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ค าน า 
 

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวด ๕ ข้อ ๒๖ กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนให้
ด ำเนินกำรตำมระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอน
ด ำเนินกำร ดังนี้ (๑) คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นรวบรวมแผนงำน โครงกำรพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่ด ำเนินกำรใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น       
(๒) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนแล้วเสนอผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศเป็นแผนกำร
ด ำเนินงำน ทั้งนี้ ให้ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ประกำศ เพ่ือให้ประชำชนใน
ท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน และข้อ ๒๗ แผนกำรด ำเนินงำนให้จัดท ำแล้ว
เสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติ ม 
งบประมำณจำกเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงำนและโครงกำรจำกหน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค 
รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่น ๆ ที่ต้องด ำเนินกำรในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้น 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวด ๕ ข้อ  ๒๖ และ ข้อ ๒๗ 
เทศบำลต ำบลศรีวิชัย จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนเทศบำลต ำบลศรีวิชัย ประจ ำปีงบประมำณ       
พ.ศ.๒๕62 ขึ้น ตำมระเบียบฯ เพ่ือให้ทรำบถึงรำยละเอียดแผนงำน โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมที่ด ำเนินกำรจริง
ทั้งหมดในพื้นที่และใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕62 ของเทศบำลให้มีควำมชัดเจนใน
กำรปฏิบัติมำกขึ้น มีกำรประสำนและบูรณำกำรกำรท ำงำนกับหน่วยงำนและกำรจ ำแนกรำยละเอียดต่ำงๆ ของ
แผนงำน/โครงกำรในแผนกำรด ำเนินงำนจะท ำให้กำรติดตำมประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมำณมีควำมสะดวกมำก
ขึ้น และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนกำรด ำเนินงำนเทศบำลต ำบลศรีวิชัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕62 ฉบับนี้     
จะสำมำรถใช้เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลศรีวิชัยและผู้ที่เก่ียวข้องเป็นอย่ำงยิ่ง  

 
                          ตุลาคม 2563  
                 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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ส่วนที ่1 

1.บทน า 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน ให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ส าหรับแผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้นๆ แผนการด าเนินงานประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลต าบลแม่ศรีวิชัย เป็นการรวบรวมข้อมูลแผนงาน/โครงการ และกิจกรรม    
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงาน  และจ าแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามและประเมินผล           
สิ้นปีงบประมาณนั้นมีความสะดวกมากข้ึน 

2.วัตถุประสงค์/จุดมุ่งหมายของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
1.แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน /โครงการพัฒนาและ

กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น 
เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน 

2.แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

3.แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มา
จาก 

3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
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3.2 โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้เงิน
งบประมาณ (ถ้ามี) 

3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวม
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะ
การด าเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มี
ความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจาก
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  

3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที่ 

3.ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2548 หมวด 5 การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ข้อ 12 โดยมีขั้นตอนของการด าเนินการดังนี้ 

1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ          
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

2.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

3.แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
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การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย โดยมีเค้าโครงแผนการ
ด าเนินงาน 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 บทน า 
องค์ประกอบ ประกอบด้วย บทน าวัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงานขั้นตอนการจัดท า

แผนการด าเนินงานประโยชน์ของแผนการด าเนินงานโดยน าเสนอ ดังนี้ 
1.1 บทน า 
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
1.3 ขั้นตอนการจั ดท าแผนการด าเนินงาน 
1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 องค์ประกอบ ประกอบด้วย บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณและบัญชีโครงการ/

กิจกรรม/งบประมาณโดยน าเสนอ ดังนี้ 

  2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 
  แบบ ผด .01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
  การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด.01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์แนวทางการ
พัฒนา ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด จ านวนงบประมาณและการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วย งานรับผิดชอบ
และเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้งและจะต้องรวมผลในภาพรวม
ทั้งหมดด้วย 
  การลงยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาโดยภาครวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 
  2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02) 
  แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแนวทางการพัฒนา โดยมีล าดับที่/โครงการ/
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รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท) /สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายน พ.ศ.2564 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนา 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน 

ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและ

ต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวันนับแต่วันที่ต้ัง
งบประมาณด าเนินการฯ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค   
หน่วยงานอื่น ๆ  
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▪ ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

1.ผู้ปฏิบัติงานรู้ขั้นตอนและรายละเอียดของงานเสมือนปฏิทินการท างานจึงสามารถน าไปปฏิบัติ
ไดอ้ย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

2.ผู้บริหารสามารถทราบรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานต่างๆ ที่ด าเนินการ    
ในเขตพ้ืนที่ต าบลหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท าให้สามารถน าไปเป็นเครื่องมือในการบริหารงานตามกระบวนการ
บริหาร (4M) ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการท างานได้มากยิ่งข้ึนด้วย  

3.ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารสามารถน าแผนการด าเนินงานไปใช้ในการควบคุมการด าเนินงานของ 
ตนของหน่วยงานระดับกอง/ส านัก และรวมถึงระดับต าบลให้มีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและ     
น าไปติดตามประเมินผลได้อย่างสะดวกถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป  

4. ท าให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะ  
ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลแม่ศรีวิชัย และสามารถประสานงานได้อย่างบูรณาการท าให้เกิดการท างานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด 

******************************* 



 

 

 

 
 

 บัญชีสรุปจ านวนโครงการ 
 และงบประมาณ แผนด าเนินงาน   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ หน่วยงำน

ท่ีด ำเนินกำร ของโครงกำร งบประมำณ ของงบประมำณ รับผิดชอบหลัก

ท้ังหมด ท้ังหมด

1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน สำธำรณูปโภค 

สำธำรณูปกำร

1.1 แผนงานเคหะชุมชน 8 5.71 4,111,600          20.69              กองช่าง

8 5.71 4,111,600          20.69              

2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต สังคมและกำรรักษำ

ควำมสงบเรียบร้อย

2.1 แผนงานสร้างความเข็มแข็งชุมชน 2 1.43 45,000               0.23                กองสวัสดิการสังคม

2.2 แผนงานงบกลาง 3 2.14 19,886,000 100.07             กองสวัสดิการสังคม

2.3 แผนงานการศึกษา 3 2.14 107,000             0.54                กองการศึกษา

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4 2.86 150,000 0.75                ส านักปลัด

2.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 0.71 30,000 0.15                งานป้องกันฯ ส านัก

13 9.29 20,218,000        101.74            รวม

รวม

แบบ ผด. 01

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลศรีวิชัย  อ ำเภอล้ี  จังหวัดล ำพูน

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ
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จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ หน่วยงำน

ท่ีด ำเนินกำร ของโครงกำร งบประมำณ ของงบประมำณ รับผิดชอบหลัก

ท้ังหมด ท้ังหมด

3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ กำรเกษตร และกำรท่องเท่ียว

3.1 แผนงานการเกษตร 1 0.71 10,000               0.05                ส านักปลัด

3.2 แผนงานวิชาการและการท่องเท่ียว 2 1.43 20,000 0.10                ส านักปลัด

3 2.14 30,000              0.15               

4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

4.1 แผนงานสาธารณสุข 1 0.71 10,000               0.05                กองสาธารณสุขฯ

4.2 แผนงานวิชาการและการท่องเท่ียว 1 0.71 10,000               0.05                ส านักปลัด

2 1.43 20,000              0.10               

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

แบบ ผด. 01

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ

เทศบำลต ำบลศรีวิชัย  อ ำเภอล้ี  จังหวัดล ำพูน

รวม

รวม

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
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จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ หน่วยงำน

ท่ีด ำเนินกำร ของโครงกำร งบประมำณ ของงบประมำณ รับผิดชอบหลัก

ท้ังหมด ท้ังหมด

5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ กีฬำ และนันทนำกำร

5.1 แผนงานการศึกษา 4 2.86 4,063,690          20.45              กองการศึกษา

5.2 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 4 2.86 220,000 1.11                กองการศึกษา

8 5.71 4,283,690          21.56              

6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถ่ิน

6.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 11 7.86 391,850             1.97                กองการศึกษา

11 7.86 391,850            1.97               

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ

รวม

รวม

แบบ ผด. 01

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลศรีวิชัย  อ ำเภอล้ี  จังหวัดล ำพูน
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จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ หน่วยงำน

ท่ีด ำเนินกำร ของโครงกำร งบประมำณ ของงบประมำณ รับผิดชอบหลัก

ท้ังหมด ท้ังหมด

7 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรสำธำรณสุข

7.1 แผนงานสาธารณสุข 3 2.14 135,000             0.68                กองสาธารณสุขฯ

7.2 แผนงานงบกลาง 1 0.71 222,000             1.12                กองสาธารณสุขฯ

4 2.86 357,000            1.80               

8 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง-กำรบริหำร

8.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 2 1.43 330,000             1.66                
ส านักปลัดฯ/กอง
วิชาการฯ/กองคลัง

2 1.43 330,000            1.66               

51 100% 29,742,140 149.66            

แบบ ผด. 01

รวม

รวมท้ังหมด

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ

รวม

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลศรีวิชัย  อ ำเภอล้ี  จังหวัดล ำพูน



 

 
บัญชีโครงการ/

กิจกรรม/ 
งบประมาณ 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green City) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์ (Creative Craft Innopolis) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาสู่เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agricultural City)

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)   

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้านอุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ได้มาตรฐานสากลโดยแนวคิดความย่ังยืน

และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลศรีวิชัย ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แผนงานเคหะชุมชน

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 โครงการก่อสร้างอาคารเอนก ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา 600,000      เทศบาลต าบล กองช่าง

ประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว ศรีวิชัย

16 เมตร ตามแบบแปลน ฯ

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

*******************

ล าดับ

ท่ี

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

1-30 มิถุนายน 2564
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green City) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์ (Creative Craft Innopolis) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาสู่เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agricultural City)

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)   

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้านอุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ได้มาตรฐานสากลโดยแนวคิดความย่ังยืน

และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลศรีวิชัย ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แผนงานเคหะชุมชน

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

*******************

ล าดับ

ท่ี

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

2 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา ปรับปรุง ต่อเติม ศูนย์ 120,000      เทศบาลต าบล กองช่าง

เด็กเล็กเทศบาลต าบลศรีวิชัย พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือท าเป็น ศรีวิชัย

ห้องเรียน ตามแบบแปลนฯ เมษายน 2564 ถึง พฤษภาคม 2564
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green City) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์ (Creative Craft Innopolis) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาสู่เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agricultural City)

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)   

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้านอุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ได้มาตรฐานสากลโดยแนวคิดความย่ังยืน

และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลศรีวิชัย ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แผนงานเคหะชุมชน

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

*******************

ล าดับ

ท่ี

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีต 75,000        บ้านแม่จ๋อง กองช่าง

เสริมเหล็ก บ้านแม่จ๋อง หมู่ท่ี 7 เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 7

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 

เมตร ยาว 36 เมตร หนา

เฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืน

ท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า

144 ตารางเมตร

มิถุนายน 2564 ถึง สิงหาคม 2564
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green City) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์ (Creative Craft Innopolis) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาสู่เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agricultural City)

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)   

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้านอุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ได้มาตรฐานสากลโดยแนวคิดความย่ังยืน

และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลศรีวิชัย ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แผนงานเคหะชุมชน

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

*******************

ล าดับ

ท่ี

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีต 643,300      บ้านแม่ป้อก กองช่าง

เสริมเหล็ก บ้านแม่ป้อก หมู่ท่ี 6 เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 6

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 

เมตร ยาว 320 เมตร หนา

เฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อม

ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร

หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,280 เมตร

มิถุนายน 2564 ถึง สิงหาคม 2564
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green City) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์ (Creative Craft Innopolis) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาสู่เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agricultural City)

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)   

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้านอุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ได้มาตรฐานสากลโดยแนวคิดความย่ังยืน

และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลศรีวิชัย ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แผนงานเคหะชุมชน

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

*******************

ล าดับ

ท่ี

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีต 933,200      บ้านศรีบุญเรือง กองช่าง

เสริมเหล็ก บ้านศรีบุญเรือง เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 9

หมู่ท่ี 9 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 

เมตร ยาว 470 เมตร หนา

เฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อม

ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร

หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,880 เมตร

พฤษภาคม 2564 ถึง กรกฏาคม 2564
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green City) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์ (Creative Craft Innopolis) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาสู่เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agricultural City)

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)   

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้านอุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ได้มาตรฐานสากลโดยแนวคิดความย่ังยืน

และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลศรีวิชัย ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แผนงานเคหะชุมชน

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

*******************

ล าดับ

ท่ี

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีต 516,500      บ้านศรีวิชัย กองช่าง

เสริมเหล็ก บ้านศรีศรีวิชัย เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10

หมู่ท่ี 10 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 

เมตร ยาว 340 เมตร หนา

เฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อม

ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร

หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,020 เมตร

พฤษภาคม 2564 ถึง กรกฏาคม 2564
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green City) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์ (Creative Craft Innopolis) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาสู่เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agricultural City)

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)   

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้านอุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ได้มาตรฐานสากลโดยแนวคิดความย่ังยืน

และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลศรีวิชัย ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แผนงานเคหะชุมชน

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

*******************

ล าดับ

ท่ี

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีต 337,500      หมู่ท่ี 8 กองช่าง

เสริมเหล็ก บ้านใหม่สุขสันต์ เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่สุขสันต์

หมู่ท่ี 8 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 

เมตร ยาว 170 เมตร หนา

เฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อม

ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร

หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 เมตร

พฤษภาคม 2564 ถึง กรกฏาคม 2564
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green City) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์ (Creative Craft Innopolis) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาสู่เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agricultural City)

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)   

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้านอุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ได้มาตรฐานสากลโดยแนวคิดความย่ังยืน

และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลศรีวิชัย ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แผนงานเคหะชุมชน

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

*******************

ล าดับ

ท่ี

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีต 886,100      หมู่ท่ี 13

เสริมเหล็ก บ้านบารมีศรีวิชัย เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบารมีศรีวิชัย

หมู่ท่ี 13 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 

เมตร ยาว 109 เมตร หนา

เฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อม

ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร

หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 327 เมตร

พฤษภาคม 2564 ถึง กรกฏาคม 2564
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green City) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์ (Creative Craft Innopolis) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาสู่เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agricultural City)

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)   

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้านอุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ได้มาตรฐานสากลโดยแนวคิดความย่ังยืน

และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลศรีวิชัย ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แผนงานเคหะชุมชน

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

*******************

ล าดับ

ท่ี

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ช่วงท่ี 2 ขนาดผิวจราจร

กว้าง 4 เมตร ยาว 365

เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 

เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง

กว้างข้างละ 0.50 เมตร

หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อย

กว่า 1,460 เมตร
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลศรีวิชัย ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานสร้างความเข็มแข็งชุมชน

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 โครงการวันสตรีสากล 1.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 30,000      เทศบาล กองสวัสดิการฯ

ด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวด ต าบลศรีวิชัย

ล้อม อาชีพ สุขอนามัยแก่สตรี

2.สตรีในเขตเทศบาล

มีความรู้ ความเข้าใจ

สามารถปรับตัวเข้ากับ

สภาพปัจจุบันได้ดี

มกราคม 2564 ถึง กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

*******************

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลศรีวิชัย ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานสร้างความเข็มแข็งชุมชน

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

หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

*******************

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

2 โครงการสนับสนุนสภาเด็กและ 1.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 15,000 เทศบาล กองสวัสดิการฯ

เยาวชนต าบลศรีวิชัย ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ต าบลศรีวิชัย

สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรม

ระดับอ าเภอและจังหวัด

2.เยาวชนในเขตเทศบาล

มีความรู้ ความเข้าใจ

สามารถปรับตัวเข้ากับ

สภาพปัจจุบันได้ดี

ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลศรีวิชัย ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานงบกลาง

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 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียยังชีพ 14,500,000 เทศบาล กองสวัสดิการฯ

ผู้สูงอายุและเพ่ือให้ผู้สูง ต าบลศรีวิชัย

อายุมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

2 เบ้ียยังชีพคนพิการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียยังชีพ 5,200,000 เทศบาล กองสวัสดิการฯ

คนพิการและเพ่ือให้คน ต าบลศรีวิชัย

พิการมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียยังชีพ 186,000       เทศบาล กองสวัสดิการฯ

เอดส์และเพ่ือให้ผู้ติดเช้ือ ต าบลศรีวิชัย

มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564

ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564

ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564

หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

*******************

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลศรีวิชัย ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานการศึกษา

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 โครงการค่ายล้างใจล้างพิษ 1.อบรมให้ความรู้แก่เด็กและ 15,000 เทศบาล กองการศึกษา

พิชิตปัญหายาเสพติด เยาวชนเก่ียวกับปัญหายาเสพติด ต าบลศรีวิชัย

ภัยไกล้ตัวในกลุ่มเพ่ือนด้วยกัน

2 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม 1.จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรม 15,000 เทศบาล กองการศึกษา

และจริยธรรม คุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน ต าบลศรีวิชัย

ในต าบลศรีวิชัย

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ.2564

พฤษภาคม 2564 ถึง กรกฎาคม 2564

กุมภาพันธ์ 2564 ถึง มีนาคม 2564

พ.ศ.2563

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

*******************

หน่วย
ด าเนินการ

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลศรีวิชัย ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานการศึกษา

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

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

*******************

หน่วย
ด าเนินการ

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

3 โครงการอบรมทักษะชีวิต เป้าหมาย 77,000    เทศบาล กองการศึกษา

ตามแนวของปรัชญา เด็ก นักเรียนในต าบลศรีวิชัย ต าบลศรีวิชัย

เศรษฐกิจพอเพียงเด็กและ โรงเรียนบ้านปาง

เยาวชนต าบลศรีวิชัย โรงเรียนบ้านห้วยบง

โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน

โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน

พฤษภาคม 2564 ถึง สิงหาคม 2564
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลศรีวิชัย ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานการศึกษา

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 โครงการค่ายล้างใจล้างพิษ 1.อบรมให้ความรู้แก่เด็กและ 15,000 เทศบาล กองการศึกษา

พิชิตปัญหายาเสพติด เยาวชนเก่ียวกับปัญหายาเสพติด ต าบลศรีวิชัย

ภัยไกล้ตัวในกลุ่มเพ่ือนด้วยกัน

2 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม 1.จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรม 15,000 เทศบาล กองการศึกษา

และจริยธรรม คุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน ต าบลศรีวิชัย

ในต าบลศรีวิชัย

หน่วย
ด าเนินการ

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

*******************

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ.2564

พฤษภาคม 2564 ถึง กรกฎาคม 2564

กุมภาพันธ์ 2564 ถึง มีนาคม 2564

พ.ศ.2563
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลศรีวิชัย ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานการศึกษา

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

หน่วย
ด าเนินการ

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

*******************

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

3 โครงการอบรมทักษะชีวิต เป้าหมาย 77,000    เทศบาล กองการศึกษา

ตามแนวของปรัชญา เด็ก นักเรียนในต าบลศรีวิชัย ต าบลศรีวิชัย

เศรษฐกิจพอเพียงเด็กและ โรงเรียนบ้านปาง

เยาวชนต าบลศรีวิชัย โรงเรียนบ้านห้วยบง

โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน

โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน

พฤษภาคม 2564 ถึง สิงหาคม 2564
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลศรีวิชัย ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานสังคมสงเคราะห์

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 โครงการพัฒนา กิจกรรม 10,000      เทศบาล กอง

ศักยภาพคนพิการ 1.อบรมให้ความรู้ ต าบล สวัสดิการ ฯ

2.เย่ียมผู้พิการท่ีบ้าน ศรีวิชัย

ฯลฯ

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

กุมภาพันธ์ 2564 ถึง มีนาคม 2564

หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

*******************
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลศรีวิชัย ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานสังคมสงเคราะห์

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

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

*******************

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1.อบรมให้ความรู้ 20,000      เทศบาล กอง

ผู้มีรายได้น้อยและผู้ เก่ียวกับอาชีพเพ่ิม ต าบล สวัสดิการ ฯ

ด้อยโอกาสทางสังคม รายได้ในครัวเรือน ศรีวิชัย มิถุนายน 2564 ถึง กรกฎาคม 2564
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลศรีวิชัย ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานสังคมสงเคราะห์

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

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

*******************

3 โครงการวันผู้สูงอายุ 1.จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 60,000      เทศบาล กอง

การแสดงบนเวทีของผู้ ต าบล สวัสดิการ ฯ

สูงอายุ ฯ ศรีวิชัย  เมษายน 2564
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลศรีวิชัย ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานสังคมสงเคราะห์

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

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

*******************

4 โครงการวิทยาลัยสูงวัย 1.อบรมให้ความรู้ 60,000      เทศบาล กอง

เก่ียวกับอาชีพเพ่ิม ต าบล สวัสดิการ ฯ

รายได้ในครัวเรือน ศรีวิชัย

2.การดูแลสุขภาพ

ผู้สูงอายุ

 มกราคม 2564 ถึง กันยายน 2564
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลศรีวิชัย ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานรักษาความสงบภายใน

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 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร 1.อบรมให้ความรู้ 30,000 เทศบาล งานป้องกันฯ

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 2.ฝึกปฏิบัติเม่ือเกิดภัย ต าบลศรีวิชัย ส านักปลัด

เทศบาลต าบล

ศรีวิชัย

หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

พฤษภาคม 2564 มิถุนายน 2564

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

*******************

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาสู่เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agricultural City) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้านอุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ได้มาตรฐานสากลโดยแนวคิดความย่ังยืน

และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลศรีวิชัย ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเท่ียว

แผนงานเกษตร

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 โครงการขับเคล่ือนการพัฒนา 1.จัดฝึกอบรมให้ความรู้ 10,000 เทศบาล ส านักปลัดฯ

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่เกษตรกรกลุ่มฯ ต าบลศรีวิชัย

2.ผลิตเช้ือก าจัดแมลง

หลากหลายชนิด

เช่น การเพาะเช้ือรา

บิวเวอร์เรีย ฯลฯ

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

มิถุยายน 2564 ถึง สิงหาคม 2564

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

*******************
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาสู่เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agricultural City) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้านอุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ได้มาตรฐานสากลโดยแนวคิดความย่ังยืน

และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลศรีวิชัย ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเท่ียว

แผนงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว

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 โครงการพัฒนาต าบล จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 10,000 เทศบาล ส านักปลัดฯ

ศรีวิชัยเป็นแหล่งท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวและ ต าบลศรีวิชัย

จัดอบรมให้ความรู้

การต้อนรับผู้มาท่อง

เท่ียว

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

*******************

เดือน พฤศจิกายน 2564

หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาสู่เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agricultural City) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้านอุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ได้มาตรฐานสากลโดยแนวคิดความย่ังยืน

และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลศรีวิชัย ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเท่ียว

แผนงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว

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

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

*******************

หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

2 โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ จัดกิจกรรมท าฝายแม้ว 10,000     เทศบาล ส านักปลัดฯ

และส่ิงแวดล้อม ร่วมกับหมู่บ้านและ ต าบลศรีวิชัย

ชุมชน  กุมภาพันธ์ 2564 ถึง พฤษภาคม
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green City) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาสู่เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agricultural City) 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้านอุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ได้มาตรฐานสากลโดยแนวคิดความย่ังยืน

และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข็มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลศรีวิชัย ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

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 โครงการหมู่บ้านต้นแบบ 1.ฝึกอบรมให้ความรู้ 10,000 เทศบาล กอง

การจัดการขยะในชุมชน 2.ท ากิจกรรมอาสา ต าบลศรีวิชัย สาธารณสุขฯ

สมัครร่วมกัน เช่น 

กิจกรรมด้านขยะมูลฝอย

หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

มกราคม 2564 ถึง กันยายน 2564

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

*******************

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green City) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาสู่เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agricultural City) 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้านอุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ได้มาตรฐานสากลโดยแนวคิดความย่ังยืน

และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข็มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลศรีวิชัย ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แผนงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว

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 โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ กิจกรรม 10,000 เทศบาล ส านักปลัด

และส่ิงแวดล้อม ร่วมกับชุมชนและ ต าบลศรีวิชัย

หมู่บ้านสร้างฝาย

ชะลอน  า

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

*******************

กุมภาพันธ์ 2564 ถึง เมษายน 2564

หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรฒ (Cultural Experience Destination)

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข็มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลศรีวิชัย ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ

แผนงานการศึกษา

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 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม เป้าหมาย 1,202,240 โรงเรียนใน กองการศึกษา

นม 1.เด็กโรงเรียนใน ต าบลศรีวิชัย

ต าบลศรีวิชัย ศูนย์พัฒนาเด็ก

2.เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กฯ  

เล็กฯ

2 โครงการอาหารกลางวัน เป้าหมาย 1,740,000 โรงเรียนใน กองการศึกษา

(อุดหนุนส าหรับ 1.เด็กโรงเรียนใน ต าบลศรีวิชัย

โรงเรียนในต าบลศรีวิชัย) ต าบลศรีวิชัย จ านวน 4

จ านวน 435 คน โรงเรียน

ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564

ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564

หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

*******************

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรฒ (Cultural Experience Destination)

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข็มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลศรีวิชัย ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ

แผนงานการศึกษา

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

หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

*******************

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

3 โครงการวันวิชาการและ เป้าหมาย 20,000        ศูนย์พัฒนาเด็ก กองการศึกษา

จัดนิทรรศการเด็กปฐมวัย เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เล็ก

เทศบาลต าบลศรีวิชัย เทศบาลต าบล

ศรีวิชัย

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เป้าหมาย 1,101,450 ศูนย์พัฒนาเด็ก กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา 1.อาหารกลางวัน เล็ก

2.ค่าหนังสือเรียน เทศบาลต าบล

3.ค่าจัดการเรียนการสอน ศรีวิชัย

ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564

เดือน มีนาคม 2564



38

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรฒ (Cultural Experience Destination)

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข็มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลศรีวิชัย ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ

แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

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 โครงการจัดงานวันเด็ก เป้าหมาย 100,000 เทศบาลต าบล กองการศึกษา

เด็ก เยาวชนผู้เข้าร่วม ศรีวิชัย

โครงการจัดงานวันเด็ก

ฯลฯ

2 โครงการแข่งขันกีฬา กิจกรรม 80,000 เทศบาลต าบล กองการศึกษา

ประชาชนสัมพันธ์ 1.การแข่งขันวอลเล่ย์ ศรีวิชัย

เทศบาลต าบลศรีวิชัย 2.แข่งขันกีฬาเปตอง

3.แข่งขันกีฬาฟุตบอล

ฯลฯ

 มกราคม 2564

มกราคม 2564 ถึง กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

*******************

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรฒ (Cultural Experience Destination)

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข็มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลศรีวิชัย ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ

แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

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

หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

*******************

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

3 โครงการแข่งขันกีฬา กิจกรรม 20,000 เทศบาลต าบล กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน 1.การแข่งขันกรีฑา ศรีวิชัย

ต าบลศรีวิชัย 2.การแข่งขันกีฬา

3.จัดขบวนพาเหรด

4 โครงการแข่งขันกีฬา เป้าหมาย 20,000 เทศบาลต าบล กองการศึกษา

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จัดส่งนักกีฬาแต่ละ ศรีวิชัย

ประเภทเข้าร่วมการ

แข่งขัน

ธันวาคม 2563 ถึง กุมภาพันธ์ 2564

มกราคม 2564 ถึง กุมภาพันธ์ 2564
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรฒ (Cultural Experience Destination)

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข็มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลศรีวิชัย ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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 โครงการงานประเพณี กิจกรรม 65,000 วัดบ้านปาง กองการศึกษา

หมู่ 11 มิถุนาวันครบรอบ 1.พิธีสืบชะตาหลวง หมู่ 1

วันเกิด ครูบาศรีวิชัย นักบุญ 2.จัดขบวนแห่ผ้าไตร

แห่งลานนาไทย 3.ฟังเทศน์

4.ท าบุญตักบาตร

ฯลฯ

2 โครงการบวชสามเณรภาค กิจกรรม 30,000 วัดห้วยบง กองการศึกษา

ฤดูร้อนวัดห้วยบง 1.บวชนาค หมู่ 3

2.ท าบุญตักบาตร

3.พิธีอุปสมบท

 มิถุนายน 2564

เดือน เมษายน 2564

หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

*******************

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ



41

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรฒ (Cultural Experience Destination)

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข็มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลศรีวิชัย ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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

หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

*******************

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

3 โครงการประเพณีสรงน  า กิจกรรม 25,000 วัดแม่จ๋อง กองการศึกษา

พระพุทธรูป ดอยถ  าบ้าน 1.สรงน  าพระธาตุ หมู่ 7

แม่จ๋อง หมู่ 7 2.ประกวดแห่ครัวตาน

3.แข่งขันจุดบ๊ังไฟ

ฯลฯ

4 โครงการประเพณี สรงน  า กิจกรรม 25,000 วัดแม่อีไฮ กองการศึกษา

รอยพุทธบาท บ้านแม่อีไฮ 1.สรงน  าพระธาตุ หมู่ 2 

หมู่ 2 2.ประกวดแห่ครัวตาน

ฯลฯ

 เมษายน 2564

 พฤษภาคม 2564
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรฒ (Cultural Experience Destination)

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข็มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลศรีวิชัย ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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

หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

*******************

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

5 โครงการประเพณีสรงน  า กิจกรรม 80,000 วัดแม่ป้อก กองการศึกษา

พระ และรดน  าด าหัว 1.สรงน  าพระ หมู่5

พระสังฆธิการ 2.ประกวดขบวน

3.การแสดงซอฯ

ฯลฯ

6 โครงการประเพณีสรงน  า กิจกรรม 47,200 วัดบ้านปาง กองการศึกษา

พระธาตุและอนุเสาวรีย์ 1.สรงน  าพระธาตุ หมู่ 1

ครูบาศรีวิชัย 2.ประกวดแห่ครัวตาน

3.การแสดงซอฯ

เดือน มีนาคม 2564

กุมภาพันธ์ 2564 ถึง มีนาคม 2564



43

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรฒ (Cultural Experience Destination)

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข็มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลศรีวิชัย ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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

หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

*******************

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

7 โครงการงานประเพณี กิจกรรม 25,000 วัดแม่ป้อก กองการศึกษา

สรงน  าพระธาตุวัดแม่ป้อก 1.สรงน  าพระธาตุ หมู่ท่ี 5 

2.ประกวดแห่ครัวตาน

3.แข่งขันจุดบ๊ังไฟ ฯลฯ

8 โครงการประเพณีสรงน  า กิจกรรม 25,000 วัดแม่ป้อกใน กองการศึกษา

ม่อนพระธาตุ บ้านแม่ป้อก 1.สรงน  าพระธาตุ หมู่ 4

ใน 2.แข่งขันจุดบ๊ังไฟ ฯลฯ

ฯลฯ

เดือน พฤษภาคม 2564

เดือน พฤษภาคม 2564
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรฒ (Cultural Experience Destination)

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข็มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลศรีวิชัย ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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

หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

*******************

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

9 โครงการส่งเสริมประเพณี กิจกรรม 30,000 วัดบ้านปาง กองการศึกษา

ตักบาตรเทโว 1.ท าบุญตักบาตร หมู่ 1

วันเข้าพรรษา

10 โครงการสรงน  ารูปเหมือน กิจกรรม 25,000 วัดห้วยน  าดั น กองการศึกษา

ครูบาเจ้าศรีวิชัย อาราม 1.ท าบุญตักบาตร หมู่ 6

ห้วยน  าดั น หมู่ 6 2.สรงน  ารูปเหมือน

ครูบาเจ้าศรีวิชัย

เดือน ตุลาคม 2564

เดือน เมษายน 2564
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรฒ (Cultural Experience Destination)

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข็มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลศรีวิชัย ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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

หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

*******************

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

11 โครงการอนุรักษ์ การทอผ้า กิจกรรม 14,650 บ้านห้วยบง กองการศึกษา

ก่ีเอวบ้านห้วยบง 1.จัดอบรมให้ความรู้ หมู่ 3

การใช้สีเส้นฝ้าย เดือน พฤษภาคม 2564
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข็มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลศรีวิชัย ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาด้านการสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

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 โครงการประชุมเชิง กิจกรรม 10,000 เทศบาลต าบล กองสาธารณสุขฯ

ปฎิบัติการป้องกันและ 1.จัดประชุม อสม. ศรีวิชัย

ควบคุมโรคอุบัติใหม่อุบัติ และเจ้าหน้าท่ี

ซ  าต าบลศรีวิชัย สาธารณสุขฯ

2 โครงการรณรงค์ป้องกัน กิจกรรม 35,000 เทศบาลต าบล กองสาธารณสุขฯ

ควบคุมโรคติดต่อ 1.C26:C29ก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ศรีวิชัย

และก าจัดลูกน  ายุงลาย

2.รณรงค์ประชาสัมพันธ์

การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

มกราคม 2563 ถึง มีนาคม 2564

มิถุนายน 2564 ถึง กรกฎาคม 2564

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

*******************

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข็มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลศรีวิชัย ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาด้านการสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

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

หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

*******************

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

3 โครงการสัตว์ปลอดโรค กิจกรรม 90,000 เทศบาลต าบล กองสาธารณสุขฯ

คนปลอดภัย จากโรคพิษ 1.ฉีดวัคซีนป้องกัน ศรีวิชัย

สุนัขบ้าฯ และควบคุมโรคพิษสุนัข

บ้า ภายในเขตเทศบาลฯ

มกราคม 64 ถึง กุมภาพันธ์ 64 และ กรกฏาคม 64 ถึง สิงหาคม 64
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข็มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลศรีวิชัย ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาด้านการสาธารณสุข

แผนงานงบกลาง

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 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ 222,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

สุขภาพในระดับท้องถ่ิน กองทุนหลักประกันสุข ศรีวิชัย

ภาพในระดับท้องถ่ิน

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

*******************

หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination)

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข็มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลศรีวิชัย ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การเมือง-การบริหาร

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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 โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษี กิจกรรม 30,000 เทศบาลต าบล กองคลัง

เพ่ือรองรับ พรบ.ภาษีท่ีดิน 1.ออกพ้ืนท่ีเพ่ือรับช าระภาษี ศรีวิชัย

และส่ิงปลูกสร้าง นอกพ้ืนท่ีภายในเขตเทศบาลฯ

2 โครงการค่าใช้จ่ายในการ ด าเนินการตามโครงการจัดการ 300,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

เลือกต้ังผู้บริหารนายก เลือกต้ัง ศรีวิชัย

เทศมนตรีและสมาชิก 1.อบรมคณะกรรมการประจ า

สภาเทศบาล หน่วยเลือกต้ัง

2.ค่าวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ

เลือกต้ัง

3.ป้าย คัทเอาท์ ฯลฯ

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

*******************

มกราคม 2564 ถึง สิงหาคม 2564

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564



 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลศรีวิชัย 
เรื่อง แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลศรีวิชัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลต าบลศรีวิชัย 

************* 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 27 แผนด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจาก
เงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้น 

  เทศบาลต าบลศรีวิชัย ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ             
พ.ศ.2564  ตามระเบียบและหนังสือสั่ งการที่ เกี่ยวข้อง อาศัยอ านาจตามความในหมวด  5  ข้อ  26            
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548    
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนด าเนินงาน เพ่ือน าไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางของการจัดท าแผนจัดหาพัสดุ แผนการใช้
จ่ายเงินรายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้ จึงประกาศใช้เป็นแผนการด าเนินงานเทศบาลต าบล     
ศรีวิชัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ประกาศ ณ วันที่  25  กันยายน พ.ศ.2563 
 
 

                                                             
(นายสมยศ   กันทะวัง) 

นายกเทศมนตรีต าบลศรีวิชัย 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


