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ส่วนที ่ 1  บทน ำ 
1.1  บทน ำ 

 

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรจดัท ำแผนพฒันำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ.2548 ขอ้ 27  ก ำหนดใหจ้ดัท ำแผนด ำเนินงำนให้แลว้เสร็จภำยในสำมสิบวนันบัแต่วนัท่ีประกำศใช้
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม งบประมำณจำกเงินสะสม หรือไดรั้บแจง้แผนงำน 
โครงกำรจำกหน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำครัฐ วสิำหกิจหรือหน่วยงำนอ่ืนๆ ท่ีตอ้งด ำเนินกำรใน
พื้นท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในปีงบประมำณนั้น 
 

เทศบำลต ำบลสันมะเคด็ ไดจ้ดัท ำแผนพฒันำทอ้งถ่ินส่ีปี (2561-2564)ซ่ึงเป็นแผนท่ีก ำหนด 

วสิัยทศัน์ ประเด็นยทุธศำสตร์ เป้ำประสงค ์ตวัช้ีวดั ค่ำเป้ำหมำย และกลยทุธ์ โดยสอดคลอ้งกบัแผนพฒันำ
จงัหวดั ยทุธศำสตร์กำรพฒันำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั แผนพฒันำอ ำเภอ แผนพฒันำ
ต ำบลแผนพฒันำหมู่บำ้นหรือแผนชุมชน    อนัมีลกัษณะเป็นกำรก ำหนดรำยละเอียดแผนกำร โครงกำร
พฒันำท่ีจดัข้ึนส ำหรับงบประมำณแต่ละปี ซ่ึงมีควำมต่อเน่ืองและเป็นแผนกำ้วหนำ้ โดยใชโ้ครงกำร/
กิจกรรมท่ีก ำหนดในแผนพฒันำทอ้งถ่ินส่ีปี มำจดัท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  

     เพื่อเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรจดัท ำแผนพฒันำขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548  แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2559 เทศบำลต ำบลสันมะเคด็โดยคณะกรรมกำร
พฒันำเทศบำลต ำบลสันมะเค็ดและคณะกรรมกำรสนบัสนุนกำรจดัท ำแผนพฒันำเทศบำล  จึงไดจ้ดัท ำแผน
ด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อแสดงถึงรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรพฒันำและ
กิจกรรมท่ีด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพื้นท่ีของเทศบำลต ำบล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ของเทศบำล
ต ำบลสันมะเคด็ ข้ึนและเพื่อก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของโครงกำรต่ำงๆท่ีไดรั้บกำรอนุมติัให้
ด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ.2561   มีควำมชดัเจนในกำรปฏิบติัมำกข้ึนและมีกำรประสำนและบูรณำ
กำรกำรท ำงำนเก่ียวกบัหน่วยงำนอ่ืนๆ  รวมทั้งกำรจ ำแนกรำยละเอียดต่ำงๆของแผนงำน/โครงกำรใน
แผนปฏิบติักำรกำรติดตำมประเมินผลเม่ือส้ินปีมีควำมสะดวกมำกข้ึน 

คณะกรรมกำรสนบัสนุนกำรจดัท ำแผนกำรพฒันำเทศบำลต ำบลสันมะเคด็มุ่งหวงัวำ่แผน
ด ำเนินฉบบัน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อกำรติดตำมและประเมินผลกำรน ำแผนพฒันำไปปฏิบติัใชเ้ป็นอยำ่งดี 

1.2 วตัถุประสงค์ของแผนด ำเนินงำน 

1. เพือ่ใหก้ำรด ำเนินงำนกำรปฏิบติัตำมยทุธศำสตร์และแผนพฒันำส่ีปีในปีงบประมำณ พ.ศ.
2561 ของเทศบำลมีควำมชดัเจนในกำรปฏิบติัมำกข้ึน 

2. เพื่อใหก้ำรติดตำมประเมินผลและกำรตรวจสอบกำรน ำแผนยทุธศำสตร์กำรพฒันำและ
แผนพฒันำสำมปีไปปฏิบติัใชมี้ควำมสะดวกและเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

3. เพื่อใหก้ำรใชจ่้ำยงบประมำณของ เทศบำล เป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
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1.3 ขั้นตอนกำรจัดกำรท ำแผนด ำเนินงำน 

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ย กำรจดัท ำแผนพฒันำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
พ.ศ. 2548   (หมวด5 ขอ้ 26)  ไดก้  ำหนดใหเ้ทศบำลจดัท ำแผนด ำเนินงำนโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. คณะกรรมกำรสนบัสนุนกำรจดัท ำแผนพฒันำ รวบรวมแผนงำน/โครงกำรพฒันำของเทศบำล 
หน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวสิำหกิจและหน่วยงำนอ่ืนๆท่ีตอ้งด ำเนินงำนของ
เทศบำลแลว้จดัท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน เสนอคณะกรรมกำรพฒันำทอ้งถ่ิน 

2. คณะกรรมกำรพฒันำทอ้งถ่ินพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนแลว้เสนอผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน
ประกำศเป็นแผนกำรด ำเนินงำน ทั้งน้ีตอ้งปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำนภำยในสำมสิบ
วนันบัแต่วนัท่ีประกำศ เพื่อใหป้ระชำชนในทอ้งถ่ินทรำบโดยทัว่กนัและตอ้งปิดประกำศ
ไวอ้ยำ่งนอ้ยสำมสิบวนั 

3.    แผนด ำเนินงำนใหแ้ลว้เสร็จภำยในสำมสิบวนันบัแต่วนัท่ีประกำศใชง้บประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม งบประมำณจำกเงินสะสม หรือไดรั้บแจง้แผนงำน 
โครงกำรจำกหน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำครัฐ วสิำหกิจหรือหน่วยงำนอ่ืนๆ ท่ีตอ้ง
ด ำเนินกำรในพื้นท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในปีงบประมำณนั้น กำรขยำยเวลำกำรจดัท ำ
และกำรแกไ้ขแผนด ำเนินงำนเป็นอ ำนำจของผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน 
 

1.4 แนวทำงในกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำน 

แผนกำรด ำเนินงำนเป็นเคร่ืองมือส ำคญัในกำรบริหำรงำนผูบ้ริหำรในทอ้งถ่ิน เพื่อควบคุมกำร
ด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปอยำ่งเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือในกำรติดตำมด ำเนินงำนและ
กำรประเมินผล ดงันั้นแผนปฏิบติักำรจึงมีแนวทำงในกำรจดัท ำดงัน้ี 

1. เป็นแผนท่ีแยกออกมำจำกแผนพฒันำและมีลกัษณะเป็นแผนกำรด ำเนินงำน(Action Plan) 
2. จดัท ำหลงัจำกท่ีไดมี้กำรจดัท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีแลว้ 
3. แสดงถึงเป้ำหมำย รำยละเอียดกิจกรรม งบประมำณระยะเวลำท่ีชดัเจน และแสดงถึงกำร

ด ำเนินงำนจริง 
4. เป็นกำรรวบรวมขอ้มูลจำกหน่วยงำนท่ีจะเขำ้มำด ำเนินงำนในพื้นท่ีเทศบำล 

1.5 ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
1. ท ำใหก้ำรด ำเนินงำนแผนงำน/โครงกำรพฒันำในปีงบประมำณ มีควำมชดัเจนในกำร

ปฏิบติัมำกข้ึน 

2. มีควำมสะดวกในกำรติดตำมประเมินผลกำรน ำแผนไปปฏิบติั มีควำมสะดวกและมี
ประสิทธิภำพ 

3.  เพื่อใหก้ำรใชจ่้ำยงบประมำณในแต่ละปีของหน่วยงำนเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

4.  ทรำบถึงจ ำนวนงบประมำณท่ีตอ้งจ่ำยจริงในแต่ละปี 
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5.  สำมำรถบริหำรเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำรของทุกส่วนของเทศบำลต ำบลสันมะเค็ด 
6.  สำมำรถน ำแผนกำรปฏิบติักำรมำวเิครำะห์ปัญหำอนัเกิดจำกกำรด ำเนินโครงกำรต่ำงๆตำม

งบประมำณในปีงบประมำณ  พ.ศ.2561 ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 
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ส่วนที ่ 2 
  
 2.1 บญัชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
 2.2 บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 

 



บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมำณ 
แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

เทศบำลต ำบลสันมะเค็ด 
ยทุธศำสตร์/แผนงำน จ ำนวนโครงกำรที่

ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยด ำเนินกำร 

ยุทธศำสตร์ ที ่1 กำรขจัดควำมยำกจน พฒันำด้ำน   
                           กำรเกษตรและอุตสำหกรรม 

- - - -  
- 

รวม - - - - 
ยุทธศำสตร์ ที ่2 กำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนและ 
                          บริกำรสำธำรณะ 
                      2.1 แผนงำน อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

 
 
30 

 
 

29.7 

 
 

5,692,500 

 
 

40.5 

 
กองช่ำง 

รวม 30 29.7 5,692,500 40.5 

ยุทธศำสตร์ ที ่3 กำรพฒันำคุณภำพชีวติ ทรัพยำกร 
                          มนุษย์ สังคมและกำรเมือง 
                          3.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 
                          3.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
                          3.3 แผนงำนกำรศึกษำ 
                          3.4 แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 

 
 
14 
7 

15 
4 

 
 
 
 
 

39.6 

 
 

416,600 
156,300 

5,521,897 
80,000 

  
 

ส ำนกัปลดั 
ส ำนกัปลดั/งำนป้องกนั 

กองกำรศึกษำ 
ส ำนกัปลดั/พช. 
 รวม 40 39.6 6,174,797 44.0 

 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมำณ 

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

  แบบ ผด.01 

  แบบ ผด.01 
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เทศบำลต ำบลสันมะเค็ด 

ยุทธศำสตร์/แผนงำน จ ำนวนโครงกำรที่
ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำน
รับผดิชอบหลกั 

ยุทธศำสตร์ ที ่4 กำรแก้ไขปัญหำปัญหำและมุ่งมั่นพฒันำตำม 
                         แนวทำงเศรษฐกจิพอเพยีง 

- - - - - 

ยุทธศำสตร์ ที ่5 กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและกำร 
                          พฒันำส่ิงแวดล้อม 
                        5.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 
                  5.5แผนงำนสำธำรณสุข 
 

 
 
6 
5 

 
 
 

10.9 

 
 
 

669,800 
110,000 

  
 
 

กองช่ำง 
ส ำนกัปลดั 
งำนสำธำรณสุข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

รวม 11 10.9 779,800 5.6 

 ยุทธศำสตร์ ที ่6 ส่งเสริมกำรบริหำรกจิกำรบ้ำนเมืองทีด่ีและ  
                           กำรพฒันำเครือข่ำยประชำธิปไตย 
                          6.1 แผนงำนสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชุมชน 
                          6.2 แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรมและ 
                              นนัทนำกำร 
                         6.3 งำนบริหำรงำนคลงั 

 
 
4 
10 

 
6 

 
 
 
 
 

19.8 

 
 
 

858,750 
270,000 

 
284,700 

  
 
 

ส ำนกัปลดั 
กองกำรศึกษำ 

 

กองคลงั 

รวม 20 19.8 1,413,450 10.1 

รวมทั้งส้ิน 101 100 14,060,547 100 
 

 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนด ำเนินงำน ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2561 

เทศบำลต ำบลสันมะเค็ด 
1. ยุทธศำสตร์ กำรขจัดควำมยำกจน พัฒนำด้ำนกำรเกษตรและอุตสำหกรรม 
   แผนงำน - 

 
ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 

 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

- - - -  -             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แบบ ผด.02 
 



 

 

2 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนด ำเนินงำน ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2561 

เทศบำลต ำบลสันมะเค็ด 
2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและบริกำรสำธำรณะ  
   แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม
ชนิดทางเดียว ล าเหมืองสัน
ต้นดู่ หมู่ท่ี 3 บ้านสันนคร   
 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิดทางเดียว ล า
เหมืองสันต้นดู่ หมู่ท่ี 3 บ้านสันนคร  
ขนาด 2.10 × 1.80 เมตร ยาว 5 
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลสันมะเค็ดก าหนด 

 

 

 

ล าเหมือง 
สันต้นดู่ หมู่
ที่ 3 บ้านสัน
นคร 
 

กองช่าง             

2 โครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม
ชนิดทางเดียว ล าเหมืองบ้าน
กล้วย หมู่ท่ี 3 บ้านสันนคร 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิดทางเดียว ล า
เหมืองบ้านกล้วย หมู่ท่ี 3 บ้านสัน
นคร  ขนาด 2.10 × 1.80 เมตร 
ยาว 5 เมตร ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลสันมะเค็ดก าหนด 

 ล าเหมือง
บ้านกล้วย 
หมู่ที่ 3  
บ้านสันนคร 

กองช่าง             

3  โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม
ชนิดทางเดียว ล าเหมืองบ้าน
กล้วย หมู่ท่ี 3 บ้านสันนคร  
จุดบ่อทราย 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิดทางเดียว ล า
เหมืองบ้านกล้วย หมู่ท่ี 3 บ้านสัน
นคร  ขนาด 1.80 × 1.80 เมตร 
ยาว 5 เมตร ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลสันมะเค็ดก าหนด 

 ล าเหมือง
บ้านกล้วย 
หมู่ที่ 3 
บ้านสันนคร 
จุดบ่อทราย 

กองช่าง             

4 โครงการจ้างเหมาถมทราย
ผสมกรวดถนนการเกษตร 
หมู่ท่ี 7 บ้านใหม่ท่าเรือ 
ปริมาณทรายผสมกรวดไม่
น้อยกว่า 100 ลบ.ม. 

จ้างเหมาถมทรายผสมกรวดถนน
การเกษตร หมู่ท่ี 7 บ้านใหม่ท่าเรือ 
ปริมาณทรายผสมกรวดไม่น้อยกว่า 
100 ลบ.ม. 

 

 

 

หมู่ที่ 7 
บ้านใหม่
ท่าเรือ 

กองช่าง             

5 โครงการจ้างเหมาถมทราย
ผสมกรวดถนนการเกษตร 

จ้างเหมาถมทรายผสมกรวดถนน
การเกษตร หมู่ท่ี 10 บ้านป่าตึง

 

 

หมู่ที่ 10  
บ้านป่าตึง

กองช่าง             

  แบบ ผด.02 
 



 

 

3 
หมู่ท่ี 10 บ้านป่าตึงทันใจ  ทันใจ ปริมาณทรายผสมกรวดไม่

น้อยกว่า 100 ลบ.ม. 
 ทันใจ 

 
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2561 
เทศบำลต ำบลสันมะเค็ด 

 2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและบริกำรสำธำรณะ  
    แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

6 โครงการ จ้างเหมาถม
ทรายผสมกรวดถนน
การเกษตร หมู่ที่ 17 บ้าน
ทุ่งทองกวาว  

จ้างเหมาถมทรายผสมกรวดถนน
การเกษตร หมู่ท่ี 17 บ้านทุ่งทองกวาว 
ปริมาณทรายผสมกรวดไม่น้อยกว่า 100 
ลบ.ม. 

 
 

หมู่ที่ 17  
บ้านทุ่ง

ทองกวาว 

กองช่าง  

 

 

           

7 โครงการก่อสร้างรางส่งน  า 
รูปตัวยู   หมู่ที่ 11 บ้าน
ผาลาด 

ก่อสร้างรางส่งน  า รูปตัวยู   หมู่ท่ี 11 
บ้านผาลาดขนาดกว้าง 0.60 เมตร สูง 
0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 149  
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลสันมะเค็ดก าหนด 

 
 

หมู่ที่ 11  
บ้านผาลาด 

กองช่าง             

8 โครงกามรก่อสร้างรางส่ง
น  า  
รูปตัวยู   หมู่ที่ 14 บ้าน
กล้วยใหม่  

ก่อสร้างรางส่งน  า รูปตัวยู   หมู่ท่ี 14 
บ้านกล้วยใหม่ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 
สูง 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 
152  เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ท่ีเทศบาลสันมะเค็ดก าหนด 

 
 

หมู่ที่ 14 
บ้านกล้วย 

ใหม ่

กองช่าง             

9 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน  า รูปตัวยู   หมู่ที่ 
19 บ้านสันป่าสักทอง  
 

ก่อสร้างรางส่งน  า รูปตัวยู   หมู่ท่ี 19 
บ้านสันป่าสักทอง ขนาดกว้าง 0.50 
เมตร สูง 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ยาว 152  เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลสันมะเค็ดก ำหนด 

 
 

 หมู่ที่ 19 
บ้านสันป่า 
สักทอง 

กองช่าง             

  แบบ ผด.02 
 



 

 

4 

 
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2561 
เทศบำลต ำบลสันมะเค็ด 

 2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและบริกำรสำธำรณะ  
    แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต   หมู่ท่ี 3 บ้าน
สันนคร จัดซื อวัสดุ
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
โดยใช้แรงงานราษฎร
สมทบ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต   หมู่ท่ี 3 ซอย 
8/2 บ้านสันนคร จัดซื อวัสดุก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตโดยใช้แรงงานราษฎร
สมทบ 

 หมู่ที่ 3 ซอย 
8/2  
บ้านสันนคร 

กองช่าง             

11 โครงการก่อสร้าง
สะพานคอนกรีต เสริม
เหล็ก  หมู่ท่ี 3 บ้านสัน
นคร เชื่อม หมู่ท่ี 7 บ้าน
ใหม่ท่าเรือ  
 

ก่อสร้างสะพานคอนกรีต เสริมเหล็ก  หมู่
ท่ี 3 บ้านสันนคร เชื่อม หมู่ท่ี 7 บ้านใหม่
ท่าเรือ  ต าบลสันมะเค็ด ปริมาณงาน 
ทางรถกว้าง 4.00 เมตร ทางเท้า 2 
ข้างๆ ละ 0.50     เมตร ยาว  12.00 
เมตร รายละเอียดตามแบบ   เทศบาลสัน
มะเค็ดก าหนด 

 
 
 
 
 

หมู่ที่ 3 บ้าน 
สันนคร เชื่อม  
หมู่ที่ 7 บ้าน 
ใหม่ท่าเรือ   
ต าบลสัน 

กองช่าง             

12 โครงการจ้างเหมาถมดิน
ลูกรังคันล าเหมืองป่าตึง 
หมู่ท่ี 9  
บ้านใหม่ใน 

จ้างเหมาถมดินลูกรังคันล าเหมืองป่าตึง 
หมู่ท่ี 9 บ้านใหม่ใน ต าบลสันมะเค็ด 
ปริมาณงาน คันล าเหมืองกว้าง 3.00 
เมตร  สูง  1.50 เมตร  ยาว 55.00 
เมตร ตามแบบเทศบาล 
สันมะเค็ดก าหนด 

 
 
 
 

ล าเหมือง 
ป่าตึง  
หมู่ที่ 9 บ้าน 
ใหม่ใน ต าบล 
สันมะเค็ด 

กองช่าง             

13 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน  า รูปตัวยู   หมู่
ท่ี 2  

ก่อสร้างรางระบายน  า รูปตัวยู   หมู่ท่ี 2  
บ้านกว๋าวโท้ง ขนาดกว้าง 0.60 เมตร 
สูง 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว  

 
 

หมู่ที่ 2  
 บ้านกว๋าวโท้ง 

กองช่าง             

  แบบ ผด.02 
 



 

 

5 
บ้านกว๋าวโท้ง 68.00   เมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีเทศบาลสันมะเค็ดก าหนด 

 
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนด ำเนินงำน ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2561 

เทศบำลต ำบลสันมะเค็ด 
 2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและบริกำรสำธำรณะ  
    แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต   หมู่ท่ี  2  บ้า
นกว๋าวโท้ง จัดซื อวัสดุ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตโดย
ใช้แรงงานราษฎรสมทบ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต   หมู่ท่ี  2   
บ้านกว๋าวโท้ง จัดซื อวัสดุก่อสร้างถนน
คอนกรีตโดยใช้แรงงานราษฎรสมทบ 

 
 

   หมู่ที่  2   
บ้าน 

กว๋าวโท้ง 

กองช่าง             

15 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน  า รูปตัวยู   หมู่ท่ี 
5  บ้านกล้วย   

ก่อสร้างรางส่งน  า รูปตัวยู  หมู่ท่ี 5  บ้าน
กล้วย  ขนาด กว้าง 0.50 เมตร สูง 0.50 
เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 139.00 
เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ านวน 36 
ท่อนรายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
สันมะเค็ด ก าหนด 

 
 

หมู่ที่ 5   
บ้านกล้วย 

กองช่าง             

16 โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีต   หมู่ท่ี 5  บ้าน
กล้วย  จัดซื อวัสดุก่อสร้าง
ลานคอนกรีตโดยใช้
แรงงานราษฎรสมทบ 

จัดซื อวัสดุก่อสร้างลานคอนกรีตโดยใช้
แรงงานราษฎรสมทบ หมู่ท่ี  5  
บ้านกล้วย หน้าร้านค้าหมู่บ้าน ตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลสันมะเค็ดก าหนด 

 
 
 

หมู่ที่  5  
บ้านกล้วย  

หน้า
ร้านค้า

หมู่บ้าน 

กองช่าง             

  แบบ ผด.02 
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17 โครงการ จ้างเหมาถม
ทรายผสมกรวดถนน
การเกษตร หมู่ท่ี  4  
บ้านสันต้นดู่   

ค่าจ้างเหมาถมทรายผสมกรวดถนน
การเกษตร พร้อมปรับเกลี่ยโดยรถไถฟาร์ม  
หมู่ท่ี  4 บ้านสันต้นดู่   

 
 

หมู่ที่  4  
บ้านกล้วย   

กองช่าง             

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนด ำเนินงำน ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2561 

เทศบำลต ำบลสันมะเค็ด 
 2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและบริกำรสำธำรณะ     
 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

18 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต   หมู่ที่ 15  บ้าน
สันตะเคียน  จัดซื อวัสดุ
ก่อสร้างลานคอนกรีตโดยใช้
แรงงานราษฎรสมทบ 

จัดซื อวัสดุก่อสร้างถนน
คอนกรีตโดยใช้แรงงาน
ราษฎรสมทบ หมู่ที่  15 
บ้านสันตะเคียน ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลสันมะเค็ด
ก าหนด 

 
 

หมู่ที่  15 
บ้าน 
สัน

ตะเคียน 

กองช่าง             

19  โครงการ งานก่อสร้างดาด
คอนกรีต  หมู่ที่ 7  
บ้านใหม่ท่าเรือ   

ก่อสร้างดาดคอนกรีต หมู่ที่ 
7 บ้านใหม่ท่าเรือ  ปริมาณ
งาน ดาดคอนกรีต 37.50 
ตารางเมตร ตามแบบ
เทศบาลก าหนด 

 
 

หมู่ที่ 7 
บ้านใหม่ 

ท่าเรือ   

กองช่าง             

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
ซอยสันป่าก่อ หมู่ที่ 4  
บ้านสันต้นดู่   

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยสันป่าก่อ หมู่ที่ 4 
บ้านสันต้นดู่ ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 

 หมู่ที่ 4 
บ้านสัน

ต้นดู่ 

กองช่าง             

  แบบ ผด.02 
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หนา 0.15 เมตร ยาว 
89.00 เมตร หรือมพืี นที่ไม่
น้อยกว่า 356.00 ตาราง
เมตร ไม่มีไหล่ทาง 

 
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2561 
เทศบำลต ำบลสันมะเค็ด 

2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและบริกำรสำธำรณะ     
 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม

.ค 
ก.พ มี.ค เม.

ย 
พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 5 
หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ใน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ซอย 5 หมู่ที่ 9 บ้าน
ใหม่ใน ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 147.00 
เมตร หรือมพื นที่ไม่น้อยกว่า 
441.00 ตารางเมตร ไม่มี
ไหล่ทาง 

 
 
 

ซอย 5  
หมู่ที่ 9  
บ้านใหม่
ใน 

กองช่าง             

22  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย
กลางบ้าน หมู่ที่ 14 บ้าน
กล้วยใหม่ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยกลางบ้าน หมู่ที่ 
14 บ้านกล้วยใหม่ ปริมาณ
งาน ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 

 
 

ซอย
กลางบ้าน 

หมู่ที่  
14 บ้าน

กล้วยใหม่ 

กองช่าง             
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430.00 เมตร หรือมพื นที่
ไม่น้อยกว่า 2,182.00 
ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง 

 
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2561 
เทศบำลต ำบลสันมะเค็ด 

2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและบริกำรสำธำรณะ     
 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

23 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก  ซอย 14 
และซอย 22 
หมู่ที่ 16 บ้าน
กล้วยทรายทอง 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 14 หมู่ที่ 16 บ้านกล้วยทราย
ทอง  ปริมาณงาน    ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
22.00 เมตร หรือมพื นที่ไม่น้อย
กว่า 66.00 ตารางเมตร  
  -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 22 หมู่ที่ 16 บ้านกล้วยทราย
ทอง  ปริมาณงาน    ขนาดกว้าง 
3.50 เมตร  หนา 0.15 เมตร ยาว 
107.00 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อย
กว่า 374.50 ตารางเมตร 

 
 
 
 

ซอย 14 
และ 
ซอย 22  
หมู่ที่ 16 
บ้าน 
กล้วยทราย
ทอง 

กองช่าง             

24  โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 1 หมู่ที่ 17 บ้านทุ่งทองกวาว    
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.50 

 ซอย 1  
หมู่ที่ 17
บ้านทุ่ง

กองช่าง             
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เหล็ก  ซอย 1  
หมู่ที่ 17 บ้าน
ทุ่งทองกวาว   

เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
80.00 เมตร  หรือมีพื นที่ไม่น้อย
กว่า 280.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่
ทาง 

ทองกวาว 

 
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2561 
เทศบำลต ำบลสันมะเค็ด 

2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและบริกำรสำธำรณะ     
 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จำกโครงกำร 

งบประมำ
ณ 

(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

25 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 
1  หมู่ท่ี 18 บ้านสันป่า
สัก 

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 126.00 เมตร  
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 441.00 ตาราง
เมตร ไม่มีไหล่ทาง 

 
 
 
 

ซอย 1   
หมู่ท่ี 18  
บ้านสันป่าสัก 

กองช่าง             

26 โครงการปรับปรุงอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ท่ี
ท าการเทศบาลต าบลสัน
มะเค็ด 

ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ณ ท่ี
ท าการเทศบาลต าบลสันมะเค็ด  โดย-
ปรับปรุงรั วและผนังกั นห้อง /ต่อเติม
หลังคา/ต่อเติมห้องน  าและห้องครัว 
รายละเอียดตามแบบเทศบาลก าหนด 

 
 
 

ณ ท่ีท าการ 
เทศบาล
ต าบล 
สันมะเค็ด 

กองช่าง             

28 โครงการก่อสร้างฝายทด
น  า ขนาดเล็ก หมู่ท่ี 1  
บ้านสันมะเค็ด   

ก่อสร้างฝายทดน  า ขนาดเล็ก หมู่ท่ี 1 
บ้านสันมะเค็ด  รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลก าหนด  

 
 

หมู่ท่ี 1 บ้าน 
สันมะเค็ด 

กองช่าง             

29 โครงการจัดซื อทรายผสม
กรวดถมถนนการเกษตร
ภายในต าบลสัน 

จัดซื อทรายผสมกรวดถมถนนการเกษตร
ภายในต าบลสันมะเค็ด  ปริมาตร ทราย
ผสมกรวด 435.00 ลบ.ม. 

 
 
 
 

ถนน 
การเกษตร 
ภายในต าบล 
สันมะเค็ด   

กองช่าง             
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30 โครงการ จ้างเหมา  
ถมทรายผสมกรวดถนน
การเกษตร หมู่ท่ี  4 บ้าน
กล้วย   
 

จ้างเหมาถมทรายผสมกรวดถนน
การเกษตร พร้อมปรับเกลี่ย 
หมู่ท่ี  4 บ้านสันต้นดู่  ปริมาณทรายผสม
กรวดไม่น้อยกว่า 58.00 ลบ.ม 

 
 
 
 

ถนน 
การเกษตร  
หมู่ท่ี  4  
บ้านสันต้นดู่  

กองช่าง             

 
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2561 
เทศบำลต ำบลสันมะเค็ด 

แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 2561 
เทศบำลต ำบลสันมะเค็ด 

       3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ทรัพยำกรมนุษย์สังคมและกำรเมือง 

      แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  
ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1  โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ
พระบรมราชินีนาถและพระ
บรมศานุวงศ์ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ฯพระบรมราชินีนาถและพระ
บรมศานุวงศ์ตามหนังสือสั่ง
การหรือนโยบายรัฐบาล 

 ทต.สัน
มะเคด็ 

ส านักปลัด             

2  โครงการท้องถิ่นไทย  
รวมใจภักดิ์ รักษ์พื นที่สีเขียว 

เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 
เพิ่มพื นท่ีสีเขียว 

 ทต.สัน
มะเคด็ 

ส านักปลัด             

3  โครงการประชุมประชาคม
การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

จัดการประชุมประชาคมเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 ทต.สัน
มะเคด็ 

ส านักปลัด             
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4 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
บุคลากรและศึกษาดูงาน
ของเทศบาลต าบลสัน
มะเค็ด 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและ
ศึกษาดูงานของเทศบาลต าบล
สันมะเค็ด 

 ทต.สัน
มะเคด็ 

ส านักปลัด             

 
 
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนด ำเนินงำน ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2561 

เทศบำลต ำบลสันมะเค็ด 
       3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ทรัพยำกรมนุษย์สังคมและกำรเมือง 

        แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  
ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่
ด ำเนิน 
กำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

5 โครงการฝึกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
หน้าที่ของสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลสันมะเค็ด 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลสันมะเค็ด 

 ทต.สัน
มะเคด็ 

ส านักปลัด             

6 โครงการวันแม่แห่งชาติ 
ประจ าปี 2561 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวัน
แม่แห่งชาติ ประจ าปี 2561 

 ทต.สัน
มะเคด็ 

ส านักปลัด             

7 โครงการอบรมกฎหมาย
ส าหรับเจ้าหน้าที่และ
ประชาชนต าบลสันมะเค็ด 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมกฎหมายส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีและประชาชนต าบล
สันมะเค็ด 

 ทต.สัน
มะเคด็ 

ส านักปลัด             

8 โครงการอบรมพัฒนา
ประสิทธิภาพตามการปฏิบัติ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมพัฒนาประสิทธิภาพตาม

 ทต.สัน
มะเคด็ 

ส านักปลัด             



 

 

12 

ตามพระราชบัญญัติ ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ 

การปฏิบัตติามพระราชบญัญัติ 
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

9 โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริหรือพระราช
เสาวนีย์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริหรือพระราช
เสาวนีย์ 

 ทต.สัน
มะเคด็ 

ส านักปลัด             

 
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2561 
เทศบำลต ำบลสันมะเค็ด 

       3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ทรัพยำกรมนุษย์สังคมและกำรเมือง 

          แผนงำนบริหำรงำนคลัง  
ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

10  โครงการจดัท าแผนที่ภาษ ี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
จัดท าแผนที่ภาษ ี

 ทต.สัน
มะเคด็ 

กองคลัง             

11  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการจดัซื อจัดจ้าง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่วกับการ
จัดซื อจัดจ้าง 

 ทต.สัน
มะเคด็ 

กองคลัง             

12 โครงการอุดหนุน อบต.ม่วง
ค า 

เพื่อสนับสนุนโครงการการ
ด าเนินงานของศูนย์รวมข้อมลู
ข่าวสารการซื อหรือการจ้าง
ของการบริหารส่วนท้องถิ่น 

 
 
 

ศูนย์รวม
ข้อมูล 

ข่าวสาร
การซื หรือ 

การจ้าง 

กองคลัง             
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนด ำเนินงำน ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2561 

เทศบำลต ำบลสันมะเค็ด 
     3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ทรัพยำกรมนุษย์สังคมและกำรเมือง 
         แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนิน 
กำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการป้องกันภัยทาง
ถนน ประจ าปี 2561 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันภัยทางถนน ประจ าปี 
2561 

 ต าบลสัน
มะเคด็ 

ส านักปลดั
งานป้องกัน 

            

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและเครือข่าย 
ประจ าปี 2561 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
เครือข่าย 

 ต าบลสัน
มะเคด็ 

ส านักปลดั
งานป้องกัน 

            

3 โครงการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับสาธารณภัยใน
สถานศึกษา ประจ าปี 
2561 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสา
ธารณภัยในสถานศึกษา 

 ต าบลสัน
มะเคด็ 

ส านักปลดั
งานป้องกัน 

            

4 โครงการอบรมป้องกันและ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ  ต าบล ส านักปลดั             
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แก้ไขปัญหาหมอกควันและ
ไฟป่า ประจ าปี 2561 

อบรมป้องกันและแกไ้ขปัญหา
หมอกควันและไฟป่า ประจ าปี 
2561 

 สันมะเค็ด งานป้องกัน 

 
 
 
 
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนด ำเนินงำน ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2561 

เทศบำลต ำบลสันมะเค็ด 
       3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ทรัพยำกรมนุษย์สังคมและกำรเมือง 

        แผนงำนกำรศึกษำ 
ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ 
ประจ าปี 2561 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สัมพันธ์ 

 
 

ศูนย์พัฒนเด็ก
เล็ก 
ต าบลสันมะเค็ด 

กองการศึกษา             

2 โครงการจดังานนิทรรศการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ าปี 
2561  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานนิทรรศการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
ต าบลสันมะเค็ด 

กองการศึกษา             

3 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพครู/
ผู้ดูแลเด็ก/บุคลากรทางการ
ศึกษา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพคร/ูผูดู้แลเด็ก/
บุคลากรทางการศึกษา 

 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลสัน
มะเคด็ 

กองการศึกษา             

4 โครงการวันเด็กแห่งชาติ  
ประจ าปี 2561 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวัน
เด็กแห่งชาต ิ

 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลสัน
มะเคด็ 

กองการศึกษา             
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5 โครงการสงเคราะห์นักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผูย้ากไร ้

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
สงเคราะห์นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กผู้ยากไร ้

 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
ต าบลสันมะเค็ด 

กองการศึกษา             

6 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการ
มีส่วนร่วมของชุมชนและ
ผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมการมสี่วนร่วม
ของชุมชนและผู้ปกครองในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลสัน
มะเคด็ 

กองการศึกษา             

 
 
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนด ำเนินงำน ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2561 

เทศบำลต ำบลสันมะเค็ด 
       3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ทรัพยำกรมนุษย์สังคมและกำรเมือง 

      แผนงำนกำรศึกษำ 
ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

7 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

-เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน/ค่าการ
เรียนการสอนส าหรับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลสันมะเคด็ 

 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

          17
52 

 

8 โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต ์
ประจ าปี 2561 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ เดือนเมษายน 

 ต าบลสัน
มะเค็ด 

กอง
การศึกษา 

            

9 โครงการสืบสาน
ประเพณีหล่อเทียน
และแห่เทียนพรรษา
ประจ าปี 2561 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหลอ่
เทียนและแหเ่ทียนพรรษา 

 ต าบลสัน
มะเค็ด 

กอง
การศึกษา 

            

10 ค่าอาหารเสรมิ (นม) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ  - ศูนย์ กอง             



 

 

16 
อาหารเสริม (นม) 
- จ านวนเด็กในศูนยฯ์ 185 คน  
(185 คน X 7.37 บาท X 
 260 วัน ) 
-เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลต าบลสัน
มะเคด็   ชั นอนุบาล-ประถมศึกษาปีท่ี 
6   (จ านวนนักเรียน  500  คน    
(500 คน X 7.37  บาท X  
260 วัน ) 

 
 
 
 

พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ต าบลสัน
มะเคด็ 

- โรงเรียนใน
เขต 

เทศบาล
ต าบลสัน 

มะเคด็ 

การศึกษา 

 
 
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนด ำเนินงำน ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2561 

เทศบำลต ำบลสันมะเค็ด 
       3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ทรัพยำกรมนุษย์สังคมและกำรเมือง 

      แผนงำนกำรศึกษำ 
ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่
ด ำเนิน 
กำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

11 โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรยีนในสังกัด 

-สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา อาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กเล็กและเด็กนักเรียน
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื นท่ีการศึกษา (สพฐ.)   
 

 
 
 
 

โรงเรียนใน
สังกดั 
ส านักงานเขต
พื นที ่
การศึกษา 
(สพฐ.)ใน 
ต าบลสัน
มะเคด็ 

กอง
การศึกษา 
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12 โครงการอุดหนุนโรงเรียน
นครวิทยา โครงการอบรม
ทักษะอาชีพส าหรับนักเรียน 

เพื่ออุดหนุนโรงเรียนนครวิทยา 
โครงการอบรมทักษะอาชีพส าหรบั
นักเรียน 

 โรงเรียนนคร
วิทยา 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนด ำเนินงำน ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2561 

เทศบำลต ำบลสันมะเค็ด 
5.  ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม 

    แผนงำนสำธำรณสุข 
ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการควบคมุ
โรคตดิต่อในพื นท่ี
ต าบลสันมะเค็ด 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ควบคุมโรคติดต่อในพื นที่ต าบลสัน
มะเคด็ 

 
 

ต าบลสัน 
มะเค็ด 

ส านักปลัด 
งานสาธารณสุข 

            

2 โครงการอบรมการ
คัดแยกขยะต าบลสัน
มะเคด็ ประจ าปี 
2561 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมการคดัแยกขยะต าบลสัน
มะเคด็ ประจ าปี 2561 
 

 
 

ต าบลสัน 
มะเค็ด 

ส านักปลัด 
งานสาธารณสุข 

            

3 โครงการตรวจสอบ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ  ต าบลสัน ส านักปลัด             
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และเฝ้าระวังสถาน
ประกอบการอาหาร 
ประจ าปี 2561 

อบรมการคดัแยกขยะต าบลสัน
มะเคด็ ประจ าปี 2561 
 

 มะเค็ด งานสาธารณสุข 

4 โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินและการ
บริหารจดัการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินของ 
เทศบาลต าบลสัน
มะเคด็  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมการคดัแยกขยะต าบลสัน
มะเคด็ ประจ าปี 2561 
 

 
 

ต าบลสัน
มะเค็ด 
 

ส านักปลัด 
งานสาธารณสุข 

            

5 โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 
ประจ าปี 2561 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมการคดัแยกขยะต าบลสัน
มะเคด็ ประจ าปี 2561 
 

 ต าบลสัน
มะเค็ด 
 

ส านักปลัด 
งานสาธารณสุข 

            

 
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2561 
เทศบำลต ำบลสันมะเค็ด 

      แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 
ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการครอบครัว
อบอุ่น ประจ าปี 
2561 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ครอบครัวอบอุ่น ประจ าปี 2561 

 

 

ต าบลสัน
มะเค็ด 

ส านักปลัด 
พช. 

            

2 โครงการส่งเสริม
ศักยภาพสตรีต าบล
สันมะเค็ด ประจ าปี 
2561 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสรมิ
ศักยภาพสตรีต าบลสันมะเค็ด 
ประจ าปี 2561 

 

 

ต าบลสัน
มะเค็ด 

ส านักปลัด 
พช. 
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3 โครงการสันมะเค็ด
ห่วงใยใส่ใจผู้พิการ 
ประจ าปี 2561 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสรมิ
ศักยภาพสตรีต าบลสันมะเค็ด 
ประจ าปี 2561 

 

 

ต าบลสัน
มะเค็ด 

ส านักปลัด 
พช. 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนด ำเนินงำน ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2561 

เทศบำลต ำบลสันมะเค็ด 
      แผนงำนเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการก าจดั
ผักตบชวาภายในต าบล
สันมะเค็ด 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ 
ก าจัดผักตบชวาภายในต าบลสัน
มะเคด็ 

 

 

ทต.สัน
มะเค็ด 

กองช่าง             

2 โครงการอบรม
หลักสตูรผู้ควบคุมการ
ผลิตและผู้บรหิาร

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรม
หลักสตูรผู้ควบคุมการผลิตและ
ผู้บริหารกิจการประปาหมู่บ้าน 

 

 

ทต.สัน
มะเค็ด 

กองช่าง             
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กิจการประปาหมู่บ้าน 
ต าบลสันมะเค็ด 

ต าบลสันมะเค็ด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนด ำเนินงำน ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2561 

เทศบำลต ำบลสันมะเค็ด 
4. ยุทธศำสตร์กำรแก้ไขปัญหำและมุ่งมั่นพัฒนำตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 

      แผนงำนสร้ำงควำมเข้มข็งของชุมชน 
ที ่
1 

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึน้จำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนนิกำร 

หน่วยงำน 
รับผดิชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
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อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
พาน   เพื่อ อุดหนุน
การใช้จ่ายในการ
จัดงานรัฐพิธี ราช
พิธีของอ าเภอพาน 

งานรัฐพิธี 
 
 
 
 
 
 
งานประเพณีและ
วัฒนธรรม 

พิธีเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  (21 ต.ค.
2560) 

 อ าเภอพาน 
 

  อ าเภอพาน 
 

            

พิธีวันปยิมหาราช (23 ต.ค.2560)  อ าเภอพาน อ าเภอพาน             
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั ( 5 ธ.ค.2560) 

 อ าเภอพาน อ าเภอพาน             

พิธีทานหาแม่ฟา้หลวง เนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(18 ก.ค.2561) 

 

 

อ าเภอพาน อ าเภอพาน             

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
(28 ก.ค.2561) 

 

 

อ าเภอพาน อ าเภอพาน             

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(12 ส.ค.2561) 

 

 

อ าเภอพาน อ าเภอพาน             

งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช(ม.ค.-ก.พ. 2561)  อ าเภอพาน อ าเภอพาน             
งานพิธีสรงน  าพระบรมธาตุเจ้าดอยตุง 
(ขึ น 15 ค่ า เดือน 4) 

 อ าเภอพาน อ าเภอพาน             

งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่เมอืง อ าเภอ
พาน (เม.ย. 2561) 

 

 

อ าเภอพาน อ าเภอพาน             

งานประเพณีเทศกาลแห่เทียนพรรษา 
( ก.ค.2561) 

 

 

อ าเภอพาน อ าเภอพาน             

งานของดีอ าเภอพานประจ าปี  อ าเภอพาน อ าเภอพาน             
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนด ำเนินงำน ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2561 

เทศบำลต ำบลสันมะเค็ด 
4. ยุทธศำสตร์กำรแก้ไขปัญหำและมุ่งมั่นพัฒนำตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 
   แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
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ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

2 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-19 
ต าบลสันมะเค็ด 
โครงการเพิม่ศักยภาพ 
คณะกรรมการหมู่บา้น
ด้านการจดัท าแผน
ชุมชน   

เพื่ออุดหนุนโครงการเพิ่มศักยภาพ 
คณะกรรมการหมู่บา้นด้านการจัดท า
แผนชุมชน   

 หมู่ที่ 1-19 
ต าบลสัน
มะเคด็ 

กองการศึกษา             

3 อุดหนุนโครงการของ
กลุ่มพัฒนาสตรีต าบลสัน
มะเคด็  

อุดหนุนการใช้จ่ายการอบรมตาม
โครงการของกลุ่มพัฒนาสตรีต าบลสัน
มะเคด็ จ านวน 19 หมู่บ้าน หมู่บ้าน
ละ 23,000 บาท   

 หมู่ที่ 1-19 
ต าบลสัน
มะเคด็ 

กองการศึกษา             

4 อุดหนุนสถานี
ต ารวจภูธรแม่อ้อ
โครงการสนับสนุนชุมชน
เข็มแข็งต่อต้านยาเสพ
ติด ประจ าปี 2561 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนชุมชนเข็มแข็งต่อต้านยาเสพ
ติด ประจ าปี 2561 สถานีต ารวจภูธร
แม่อ้อ 

 
 
 

ต าบลสัน
มะเคด็ 

สถานี
ต ารวจภูธรแม่

อ้อ 

            

 

 

 

 
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2561 
เทศบำลต ำบลสันมะเค็ด 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ทรัพยำกรมนุษย์สังคมและกำรเมือง 

    แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
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ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำ 

ร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 อุดหนุนกลุ่มเครือข่ายต าบลสัน
มะเคด็ โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนและเยาวชน 

เพ่ืออุดหนุนกลุ่มเครือข่าย
ต าบลสันมะเค็ด โครงการ
แข่งขันกีฬานักเรียนและ
เยาวชน 

 

 

 

โรงเรียน
กลุ่ม
เครือข่าย
ต าบลสัน
มะเค็ด 

กอง
การศึกษา 

            

2 อุดหนุนโรงเรียนบ้านกล้วย 
โครงการไตลื อศึกษา 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการไต
ลื อศึกษา 

 

 

โรงเรียน
บ้านกล้วย 

กอง
การศึกษา
โรงเรียน

บ้านกล้วย 

            

3 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านกล้วย
ทรายงามโครงการแข่งขันกีฬา
เชื่อมความสมัพันธ์ต้านยาเสพ
ตดิระหว่างหมู่บ้าน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
แข่งขันกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์ต้านยาเสพติด
ระหว่างหมู่บ้าน 

 

 

 

หมู่ที่ 12 
บ้านกล้วย
ทรายงาม 

กอง
การศึกษา 

            

4 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านกล้วย
ทรายงาม 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการจัด
งานประเพณีพระธาตุผากัปป์
และสนับสนุนการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการหมู่บ้าน
ตามกฎหมาย 

 

 

 

หมู่ที่ 12 
บ้านกล้วย
ทรายงาม 

กอง
การศึกษา 

            

 
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2561 
เทศบำลต ำบลสันมะเค็ด 

      แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
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ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

5 โครงการอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่
ที่ 1-19     

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
สืบสานประเพณีลอย
กระทง  ทั ง 19  หมู่บ้าน  

 หมู่ที่  
1-19   
ต าบลสัน
มะเค็ด 

กองการศึกษา             

6 โครงการอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่
ที่ 8 บ้านป่าแดงงาม  
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
จัดงานประเพณีพระบาท
ตากผ้าของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านป่า
แดงงามและสนับสนุน 
 การด าเนินงานของ
คณะกรรมการหมู่บ้านตาม
กฎหมาย 

 

 

 

 

 

หมู่ที่ 8 บ้าน
ป่าแดงงาม 

กองการศึกษา             

7 โครงการอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่
ที่ 14 บ้านกล้วยใหม่  
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการ
จัดงานประเพณีพระธาตุ
เขาแก้วและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
คณะกรรมการหมู่บ้านตาม
กฎหมาย 

 

 

 

 

หมู่ที่ 14 
บ้านกล้วย
ใหม่  

กองการศึกษา             

 
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนด ำเนินงำน ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2561 

เทศบำลต ำบลสันมะเค็ด 
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   แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.

ย 
พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

8 โครงการอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 
 บ้านห้วยเครือบ้า
  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการ
จัดงานประเพณีบวงสรวง
ขอฝนขุนน  าห้วยเมี่ยงและ
สนับสนุนการด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการหมู่บ้าน
ตามกฎหมาย 

 

 

หมู่ที่ 6 บ้าน
ห้วยเครือบ้า
  
 

กองการศึกษา             

9 โครงการอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 11 บ้านผาลาด
  
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการ
จัดงานประเพณีสรงน  า
พระธาตุผาเต่าค าและ
สนับสนุน 
การด าเนินงานของ
คณะกรรมการหมู่บ้านตาม
กฎหมาย 

 

 

 

 

หมู่ที่ 11 
บ้านผาลาด
  
 

กองการศึกษา             

10 โครงการอุดหนุน
คณะกรรมการวัดกล้วย
ทรายงาม   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม 
และสนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
คณะกรรมการวัดตาม
กฎหมาย 

 

 

 

 

วัดกล้วย
ทรายงาม 

กองการศึกษา             
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพฒันำท้องถิ่น 

 แผนด ำเนินงำน ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2561 
เทศบำลต ำบลสันมะเค็ด 

1.ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เผยแพร่/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1.1แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของ
ครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
งำนรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.

ย 
พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1    จัดซื อกล้องถ่ายรูป จัดซื อกล้องถ่ายรูป  
จ านวน 1 ตัว 

 ทต.สันมะเค็ด ส านักปลัด             

2 จัดซื อเครื่อง
มัลติมีเดีย 
โปรเจกเตอร์ 

จัดซื อเครื่องมลัตมิีเดยี 
โปรเจกเตอร์  
จ านวน 1 เครื่อง 

 ทต.สันมะเค็ด ส านักปลัด             

3     จัดซื อเครื่องพิมพ์ จัดซื อเครื่องพิมพ ์จ านวน 
 2 เครื่อง 

 ทต.สันมะเค็ด ส านักปลัด             

4  จัดซื อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

 ทต.สันมะเค็ด ส านักปลัด             

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  แบบ ผด.02/1 
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพฒันำท้องถิ่น 

 แผนด ำเนินงำน ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2561 
เทศบำลต ำบลสันมะเค็ด 

1.ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/ 
1.2แผนงำนบริหำรงำนคลัง 

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของ
ครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
งำนรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.

ย 
พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 จัดซื อเคาน์เตอร์
บริการ 

เพื่อจัดซื อเคานเ์ตอร์
บริการ จ านวน 1 ชุด 

 ทต.สันมะเค็ด กองคลัง             

2 จัดซื อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ชนิด ท่ี 2 จ านวน 1 
เครื่อง 

 ทต.สันมะเค็ด กองคลัง             

3 เครื่องพิมพ์ชนิด  
Dot Matrix Printer 
แบบแคร่ยาว 

จัดซื อเครื่องพิมพ์ชนิด  
Dot Matrix Printer แบบ
แคร่ยาว จ านวน 1 เครื่อง 

 ทต.สันมะเค็ด กองคลัง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แบบ ผด.02/1 
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพฒันำท้องถิ่น 

 แผนด ำเนินงำน ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2561 
เทศบำลต ำบลสันมะเค็ด 

1.ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรเกษตร/ครุภัณฑ์ส ำรวจ/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1.3แผนงำนบริหำรงำนช่ำง 

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของ
ครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
งำนรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.

ย 
พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 จัดซื อเครื่องสูบน  า 
ซับเมอรส์ 

เครื่องสูบน  าซับเมอรส์  
จ านวน 2 เครื่อง ขนาด 2 
แรง 2 เฟส 1 เครื่อง 
ขนาด 2 แรง 3 เฟส 1 
เครื่อง 

 

 

 

ทต.สัน
มะเค็ด 

กองช่าง             

2 จัดซื อครภุัณฑส์ ารวจ 
ล้อวัดระยะทาง 

จัดซื อครภุัณฑส์ ารวจ ล้อ
วัดระยะทาง 1 
เครื่อง 

 ทต.สัน
มะเค็ด 

กองช่าง             

3 เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก 
(Injet Printer) ส าหรับ
กระดาษ ขนาด A 3 

จัดซื อเครื่องพิมพ์ชนิดฉดี
หมึก (Injet Printer) 
ส าหรับกระดาษ ขนาด A 
3 

 

 

ทต.สัน
มะเค็ด 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 

  แบบ ผด.02/1 
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพฒันำท้องถิ่น 

 แผนด ำเนินงำน ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2561 
เทศบำลต ำบลสันมะเค็ด 

1.ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1.4 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของ
ครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
งำนรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.

ย 
พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 จัดซื อครภุัณฑเ์ครื่อง
ดับเพลิง 

-หัวฉีดน  าดับเพลิง 1 หัว 
-ท่อดูดน  าดับเพลิง 1 
เครื่อง 
-สายส่งน  าดบัเพลิง 1 เส้น 

 
 

ทต. 
สันมะเค็ด 

ส านักปลดั/งาน
ป้องกัน 

            

2 จัดซื อเครื่องพิมพ์ จัดซื อเครื่องพิมพ์ 1 
เครื่อง 

 
 

ทต. 
สันมะเค็ด 

ส านักปลดั/งาน
ป้องกัน 

            

3 จัดซื อเครื่อง
คอมพิวเตอร ์

จัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ชนิด ท่ี 2 จ านวน 1 
เครื่อง 

 
 

ทต. 
สันมะเค็ด 

ส านักปลดังาน/
ป้องกัน 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

  แบบ ผด.02/1 
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพฒันำท้องถิ่น 

 แผนด ำเนินงำน ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2561 
เทศบำลต ำบลสันมะเค็ด 

1.ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   1.5แผนงำนกำรศึกษำ 

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของ
ครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
งำนรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.

ย 
พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 จัดซื อเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั งถังหมึกพิมพ ์
(Ink Tank Printer) 
จ านวน 1 เครื่อง 
 

 
 

ทต.สันมะเค็ด 
กองการศึกษา 

กองการศึกษา             

2 จัดซื อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1 จ านวน 1 
เครื่อง 

 
 

ทต.สันมะเค็ด 
กองการศึกษา 

กองการศึกษา             

 

  แบบ ผด.02/1 

 



ส่วนที ่ 3   
กำรติดตำมและประเมินผลกำรน ำแผนด ำเนินงำนไปสู่กำรปฏิบัติ 

กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเป็นหนำ้ท่ีท่ีส ำคญัในกำรด ำเนินงำนพฒันำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรจดัท ำแผนพฒันำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ.2548  หมวด  6  ขอ้  28  
ไดก้  ำหนดองคป์ระกอบคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำทอ้งถ่ิน  เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรจดัท ำแผนพฒันำ
ของเทศบำลต ำบลสันมะเคด็เป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อยถูกตอ้ง  และมีประสิทธิภำพ  มีคณะกรรมกำรประกอบจำกหลำย
ฝ่ำยรวมกนั  ทั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ประชำชน  หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง  ผูแ้ทนฝ่ำยบริหำร  รวมทั้งผูท้รงคุณวฒิุ  ท่ี
สภำทอ้งถ่ินคดัเลือก  ซ่ึงกำรท่ีคณะกรรมกำรมำจำกหน่วยงำนหลำยฝ่ำยน้ีจะท ำใหก้ำรติดตำมและประเมินผลเป็นไปอยำ่งมี
ประสิทธิภำพ  และผลของกำรประเมินสำมำรถวดัผลของกำรบรรลุและวดัควำมส ำเร็จของโครงกำรเพื่อน ำไปใชใ้นกำร
แกไ้ขหรือปรับปรุงกำรปฏิบติังำนของโครงกำรไดอ้ยำ่งแทจ้ริง 
วตัถุประสงค์ 

เพื่อใหท้รำบแนวทำงและกลไกในกำรติดตำมและกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบติักำร  อนัเป็น
ประโยชน์ต่อกำรจดัท ำแผนด ำเนินงำนในปีต่อไปและเป็นกำรสร้ำงแนวทำงกำรมีส่วนร่วมแบบบูรณำกำรจำกทุกภำคส่วน
ในทอ้งถ่ิน 

1.  กำรติดตำมและประเมินผล 

โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำทอ้งถ่ิน  โดยมีหนำ้ท่ีตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่
ดว้ยกำรจดัท ำแผนพฒันำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ขอ้   29  ดงัน้ี 

1.  ก ำหนดแนวทำง  วธีิกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำ 
2.  ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำ 
3.  รำยงำนผลและแสดงควำมคิดเห็นจำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำต่อสภำทอ้งถ่ิน    ผูบ้ริหำร
ทอ้งถ่ิน  คณะกรรมกำรพฒันำทอ้งถ่ินและประกำศผลแผนพฒันำต่อสภำทอ้งถ่ินใหป้ระชำชนในทอ้งถ่ิน
ทรำบโดยทัว่กนั  อยำ่งนอ้ยปีละ  1  คร้ัง  ภำยในเดือนธนัวำคมของทุกปี ทั้งน้ีใหติ้ดประกำศโดยเปิดเผยไม่
นอ้ยกวำ่  30  วนั   

4.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนเพื่อช่วยปฏิบติังำนจำมเห็นสมควร 
กำรตรวจสอบโดยอ ำเภอ 

โดยมีหนำ้ท่ีก ำกบัดูแลให้เทศบำลต ำบลใชแ้ผนพฒันำของเทศบำลเป็นแนวทำงจดัท ำเทศบญัญติังบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี 

โดยตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของเทศบำลในอ ำนำจกำรก ำกบัดูแลของนำยอ ำเภอพำน(ผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดั)
ตำมพระรำชบญัญติัเทศบำล  พ.ศ  2496  มำตรำ  71  ให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
กำรตรวจสอบและติดตำมโดยประชำคม 

1.    เทศบำลต ำบลแต่งตั้งผูแ้ทนประชำชนหรือผูแ้ทนประชำคมขอ้เสนอของประชำชน  โดยเลือกผูท่ี้มีควำมรู้
หรือมีประสบกำรณ์เก่ียวกบักำรจดัซ้ือจดัจำ้งเขำ้ร่วมเป็นคณะกรรมกำรในคณะกรรมกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง  โดย



 

 

2 

วธีิสอบรำคำ  ประกวดรำคำ  และวธีิพิเศษ  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  วำ่ดว้ยกำรพสัดุขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  2548  ขอ้  29  วรรคสอง  โดยแต่งตั้งผูแ้ทนชุมชนหรือประชำคมในเขตพื้นท่ี
ด ำเนินกำรเขำ้ร่วมเป็นคณะกรรมกำรดว้ยอยำ่งนอ้ย  2  คน 

2.   ผูแ้ทนชุมชนหรือผูแ้ทนประชำคมรวมทั้งประชำชนทัว่ไปสำมำรถตรวจสอบและด ำเนินงำนของเทศบำล
ต ำบลใหเ้ป็นไปดว้ยควำมถูกตอ้ง 

3.    เม่ือส้ินปีงบประมำณให้คณะผูบ้ริหำรประชุมช้ีแจงผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีต่อประชำคมต ำบลเพื่อให้
ประชำชนไดแ้สดงควำมเห็นรวมทั้งใหข้อ้เสนอแนะต่อผลกำรด ำเนินงำน 
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    ประกำศเทศบำลต ำบลสันมะเค็ด 
เรื่อง   ใช้แผนด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลสันมะเค็ด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

 ……………………………………… 
 

ด้วยเทศบาลต าบลสันมะเค็ด ได้ด าเนินการจัดท าแผนด าเนินงานของเทศบาลต าบลสันมะเค็ด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลสันมะเค็ดเรียบร้อยแล้ว ในการประชุม เมื่อวันที่ 10  ตุลาคม  2560 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 5 ข้อ 26 (2) เทศบาลต าบลสันมะเค็ด 
จึงประกาศใช้แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของเทศบาล
ต าบลสันมะเค็ด ต่อไป  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ   วันที่   27   เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2560 
 
 
             
                     อ่ินค า  กรงจักร์ 

( นายอิ่นค า     กรงจักร์) 
       นายกเทศมนตรีต าบลสันมะเค็ด 

 
 
 
 

 

 


