


แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน 
ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด รับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 11 16.67 3,737,220 21.05 กองช่าง

รวม 11 16.67 3,737,220 21.05
2.ยุทธศาสตรด์้านการอนุรกัษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
2.1 แผนงานการเกษตร 2 3.03 15,000 0.20 ส านักปลัด
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2 3.03 55,000 0.28 ส านักปลัด

รวม 4 6.06 70,000 0.39
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชมุชน  
3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1  20,000 -  
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 9.09 180,000 1.01 ส านักปลัด
3.3 แผนงานการศึกษา 4 6.06 1,251,360 7.05 ส านักปลัด
3.4 แผนงานสาธารณสุข 5 3.03 255,000 0.73 ส านักปลัด
3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 7.58 130,000 0.70 ส านักปลัด
3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 9.09 125,000 0.70 ส านักปลัด
3.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 6 9.09 100,000 0.56 ส านักปลัด
3.8 แผนงานงบกลาง 4 6.06 12,190,800 68.68 ส านักปลัด

รวม 32 48.48 14,232,160 74.16  

บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ



1

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ
ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ      
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 3.03 55,000 0.31 ส านักปลัด
4.2 แผนการเกษตร 2 3.03 30,000 0.17 ส านักปลัด
4.3 แผนงานเคหะและชุมชน - - - -

รวม 4 6.06 85,000 0.48
5.ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร      
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 9 13.64 520,000 2.93 ส านักปลัด

รวม 9 13.64 520,000 2.93

รวมทัง้สิ้น 66 100.00 17,750,320 100.00
 

 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ



                                                                                                                                                                                                                                                     

      1. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

            แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

กจิกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 กอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างรางระบายน้ ารูป 306,000 บ้านวงัพร้าว กองช่าง

บ้านวงัพร้าว หมู่ที่ 3 ตัวย ูกวา้ง0.40 เมตร ลึก เฉล่ีย0.50เมตร หมู่ที่ 3

 หนา 0.15 ยาวรวม 100.00 เมตร

  พร้อมปูายโครงการ   

2 กอ่สร้างท่อระบายน้ าคอนกรีต เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างรางรินคอนกรีต 495,000 สายวงัต้นตุ้ม กองช่าง

 เสริมเหล็ก สายวงัต้นตุ้ม หมู่ที่ 12 เสริมเหล็ก กวา้ง 0.80 เมตร ลึก 0.60 หมู่ที่ 12

  เมตร หนา 0.10 เมตร ยาวรวม 300.00  บ้านทุ่งรวงทอง  

เมตร  พร้อมปูายโครงการ

3 วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดท่อระบายน้ าคอนกรีตเส้นผ่าศูนย์ 312,000 สายบ้านนาย กองช่าง

 พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 กลาง 0.40 เมตร บ่อพัก 9 จดุ ยาวรวม  สมเกยีรติ วงัใน   

130.00 เมตร พร้อมปูายโครงการ ถึง บ้าน

    นายสูนย ์บุญมา  

 หมู่ที่ 6

 

 

พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02

 

พ.ศ. 2564

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถื่น กจิกรรมและงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



       1. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

            แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

กจิกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดท่อระบายน้ าคอนกรีตเส้นผ่าศูนย์ 495,000 สายบ้านนายทอง กองช่าง

พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 กลาง 0.30 - 0.40 เมตร บ่อพัก 13 จดุ  สายใจ ถึงบ้าน

 ยาวรวม 205.00 เมตร  นางไร ด่านอินถา

พร้อมปูายโครงการ

     

5 วางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก ขนาดท่อระบายน้ าคอนกรีตเส้นผ่าศูนย์ 425,000 สายบ้าน กองช่าง

 หมู่ที่ 11 กลาง 0.30 - 0.40 เมตร บ่อพัก 11 จดุ นายธเนศ 

ยาวรวม 177.00 เมตร ธรรมเจริญรัตน์

 พร้อมปูายโครงการ  

6 วางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก ขนาดท่อระบายน้ าคอนกรีตเส้นผ่าศูนย-์ 528,000 สายบ้าน

หมู่ที่ 5 กลาง 0.40 เมตร บ่อพัก 14 จดุ ยาวรวม นายสะอาด รังใจ

 220.00 เมตร  พร้อมปูายโครงการ ถึงส่ีแยกบ้าน

นายรัฐศาสตร์

แก่นจันทร์

7 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเถิน วางท่อเมน (ระบบจา่ยน้ าการประปาส่วน 362,220 หมู่ที่ 4 กองช่าง

ภูมิภาค) ตามหนังสือที่ มท.55110/1357 บ้านแพะ

 ลว. 10 ก.ค. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ

บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ



       1. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

            แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

กจิกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 กอ่สร้างถนน คสล. ถนนคอนกรีตเสริม ขนาดกวา้ง 2.50-3.00 เมตร ยาว 100.00 126,000 สายบ้าน กองช่าง

เหล็ก  หมู่ที่ 4 บ้านแพะ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย  นายประมวล

 กวา่ 275.00 เมตร พร้อมปูายโครงการ  จะมัง หมู่ที่ 4

บ้านแพะ

     

9 กอ่สร้าง ถนน คสล. (สายท้ายทุ่ง)  ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 276,000 สายท้ายทุ่ง กองช่าง

บ้านสบปราบ หมู่ที่ 2 ยาว 200.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ หมู่ที่ 2

  600.00 ตารางเมตร พร้อมปูายโครงการ  บ้านสบปราบ  

10 กอ่สร้าง ถนน คสล. สายดงมะเฟือง  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 200,000 สายดงมะเฟือง

(ต่อจากสายเดิม) หมู่ที่ 10 ยาว 100.00 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ (ต่อจากสายเดิม)

 400.00 ตารางเมตร พร้อมปูายโครงการ หมูท่ี่ 10

11 เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 15  ขนาดกวา้ง 3.00 - 4.00 เมตร   ยาว 212,000 สายข้าง

203.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี ด่านตรวจยา

 พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 797.00 ตารางเมตร เสพติด 

พร้อมปูายโครงการ สภ.สบปราบ

หมู่ที่ 15

รวม 11  3,737,220

บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ



       2. ยทุธศาสตร์ การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

           แผนงานการเกษตร

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

กจิกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจาก เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการฯเป็นค่า 10,000 ในเขตพื้นที่ ส านักปลัด

พระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ อาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าวทิยากร ค่าวสัดุ  อบต.สบปราบ  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อุปกรณ์ค่าจดัท าปูายและค่าใช้จา่ยอื่นๆ

สยามบรมราชกมุารี ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง

2 ประชาอาสาปลูกปุา เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครง 5,000 ในเขตพื้นที่

การประชา อาสาปลูกปุา จดัซ้ือพันธุ์ไม้ อบต.สบปราบ ส านักปลัด

ต้นไม้ ค่าใช้จา่ย ในการปรับเกล่ียพื้นที่

  ปละค่าใช้จา่ยอื่นๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง    

    

  

  

  

รวม 2 15,000

บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ

พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564



       2. ยทุธศาสตร์ การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

           แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

กจิกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โรงเรียนปลอดขยะ เพื่อใช้ในการด าเนินการตามโครงการ 30,000 โรงเรียน ส านักปลัด

โรงเรียนปลอดขยะ  (Zero Waste  ชุมชนบ้านทุ่ง

  School)  ของโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง  

2 ส่งเสริมการคัดแยกขยะโดยชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการส่งเสริมการ 25,000 ในเขตพื้นที่ ส านักปลัด

 คัดแยกขยะโดยชุมชนเช่นค่าวทิยกรค่า อบต.สบปราบ

อาหารและเคร่ืองด่ืมค่าวสัดุอุปกรณ์ค่า

จดัท าปูายและค่าใช้จา่ยอื่นๆ

      

    

  

  

  

รวม 2  55,000

บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ



       3. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

  แผนงานบริหารทั่วไป

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 เสริมสร้างความรู้ประชาธปิไตยในการ เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครง 20,000 อบต.สบปราบ ส านักปลัด

เลือกต้ัง การเสริมสร้างความรู้ประชาธปิไตยในการ   

เลือกต้ัง เป็นค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่า  

 วทิยากร ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าจดัท าปูาย    

และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ทีจ าเป็นและเกี่ยวข้อง

รวม 1 20000

บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



       3. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 อบรมการปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ เพื่อใช้จา่ยในการด าเนินโครงการอบรม 25,000 อบต.สบปราบ ส านักปลัด

(อสป.) การปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ เพื่อ   

สร้างจติส านึก  และทัศนคติที่ดีงาม  

 เป็นค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าวทิยากร    

ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าจดัท าปูาย ฯลฯ

2 ความปลอดภัยทางถนน จดัโครงการความปลอดภัยทางถนน 15,000 บริเวณตรง ส านักปลัด

 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์  ข้ามทางเข้า

 และช่วงวนัหยดุอื่น อบต.สบปราบ

  หมู่ที่ 4  

  

  

3 ปูองกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินการ 35,000 อบต.สบปราบ ส านักปลัด

โครงการปูองกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพ-

ติด 

องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ

บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



       3. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 ปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัยภายใน เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการปูองกนัและ 50,000 อบต.สบปราบ ส านักปลัด

ต าบลสบปราบ บรรเทาสาธารณภัยเป็นค่าจัดซ้ือกระสอบ

ทราย ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร เป็นค่า

 อาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าจดัท าปูาย และ   

ค่าตอบแทนวทิยากร    

5 ซักซ้อมแผนปูองกนัและบรรเทา เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัท าโครงการ 35,000 อบต.สบปราบ ส านักปลัด

สาธารณภัย ซ้อมแผนปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย

เป็นค่าอาหารเคร่ืองดืม ค่าวทิยากร วสัดุ

อุปกร ค่าปูาย ฯลฯ

6 แกไ้ขปัญหามลพิษหมอกควนัไฟปุา เพื่เป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ 20,000 อบต.สบปราบ ส านักปลัด

แกไ้ขปัญหามลพิษหมอกควนัไฟปุา เป็น

ค่าวสัดุ อุปกรณ์ ค่าวทิยากร ค่าจดัท าปูาย

ค่าจดัท าเอกสารแผ่นพับรณรงค์ และ

 ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง

 

รวม 6 180,000

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ

พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ

พ.ศ. 2563



       3. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

    แผนงานการศึกษา

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 การบริหารจดัการของศูนยพ์ัฒนา จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวนัให้แก่ 511,360 ศูนย์เด็กเล็ก ส านักปลัด

เด็กเล็ก เด็กนักเรียนในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง บ้านทุ่งพัฒนา

พัฒนาและ บ้านวฒันา อัตราคนละ และบ้าน

   20 บาท จ านวน 245 วนั  วฒันา  

ค่าจดัการเรียนการสอนของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 ศูนย์

อัตราคนละ 1,700 บาท

ค่าหนังสือเรียนของเด็กนักเรียน

อาย ุ3-5 ปี จ านวน 2 ศูนย ์อัตรา  

คนละ  200  บาท

ค่าอุปกรณ์การเรียนของเด็กนักเรียน

อาย ุ3-5 ปี จ านวน 2 ศูนย ์อัตรา

คนละ  200  บาท

ค่าเครื่องแบบนักเรียนของเด็กนักเรียน

อาย ุ3-5 ปี จ านวน 2 ศูนย ์อัตรา

คนละ  300  บาท

ค่าจดักจิกรรมพัฒนาผู้เรียนของเด็ก

นักเรียน อาย ุ3-5 ปี จ านวน 2 ศูนยฯ์  

อัตราคนละ 430 บาท

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ



       3. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

  แผนงานการศึกษา

 

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 อุดหนุนอาหารกลางวนัส าหรับเด็ก เพื่อจา่ยเป็นเงินอุดหนุนส าหรับอาหาร 650,000 โรงเรียน ส านักปลัด

นักเรียน กลางวนัให้กบัโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ชุมชนบ้านทุ่ง

3 จดังานวนัเด็กแห่งชาติ จดักจิกรรมงานวนัเด็กแห่งชาติ โดยจา่ย 40,000 อบต. ส านักปลัด

 เป็นค่าของขวญั ของรางวลั ในการแสดง สบปราบ/

ค่าจดัสถานที่ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม โรงเรียนชุมชน

ค่าวสัดุ อุปกรณ์ ค่าจดัท าปูาย ฯลฯ บ้านทุ่ง

4 แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาวสัิยทัศน์ อุดหนุนงบประมาณให้แกโ่รงเรียนชุมชน 50,000.- ร.ร.ชุมชน กองคลัง

บ้านทุ่ง เพื่อน าเด็กนักเรียนไปศึกษา บ้านทุ่ง ส านักปลัด

 แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาวสัิยทัศน์  ตาม  

 หนังสือที่     ศธ.04132.0802/121    

 ลงวนัที่ 26 มิ.ย.2563    

รวม 4 1,251,360

บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



 

       3. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

  แผนงานด้านสาธารณสุข

 

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ต าบลควบคุมโรคเข้มแข็ง ค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการต าบล 20,000 จ านวน ส านักปลัด

ควบคุมโรคเข้มแข็ง เป็นค่าวทิยากร 8 หมู่บ้าน  

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุ  และ ในเขตพื้นที่

 อุปกรณ์ ค่าจดัท าปูาย ฯลฯ  รับผิดชอบ  

2 พัฒนาศักยภาพ อสม. ประจ าปี ค่าใช้จา่ยการพัฒนาศักยภาพ อสม. 30,000 ห้องประชุม ส านักปลัด

ค่าวทิยากร  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม อบต.สบปราบ  

  ค่าวสัดุ  อุปกรณ์  ค่าจดัท าปูาย  ฯลฯ    

 

3 สัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัย จดัซ้ือวคัซีนและอุปกรณ์ในการฉดี 15,000 จ านวน ส านักปลัด

จากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อปูองกนัโรคพิษสุนัขบ้า ค่าจดัท าปูาย  8 หมู่บ้าน  

 ประชาสัมพันธ ์ฯลฯ ในเขตพื้นที่  

  รับผิดชอบ

     

4 ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จดัซ้ือน้ ายาเคมีภัณฑ์ก าจดัยงุลาย วคัซีน 30,000 จ านวน ส านักปลัด

  ปูองกนัโรคพิษสุนัขบ้า ทรายอะเบท  8 หมู่บ้าน  

 น้ ายาดับเพลิง  เคมีภัณฑ์ ฯลฯ ในเขตพื้นที่  

รับผิดชอบ

บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



 

       3. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

  แผนงานสาธารณสุข

 

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 พระราชด าริด้านสาธารณสุข อุดหนุนงบประมาณให้แกค่ณะกรรมการ 160,000 จ านวน ส านักปลัด

 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000 บาท 8 หมู่บ้าน  

 จ านวน 8 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่

   รับผิดชอบ  

รวม 5 255,000

บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563



       3. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

   แผนงานสังคมสงเคราะห์

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

  (ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 สนับสนุนกิ่งกาชาดอ าเภอสบปราบ สนับสนุนงบประมาณกิ่งกาชาด 15,000 กิ่งกาชาด กองคลัง

อ าเภอสบปราบ ตามหนังสือ ที่ กอ.ลป. อ าเภอสบปราบ

 09.07/2563 ลงวนัที่ 20 มกราคม 2563

2 ส ารองจา่ย ค่าใช้จา่ยในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ 100,000 8 หมู่บ้าน ส านักปลัด

ได้ล่วงหน้า ในกรณีจ าเป็นหรือเพียงพอ ในพืน้ที่

ต่อการเผชิญเหตุสาธารณภ้ยตลอดปี และ อบต.สบปราบ

น าไปใช้จา่ยกรณีฉกุเฉนิที่มีสาธารณภัย

เกดิขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชน หรือกรณีการปูองกนัและ

ยบัยั้งกอ่นการเกดิสาธารณภัยหรือคาดวา่

จะเกดิสาธารณภัย 

รวม 2 130,000

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ

บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ



       3. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 รณรงค์ให้ความรู้เพื่อปูองกนัการทุจริต เพื่อปูองกนัการทุจริต เป็นค่าอาหาร และ  15,000.- อบต.สบปราบ ส านักปลัด

เคร่ืองด่ืม ค่าวทิยากร ค่าวสัดุอุปกรณ์   

ค่าจดัท าปูายโครงการและปูายประชา  

สัมพันธ ์รณรงค์ปูองกนัการทุจริตมิชอบ  

ในภาครัฐ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่จ าเป็น

และเกี่ยวข้อง

2 ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภัยพิบัติ เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครง 50,000 อบต.สบปราบ ส านักปลัด

การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภัย

พิบัติ เป็นค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร

ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมค่าจดัท าปูาย

ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าประกาศนียบัตร

และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง

3 จดัต้ังศูนยพ์ัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวติ เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ 35,000 อบต.สบปราบ ส านักปลัด

ผู้สูงอายแุละคนพิการ จดัต้ังศูนยฟ์ื้นฟูคุณภาพชีวติผู้สูงอายแุละ

คนพิการ การจดักจิกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

 เป็นค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าวทิยากร

ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าจดัท าปูายศูนยฯ์ลฯ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ



       3. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 พัฒนาศูนยเ์ยาวชนต าบลสบปราบ เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ  10,000.- อบต.สบปราบ ส านักปลัด

พัฒนาศูนยเ์ยาวชนต าบลสบปราบ จดั   

กจิกรรมพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนของ  

อบต.สบปราบ เป็นค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม  

ค่าวทิยากร ค่าวสัดุอุปกรณ์ค่าจดัท าปูาย

และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง

5 อบรมเพืมประสิทธภิาพขององค์กร การจดักจิกรรมด้านการพัฒนาสตรีและ 15,000 อบต.สบปราบ ส านักปลัด

ครอบครัว เป็นค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม

ค่าวทิยากร ค่าวสัดุ อุปกรณ์ ค่าจดัท าปูาย

และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง

รวม 5 125,000

องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



       3. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

   แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ส่งเสริมการจดัการแข่งขันกฬีา หรือเข้า ค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการส่งเสริม 20,000 อ าเภอ ส านักปลัด

ร่วมการแข่งขันกฬีา ระดับต าบล/ การจัดการแข่งขันกีฬา เป็นค่าชุดกีฬา สบปราบ กองคลัง

อ าเภอ/จงัหวดั/ภาค/นักเรียน ค่าวสัดุ อุปกรณ์ ค่าพาหนะเดินทางค่า   

เบี้ยเล้ียงค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน และค่าใช้

 จา่ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง    

2 การรับรองและพิธกีาร ค่าใช้จา่ยในพิธทีางศาสนาและรัฐพิธี 5,000 อ าเภอสบปราบ ส านักปลัด

ในการจดังานหรือร่วมงานพิธทีางศาสนา

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบระดับอ าเภอ และ

พิธกีารเนื่องในวนัส าคัญต่างๆ 

3 จดังานประเพณีบ่อโข้ง เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยจดังานประเพณี 10,000 ในพื้นที่ ส านักปลัด

บ่อโข้ง เป็นค่าจดัสถานที่ ค่าอาหาร และ อบต.สบปราบ

เคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าจดัท าปูายฯลฯ

4 โครงการจดังานประเพณีสงกรานต์ จดักจิกรรมประเพณีวนัสงกรานต์ ค่าจดั 35,000 อบต.สบปราบ ส านักปลัด

 สถานที่ ค่าอาหารและเคร่ืองดืม ค่าวสัดุ   กองคลัง

อุปกรณ์ ค่าท าปูาย ค่าของรางวลั ฯลฯ

  

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ



       3. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

    แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ทักษะชีวติเน้นจติอาสาสู่ชุมชน อุดหนุนงบประมาณให้แกโ่รงเรียน 20,000 โรงเรียน ส านักปลัด

สบปราบพิทยาคม ตามหนังสือ ที่ ศธ  สบปราบ กองคลัง

 04265.24/214 ลงวนัที่ 30 มิ.ย. 63  พิทยาคม  

6 จดังานมหกรรมกอ๋งปูุจา เพื่อจา่ยเป็นเงินอุดหนุนให้กบัสภา 10,000.- จงัหวดั ส านักปลัด

 วฒันธรรมอ าเภอสบปราบ ตาม หนังสือ ล าปาง กองคลัง

 ที่ วธ.สป 002/2563 ลว. 10 ก.ค. 63

 

รวม 6 100,000

บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563



       3. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

   แผนงานงบกลาง

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 เบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ ค่าใช้จา่ยส าหรับสนับสนุนการสร้างหลัก 9,850,000 8 หมู่บ้าน ส านักปลัด

ประกนัรายได้ให้แกผู้่สูงอายุ ในเขต กองคลัง

อบต.สบปราบ

2 เบี้ยยงัชีพคนพิการ ค่าใช้จา่ยส าหรับสนับสนุนสวสัดิการทาง 2,200,000 8 หมู่บ้าน ส านักปลัด

สังคมให้แกผู้่พิการหรือทุพพลภาพ ในเขต กองคลัง

อบต.สบปราบ

3 เบี้ยยงัชีพผู้ปุวยเอดส์ ค่าเบี้ยยงัชีพผู้ปุวยเอดส์ในเขตพื้นที่รับผิด 48,000.- 8 หมู่บ้าน ส านักปลัด

 ชอบ อบต.สบปราบ รายละ 500 บาท ในเขต กองคลัง

จ านวน 12 เดือน อบต.สบปราบ

4 สมทบกองทุนหลักประกนัสุขภาพ จา่ยเงินสมทบกองทุนหลักประกนัสุขภาพ 80,000  อบต.สบปราบ ส านักปลัด

ท้องถิ่น(สปสช.) ระดับต าบล ในอัตราส่วน ร้อยละ 40 กองคลัง

ของงบประมาณที่ได้รับจดัสรรจากส านัก

  งานสุขภาพแห่งชาติ    

     

รวม 4  12,190,000

องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ

พ.ศ 2563 พ.ศ 2564

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ



       4.   ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกจิ

   แผนงานด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพให้กบักลุ่มอาชีพ ตลอดจน 35,000 8 หมู่บ้าน ส านักปลัด

กลุ่มต่างๆ ตลอดจนประชาชนและสนับ ในเขต อบต.  

สนุนกลุ่มอาชีพตามโครงการเพิ่มทักษะ สบปราบ  

ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ

และการสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้มีความ

เข้มแข็ง เป็นค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม

ค่าวทิยากร ค่าวสัดุ อุปกรณ์ ค่าจดัท าปูาย

และค่าใช้จา่ยอื่นที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง

2 จดังานฤดูหนาวและของดีนครล าปาง เพื่อจา่ยเป็นเงินอุดหนุนให้กบัที่ท าการ 20,000 อบต.สบปราบ กองคลัง

ปกครองอ าเภอสบปราบ เพื่อด าเนิน

โครงการจดัท างานร่ืนเริงฤดูหนาวและ

ของดีนครล าปาง ประจ าปี พ.ศ.2564

เพื่อส่งเสริมและสร้างอาชีพให้แกป่ระชาชน

ตามหนังสืออ าเภอสบปราบ ที่ ลป 0918/

ว 0204 ลว. 23 ม.ค. 2563

 

รวม 2  55,000

พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ

พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ



       4.   ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกจิ

   แผนงานด้านการเกษตร

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 เศรษฐกจิพอเพียง จดักจิกรรมด้านการอบรมให้ความรู้ตาม 10,000 ในพื้นที่ ส านักปลัด

หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง กจิกรรม อบต.สบปราบ

โครงส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตร

ยั่งยนื    เป็นค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ค่าวทิยากร ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าจดัท าปูาย

และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง

2 ส่งเสริมเศรษฐกจิพอเพียง เพื่อจา่ยเป็นเงินอุดหนุนให้กบัโรงเรียน 20,000 โรงเรียน ส านักปลัด

ชุมชนบ้านทุ่ง เพื่อด าเนินโครงการส่งเสริม ชุมชนบ้านทุ่ง

กจิกรรมเศรษฐกจิพอเพียง ตามหนังสือ ที่

ศธ 04132.0802/121 ลว. 26 มิ.ย. 63

รวม 2  30,000

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



       5.   ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

   แผนงานด้านบริหารงานทั่วไป

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครง 15,000 อบต.สบปราบ ส านักปลัด

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการอบรม  กองคลัง

หลักกฎหมายเกี่ยวกบั พ.ร.บ. ข้อมูล

ข่าวสาร พ.ศ. 2540 ส าหรับผู้บริหาร 

สมาชิกสภาข้าราชการ พนักงาน เจา้หน้าที่

ของ อบต.สบปราบ เป็นค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืม ค่าวทิยากร ค่าวสัดุอุปกรณ์ 

ค่าจดัท าปูายค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2 เลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการเลือกต้ัง กรณี 150,000 อบต.สบปราบ ส านักปลัด

สบปราบ หรือ สมาชิกองค์การบริหาร แทนต าแหน่งที่วา่ง และกรณีคณะกรรมการ กองคลัง

ส่วนต าบลสบปราบ เลือกต้ังส่ังให้มีการเลือกต้ังใหม่ และ

กรณีอื่นๆ 

3 ค่าจา้งที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวจิยั เพื่อจา่ยเป็นค่าส ารวจความพึงพอใจในการ 20,000 อบต.สบปราบ ส านักปลัด

ประเมินผล ให้บริการสาธารณะ ตามหนังสือ ที่ มท กองคลัง

0809.3/ว 141 ลว. 30 มิ.ย. 48

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



 

       5.   ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาเศรษฐกจิ

   แผนงานด้านบริหารงานทั่วไป

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 ศูนยป์ฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ เพื่อจา่ยเป็นเงินอุดหนุนให้กบั อบต.สมัย 25,000 อบต.สบปราบ กองคลัง

ประชาชนของ อปท. อ.สบปราบ เพื่อด าเนินการตามโครงการศูนยป์ฏิบัติ

จ.ล าปาง การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ

อปท. อ าเภอสบปราบ

5 แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัท าแผนที่ภาษี  และ 300,000 อบต.สบปราบ กองคลัง

ทะเบียนทรัพยสิ์น เป็นค่าด าเนินการใน

การส ารวจข้อมูลที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง

พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม

ประยกุต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(LTAX

 GIS)  และโปรแกรมแผนที่ภาษี และ

ทะเบียนทรัพยสิ์น (LTAX300)การประชา

สัมพันธแ์นะน าภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง

การอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกบัภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างภาษีปูาย

ให้แกผู้่ประกอบการและประชาชนทั่วไป

เป็นค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าวทิยากร

ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าจดัท าปูายและค่าใช้

จา่ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

พ.ศ. 25624พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ



 

       5.   ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาเศรษฐกจิ

   แผนงานด้านบริหารงานทั่วไป

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ส ารวจแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งส านักงานที่ดินในการ 10,000 ในเขตพื้นที่ กองคลัง

ส ารวจแนวเขตพื้นที่สาธารณประโยชน์ อบต.สบปราบ

ในเขต อบต.สบปราบ

รวม 6  520,000

บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ

พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ

พ.ศ. 2563



บัญชีครภุัณฑ์

แผนงานบรหิารงานทั่วไป

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 เกา้อี้ผู้บริหาร จ านวน 1 ตัว เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเกา้อี้ผู้บริหาร ชนิด 4,500 อบต. กองคลัง

เบาะหนัง ขนาดกวา้ง 64 ซม. ลึก 74 ซม. สบปราบ

 สูง 118-127 ซม. การปรับสูงต าด้วย   

โช๊คไฮโดรลิค

2 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 2 ตู้ เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บาน 11,000 อบต. กองคลัง

 มีมือจบัชนิดบิด  มีแผ่นชั้นปรับระดับ  สบปราบ

3 ชั้น ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1248

 ลว. 27 มิ.ย. 2559  

3 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจา่ยเป็นค่าซ่อมแซม บ ารุงรักษา 70,000 อบต. กองคลัง

เปล่ียนโครงสร้างของครุภันฑ์ขนาดใหญ่  สบปราบ

เช่าน เคร่ืองจกัรกล ยานพาหนะ และครุ

 ภัณฑ์ของสถานีสูบน้ าด้วยพลังไฟฟูา ทั้ง 3   

แห่ง

4 จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 10,000 อบต. กองคลัง

เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า จ านวน เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer สบปราบ

1 เคร่ือง Scanner และ Fax ภายในเคร่ืองเดียวกนั

5 จดัซ้ือเกา้อี้ท างาน 1 ตัว จดัซ้ือเกา้อี้ท างาน ชนิดเบาะหนัง มีที่วาง 1,800 อบต. กองคลัง

แขน มีล้อเล่ือน ปรับสูง-ต่ าได้ เป็นไปตาม สบปราบ

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.2/ว 1248

ลว. 27 มิ.ย. 2559

บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



บัญชีครภุัณฑ์

แผนงานบรหิารงานทั่วไป

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 จดัซ้ือเกา้อี้ท างาน 1 ตัว เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเกา้อี้ท างสน ส าหรับ 1,800 อบต. กองคลัง

ครู จ านวน 1 ตัว ชนิด เบาะหนัง มีที่วาง สบปราบ

 แขน มีลอ้เลื่อน ปรบัสงู-ต ่าได ้เป็นไปตาม   

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0802.2/ว 1248

ลว. 27 มิ.ย. 2559

7 จดัซ้ือตู้บานเล่ือนกระจก จ านวน 2 ตัว เพื่อจา่ยเป็นค่าตู้บานเล่ือนกระจก ส าหรับ 7,800 อบต. กองคลัง

เกบ็เอกสารของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กในสังกดั สบปราบ

จ านวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 3,900 บาท

8 จดัซ้ือโต๊ท างานเหล็กพร้อมกระจกปู เพื่อจา่ยค่าจดัซ้ือโต๊ะท างานเหล็กพร้อม 5,300 อบต. กองคลัง

หน้าโต๊ะ 4 ล้ินชัก จ านวน 1 ตู้ กระจกปูหน้า ส ารับครู ขนาดไม่น้อยกวา่ สบปราบ

(ก)1067x(ล)660x(ส)759 มม. มีล้ินชัก  

4 ล้ินชัก 

9 จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี 15,000 อบต. กองคลัง

เลเซอร์ หรือ LED lu จ านวน 1 เคร่ือง ใช้ในการจดัซ้ือ จดัจา้ง งานพัสดุ ของศูนย์ สบปราบ

ศูนเด็ก เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น

Printer , Copier และ Scanner ภายใน

เดียวกนั

รวม 9  127,200

พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ

พ.ศ. 2564



 

บัญชีครภุัณฑ์

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 32,400 อบต. กองคลัง

แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพื้นหรือแบบแขวน สบปราบ

ขนาด 24,000 บีทีย ูจ านวน 1 เคร่ือง  

2 จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี 15,000 อบต. กองคลัง

เลเซอร์ หรือ LED สี จ านวน 1 เคร่ือง จ านวน 1 เคร่ือง เป็นอุปกรณ์ที่มีความ สบปราบ

สามารถเป็น Printer,Copier และ 

Scanner ภายในเคร่ืองเดียวกนั

 

รวม 2  47,400

บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ



บัญชีครภุัณฑ์

แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 จดัซ้ือเคร่ืองเจาะคอนกรีต จ านวน เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองเจาะคอนกรีต 80,000 ในเขตพื้นที่ กองช่าง

1 เคร่ือง มีระบบทดช่วยขับ และช่วยให้สตาร์ท อบต.สบปราบ

เคร่ืองง่าย เร่งเคร่ืองง่าย เบาแรง มีระบบ

น้ าหล่อเยน็ในกระบอกเพชร มีล้อขับ

เคล่ือนพร้อมตัวล็อคเบรค มีถังไวร้ะบาย

ความร้อนกระบอกเพชร เคร่ืองยนต์ระบบ

OHV ก าลังเต็ม 5.5 แรงม้า

2 จดัซ้ือเทปวดัระยะทางแบบเหล็กเคลือบ เพื่อจา่ยเป็นค่าจด้ซ้ือเทปวดัระยะทางแบบ 4,000 ในเขตพื้นที่ กองช่าง

ไนล่อน ขนาดยาว 50 เมตร จ านวน 1 เหล็กเคลือบไนล่อน ขนาดยาว 50 เมตร อบต.สบปราบ

เส้น ส าหรับการปฏบัติงานของกองช่าง จ านวน

1 ม้วน 

3 จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 15,000 อบต.สบปราบ กองช่าง

เลเซอร์ หรือ LED จ านวน 1 เคร่ือง Multifunction เลเซอร์ หรือ LED 

เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer

Copier และ Scanner ภายในเคร่ือง

เดียวกนั

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ



บัญชีครภุัณฑ์

แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 2,600 อบต.สบปราบ กองช่าง

(18 หน้า/นาท/ี) จ านวน 1 เคร่ือง หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาท/ี)

จ านวน 1 เคร่ือง 

5 จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA มีก าลังไฟด้านนอกไม่น้อยกวา่ 800 VA 7,500 อบต.สบปราบ กองช่าง

จ านวน 3 เคร่ือง สามารถส ารองไฟได้ไม่น้อยกวา่ 15 นาที

6 จดัซ้ือโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับ เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือชุดโปรแกรมระบบ 3,800 อบต.สบปราบ กองช่าง

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก แบบสิทธกิาร

ใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM)

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย ราคา

3,800  บาท ต่อชุด

บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564


