
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดำเนนิงาน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

องค์การบรหิารส่วนตำบลสันกลาง 

ตำบลสันกลาง  อำเภอพาน  จังหวัดเชยีงราย 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
เร่ือง  การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา 253 กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สภา
ท้องถ่ิน และผู้บริหารท้องถ่ิน เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน ให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชน
ในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3) รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกป ี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และ
ผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาเพ่ือให้ ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ดังน้ี 

ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง "สันกลางวิถีธรรม วิถีไทย วิถีพอเพียง" 
ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
2) ส่งเสริม ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
3) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
4) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
5) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือต่าง ๆ ตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
6) การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความเข้มแข็งตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
7) ปรับปรุงระบบการบริหารการเงินการคลังใหส้อดรับกบัอำนาจหน้าท่ีเพ่ือรองรับการกระจายอำนาจรัฐสู่ท้องถ่ิน 
8) ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการบริหารจัดการตนเอง 
9) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เพ่ือสนับสนุนการบริหาร 
  จัดการบ้านเมืองที่ดี 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบรหิารส่วนตำบลสันกลางได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี                 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว เศรษฐกิจ และการเกษตร  
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

ง. การวางแผน 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ตาม

กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การ
ประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟัง ปัญหาและความต้องการ ที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที ่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 
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     องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ. การจัดทำงบประมาณ 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ จำนวน 139 โครงการ งบประมาณ 29,910,026.00 บาท และจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 22 โครงการ งบประมาณ 
2,946,523.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

     องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ/จ่ายขาด
เงินสะสม โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 105 โครงการ จำนวนเงิน 32,949,415.06 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จำนวน 105 โครงการ จำนวนเงิน 32,949,415.06 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
การพัฒนาด้านการศึกษา 19 3,002,000.00 18 3,314,000.00 18 3,314,000.00 19 3,914,000.00 20 3,924,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต

64 19,921,300.00 79 21,488,550.00 101 1,827,793,525.00 108 24,016,525.00 156 27,178,875.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียว เศรษฐกิจ และ
การเกษตร

13 1,115,000.00 25 7,984,600.00 29 5,581,830.00 24 2,210,000.00 64 8,692,400.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

9 360,000.00 9 890,000.00 12 370,000.00 13 380,000.00 13 380,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

35 22,486,000.00 48 24,721,600.00 129 147,000,470.00 80 96,031,000.00 218 96,345,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร

27 1,994,600.00 32 2,522,200.00 28 3,265,000.00 71 15,690,720.00 25 2,120,550.00

รวม 167 48,878,900.00 211 60,920,950.00 317 1,987,324,825.00 315 142,242,245.00 496 138,640,825.00

ยุทธศำสตร์
2561 2562 2563 2564 2565

งบประมำณ
ตำมข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 14 2,509,800.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 65 23,993,176.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว เศรษฐกิจ และการเกษตร 12 190,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 4 120,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ในข้อบัญญัติ) 11 2,110,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  (จ่ายขาดเงินสะสม) 22 2,946,523.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 41 5,670,700.00

รวม 161 32,856,549.00

โครงกำรยุทธศำสตร์

กำรก่อหน้ีผูกพัน/
ลงนำมในสัญญำ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 12 2,228,020.00 12 2,228,020.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 21 20,622,622.00 21 20,622,622.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว เศรษฐกิจ และการเกษตร 5 110,815.00 5 110,815.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 4 78,800.00 4 78,800.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 31 4,896,007.39 31 4,896,007.39
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 32 5,013,150.67 32 5,013,150.67

รวม 105 32,949,415.06 105 32,949,415.06

โครงกำร โครงกำร กำรเบิกจ่ำยงบประมำณยุทธศำสตร์



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายละเอียดรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน
โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา 12 2,509,800.00 12 2,228,020.00 12 2,228,020.00 12 2,228,020.00
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต 59 23,903,026.00 21 20,622,622.00 21 20,622,622.00 21 20,622,622.00
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการท่องเท่ียว เศรษฐกิจ และการเกษตร 9 160,000.00 5 110,815.00 5 110,815.00 5 110,815.00
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 4 100,000.00 4 78,800.00 4 78,800.00 4 78,800.00
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 33 5,056,523.00 31 4,896,007.39 31 4,896,007.39 31 4,896,007.39
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร 44 1,127,200.00 32 5,013,150.67 32 5,013,150.67 32 5,013,150.67

รวม 161 32,856,549.00 105 32,949,415.06 105 32,949,415.06 105 32,949,415.06

ยุทธศำสตร์
ท้ังหมด

อนุมัติงบประมำณ ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย

งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินกำร

ไม่ได้
ด ำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินงำน

ด ำเนินงำน
แล้วเสร็จ

1 การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมการรักการอ่าน และ น า
หนังสือดีเข้าสู่ชุมชน (รับวารสาร 
ส่ิงพิมพ์)

                   -                      -   ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

1 เพ่ือสร้างความตระหนักให้แก่ 
ประชาชนเห็นความส าคัญของ การ
อ่านและยกระดับความสามารถ ใน
การอ่านของประชาชน

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต าบล และท่ี
อ่านหนังสือพิมพ์ประจ า หมู่บ้าน 18 
แห่ง

2 การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการการอยู่ค่ายพักแรม ของ
ลูกเสือ-เนตรนารีของ โรงเรียนใน
ต าบลสันกลาง

      138,000.00       130,960.00           7,040.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการเรียน การ
สอนวิชาลูกเสือ - เนตรนารี ของ
โรงเรียนและปลูกฝัง ความมีระเบียบ
วินัย

นักเรียนของโรงเรียน ในต าบลสัน
กลาง ป.6 จ านวน 4 โรงเรียน

3 การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการจัดการเรียนการสอน ตาม
แนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนสันกลางวิทยา

      108,000.00       108,000.00                    -   ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

1 เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าใจ แนวคิดหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงและ 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน

นักเรียนโรงเรียนสันกลางวิทยา 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง มัธยมศึกษาปี
ท่ี 3

4 การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โรงเรียนสันกลางวิทยา

      108,000.00       108,000.00                    -   ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียน
ของผู้เรียน ให้สูงข้ึน

นักเรียนโรงเรียนสันกลางวิทยา 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 - ชั้นมัธยมศึกษา
ชั้น 3

5 การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการจัดการเรียนการสอน ตาม
แนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนบ้านถ้ า

      148,000.00       148,000.00                    -   ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

1 เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าใจแนวคิด หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน

นักเรียนโรงเรียนบ้านถ้ า 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 - ประถมศึกษาปีท่ี
 6

ล ำดับ
สถำนะกำรด ำเนินงำน

วัตถุประสงค์ เบิกจ่ำย  คงเหลือยุทธศำสตร์ โครงกำร
 จ ำนวน

งบประมำณ
หน่วยงำนทีรับผิดชอบ ผลผลิต



 
 

ไม่ได้
ด ำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินงำน

ด ำเนินงำน
แล้วเสร็จ

6 การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรง
รียนบ้านถ้ า

      148,000.00       148,000.00                    -   ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียน
ของผู้เรียน ให้สูงข้ึน

นักเรียนโรงเรียนบ้านถ้ า 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6

7 การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการจัดการเรียนการสอน ตาม
แนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนบ้านป่าต้าก

      138,000.00       130,960.00           7,040.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

1 เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าใจแนวคิด หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน

นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าต้าก 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 - ประถมศึกษาปีท่ี
 6

8 การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โรงเรียนบ้านป่าต้าก

      138,000.00       130,960.00           7,040.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ของผู้เรียนให้สูงข้ึน

นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าต้าก อนุบาล 
1 - ประถมศึกษา ปีท่ี 6

9 การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน ต าบลสันกลาง

      148,000.00       148,000.00                    -   ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

1 เพ่ือให้นักเรียนประพฤติตน เป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงาม

เข้าค่ายนักเรียนของโรงเรียน ใน
ต าบลสันกลาง ชั้น ป.4 - 6 จ านวน 4 
โรง

10 การพัฒนาด้านการศึกษา อาหารกลางวันโรงเรียน     1,516,000.00     1,444,220.00         71,780.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

1 เพ่ือส่งเสริม สุขภาพอนามัย ของ
นักเรียนในโรงเรียน ต าบลสันกลาง

อุดหนุนงบประมาณเป็น ค่าอาหาร
กลางวันโรงเรียน 4 โรงเรียน

11 การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากร
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

        20,000.00           5,260.00         14,740.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

1 เพ่ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนา ด้าน
ต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อเด็กเล็ก

บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

12 การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการเยาวชนต้นกล้า ต าบลสัน
กลาง

        50,000.00         50,000.00                    -   ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

1 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ เร่ือง
คุณธรรม จริยธรรมและ ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน และ การเรียนรู้การ
สร้างอาชีพติดตัว

เด็กและเยาวชนต าบลสันกลาง 
จ านวน 60 คน

13 การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

      529,800.00       334,540.00       195,260.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

1 เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ - 
ค่าอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก - ค่าจัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) - 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ต าบลสันกลาง

รวม  13  โครงกำร  3,189,800.00  2,886,900.00    302,900.00 1 0 12
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 

ในช่วงเทศกาล
          1,800.00           1,800.00                    -   ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

1 เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ บนท้อง
ถนนในท้องท่ี ต าบลสันกลาง 
ตลอดจน การอ านวยความสะดวก 
ด้านการใช้รถใช้ถนนในช่วง เทศกาลปี
ใหม่และสงกรานต์

ต้ังจุดตรวจและให้สมาชิก อปพร.
เข้าเวรเพ่ืออ านวย ความสะดวกในจุด
ท่ีส าคัญ ในต าบลสันกลาง ในช่วง 
เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ                    -                      -   ส านักปลัด อบจ., ส านัก 1 เพ่ือให้ สมาชิกอปพร. มีระเบียบวินัย สมาชิก อปพร. ในพ้ืนท่ีต าบลสันกลาง
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครการฝึกอบรมการป้องกัน และ

ระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา
                   -                      -   ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

1 เพ่ือให้ประชาชนได้เกิดความรู้ ความ
ตระหนักในความปลอดภัย ด้าน
อัคคีภัย และพ่ึงพาตนเองได้

นักเรียนในพ้ืนท่ี ต าบลสันกลาง

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการแข่งขันกีฬา กลุ่มโรงเรียน
ขยายโอกาส ทางการศึกษาอ าเภอพาน

        10,000.00         10,000.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

1 เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา ของ
นักเรียนต าบลสันกลาง ท่ีเป็นโรงเรียน
ขยายโอกาส

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ของ
โรงเรียนสันกลางวิทยา แข่งขันกีฬา

 คงเหลือ หน่วยงำนทีรับผิดชอบ
สถำนะกำรด ำเนินงำน

วัตถุประสงค์ ผลผลิตล ำดับ ยุทธศำสตร์ โครงกำร
 จ ำนวน

งบประมำณ
 เบิกจ่ำย



 

ไม่ได้
ด ำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินงำน

ด ำเนินงำน
แล้วเสร็จ

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการเข้าค่ายยุวชน ต าบลสันกลาง
 (ตามรอยพ่อ)

      120,000.00       120,000.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการเรียน การ
สอนของยุวชน และปลูกฝัง ความมี
ระเบียบวินัย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนในเขตต าบลสันกลาง

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระ
เจ้า น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

        54,000.00         49,890.00           4,110.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

1 เพ่ือป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัข
บ้า

ฉีดวัคซีนป้องกันและ ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า ครบท้ัง 18 หมู่บ้าน

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการพระราชด าริ ด้านสาธารณสุข       360,000.00       360,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

1 1. เพ่ือด าเนินงานตามแนวทาง 
โครงการพระราชด าริ ด้านสาธารณสุข 
(ตาม นส. มท. 0810.5/ว1745 ลว. 31
 สิงหาคม 60) 2. เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ ด้านสาธารณสุข

อุดหนุนหมู่บ้าน จ านวน 18 หมู่บ้าน 
บ้านละ 20,000 บาท

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพ อาสา
สมัครผ่อดีดี (PODD) ศูนย์ปฏิบัติการ
สุขภาพ หน่ึงเดียวระดับต าบล

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

1 เพ่ือพัฒนาและติดตามศักยภาพ 
อาสาสมัครผ่อดีดี

อาสาสมัครผ่อดีดี และตัวแทน 
หมู่บ้าน จ านวน 40 คน

9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
มลพิษ ทางอากาศท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ

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

1 เพ่ือป้องกันและแก้ไขมลพิษ ทาง
อากาศเพ่ือให้ประชาชน ในพ้ืนท่ีเกิด
ความตระหนัก ด้านมลพิษทางอากาศ

ประชาชน ในพ้ืนท่ี ต าบลสันกลาง

10 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยา
เสพติด

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

1 เพ่ือให้การด าเนินงานป้องกันและ 
แก้ไขปัญหายาเสพติดขับเคล่ือนได้ 
อย่างต่อเน่ืองมีประสิทธิภาพ เห็นผล
เป็นรูปธรรม

ในเขตพ้ืนท่ีต าบลสันกลาง จ านวน 18
 หมู่บ้าน

11 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการร้อยรวมคน 3 วัย สานสายใย
รักแห่งครอบครัว

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

1 เพ่ือส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม ต่าง ๆ
 อย่างต่อเน่ือง ท้ังเผยแพร๋ ความรู้ 
แนะน าวิธีปฏิบัติท่ีถูกต้อง ต่อสมาชิก
ในครอบครัว

กลุ่มครอบครัวในชุมชน ต าบลสัน
กลาง หมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 18

12 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการวันแม่แห่งชาติ                    -                      -   ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

1 เพ่ือเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ รลึกถึง 
พระคุณแม่ การปลูกฝังความรัก 
ความอบอุ่นในครอบครัว

กลุ่มพัฒนาสตรีใน ต าบลสันกลาง

13 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการวันสตรีไทย                    -                      -   ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง ความสามัคคี 
แลกเปล่ียนประสบการณ์ และ ร าลึก
ถึงการต่อสู้เพ่ือสิทธิเสรีภาพ ของสตรี

สมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรี ในต าบลสัน
กลาง 18 หมู่บ้าน และบุคคลท่ัวไป

 คงเหลือ หน่วยงำนทีรับผิดชอบ
สถำนะกำรด ำเนินงำน

วัตถุประสงค์ ผลผลิตล ำดับ ยุทธศำสตร์ โครงกำร
 จ ำนวน

งบประมำณ
 เบิกจ่ำย



 
 
 

ไม่ได้
ด ำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินงำน

ด ำเนินงำน
แล้วเสร็จ

14 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการพัฒนาศักยภาพ และให้
ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ต าบลสันกลาง

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

1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพและให้ความรู้ 
ด้านกฎหมาย สุขภาพ นันทนาการ 
และอาหารส าหรับวัยสูงอายุ

ผู้สูงอายุ ในต าบลสันกลาง จ านวน 18
 หมู่บ้าน

15 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการส่งเสริมความรู้ เก่ียวกับการ
พิทักษ์และ คุ้มครองสิทธิเด็กและสตรี
 ต าบลสันกลาง

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

1 ส่งเสริมความรู้เก่ียวกับการพิทักษ์ 
สิทธิเด็กและสตรีต าบลสันกลาง ลด
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

เด็ก เยาวชนและสตรี ในต าบลสัน
กลาง จ านวน 18 หมู่บ้าน

16 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการอบรมผู้น าและ ประชาชน
เพ่ือให้รับรู้เร่ือง หลักประชาธิปไตย
สิทธิและ หน้าท่ีในกฎหมาย/ 
ข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องกับ 
ส่ิงแวดล้อมอาชีวอนามัยและ ความ
ปลอดภัย

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

1 เพ่ือปลูกฝังจิตส านึก ในชุมชน 
ส่งเสริมความรู้และสิทธิ และหน้าท่ีใน
กฎหมาย/ ข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องกับ 
ส่ิงแวดล้อมอาชีวอนามัยและ ความ
ปลอดภัย

เยาวชนและ ประชาชน ในพ้ืนท่ีต าบล
สันกลาง

17 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปะ
 ประเพณีภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ 
วัฒนธรรมท้องถ่ินอันดีงาม

        50,000.00         50,000.00                    -   ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

1 เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีท้องถ่ิน ให้สืบ
ต่อไป ชั่วลูก ชั่วหลาน

จัดกิจกรรมส่งเสริมอนุกรักษ์ฟ้ืนฟู ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินแก่ประชาชน

18 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณี 
แห่เทียนพรรษาต าบลสันกลาง

                   -                      -   ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

1 เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษา ให้คง
อยู่ต่อไป และเผยแพร่ ศิลปะการท า
เทียน

ส่งเสริมกิจกรรมประเพณี แห่เทียน
พรรษา ของต าบลสันกลาง

19 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม 
และประเพณีชนเผ่า ต าบลสันกลาง

                   -                      -   ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

1 เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรม ประเพณี
ของกลุ่มชนเผ่า ในต าบลสันกลาง

จัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรม
และประเพณีชนเผ่า ของชนเผ่าใน
พ้ืนท่ีต าบลสันกลาง

20 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ 
ประชาชนต าบลสันกลาง ต่อต้านยา
เสพติด

      160,000.00       160,000.00                    -   ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

1 เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา ของ
เยาวชนและประชาชน ต าบลสันกลาง

เยาวชนและประชาชน หมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี
 18

21 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการสรงน้ าพระธาตุดอนมูล         30,000.00         30,000.00                    -   ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

1 เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีท้องถ่ิน ให้สืบ
ต่อไป ชั่วลูก ชั่วหลาน

จัดกิจกรรมสรงน้ าพระธาตุดอนมูล

22 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช           2,250.00           2,250.00                    -   ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

1 เพ่ือแสดงความจงรักภักดี ส านีกใน
พระมหากรุณาธิคุณ

อุดหนุนงบประมาณแก่ ท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอพาน

23 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 
และถวายสดุดีเน่ืองในวโรกาส วัน
คล้ายวันสวรรคตของ สมเด็จพระศรี
นครินทรา บรมราชชนนี (งานพิธีทาน
หา แม่ฟ้าหลวง)

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

1 เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และ
แสดงความจงรักภักดี รวมท้ังส านีก
ในพระมหา กรุณาธิคุณ

อุดหนุนงบประมาณแก่ ท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอพาน

 คงเหลือ หน่วยงำนทีรับผิดชอบ
สถำนะกำรด ำเนินงำน

วัตถุประสงค์ ผลผลิตล ำดับ ยุทธศำสตร์ โครงกำร
 จ ำนวน

งบประมำณ
 เบิกจ่ำย



 
 
 

ไม่ได้
ด ำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินงำน

ด ำเนินงำน
แล้วเสร็จ

24 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการประเพณีนมัสการ และสรง
น้ าพระบรมธาตุเจ้าดอยตุง

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

1 เพ่ือส่งเสริมสืบสานประเพณี 
วัฒนธรรมของชาวล้านนา

อุดหนุนงบประมาณแก่ ท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอพาน

25 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 
และถวายสดุดี เน่ืองในวโรกาส วัน
คล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จ
พระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (งาน
พิธีไหว้สา แม่ฟ้าหลวง)

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

1 เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และ
แสดงความจงรักภักดี ส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ และแสดงความ
สามัคคีของ ประชาชนทุกหมู่เหล่า

อุดหนุนงบประมาณแก่ ท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอพาน

26 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 
และถวายสดุดี เน่ืองในวโรกาส วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

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

1 เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และ
แสดงความจงรักภักดี ส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ และแสดงความ
สามัคคีของ ประชาชนทุกหมู่เหล่า

อุดหนุนงบประมาณแก่ ท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอพาน

27 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญา 
ข่วงวัฒนธรรมพ้ืนบ้านล้านนา

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

1 ส่งเสริมสนับสนุนความรู้และ พัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กับ ผู้สูงอายุในต าบล
สันกลาง และอนุรักษ์ประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินให้สืบต่อไป ชั่วลูก 
ชั่วหลาน

จัดกิจกรรมเก่ียวกับการเผยแพร่ 
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน ใน
ต าบลสันกลาง

28 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 
และถวายสดุดี เน่ืองในวันคล้าย วัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
 พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

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

1 เพ่ือเป็นการแสดง ความจงรักภักดี 
ส านึกใน พระมหากรุณาธิคุณและ 
แสดงความสามัคคีของ ประชาชนทุก
หมู่เหล่า

อุดหนุนงบประมาณแก่ ท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอพาน

29 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และ
ถวายสดุดี เน่ืองในวันคล้าย วัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กา ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร

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

1 เพ่ือเป็นการแสดงความจงรัก ภักดี
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ
แสดงความสามัคคีของ ประชาชนทุก
หมู่เหล่า

อุดหนุนงบประมาณแก่ ท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอพาน

30 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนกับการพัฒนาท้องถ่ิน 
ทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

        24,570.00         24,570.00                    -   ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

1 เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และ 
ความต้องการจากประชาชน เช่น 
จัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนา 
อบต. การประชาพิจารณ์

ผู้เข้าร่วมประชุมแบบมีส่วนร่วม 
จ านวน 18 หมู่บ้าน

 คงเหลือ หน่วยงำนทีรับผิดชอบ
สถำนะกำรด ำเนินงำน

วัตถุประสงค์ ผลผลิตล ำดับ ยุทธศำสตร์ โครงกำร
 จ ำนวน

งบประมำณ
 เบิกจ่ำย



 

ไม่ได้
ด ำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินงำน

ด ำเนินงำน
แล้วเสร็จ

31 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ าล า
เหมืองแหล่งน้ าสาธารณะประโยชน์
ในพ้ืนท่ีต าบลสันกลาง

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

1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อล่ืน ส าหรับรถขุดไฮดรอลิกตีน
ตะขาบในการ ขุดลอกคูคลองส่งน้ าล า
เหมืองสาธารณะประโยชน์ท่ีต้ืนเขิน
ในพ้ืนท่ีต าบลสันกลาง ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุทกภัยหรือภัยแล้ง

จ านวน 18 หมู่บ้าน ในเขตต าบลสัน
กลาง

32 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการขุดบ่อภัยแล้ง สระเก็บน้ า
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในพ้ืนท่ีต าบลสัน
กลาง

      200,000.00       136,762.20         63,237.80 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อล่ืน ส าหรับรถขุดไฮดรอลิกตีน
ตะขาบในการ ขุดบ่อภัยแล้ง สระเก็บ
น้ า ในการบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้ง
 การขาดแคลนน้ าในพ้ืนท่ี ต าบลสัน
กลาง

จ านวน 18 หมู่บ้าน ในเขตต าบลสัน
กลาง

33 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการวันเด็กแห่งชาติ ต าบลสัน
กลาง

                   -                      -   ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

1 เพ่ือสนับสนุนเยาวชนให้เป็นบุคลากร
ท่ีมีคุณภาพของสังคมในอนาคต

จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ นันทนาการ
ให้กับเด็กในพ้ืนท่ี ต าบลสันกลาง

34 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการเยาวชนสืบสานวัฒนธรรม
ไทยอนุรักษ์มรดกโลก

                   -                      -   ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

1 เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนเห็นคุณค่า
ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของชาติและ ของท้องถ่ิน 
สร้างความเข้าใจและม่ันใจแก่เยาวชน
ในการปรับเปล่ียนและตอบสนอง 
กระแสวัฒนธรรมอ่ืนๆ อย่างเหมาะสม

เยาวชน จ านวน 18 หมู่บ้าน ในเขต
ต าบลสันกลาง

35 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการการป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ

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

1 เพ่ือส่งเสริมการควบคุมป้องกันติดต่อ 
เช่น โรคไข้เลือดออก และเพ่ือกระตุ้น
ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีตระหนักถึง
ปัญหาไข้เลือดออก

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลสันกลาง

36 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการอบรมส่งเสริม การอาชีพการ
จัดดอกไม้ ในงานพิธี

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

1 เพ่ือส่งเสริมความรู้ ทักษะสร้างโอกาส
และทางเลือกในการประกอบอาชีพ
และเป็นการเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน

ประชาชนในต าบลสันกลาง จ านวน 18
 หมู่บ้าน

37 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการอบรมส่งเสริมการอาชีพการ
ท าผลิตภัณฑ์ ผ้ามัดย้อม (ผ้าเช็ดหน้า
 ผ้าพันคอ)

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

1 เพ่ือส่งเสริมความรู้ ทักษะสร้างโอกาส
และทางเลือกในการประกอบอาชีพ
และ เป็นการเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน

ประชาชนในต าบลสันกลาง จ านวน 18
 หมู่บ้าน

38 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการเพาะ
เห็ดพ้ืนบ้าน

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

1 เพ่ือส่งเสริมความรู้ ทักษะสร้างโอกาส
และทางเลือกในการประกอบอาชีพ
และ เป็นการเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน

ประชาชนในต าบลสันกลาง จ านวน 18
 หมู่บ้าน

 คงเหลือ หน่วยงำนทีรับผิดชอบ
สถำนะกำรด ำเนินงำน

วัตถุประสงค์ ผลผลิตล ำดับ ยุทธศำสตร์ โครงกำร
 จ ำนวน

งบประมำณ
 เบิกจ่ำย



 
 
 

 

ไม่ได้
ด ำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินงำน

ด ำเนินงำน
แล้วเสร็จ

39 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการอบรมแปรรูป อาหารจากไข่                    -                      -   ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

1 เพ่ือส่งเสริมความรู้ ทักษะสร้างโอกาส
และทางเลือกในการประกอบอาชีพ
และ เป็นการเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน

ประชาชนในต าบลสันกลาง จ านวน 18
 หมู่บ้าน

40 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการสตรีไทยใจอาสาพัฒนาชุมชน
 ต าบลสันกกลาง

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

1 ส่งเสริมสตรีไทยใจอาสาพัฒนาชุมชน
ต าบลสันกกลาง

สตรีในต าบลสันกลาง จ านวน 18 
หมู่บ้าน

41 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการโรงเรียนครอบครัวสาน
สายใยสู่ชุมชนต าบลสันกลาง

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

1 เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวเกิด
ความรักความอบอุ่นลดปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว

ครอบครัวในต าบลสันกลาง จ านวน 18
 หมู่บ้าน

42 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการสร้างรอยย้ิม วิถีสุขภาพให้
ผู้สูงอายุ ต าบลสันกลาง

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

1 เพ่ือพัฒนาส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผุ้
สูงอายุในต าบลสันกลาง ได้มีกิจกรรม

ผู้สูงอายุในต าบลสันกลาง

43 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์
และ ของดีอ าเภอพาน ประจ าปี 2564

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

1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เศรษฐกิจในระดับชุมชนท้องถ่ิน

อุดหนุนงบประมาณแก่ท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอพาน

44 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
และ ถวายสดุดี เน่ืองในวโรกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนี พันปีหลวงและกิจกรรมวัน
แม่แห่งชาติ ประจ าปี 2564

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

1 เพ่ือเป็นการแสดงความจงรักภักดี 
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณและ
แสดงความสามัคคีของประชาชนทุก
หมู่เหล่า

อุดหนุนงบประมาณแก่ท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอพาน

45 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการจัดกิจกรรมงานพ่อขุนเม็งราย
 มหาราชและงานกาชาดจังหวัด
เชียงราย ประจ าปีงบประมาณ 2564

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

1 เพ่ือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาว
ล้านนา

อุดหนุนงบประมาณแก่ ท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอพาน

46 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการสืบสานวัฒนธรรมและ 
ประเพณีสงกรานต์ (ป๋ีใหม่เมือง) 
ประจ าปี พ.ศ. 2564

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

1 เพ่ือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงามของท้องถ่ินให้คง
อยู่ตลอดไป

อุดหนุนงบประมาณแก่ ท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอพาน

47 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการงานประเพณีเทศกาล แห่
เทียนพรรษา ประจ าปี 2564

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

1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนศาสนา อนุรักษ์
 สืบสานวัฒนธรรมล้านนาและ
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของไทยให้
คงอยู่สืบไป

อุดหนุนงบประมาณแก่ ท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอพาน

 คงเหลือ หน่วยงำนทีรับผิดชอบ
สถำนะกำรด ำเนินงำน

วัตถุประสงค์ ผลผลิตล ำดับ ยุทธศำสตร์ โครงกำร
 จ ำนวน

งบประมำณ
 เบิกจ่ำย



 
 

ไม่ได้
ด ำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินงำน

ด ำเนินงำน
แล้วเสร็จ

48 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองในโอกาส วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินี ประจ าปี
พุทธศักราช 2564

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

1 เพ่ือเป็นการแสดงความจงรักภักดี 
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณและ
แสดงความสามัคคีของประชาชนทุก
หมู่เหล่า

อุดหนุนงบประมาณแก่ ท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอพาน

49 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการจัดกิจกรรมวัน
พระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราชและ วันท่ีระลึกมหาจักรี
บรมราชวงศ์

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

1 เพ่ือเป็นการแสดงความจงรักภักดี
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณและ
แสดงความสามัคคีของประชาชนทุก
หมู่เหล่า

อุดหนุนงบประมาณแก่ ท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอพาน

50 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและ
 สรงน้ าพระธาตุดอยตุง ประจ าปี 
2564 "2003 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า 
ไหว้สา พระธาตุดอยตุง"

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

1 เพ่ือส่งเสริมสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมของชาวล้านนา

อุดหนุนงบประมาณแก่ ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

รวม  50  โครงกำร  1,206,745.00    495,522.20    711,222.80 39 0 11
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ

ท่องเท่ียว เศรษฐกิจ และการเกษตร
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่ง
ท่องเท่ียวน้ าพุเย็น หมู่ท่ี 2 บ้านแม่
คาวหลวง

        25,385.00         25,385.00                    -   ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

1 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา ภูมิทัศน์ของ
แหล่งท่องเท่ียว ในต าบลสันกลางให้มี
 ความสวยงามและน่าท่องเท่ียว

ปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่ง สถานท่ี
ท่องเท่ียวใน ต าบลสันกลาง

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียว เศรษฐกิจ และการเกษตร

โครงการอบรมการผลิตเชื้อรา ก าจัด
ศัตรูพืช

        50,000.00         45,430.00           4,570.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

1 เพ่ือให้เกษตรกรเข้าใจถึงการจัดการ 
เกษตรโดยชีววิธี และลดต้นทุน การ
ผลิต

สถานีเกษตรย่อย 8 สาขา และ สถานี
เหลัก ครอบคลุมพ้ืนท่ี 18 หมู่บ้าน 
230 คน

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียว เศรษฐกิจ และการเกษตร

โครงการอบรมถ่ายทอด เทคโนโลยี
การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว เพ่ือลดต้นทุน

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

1 เพ่ือให้เกษตรกรเข้าใจถึงการจัดการ 
เกษตรโดยชีววิธี และลดต้นทุน การ
ผลิต

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าว ใน
ต าบลสันกลาง

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียว เศรษฐกิจ และการเกษตร

โครงการฝึกปฏิบัติการจัดการ การ
ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว

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

1 เพ่ือให้เกษตรกรเข้าใจถึงการจัดการ 
เกษตรโดยชีววิธี และลดต้นทุน การ
ผลิต

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าว ใน
ต าบลสันกลาง

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียว เศรษฐกิจ และการเกษตร

โครงการอบรมการท า em ball เพ่ือ
บ าบัดน้ าเสีย

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

1 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และ มี
ความเข้าใจในการบ าบัดน้ าเสีย

กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงปลา

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียว เศรษฐกิจ และการเกษตร

โครงการอบรมท าปุ๋ยหมัก จากเศษ
วัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตรเพ่ือลด 
ต้นทุนการผลิต

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

1 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และ มี
ความเข้าใจในการท าปุ๋ยหมัก จากเศษ
วัสดุเพ่ือลดต้นทุนการผลิต

กลุ่มเกษตรกรในต าบลสันกลาง

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียว เศรษฐกิจ และการเกษตร

โครงการอบรมการผลิต ผักปลอดภัย
ตามความต้องการ ของตลาด

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

1 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และ มี
ความเข้าใจในการผลิตผัก ปลอดภัย
ตามความต้องการ ของตลาด

กลุ่มวิสาหกิจชุมฃนในต าบล สันกลาง

 คงเหลือ หน่วยงำนทีรับผิดชอบ
สถำนะกำรด ำเนินงำน

วัตถุประสงค์ ผลผลิตล ำดับ ยุทธศำสตร์ โครงกำร
 จ ำนวน

งบประมำณ
 เบิกจ่ำย



 
 

ไม่ได้
ด ำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินงำน

ด ำเนินงำน
แล้วเสร็จ

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียว เศรษฐกิจ และการเกษตร

โครงการอบรมและตรวจวิเคราะห์ 
คุณภาพดิน

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

1 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และ มี
ความเข้าใจในการใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ย
อินทรีย์ และสารปรับปรุงดิน อย่างถูก
วิธีลดต้นทุนการผลิต

กลุ่มวิสาหกิจชุมฃนในต าบล สันกลาง

9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียว เศรษฐกิจ และการเกษตร

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

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

1 เพ่ือสนองพระราชด าริสมเด็จ พระ
เทพฯ เพ่ือสนับสนุนโครงการ อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชในกิจกรรม ต่างๆ ตาม
พระราชด าริ

ประชาชน ในพ้ืนท่ีต าบลสันกลาง

รวม  9  โครงกำร    115,385.00    110,815.00       4,570.00 4 0 5
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน
บ ารุงรักษาซ่อมแซมท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง 
และสาธารณสมบัติ

      500,000.00       494,575.00           5,425.00 ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา

1 เพ่ือพัฒนาระบบการคมนาคมให้มี
ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและ
ส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตร

1.ปรับปรุงลูกรัง/หินคลุกถนนสายการ
 เกษตรและในหมู่บ้านในพ้ืนท่ีต าบล
สันกลาง หมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 18 ตามแบบ
ท่ี อบต. ก าหนด 2.ปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนคอนกรีต ไหล่ทางถนน
ในพ้ืนท่ีต าบลสันกลาง หมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี
 18 3.ปรับปรุง/ซ่อมแซมรางระบายน้ า
 คอนกรีต ในพ้ืนท่ีต าบลสันกลาง หมู่ท่ี
 1 - หมู่ท่ี 18 ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด 4.ปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ า คอนกรีตในพ้ืนท่ีต าบลสัน
กลาง หมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 18 ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด 5.บ ารุงรักษาผิวถนนท่ี
ได้รับการถ่ายโอน

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

ค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานให้แก่
 เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก

      110,000.00       110,000.00 ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา

1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบจ้าง
ควบคุมงานท่ีจะจ่ายให้แก่เอกชน นิติ
บุคคลหรือบุคคลภายนอก

ค่าจัดจ้างออกแบบ ควบคุมงานต่าง ๆ
 ของ อบต.

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

ซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ เคร่ืองจักรกล เคร่ืองสูบ
น้ าประปาหมู่บ้าน และระบบประปา
หมู่บ้าน

      649,000.00       542,260.67       106,739.33 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

1 เพ่ือให้ครุภัณฑ์ท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบ ของ อบต. ใช้การได้
ตามปกติ

1.ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปา 
หมู่บ้านในต าบลสันกลาง หมู่ท่ี 1 - 
หมู่ท่ี 18 2.ซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ เคร่ืองจักรกล 
เคร่ืองสูบน้ าประปาหมู่บ้าน 3.
ปรับปรุง/ซ่อมแซมฝายน้ าล้น ในพ้ืนท่ี
ต าบลสันกลาง หมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 18

 คงเหลือ หน่วยงำนทีรับผิดชอบ
สถำนะกำรด ำเนินงำน

วัตถุประสงค์ ผลผลิตล ำดับ ยุทธศำสตร์ โครงกำร
 จ ำนวน

งบประมำณ
 เบิกจ่ำย



 
 

ไม่ได้
ด ำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินงำน

ด ำเนินงำน
แล้วเสร็จ

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

ปรับปรุงอาคารศูนย์บรรเทาสาธารณ
ภัย อบต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย

      470,000.00       469,000.00           1,000.00 ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา

1 เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีในการบริการ
ประชาชน

ปรับปรุงอาคารศูนย์บรรเทาสาธารณ
ภัย อบต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย
 ตามรูปแบบและรายการท่ี อบต. 
ก าหนด

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

ปรับปรุงห้องเก็บของและ วัสดุ
ครุภัณฑ์ ศูนย์บริการประชาชน อบต.
สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย

      370,000.00       367,900.00           2,100.00 ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา

1 เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีในการบริการ
ประชาชน

ปรับปรุงห้องเก็บของและวัสดุ
ครุภัณฑ์ ศูนย์บริการประชาชน อบต.
สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ตาม
รูปแบบและรายการท่ี อบต. ก าหนด

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ท่ี 1 บ้าน
ป่าเหียง

                   -                      -   ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา

1 เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การสัญจรไปมาสะดวกใน
เวลากลางคืน

ประสานโครงการกับการไฟฟ้า ส่วน
ภูมิภาค เพ่ือด าเนินการตาม โครงการ
ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ท่ี 1

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ท่ี 4 บ้าน
ป่าข่า

        70,000.00         70,000.00                    -   ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา

1 เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การสัญจรไปมาสะดวกใน
เวลากลางคืน

ประสานโครงการกับการไฟฟ้า ส่วน
ภูมิภาค เพ่ือด าเนินการตาม โครงการ
ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ท่ี 4

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ท่ี 16 
บ้านสันโค้ง

        50,000.00         50,000.00                    -   ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา

1 เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การสัญจรไปมาสะดวกใน
เวลากลางคืน

ประสานโครงการกับการไฟฟ้า ส่วน
ภูมิภาค เพ่ือด าเนินการตาม โครงการ
ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ท่ี 16

9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ท่ี 17 
บ้านแม่คาวโตนพัฒนา

                   -                      -   ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา

1 เพ่ือให้เกิดแสงสว่างท่ัวถึงและ
ป้องกันภัยอันตรายในตอนกลางคืน

ประสานโครงการกับการไฟฟ้า ส่วน
ภูมิภาค เพ่ือด าเนินการตาม โครงการ
ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ท่ี 17

10 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ท่ี 18 
บ้านเวียงสา

      200,000.00       139,201.87         60,798.13 ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา

1 เพ่ือให้เกิดแสงสว่างท่ัวถึงและ
ป้องกันภัยอันตรายในตอนกลางคืน

ประสานโครงการกับการไฟฟ้า ส่วน
ภูมิภาค เพ่ือด าเนินการในพ้ืนท่ี ใน
หมู่บ้าน, ข้ึนบนวัด, เข้าประปา และ
ถนนไปบ้านรวมไทย

รวม  10  โครงกำร  2,419,000.00  2,132,937.54    286,062.46 3 0 7
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง

การบริหาร
เผยแพร่กิจกรรม ผลงาน และรายงาน
ผลการ ปฏิบัติงานประจ าปี

        60,000.00         60,000.00                    -   ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

1 เพ่ือน าผลงาน กิจกรรม ผลการ
ปฏิบัติงานในรอบไปเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบ

จัดท าการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ให้ประชาชน จ านวน ๑๘ หมู่บ้าน

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร

การด าเนินการเลือกต้ังผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ การเลือกต้ัง
อ่ืนๆ และการลง ประชามติ

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

1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการด าเนินงาน
ตามระบอบประชาธิปไตย

สนับสนุนการเลือกต้ังในพ้ืนท่ีต าบล
สันกลาง

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม
ส าหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วน ต าบล พนักงานจ้าง

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

1 เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง
มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง

 คงเหลือ หน่วยงำนทีรับผิดชอบ
สถำนะกำรด ำเนินงำน

วัตถุประสงค์ ผลผลิตล ำดับ ยุทธศำสตร์ โครงกำร
 จ ำนวน

งบประมำณ
 เบิกจ่ำย



 

ไม่ได้
ด ำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินงำน

ด ำเนินงำน
แล้วเสร็จ

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร

โครงการอบรมเพ่ือพัฒนา ศักยภาพ
บุคลากรด้านการ ปฏิบัติงานเพ่ือความ
โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล (อบต.
สีขาว)

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

1 เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต.และบุคลากร ด้านการปฏิบัติงาน
เพ่ือความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิ
บาล (อบต.สีขาว)

จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ 
ปฏิบัติงานเพ่ือความโปร่งใส ตามหลัก
ธรรมาภิบาล (อบต.สีขาว)

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร

โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ระดับอ าเภอ 
(อ าเภอพาน)

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

1 เพ่ือให้มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ระดับอ าเภอ
(อ าเภอพาน)

จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ระดับอ าเภอ
(อ าเภอพาน)

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร

โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและ 
ทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือรองรับ พรบ.
ภาษีท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง พ.ศ.2562

      100,000.00         99,960.00               40.00 ส านัก/กองคลัง 1 เพ่ือรองรับพระราชบัญญัติภาษีท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้างของ อบต. ให้มี
ความทันสมัยและสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

จัดท าระบบแผนท่ีภาษี ให้ได้
มาตรฐานท่ี อบต. ก าหนด

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร

เพ่ิมประสิทธิภาพคณะกรรมการ 
ก าหนดราคากลางและคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง

                   -                      -   ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา

1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ท าหน้าท่ีในการ
ก าหนดราคากลาง ตรวจงานจ้าง มี
ความรู้และทักษะ ในการปฏิบัติงาน

จัดอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพให้ผู่ท่ีมี
ค าส่ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีก าหนดราคา
กลาง และตรวจรับงานจ้าง

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร

โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา 
ศักยภาพ ผู้น าชุมชน คณะผู้บริหาร 
พนักงาน ส่วนต าบล พนักงานจ้าง สู่
การปฏิบัติงานตาม ตามหลักธรรมาภิ
บาล

      289,940.00       289,940.00                    -   ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ผู้น าชุมชน คณะ
ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง สู่การปฏิบัติงานตาม
ตามหลักธรรมาภิบาล

จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ 
ปฏิบัติงานเพ่ือความโปร่งใส ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลสัน
กลาง เพ่ือสร้างองค์กรแห่งความสุข
และสนุกกับการท างานเป็นทีม

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

1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมน าความรู้
และเทคนิคต่างๆ มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและ การท างานเป็นทีม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ความสุขสนุกกับการท างาน

คณะผู้บริหาร ผู้แทนสมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
พนักงานจ้างเหมาตามโครงการ ผู้
สังเกตการณ์ จ านวน 50 คน

10 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ส าหรับคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงาน ส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง

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

1 เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง
มีคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน
 และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง

รวม  10  โครงกำร    449,940.00    449,900.00           40.00 7 0 3
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
มลพิษจากไฟป่าและหมอกควัน

        28,800.00         28,800.00                    -   ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต.

1 ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหา หมอกควันและ
ไฟป่า และ อยู่กับป่าได้อย่างย่ังยืน

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลสันกลาง 
จ านวน 4 หมู่บ้าน

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

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

1 เพ่ือแก้ไขปัญหาขยะท้ังในชุมชน และ
สถานศึกษา อย่างย่ังยืน

ด าเนินกิจกรรมสนับสนุน การคัดแยก
ขยะและการน า กลับมาใช้ใหม่ ใน
ต าบลสันกลาง หมู่ท่ี ๑ - หมู่ท่ี ๑๘

 คงเหลือ หน่วยงำนทีรับผิดชอบ
สถำนะกำรด ำเนินงำน

วัตถุประสงค์ ผลผลิตล ำดับ ยุทธศำสตร์ โครงกำร
 จ ำนวน

งบประมำณ
 เบิกจ่ำย



 
 

 

ช. ผลการดำเนินงาน 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ 

และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง  
ปัญหา อุปสรรค กระบวนการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน ที่มีความยุ่งยากมากข้ึน อาจส่งผลให้ประชาชนเกิดความเบื่อหน่วยในการให้ความร่วมมือโดยเฉพาะการทำประชาคมท้องถ่ิน 

ซึ่งมีการดำเนินการในทุกส่วนราชการ ข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยากและบางเรื่องไม่สามารถทำได้ ทำให้ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด ปัญหาด้านสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดข้ึน
ในองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุระหว่าง
เกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ พิจารณาบรรจุแผนงาน โครงการให้ความช่วยเหลือต่างๆ จัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือสามารถดำเนินการได้ทันท่วงที 

ข้อเสนอแนะ 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน ต้องเรียงลำดับความสำคญัของโครงการ และงบประมาณรวมถึงสถานการณ์คลังในการกำหนดโครงการจะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ินน้ันๆ เพ่ือให้มีการ

ดำเนินโครงการได้ตามแผนร้อยละเพ่ิมข้ึน มีจำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการน้อยลง มีการยกเลิกโครงการและไม่ดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโดยหน่วยงานรับผิดชอบมิได้แจ้งสาเหตุ
และเหตุผลความจำเป็นในการยกเลิก ทำให้ร้อยละของการยกเลิกโครงการสูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ต้ังในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณน้ัน และจำนวนโครงการที่ดำเนินการระหว่างปีบางยุทธศาสตร์ มีจำนวนมากกว่าโครงการทีร่ะบุในแผนพัฒนา ซึ่งสามารถอนุมานได้ว่ามีโครงการบางโครงการ
จัดทำโดยไม่ไม่โครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ควรดำเนินการติดตามให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องผลการดำเนินงานที่สำคัญดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ได้
ด ำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินงำน

ด ำเนินงำน
แล้วเสร็จ

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน 
ต าบลสันกลาง

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

1 เพ่ือสร้างจิตอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติแก่ประชาชนและ กลุ่ม
เยาวชนในต าบลสันกลาง

พ้ืนท่ีต าบลสันกลาง

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการรณรงค์ให้ความรู้เก่ียวกับการ
จัดการขยะมูลฝอย และขยะอ่ืนๆ

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

1 เพ่ือจัดการปัญหาขยะในชุมชน ค่าใช้จ่ายกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมการ
จัดการ ขยะและขยะอ่ืนๆ/ ลดการใช้
ขยะ ในต าบลสันกลาง

รวม  4  โครงกำร      28,800.00      28,800.00               -   3 0 1

 คงเหลือ หน่วยงำนทีรับผิดชอบ
สถำนะกำรด ำเนินงำน

วัตถุประสงค์ ผลผลิตล ำดับ ยุทธศำสตร์ โครงกำร
 จ ำนวน

งบประมำณ
 เบิกจ่ำย



โครงการสรงน้ำพระธาตุดอนมูล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่  2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการพัฒนาท้องถ่ิน ทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ.2561-2565) 

 
 
 
 
 
 
  



 
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการจัดดอกไม้ในงานพิธี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวน้ำพุเยน็ หมู่ที่ 2 บ้านแม่คาวหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

โครงการอบรมการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือภาวะฉุกเฉินปลานิลน็อคน้ำ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการขุดบ่ภัยแล้งสระเก็บน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพืน้ที่ตำบลสันกลาง 

  



 

โครงการแก้ไขปัญหามลพิษจากไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการอบรมการผลิตเชื้อรากำจัดศัตรูพืช ประจำปีงบประมาณ 2564 

 

 

 
  



 
โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตรูปตัววี 

หมู่ที่ 4 ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

 
  



 
 

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาปิด 
หมู่ที่ 5 ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งน้ี  หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวาม
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางทราบ  เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ในระยะต่อไป 

          จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

            ประกาศ  ณ  วันที่  7  มกราคม  2565 

 

              (นายอลงกรณ์  ดีน้อย) 
             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 


