 
เคร่ืองจักรกล เคร่ืองสูบ
น้ าประปาหมู่บ้าน และ
ระบบประปาหมู่บ้าน

      300,000.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือให้ครุภัณฑ์ท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบ ของ อบต.
 ใช้การได้ตามปกติ

1.ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ
ประปา หมู่บ้านในต าบล
สันกลาง หมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 18
 2.ซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ 
เคร่ืองจักรกล เคร่ืองสูบ
น้ าประปาหมู่บ้าน 3.
ปรับปรุง/ซ่อมแซมฝายน้ า
ล้น ในพ้ืนท่ีต าบลสันกลาง 
หมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 18

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
 จ านวน

งบประมาณ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ผลผลิต



 
 
 
 
 
 
 

วัตถุ
ประสงค์

76
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ปรับปรุงอาคารศูนย์
บรรเทาสาธารณภัย อบต.
สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย

      470,000.00

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีในการ
บริการประชาชน

ปรับปรุงอาคารศูนย์
บรรเทาสาธารณภัย อบต.
สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย
 ตามรูปแบบและรายการท่ี
 อบต. ก าหนด

77
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ปรับปรุงห้องเก็บของและ 
วัสดุครุภัณฑ์ ศูนย์บริการ
ประชาชน อบต.สันกลาง 
อ.พาน จ.เชียงราย

      370,000.00

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีในการ
บริการประชาชน

ปรับปรุงห้องเก็บของและ
วัสดุครุภัณฑ์ ศูนย์บริการ
ประชาชน อบต.สันกลาง 
อ.พาน จ.เชียงราย ตาม
รูปแบบและรายการท่ี 
อบต. ก าหนด

78
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน
โครงการไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ท่ี 1 บ้านป่าเหียง

      200,000.00

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง

เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน การสัญจร
ไปมาสะดวกในเวลา
กลางคืน

ประสานโครงการกับการ
ไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค เพ่ือ
ด าเนินการตาม โครงการ
ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ท่ี 1

79
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน
โครงการไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ท่ี 4 บ้านป่าข่า

       70,000.00

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง

เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน การสัญจร
ไปมาสะดวกในเวลา
กลางคืน

ประสานโครงการกับการ
ไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค เพ่ือ
ด าเนินการตาม โครงการ
ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ท่ี 4

80
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน
โครงการไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ท่ี 16 บ้านสันโค้ง

       50,000.00

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง

เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน การสัญจร
ไปมาสะดวกในเวลา
กลางคืน

ประสานโครงการกับการ
ไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค เพ่ือ
ด าเนินการตาม โครงการ
ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ท่ี 16

81
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ท่ี 17 บ้านแม่คาวโตน
พัฒนา

      200,000.00

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง

เพ่ือให้เกิดแสงสว่างท่ัวถึง
และป้องกันภัยอันตรายใน
ตอนกลางคืน

ประสานโครงการกับการ
ไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค เพ่ือ
ด าเนินการตาม โครงการ
ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ท่ี 17

82
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน
โครงการไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ท่ี 18 บ้านเวียงสา

      200,000.00

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง

เพ่ือให้เกิดแสงสว่างท่ัวถึง
และป้องกันภัยอันตรายใน
ตอนกลางคืน

ประสานโครงการกับการ
ไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค เพ่ือ
ด าเนินการในพ้ืนท่ี ใน
หมู่บ้าน, ข้ึนบนวัด, เข้า
ประปา และถนนไปบ้าน
รวมไทย

83
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การเมืองการบริหาร

การด าเนินการเลือกต้ัง
ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
ท้องถ่ินหรือ การเลือกต้ัง
อ่ืนๆ และการลง ประชามติ

      300,000.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ
ด าเนินงานตามระบอบ
ประชาธิปไตย

สนับสนุนการเลือกต้ังใน
พ้ืนท่ีต าบลสันกลาง

84
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การเมืองการบริหาร

โครงการฝึกอบรม
เสริมสร้างคุณธรรมส าหรับ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
 พนักงานส่วน ต าบล 
พนักงานจ้าง

       50,000.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ส่วนต าบล และพนักงาน
จ้างมีคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

จัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมให้กับ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
 จ านวน

งบประมาณ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ผลผลิต



 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุ
ประสงค์

85
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การเมืองการบริหาร

โครงการอบรมเพ่ือพัฒนา 
ศักยภาพบุคลากรด้านการ
 ปฏิบัติงานเพ่ือความ
โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิ
บาล (อบต.สีขาว)

       30,000.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต.และ
บุคลากร ด้านการ
ปฏิบัติงานเพ่ือความ
โปร่งใสตามหลักธรรมาภิ
บาล (อบต.สีขาว)

จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ
 ปฏิบัติงานเพ่ือความ
โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิ
บาล (อบต.สีขาว)

86
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การเมืองการบริหาร

โครงการจัดต้ังศูนย์
ปฏิบัติการ ร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 ระดับอ าเภอ (อ าเภอพาน)

                  -   
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือให้มีศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ระดับอ าเภอ(อ าเภอพาน)

จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ 
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ระดับอ าเภอ(อ าเภอพาน)

87
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การเมืองการบริหาร

โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี
และ ทะเบียนทรัพย์สิน 
เพ่ือรองรับ พรบ.ภาษีท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง พ.ศ.2562

      100,000.00
ส่วนการคลัง, กองคลัง, 
ส านักคลัง

เพ่ือรองรับพระราชบัญญัติ
ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ของ อบต. ให้มีความ
ทันสมัยและสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

จัดท าระบบแผนท่ีภาษี ให้
ได้มาตรฐานท่ี อบต. ก าหนด

88
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การเมืองการบริหาร

เพ่ิมประสิทธิภาพ
คณะกรรมการ ก าหนด
ราคากลางและ
คณะกรรมการตรวจรับงาน
จ้าง

                  -   

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง

เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ท าหน้าท่ี
ในการก าหนดราคากลาง 
ตรวจงานจ้าง มีความรู้และ
ทักษะ ในการปฏิบัติงาน

จัดอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
ให้ผู่ท่ีมีค าส่ังให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีก าหนดราคากลาง 
และตรวจรับงานจ้าง

89
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การเมืองการบริหาร

โครงการศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนา ศักยภาพ ผู้น า
ชุมชน คณะผู้บริหาร 
พนักงาน ส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง สู่การ
ปฏิบัติงานตาม ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

                  -   
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ผู้น า
ชุมชน คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง สู่การ
ปฏิบัติงานตามตามหลัก
ธรรมาภิบาล

จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ
 ปฏิบัติงานเพ่ือความ
โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิ
บาล

90
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การเมืองการบริหาร

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบล
สันกลาง เพ่ือสร้างองค์กร
แห่งความสุขและสนุกกับ
การท างานเป็นทีม

      150,000.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม
น าความรู้และเทคนิคต่างๆ
 มาใช้ในชีวิตประจ าวันและ
 การท างานเป็นทีมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและมี
ความสุขสนุกกับการท างาน

คณะผู้บริหาร ผู้แทน
สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
พนักงานจ้างเหมาตาม
โครงการ ผู้สังเกตการณ์ 
จ านวน 50 คน

91

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา มลพิษจากไฟป่า
และหมอกควัน

       50,000.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการป้องกันแก้ไขปัญหา
 หมอกควันและไฟป่า และ
 อยู่กับป่าได้อย่างย่ังยืน

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลสัน
กลาง จ านวน 4 หมู่บ้าน

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
 จ านวน

งบประมาณ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ผลผลิต



การก่อหน้ีผูกพัน/

ลงนามในสัญญา

การพัฒนาด้านการศึกษา 11 1,683,180.00 11 1,679,720.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 8 266,534.00 8 266,534.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 

เศรษฐกิจ และการเกษตร
4 62,985.00 4 62,985.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1 28,800.00 1 28,800.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 4 1,068,783.67 4 967,085.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

รวม 28 3,110,282.67 28 3,005,124.00

ยุทธศาสตร์ โครงการ โครงการ การเ บิกจ่ายงบประมาณ

 
 
 

 
 
การใช้จ่ายงบประมาณ 
อบต.สันกลาง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มี

การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 28 โครงการ จำนวนเงิน 3,110,282.67 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จำนวน 28 โครงการ จำนวนเงิน 3,005,124 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุ
ประสงค์

92

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการธนาคารขยะ        10,000.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือแก้ไขปัญหาขยะท้ังใน
ชุมชน และสถานศึกษา 
อย่างย่ังยืน

ด าเนินกิจกรรมสนับสนุน 
การคัดแยกขยะและการน า
 กลับมาใช้ใหม่ ในต าบล
สันกลาง หมู่ท่ี ๑ - หมู่ท่ี ๑๘

93

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการรักน้ า รักป่า รักษา
แผ่นดิน ต าบลสันกลาง

       30,000.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือสร้างจิตอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติแก่
ประชาชนและ กลุ่ม
เยาวชนในต าบลสันกลาง

พ้ืนท่ีต าบลสันกลาง

94

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการรณรงค์ให้ความรู้
เก่ียวกับการจัดการขยะมูล
ฝอย และขยะอ่ืนๆ

       10,000.00
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือจัดการปัญหาขยะใน
ชุมชน

ค่าใช้จ่ายกิจกรรมรณรงค์ 
ส่งเสริมการจัดการ ขยะ
และขยะอ่ืนๆ/ ลดการใช้
ขยะ ในต าบลสันกลาง

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
 จ านวน

งบประมาณ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ผลผลิต



สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน
 งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ
 ลงนามสัญญา  เบิกจ่าย  คงเหลือ

1 การพัฒนาด้านการศึกษา อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าต้าก              138,000.00          108,000.00          108,000.00            30,000.00
2 การพัฒนาด้านการศึกษา อุดหนุนโรงเรียนสันกลางวิทยา              108,000.00          108,000.00          108,000.00                       -   
3 การพัฒนาด้านการศึกษา อุดหนุนโรงเรียนสันกลางวิทยา              108,000.00          108,000.00          108,000.00                       -   
4 การพัฒนาด้านการศึกษา อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ า              148,000.00            78,000.00            78,000.00            70,000.00
5 การพัฒนาด้านการศึกษา อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ า              148,000.00            78,000.00            78,000.00            70,000.00
6 การพัฒนาด้านการศึกษา อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าต้าก              138,000.00          108,000.00          108,000.00            30,000.00
7 การพัฒนาด้านการศึกษา อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าต้าก              138,000.00          108,000.00          108,000.00            30,000.00
8 การพัฒนาด้านการศึกษา อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ า              148,000.00            78,000.00            78,000.00            70,000.00

9 การพัฒนาด้านการศึกษา
อุดหนุนโรงเรียนในต าบลสันกลาง
เพ่ือเป็นค่าอาหารกลางวัน (กอง
การศึกษาฯ)

           1,516,000.00          742,700.00          742,700.00          773,300.00

10 การพัฒนาด้านการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(กองการศึกษาฯ)

               20,000.00              5,260.00              1,800.00            14,740.00

11 การพัฒนาด้านการศึกษา
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (กอง
การศึกษาฯ)

             529,800.00          161,220.00          161,220.00          368,580.00

12
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 
(ส านักงานปลัด อบต.)

               10,000.00              1,800.00              1,800.00              8,200.00

13
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต

ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชนต าบลสัน
กลางต่อต้านยาเสพติด (กอง
การศึกษาฯ)

             160,000.00          160,000.00          160,000.00                       -   

14
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต

ค่าใช้จ่ายในโครงการสรงน้ าพระ
ธาตุดอนมูล (กองการศึกษาฯ)

               30,000.00            30,000.00            30,000.00                       -   

15
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต

โครงการจัดกิจกรรมวันปิย
มหาราช (ส านักงานปลัด อบต.)

                 2,250.00              2,250.00              2,250.00                       -   

16
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต

โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองในวัน
คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร (ส านักงานปลัด อบต.)

                 2,250.00              2,250.00              2,250.00                       -   

17
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชนกับการ
พัฒนาท้องถ่ินทบทวนแผนชุมชน
และแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565)

               35,000.00            24,570.00            24,570.00            10,430.00

18
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต

ค่าใช้จ่ายในโครงการขุดบ่อภัย
แล้ง สระเก็บน้ าแก้ไขปัญหาภัย
แล้งในพ้ืนท่ีต าบลสันกลาง 
(ส านักงานปลัด อบต.)

             200,000.00            37,664.00            37,664.00          162,336.00

19
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต

โครงการสืบสานประเพณี
นมัสการและสรงน้ าพระธาตุดอย
ตุง ประจ าปี 2564 2003 ปีสืบมา
 หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุ
ดอยตุง

                 8,000.00              8,000.00              8,000.00                       -   

20
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียว เศรษฐกิจ และ
การเกษตร

ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์แหล่งท่องเท่ียวน้ าพุเย็น หมู่
ท่ี 2 บ้านแม่คาวหลวง (ส านักงาน
ปลัด อบต.)

               30,000.00            25,385.00            25,385.00              4,615.00



จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

1.การพัฒนาด้านการศึกษา 19 3,914,000.00 13 3,209,800.00 11 1,683,180.00 11 1,679,720.00

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 116 24,091,775.00 50 2,057,425.00 8 266,534.00 8 266,534.00

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว เศรษฐกิจ 
และการเกษตร

24 2,210,000.00 9 160,000.00 4 62,985.00 4 62,985.00

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

13 380,000.00 4 100,000.00 1 28,800.00 1 28,800.00

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 107 128,171,000.00 10 2,470,000.00 4 1,068,783.67 4 967,085.00

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 26 2,510,550.00 8 630,000.00

รวม 305 161,277,325.00 94 8,627,225.00 28 3,110,282.67 28 3,005,124.00

ยุทธศาสตร์

แผนการด าเนินการ
ท้ังหมด

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                   ผลการดำเนินงาน 
                    อบต.สันกลาง ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 
- มีนาคม 2564) ในเขตพื้นท่ี โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน
ในพื้นท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกล้เคียง  

ท่ี ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน
 งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ
 ลงนามสัญญา  เบิกจ่าย  คงเหลือ

21
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียว เศรษฐกิจ และ
การเกษตร

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม การท า
 EM ball เพ่ือบ าบัดน้ าเสีย 
(ส านักปลัด อบต.)

               10,000.00              8,800.00              8,800.00              1,200.00

22
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียว เศรษฐกิจ และ
การเกษตร

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมท าปุ๋ย
หมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
(ส านักปลัด อบต.)

               20,000.00            20,000.00            20,000.00                       -   

23
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียว เศรษฐกิจ และ
การเกษตร

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการ
ผลิตผักปลอดภัยตามความ
ต้องการของตลาด (ส านักปลัด 
อบต.)

               10,000.00              8,800.00              8,800.00              1,200.00

24
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

ค่าบ ารุงรักษาปรับปรุงซ่อมแซม
ท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง และสาธารณ
สมบัติ (กองช่าง)

             500,000.00          171,661.00            96,105.00          328,339.00

25
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ เคร่ืองจักรกล เคร่ือง
สูบน้ าประปาหมู่บ้าน และระบบ
ประปาหมู่บ้าน (ส านักงานปลัด 
อบต.)

             300,000.00            60,222.67            34,080.00          239,777.33

26
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์
บรรเทาสาธารณภัย (กองช่าง)

             470,000.00          469,000.00          469,000.00              1,000.00

27
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการปรับปรุงห้องเก็บของ
และวัสดุครุภัณฑ์ ศูนย์บริการ
ประชาชน (กองช่่าง)

             370,000.00          367,900.00          367,900.00              2,100.00

28
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหามลพิษจากไฟป่าและ
หมอกควัน (ส านักงานปลัด อบต.)

               50,000.00            28,800.00            28,800.00            21,200.00


