
 
 

 
 

 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(รอบ 6 เดือน)  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2563 - 31  มีนาคม  2564 

 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลยุหว่า 
อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม ่

 



ตารางแสดงจ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2564 เทียบกับจ านวน
โครงการที่ด าเนินงานได้จริง ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2564 (ในรอบ 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 
2563 – 31  มีนาคม  2564  ดังนี้ 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ  
คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวนโครงการที่ 
ปรากฏใน 

แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปี 2564 

จ านวนโครงการที่
ด าเนินงานตาม

แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปี 2564  

(ในรอบ 6 เดือน ตั้งแต่ 
1 ตุลาคม 2563 – 
31  มีนาคม  2564 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

23 6 26.08 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 9 2 22.22 

3. การพัฒนาด้านสังคม 26 3 7.69 

4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ     
    วัฒนธรรม 

35 5 14.28 

5. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 27 18 66.66 

6. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ  
    สิ่งแวดล้อม 
 

4 3 75.00 

7. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร   
    จัดการบ้านเมืองที่ด ี                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 5 27.28 

รวม 142 42 29.58 
 



 
รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
เทศบาลต าบลยุหว่า  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ล าดั
บที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 64 

1 
 

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
ซอย 2 บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 1 

ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ช่วงที่ 1 (ฝั่งซ้ายทาง) ขนาด
กว้าง 1 เมตร ยาว 160 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี
ด าเนินการ 154.00 ตาราง
เมตร 
ช่วงที่ 2 (ฝั่งขวาทาง) ขนาด
กว้าง 0.60 เมตร ยาว 160 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่
ด าเนินการ 96.00 ตารางเมตร 
รวมพื้นท่ีด าเนินการ 250.00 
ตารางเมตร  
จ านวน 1 แห่ง 
ตามปรมิาณงานและแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลยุหว่า 
 
 
 
 
 

140,000 139,500 500      

 



 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ

ที่อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 64 

2 
 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า 
ล าเหมืองสาธารณะ เลียบถนน 
ซอย 9 บ้านใหม่ม่วงก๋อน  
หมู่ที่ 7 

ก่อสร้างวางท่อกลมคอนกรตี
เสรมิเหล็ก  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 
0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก  
ความยาวรวมบ่อพัก 154.00 
เมตร จ านวน 1 แห่ง 
ตามปรมิาณงานและแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลยหุว่า 

335,000 0 335,000      

3 
 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า 
ล าเหมืองสาธารณะ เลียบถนน 
ซอย 1/1 บ้านหนองหวาย  
หมู่ที่ 3 

ก่อสร้างวางท่อกลมคอนกรตี
เสรมิเหล็ก  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 
0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก  
ความยาวรวมบ่อพัก 60.00 
เมตร จ านวน 1 แห่ง 
ตามปรมิาณงานและแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลยหุว่า 

158,000 0 158,000      

4 
 

โครงการก่อสร้างท่อเหลีย่ม
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ล าเหมืองสาธารณะประโยชน์ 
บ้านหนองพันเงิน หมู่ที่ 13 

ก่อสร้างท่อเหลีย่มคอนกรตี
เสรมิเหล็ก 
ขนาดกว้าง 2.40 เมตร  
ยาว 5.00 เมตร  
สูง 2.40 เมตร  
(แบบช่องเดียว) 
จ านวน 1 แห่ง 
ตามปรมิาณงานและแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลยหุว่า 

325,000 0 325,000      

  
 
 

    



 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ

ที่อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 64 

5 
 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
เลียบถนนซอย 14 และซอย 
7/1  บ้านกิ่วแลหลวง  หมู่ที่ 4 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  
ช่วงที่ 1 ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม 
ฝาคอนกรีต ขนาดกว้าง 0.30 
เมตร ยาว 23.00 เมตร  
สูง 0.30 – 0.35 เมตร  
ช่วงที่ 2 ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม 
ฝาเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 
เมตร ยาว 20.00 เมตร  
สูง 0.30 – 0.40 เมตร  
ช่วงที่ 3 ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม 
ฝาคอนกรีต ขนาดกว้าง 0.30 
เมตร ยาว 137.00 เมตร  
สูง 0.40 – 0.70 เมตร 
ความยาวรวม 180 เมตร  
จ านวน 1 แห่ง 
ตามปรมิาณงานและแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลยหุว่า 
 
 
 

498,000 0 498,000      

 
 
 
 



 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณที่

อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 64 

6 
 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
เลียบถนนสายหลักในหมู่บ้าน  
บ้านกลาง  หมู่ที่ 2 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  
ยาว 66.50 เมตร  
สูง 0.40 – 0.55 เมตร  
หนา 0.10 เมตร 
จ านวน 1 แห่ง 
ตามปรมิาณงานและแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลยุหว่า 
 

190,000 189,500 500      

7 โครงการก่อสร้างอาคาร 
เมรุเตาเดี่ยว  บ้านอุเม็ง  หมู่ที่ 5 

ก่อสร้างอาคารเมรเุตาเดี่ยว ขนาด
กว้าง 6.50 เมตร  
ยาว 9.50 เมตร  
จ านวน 1 แห่ง 
ตามปรมิาณงานและแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลยุหว่า 
 

1,150,000  1,150,000      

8 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช้ัน  
12 ห้องเรยีน (ตอกเสาเข็ม) 
(ใต้ถุนโล่ง) 
โรงเรียนสันป่าตองเทศบาล 
ต าบลยหุว่า 1 

ก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก 4 ช้ัน  
12 ห้องเรยีน (ใต้ถุนโล่ง) 
แบบตอกเสาเข็ม ตามแบบ
มาตรฐาน (โรงเรียนเทศบาล) สน.
ศท. 4/12 
จ านวน 1 หลัง 
ตามปรมิาณงานและแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลยุหว่า 
 

1,114,000 
(งบกรม

ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

9,156,700 
บาท) 

 1,114,000 
(งบกรม

ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

9,156,700 
บาท 

     

 



ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 64 

9 โครงการติดตั้งเสียงตามสาย
ประจ าหมู่บ้าน  บ้านสนัป่าตอง  
หมู่ที่ 1 

ติดตั้งเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน 
1. แอมป์ขยายเสียงตามสาย 
ขนาด 1,500 วัตต์  
จ านวน 1 เครื่อง 
2. ชุดล าโพงฮอร์น  
ขนาด 150 วัตต์  
จ านวน 22 ชุด 
3. สายดรอบวายน์ ขนาด 2* 
0.9 มม. (200 เมตร/ม้วน) 
จ านวน 9 ม้วน  
รวมค่าแรงตดิตั้งพร้อมอุปกรณ ์
จ านวน 1 แห่ง 
 

101,900 101,900 0      

10 โครงการติดตั้งเสียงตามสาย
ประจ าหมู่บ้าน  บ้านหนองปึ๋ง  
หมู่ที่ 6 

ติดตั้งเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน 
1. แอมป์ขยายเสียงตามสาย 
ขนาด 1,500 วัตต์  
จ านวน 1 เครื่อง 
2. ชุดล าโพงฮอร์น  
ขนาด 150 วัตต์  
จ านวน 35 ชุด 
3. สายดรอบวายน์ ขนาด 2* 
0.9 มม. (200 เมตร/ม้วน) 
จ านวน 13 ม้วน  
รวมค่าแรงตดิตั้งพร้อมอุปกรณ ์
จ านวน 1 แห่ง 
 

131,500 0 131,500      

 
 
 



 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณที่

อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 64 

11 
 

โครงการติดตั้งเสียงตามสาย
ประจ าหมู่บ้าน  บ้านร้อง   
หมู่ที่ 8 

ติดตั้งเสียงตามสายประจ า
หมู่บ้าน 
1. แอมป์ขยายเสียงตามสาย 
ขนาด 1,500 วัตต์  
จ านวน 1 เครื่อง 
2. ชุดล าโพงฮอร์น  
ขนาด 150 วัตต์  
จ านวน 28 ชุด 
3. สายดรอบวายน์ ขนาด 2* 
0.9 มม. (200 เมตร/ม้วน) 
จ านวน 9  ม้วน  
รวมค่าแรงตดิตั้งพร้อมอุปกรณ ์
จ านวน 1 แห่ง 

109,100 109,100 0      

12 โครงการติดตั้งเสียงตามสาย
ประจ าหมู่บ้าน  บ้านต้นผึ้ง 
หมู่ที่ 9 

ติดตั้งเสียงตามสายประจ า
หมู่บ้าน 
1. แอมป์ขยายเสียงตามสาย 
ขนาด 1,500 วัตต์  
จ านวน 1 เครื่อง 
2. ชุดล าโพงฮอร์น  
ขนาด 150 วัตต์  
จ านวน 20 ชุด 
3. สายดรอบวายน์ ขนาด 2* 
0.9 มม. (200 เมตร/ม้วน) 
จ านวน 11 ม้วน  
รวมค่าแรงตดิตั้งพร้อมอุปกรณ ์
จ านวน 1 แห่ง 

106,500 106,500 0      

 
 



 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณที่

อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 64 

13 
 

โครงการติดตั้งเสียงตามสาย
ประจ าหมู่บ้าน  บ้านศาลา   
หมู่ที่ 11 

ติดตั้งเสียงตามสายประจ า
หมู่บ้าน 
1. แอมป์ขยายเสียงตามสาย 
ขนาด 1,500 วัตต์  
จ านวน 1 เครื่อง 
2. ชุดล าโพงฮอร์น  
ขนาด 150 วัตต์  
จ านวน 44 ชุด 
3. สายดรอบวายน์ ขนาด 2* 
0.9 มม. (200 เมตร/ม้วน) 
จ านวน 19  ม้วน  
รวมค่าแรงตดิตั้งพร้อมอุปกรณ ์
จ านวน 1 แห่ง 

168,300 168,300 0      

14 โครงการติดตั้งเสียงตามสาย
ประจ าหมู่บ้าน   
บ้านหนองสะเรียม  หมู่ที่ 15 

ติดตั้งเสียงตามสายประจ า
หมู่บ้าน 
1. แอมป์ขยายเสียงตามสาย 
ขนาด 1,500 วัตต์  
จ านวน 1 เครื่อง 
2. ชุดล าโพงฮอร์น  
ขนาด 150 วัตต์  
จ านวน 28 ชุด 
3. สายดรอบวายน์ ขนาด 2* 
0.9 มม. (200 เมตร/ม้วน) 
จ านวน 17 ม้วน  
รวมค่าแรงตดิตั้งพร้อมอุปกรณ ์
จ านวน 1 แห่ง 
 

142,100 0 142,100      

 



 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณที่

อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 64 

15 
 

โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงจอด
รถเป็นห้องซ่อมบ ารุงงานช่าง
เทศบาลต าบลยหุว่า 

ปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถเป็น
ห้องซ่อมบ ารุงงานช่าง 
ขนาดกว้าง  4.20 เมตร 
ยาว  4.60 เมตร โดยตดิตั้ง
เสาเหล็ก จ านวน  2 ต้น และ
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี 
คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
19.00 ตารางเมตร พร้อม
จัดซื้อช้ันวางอุปกรณส์ าเรจ็ 
จ านวน 1 แห่ง 
ตามปรมิาณงานและแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลยหุว่า 

109,000 0 109,000      

16 โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงเพาะ
ช าเป็นห้องเก็บเอกสาร เทศบาล
ต าบลยหุว่า 

ปรับปรุงต่อเติมโรงเพาะช า
เป็นห้องเก็บเอกสาร 
ขนาดกว้าง  4.00 เมตร 
ยาว  6.00 เมตร โดยก่อสร้าง
โครงสร้างหลังคาเหล็กพร้อม
มุงหลังคาด้วยเมทัลซีท และ
ก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี คดิ
เป็นพื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 24.00 
ตารางเมตร พร้อมเทคอนกรีต
เสรมิเหล็กเช่ือมทางเดินเท้ากับ
โรงจอดรถเทศบาลต าบลยุหว่า 
จ านวน 1 แห่ง 
ตามปรมิาณงานและแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลยหุว่า 

259,000 0 259,000      

 
 



 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณที่

อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 64 

17 
 

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลต าบลยหุว่า 

ปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 
ขนาดกว้าง  2.50 – 3.00 
เมตร  ยาว  19.00 เมตร 
และโครงสร้างหลังคาเหล็ก
พร้อมมุงหลังคาด้วยเมทลัชีท 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 77.00 
ตารางเมตรพร้อมจัดซื้อช้ันวาง
อุปกรณ์ จ านวน 1 แห่ง 
ตามปรมิาณงานและแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลยหุว่า 

232,000 0 232,000      

18 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ บ้านหนองสะเรียม 
หมู่ที่ 15 

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ 
โดยปรบัปรุงระบบแสงสว่าง
อาคารเดมิและก่อสรา้งห้องน้ า 
ขนาดกว้าง  2.00 เมตร 
ยาว  3.00 เมตร  
จ านวน 1 หลัง 
ตามปรมิาณงานและแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลยหุว่า 

132,000 0 132,000      

19 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ ภายในสนามกีฬา
บ้านสันป่าตองใต้ – มะจ าโรง 
หมู่ที่ 14 

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ 
ขนาดกว้าง  9.90 เมตร 
ยาว  10.00 เมตร  
จ านวน 1 หลัง 
ตามปรมิาณงานและแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลยหุว่า 
 

248,000 0 248,000      



ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 64 

20 
 

โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านดอนตัน หมู่ที่ 12 

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
โดยการเดินระบบท่อเมนจ่าย
น้ าประปาใหม ่
จ านวน 1 แห่ง 
ตามปรมิาณงานและแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลยหุว่า 

320,000 0 320,000      

21 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 9 

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
โดยการเดินระบบท่อเมนจ่าย
น้ าประปาใหม ่
จ านวน 1 แห่ง 
ตามปรมิาณงานและแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลยหุว่า 

350,000 0 350,000      

22 โครงการติดตั้งป้ายจราจรและ
ไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมกระจกโค้ง
ตามจุดเสีย่งภัยถนนสายหลัก
ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนตัน 
หมู่ที่ 12 

ติดตั้งป้ายจราจรและไฟฟ้าแสง
สว่างพร้อมกระจกโค้งตามจุด
เสี่ยงภัยถนนสายหลักภายใน
หมู่บ้าน  
จ านวน  2  จุด 
ตามปรมิาณงานและแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลยหุว่า 

73,000 0 73,000      

23 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็ก
เล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน (ตอก
เสาเขม็) โรงเรยีนอนุบาลเทศบาล
ต าบลยหุว่า  

ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 
200 คน 8 ห้องเรยีน  
(ตอกเสาเขม็) โรงเรยีนอนุบาล
เทศบาลต าบลยหุว่า 
จ านวน  1  หลัง 

6,098,000 
(งบจากกรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น) 

 
 

0 6,098,000 
(งบจากกรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น) 

 
 

     

 
 

 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 2.1 แผนงานการเกษตร 
 

    

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 64 

24 
 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยี การเกษตร
ประจ าต าบลยุหว่า 

ด าเนินงานกิจกรรมจดัประชุม
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล
ยุหว่า  ส ารวจข้อมลูทางการเกษตร
และจัดฝึกการท าปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ เป็นต้น 

10,000 0 10,000      
 

25 
  

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงต าบลยุหว่า 

ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์
เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียงต าบล 
ยุหว่า โดยการจัดกิจกรรมท าแปลง
สาธิต การท าปุ๋ยหมัก เป็นต้น 

50,000 0 50,000      

26 
  

โครงการพัฒนาเพิม่ประ
สิทธิภาคณะกรรมการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 
(ศบกต.) ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง (ศศต.) 
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 
(อกม.) และอาสาสมัคร
เกษตร (อกษ.) ต าบล 
ยุหว่า 
 

จัดอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ 
เพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบล
ยุหว่า  คณะกรรมการศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร 
อาสาเกษตรหมู่บ้าน และ
อาสาสมัครเกษตร 
จ านวน  40  คน 

145,000 0 145,000      

 
 
 
 
 
 
 



 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 64 

27 โครงการบริหารจัดการน้ า
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
“ธนาคารน้ าใต้ดิน" 

จัดอบรมและจดัท าจุดสาธิตการท า
ธนาคารน้ าใต้ดิน โดยการจ้างเหมา
บริการขุดเจาะบ่อ/สระ ค่าป้าย ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ  
จ านวน 2 จุด 

20,000 0 20,000      
 

28 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การท าปุ๋ยจากเศษวัสดุ
เหลือใช้ในพื้นที่ต าบลยุหว่า 

จัดอบรมการท าปุ๋ยจากเศษวัสดุ
เหลือใช้ให้กับประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลยหุว่า จ านวน  14  
หมู่บ้าน 

15,000 0 15,000      

29 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) ต าบลยุหว่า 

จัดอบรมและให้ความรู้ในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) ต าบลยุหว่า 

10,000 0 10,000      

 
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 64 

30 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนอาชีพกลุ่มสตรี
แม่บ้าน 

จัดอบรมและฝึกการท าอาชีพต่าง 
ๆ เช่นการท าอาหาร ขนม เป็น
ต้น ให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้านในเขต
เทศบาลต าบลยหุว่า 

20,000 0 20,000      

 
 



 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
            3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 64 

31 โครงการสนับสนุนกิจการ 
อปพร. เทศบาลต าบลยหุว่า 
ประจ าปี 2564 

สนับสนุนการจัดกิจการอปพร. 
เทศบาลต าบล.ยุหว่า โดยการ
จัดซื้อชุดเครื่องแบบ จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นต่าง ๆ  

20,000 0 20,000      

32 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

จัดส่งอาสาสมัคร อปพร. เข้ารับ
การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน  ประจ าปี  
2564 เพื่อเพิ่มทักษะความรู้
และเพิ่มจ านวนสมาชิกอาสา 
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

10,000 0 10,000      

33 โครงการซักซ้อมแผนการ
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

จัดกิจกรรมซักซ้อมแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ให้กับบุคลากรและประชาชน 
ในเขตเทศบาลต าบลยุหว่า 

20,000 0 20,000      

34 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

จัดกิจกรรมป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ โดย 
การตั้งด่านตรวจช่วงเทศกาล 
การอบรมให้ความรู้เกีย่วกับการ
ขับข่ีพาหนะ การประชาสัมพันธ์
รณรงค์ขับขี่ปลอดภยั เป็นต้น 

 35,000 15,520 19,480      
 

 
 

 



 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณที่

อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 64 

35 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าเทศบาลต าบลยุหว่า 

จัดฝึกอบรมชุดปฏิบตัิการจติ
อาสาภัยพบิตัิประจ าเทศบาล
ต าบลยหุว่า ที่จะสามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และเข้าใจในการจัดการสาธารณ
ภัย ระบบบญัชาการเหตุการณ์ 
การควบคุมสั่งการ และ
ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ 
รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์  
 

45,550 0 45,550      

36 โครงการร้อยใจรักษ ์ ร่วมฝึกอบรมโครงการร้อยใจรักษ์
เพื่อเรียนรู้วิธีการพัฒนาทางเลือก
ด้วยศาสตร์พระราชา เรียนรู้
วิธีการจัดการปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่ โดยมีกลุม่เป้าหมาย
ประกอบ นายกเทศมนตรี  
ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกอง
ช่าง  นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน  สมาชิกสภาเทศบาล  
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้น ากลุ่มต่าง 
ๆ ในหมู่บ้าน และผู้แทนส่วน
ราชการ รวมจ านวน 60 คน  
 
 

32,000 33,000 0      

 
 
 



 
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 64 

37 
 

โครงการการขับเคลื่อน 
กิจกรรมของชมรมผูสู้งอายุ 
ต าบลยหุว่า  

สนับสนุนการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมกลุ่ม
ชมรมผูสู้งอายุ ต าบลยุหว่า 
- กิจกรรมวันผูสู้งอายุสากล 
- กิจกรรมวันผูสู้งอายุ
แห่งชาติ 
- กิจกรรมแข่งขันกีฬา
ผู้สูงอาย ุ
 

45,000 26,000 19,000      

38 
 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
สตรเีทศบาลต าบลยุหว่า 

จัดงานวันสตรีสากล ให้แก่ 
กลุ่มสตรีแม่บ้านเทศบาล
ต าบลยหุว่า โดยจัดอบรม 
จัดท าป้ายโครงการ ค่า
สมนาคณุวิทยากร  ค่าใบ
ประกาศพร้อมกรอบ  
ค่าจัดสถานท่ี ค่าอาหาร
พร้อมเครื่องดืม่ ค่าจัดสถานท่ี 
ค่าถ่ายเอกสารและวัสดุ
อุปกรณ์ที่จ าเป็น 
 

 30,000 0  30,000      

39 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า
และกลุม่ผูสู้งอายุต าบลยุหว่า 

จัดอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศกัยภาพผู้น าและกลุ่ม
ผู้สูงอายุต าบลยหุว่า 
 

145,000 0 145,000      

 
 
 



 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณที่

อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 64 

40 
 

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมโรงเรียนผูสู้งอายุต าบล
ยุหว่า 

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
โรงเรียนผูสู้งอายุต าบลยุหว่า  
เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอด
ความรู้และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
 

40,000 0 40,000      

41 
 

โครงการสนับสนุนศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนต าบลยุหว่า 

จัดฝึกอบรมและส่งเสรมิ
สนับสนุนศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ต าบลยหุว่า ได้แก่ ค่า
วิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหาร
พร้อมเครื่องดืม่ ค่าใช้จ่ายที่
จ าเป็นอื่น ๆ  
 

15,000 0 15,000      

42 โครงการส่งเสริมศักยภาพและ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นของสตรีต าบลยหุว่า 

จัดฝึกอบรมเสริมสร้าง
ศักยภาพและการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่นของสตรี
ต าบลยหุว่า พร้อมศึกษาดู
งาน 
 
 
 
 
 
 
 

214,650 0 214,650      

 
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกฬีา 
          4.1 แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 64 

43 
 
 
 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน
สถานศึกษา ได้แก่ ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน 
ค่าปรับปรุงหลักสตูร ค่า
อินเตอร์เนต็โรงเรียน ค่าพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ ค่าจดัการเรียนการ
สอน ค่าหนังสือเรยีน ค่าอุปกรณ์
การเรยีน ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
คา่พัฒนาผู้เรยีน ค่าปรับปรุง
ห้องสมุด ค่าอาหารนักเรยีนพัก
นอน ค่ารณรงค์ป้องกันยาเสพตดิ 
ค่าพัฒนาข้าราชการครู เป็นต้น 
 

3,235,092 923,020 2,312,072      

44 
 

โครงการส่งเสริม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลยหุว่า 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิคณุลักษณะที่
พึงประสงค์ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลยุหว่า โดยเป็น
ค่าของรางวัล ค่าป้าย ค่าอาหาร
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุตา่ง ๆ 
 
 
 

40,000 7,992 32,008      

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

ล าดั
บที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 64 

45 โครงการเด็กไทยปลอดภัยไม่
จมน้ า 

จัดกิจกรรมฝึกว่ายน้ าให้กับเด็ก
และเยาวชนในเขตเทศบาลต าบล 
ยุหว่า 

40,000 0 40,000      

46 โครงการร่วมประกวดทักษะ
วิชาการกับโรงเรยีนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และนักเรียนคนเก่งท้องถิ่น 

จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด
ทักษะวิชาการกับโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
นักเรียนคนเก่งท้องถิ่น 

100,000 0 100,000      

47 โครงการเพิม่ศักยภาพ 
คณะครูและบุคลากรกอง
การศึกษา 

จัดอบรมเพิ่มศักยภาพคณะครูและ
บุคลากรกองการศึกษาพร้อม
ศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีการบริหารจดัการทีด่ี
ด้านการจดัการศึกษา 

100,000 0 100,000      

48 โครงการซมัเมอร์หรรษา จัดการเรียนการสอนเพื่อเพ่ิมเตมิ
ความรู้ให้กับนักเรียนในเขต
เทศบาลต าบลยหุว่า เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อใน
ระดับทีสู่งขึ้น 

70,000 0 70,000      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 64 

49 
 

โครงการจดัการแข่งขัน
กีฬาเยาวชน และ
ประชาชนต าบลยุหว่า 

ด าเนินงานจัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชน และประชาชนต าบล 
ยุหว่า ประจ าปี พ.ศ.2564   

120,000   0 120,000        

50 โครงการเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จัดส่งนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลต าบลยหุว่า เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

80,000 0 80,000      

51 โครงการจดัส่งทีมนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุก
ระดับ 

ด าเนินการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาทุกระดับพร้อมทั้ง
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาส าหรับการ
ฝึกซ้อมและการออกก าลังกายของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล 
ยุหว่า 

50,000 0 50,000      

52 โครงการสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณีลอย
กระทง 

จัดงานวันลอยกระทง ประจ าปี 
2564 โดยจดักิจกรรมประกวด
การท ากระทง การประกวดหนู
น้อยนพมาศ  เป็นต้น 
 
 
 
 
 

120,000 112,208.23 7,917.77      

 
 
 
 



 
 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณที่

อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 64 

53 โครงการอนุรักษ์และสืบ
สานประเพณสีงกรานต ์
 

จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ 
ประจ าปี  2564 โดยมีกจิกรรม
รดน้ าด าหัวผูสู้งอายุ และกิจกรรม
สรงน้ าพระ เป็นต้น 
 

100,000 
 

0 100,000 
 

     

54 โครงการสืบสานประเพณี
วันเข้าพรรษา 

จัดกิจกรรมหล่อเทียนและถวาย
เทียนพรรษา ประจ าป ี2564 
ได้แก่ การท าพิธีหล่อเทียนพรรษา 
การออกถวายเทียนพรรษาตามวดั
ต่าง ๆ ในต าบลยหุว่า 
 

50,000 
 

0 50,000 
 

     

55 โครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ 

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี  2564  ของเทศบาล
ต าบลยหุว่า โดยเป็นค่าของรางวัล 
ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร 
ค่าเครื่องดื่ม คา่ของขวัญ ของ
รางวัล ค่าวัสดุต่าง ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 

0 100,000 
 

     

 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านสาธารณสขุ 
          5.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 64 

56 โครงการควบคมุป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
โรคตดิต่อ 

ด าเนินงานกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขโรคติดต่อ 
ในเขต เทศบาลต าบลยุหว่า 
โดยจดัท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
น้ ายาเคมี  ค่าแผ่นพับ  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าวุฒิบัตร ค่าฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน เป็นต้น 

20,000 0 20,000      

57 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

จัดฝึกอบรมและรณรงค์ป้องกัน
โรคสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารีจัดซื้อวัคซีน โดย
จ่ายเป็นค่าฝึกอบรม ค่าจ้างเหมา
ฉีดวัคซีน ค่าป้าย แผ่นพับ
ประชาสมัพันธ์ ในเขตเทศบาล
ต าบลยหุว่า 

90,000  17,046 72,954      

58 โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคเอดส ์

จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค
เอดส์ ได้แก่ การท าป้าย
ประชาสมัพันธ์ แผ่นพับ
ประชาสมัพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่
จ าเป็นอื่น ๆ  

20,000 0 20,000      

 
 
 
 
 
 



 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 64 

59 โครงการรณรงค์ป้องกัน
และระงับโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
และโรคตดิต่ออุบัติใหม ่

จัดฝึกอบรมและรณรงค์ป้องกัน
และระงับโรคติดต่อเชื้อไวรสั 
โคโรนา 2019 และโรคติดต่อ
อุบัติใหม่ ในเขตเทศบาลต าบล 
ยุหว่า 
 

50,000 23,100 26,900      

60 โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคมุโรคทีเ่กิดจาก
ยุง 
 
 

จัดรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ที่เกิดจากยุง ในเขตเทศบาลต าบล
ยุหว่า โดยจดัซื้อน้ ายาเคมีค่าจ้าง
เหมาพ่นสารเคมี  
ทรายทีมีฟอส ค่าอุปกรณ์ป้องกัน
พ่นยา  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าป้าย 
ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์ 

140,000 
 

17,640 122,360      

61 โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ าประปา
หมู่บ้าน 

จัดตรวจสอบคณุภาพระบบ
น้ าประปา ในเขตเทศบาลต าบล 
ยุหว่า ได้แก่ ค่าบริการตรวจ
วิเคราะหต์ัวอย่างน้ าประปา 
ค่าเงินรางวัล เกียรติบตัรพร้อม
กรอบ ค่าชุดทดสอบ ค่าจ้างเหมา
ต่าง ๆ  

40,000 0 40,000      

62 โครงการพัฒนาเครือข่าย
และทีมเฝ้าระวังควบคุม
โรค 

จัดอบรมเครือข่ายและทีมเฝ้าระวงั
ควบคุมโรค ของเทศบาลต าบลยุ
หว่า ได้แก่ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าใบวุฒิบัตร  
เป็นต้น 

20,000 0 20,000      

 
 
 
 



 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 64 

63 
 

โครงการคุม้บ้านร่วมใจ 
ใส่ใจสิ่งแวดล้อมดี พาชีวี
มีสุข 

จัดประชุม/อบรมประชาชนในด้าน
สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ
ขยะ เป็นค่าป้าย  
ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคณุวิทยากร ค่าวุฒิบัตร
พร้อมกรอบ ค่าเงินรางวัล 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ตา่ง ๆ 

50,000 21,160 28,840      

64 โครงการรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพตดิ 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมและรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดในเขตเทศบาล
ต าบล 
ยุหว่า ได้แก่ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าแผ่นพับ 
จัดหาชุดตรวจหาสารเสพตดิ  ค่า
ฝึกอบรม ค่าศึกษาดูงาน  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ตา่ง ๆ 

15,000 0 15,000      

65 โครงการอาหารสะอาด
รสชาติอร่อย 

จัดอบรมตามโครงการอาหาร
สะอาดรสชาติอร่อย โดยเป็นค่า
วิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหารพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์การ
อบรม เป็นต้น 

20,000 0 20,000      

66 โครงการอบรมคณะ
กรรมการบริหารกิจการ
ประปาหมู่บ้าน 

จัดอบรมคณะกรรมการบริหาร
กิจการประปาหมู่บ้าน จ านวน 14 
หมู่บ้าน เพื่อฝึกทักษะในทาง
ปฏิบัติ แก่ผู้ควบคุมการผลติ
น้ าประปา 

20,000 0 20,000      

 
 
 

 



 
  5.2  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณที่

อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 64 

67 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพแกนน า
สุขภาพต าบลยุหว่า 

จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้การดูแลสุขภาพ
ของประชาชนของแกนน าสุขภาพ
ประจ าหมู่บ้านต าบลยุหว่าและ
บุคลากรทางด้านสุขภาพ 
 

145,000 0 145,000      

68 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการคุ้มบา้น
ต าบลยหุว่า 

จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของ
คณะกรรมการคุ้มบา้นในเขต
เทศบาลต าบลยหุว่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

145,000 0 145,000      

 
 
 

 
 



 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม และการท่องเท่ียว 
          6.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 64 

69 
 

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาหมอกควัน
และไฟป่า 

จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และให้
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 
 

10,000 5,400 4,600      

70 
 

โครงการจดัการสิ่งปฏิกูล
มูลฝอยเขตเทศบาล
ต าบลยหุว่าต าบลยุหว่า 

ด าเนินการจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกลู
และมลูฝอย ในหมู่บ้าน  
ทุกหมู่บ้านในเขเทศบาลต าบล 
ยุหว่า โดยเป็นค่าจัดเก็บและ 
ขนย้ายขยะสิ่งปฏิกูลและมลูฝอย 
 

1,110,000 
 

708,665.58 401,334.42      

71 
 

โครงการบริหารจัดการ
ขยะในหมู่บ้าน 

จัดกิจกรรมบรหิารจดัการขยะใน
หมู่บ้าน การคดัแยกขยะ  
ลดปรมิาณขยะในหมู่บ้าน 
เขตเทศบาลต าบลยุหว่า โดยจ่าย
เป็นค่าป้ายประชาสมัพันธ์ 
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง
พร้อมเครื่องดืม่ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณต์่าง ๆ
เป็นต้น 

200,000 
 

25,125 174,875      

 
 
 
 

 
  

 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการที่ดี 
           7.1  แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 64 

72 โครงการจดังานรัฐพิธี 
งานวันส าคัญ และการจดั
งานกิจกรรมต่าง ๆ 

จัดงานรัฐพิธีและวันส าคญั 
 เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา  
วันปิยะมหาราช โดยการจัดท าซุม้
เฉลิมพระเกียรติ ค่าจดัสถานท่ี  
จัดซื้อผ้าแพร ผ้าริ้ว  ธงชาติ พวง
มาลา  เป็นต้น 
 

80,000 0 80,000      

73 โครงการจดังานวัน
ท้องถิ่นไทย  

จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 
ประจ าปี 2564  เช่น การจัดป้าย
ประชาสมัพันธ์ การจัดพิธีทาง
ศาสนา จัดบอร์ดนิทรรศการ  
กิจกรรมท าความสะอาด Big 
cleaning day   เป็นต้น 
 

10,000 0 10,000      

74 โครงการจดังานวัน
เทศบาล 

จัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจ าปี 
2564 เช่น การปลูกต้นไม้ การ
แข่งขันกีฬา  กิจกรรมท าความ
สะอาด Big cleaning day  เป็น
ต้น  
      
 
 

10,000 0 10,000      

 
 



 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 64 

75 โครงการจดัการเลือกตั้ง 
ตามที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งก าหนด 

จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
โดยจ่ายเป็นค่าป้าย ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าแบบพิมพ์  
ค่ากิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง  
ค่าประชาสมัพันธ์ ค่าฝึกอบรม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น 

700,000 639,279.12 210,720.88      

76 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์
ของคนในชาติ 

จัดกิจกรรมการสรา้งความ
ปรองดองและสมานฉันท์ของคน
ในชาติ โดยการออกเทศบาล
เคลื่อนที่ การให้บริการต่าง ๆ เช่น 
การรับช าระภาษี การบริการตัด
ผม การซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า 
การประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
ของเทศบาล เป็นต้น 

50,000 0 50,000      

77 โครงการจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดย จัด
ประชุมคณะกรรมการประชาคม
ต าบล  คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผน คณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลต าบลยุหวา่ พร้อม
ถ่ายเอกสารเลม่แผนพัฒนาท้องถิ่น 

10,000 500 9,500      

78 โครงการประชาคม
หมู่บ้านเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น และ
แผนพัฒนาหมู่บ้าน 

ด าเนินการออกประชุมประชาคม
หมู่บ้าน เพื่อจัดท าแผนพัฒนา
หมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยจดัท าป้ายโครงการ จัดซื้อ
กระดาษบรู๊ฟ ปากกาเมจิก เทป
กาว และวัสดุอื่น ๆ เป็นต้น 

3,000 0 3,000      



 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 64 

79 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการจดัเก็บ
ภาษี  

จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การเสีย
ภาษี จัดท าแผ่นพับประชาสมัพันธ์ 
จัดจ้างเหมารถประชาสัมพันธ์ๆ  
สปอร์ตโฆษณา  เป็นต้น 

15,000 14,994 6.00      

80 
 

โครงการอบรมสมัมนา
พัฒนาองค์ความรู้ให้กับ
บุคลากรของเทศบาล
ต าบลยหุว่า 

จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาพัฒนา
องค์ความรู้ให้กับบุคลากรของ
เทศบาลต าบลยหุว่า ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

150,000 0 150,000      

81 
 

โครงการปรับปรุงข้อมลู
แผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

ปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน โดยการ
ปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ค่าโปรแกรมภาษี เป็นต้น 

40,000 40,000 0      

82 โครงการอบรมหลักสูตร
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชุมชน 

จัดส่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชุมชน เข้ารับการอบรมหลักสูตร
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

20,000 0 20,000      

83 โครงการอบรมหลักสูตร 
นิติกร 

จัดส่งนิติกรเข้ารับการอบรม
หลักสตูรนิติกร หลักสูตรการ
พัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น 
 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

40,000 0 40,000      

84 โครงการยกย่องและ
เผยแพรเ่กียรติคณุ  
พ่อตัวอย่าง 

จัดกิจกรรมยกย่องและเผยแพร่
เกียรติคณุ พ่อตัวอย่าง ประจ าปี 
2564 โดย จดัเตรียมสถานท่ีเวท ี
มอบโล่หรือใบประกาศเกียรติคณุ  
เป็นต้น 
 

15,000 10,840 4,060      

 



 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณที่

อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 64 

85 โครงการยกย่องและ
เผยแพรเ่กียรติคณุ แม่
ดีเด่น 

จัดกิจกรรมยกย่องและเผยแพร่
เกียรติคณุ แมด่ีเด่น ประจ าปี 
2564 2564 โดย จดัเตรียม
สถานท่ีเวที มอบโลห่รือใบ
ประกาศเกยีรตคิุณ  เป็นต้น 
 

15,000 0 15,000      

86 โครงการอบรมสมัมนา
องค์ความรู้และทัศน
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้แก่ คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง 
เทศบาลต าบลยหุว่า 

จัดอบรมสัมมนาองค์ความรู้และ
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้แก่ คณะผู้บรหิาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานเทศบาลต าบล 
ยุหว่า 
 

200,000 0 200,000      

 
7.2  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณที่

อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 64 

87 
 

โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
หมู่บ้านกับการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการหมู่บา้นกับการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมศึกษาดูงาน  

214,650 0 214,650      

 



 
7.2  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 64 

88 
 

โครงการสนับสนุนการจัด
แสดงและจ าหน่าย 
OTOP ในงานฤดูหนาว
และงาน OTOP ของดี
เมืองเชียงใหม่ 

อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจดั
แสดงและจ าหน่าย OTOP ในงาน
ฤดูหนาวและงาน OTOP ของดี
เมืองเชียงใหม่ 
ประจ าปี 2564 

 5,000  5,000 0      

89 
 

โครงการสนับสนุนการจัด
แสดงและจ าหน่าย 
OTOP ในงานมหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับ 

อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจดั
แสดงและจ าหน่าย OTOP ในงาน
มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ 
ประจ าปี 2564 
 

5,000 5,000 0      

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
            3.1 แผนงานด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณที่

อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 64 

90 
 

โครงการอุดหนุน
โครงการเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพยต์ิด ในหมู่บ้าน
เขตต าบลยุหว่า 
บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 1 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพย์ติดในหมู่บ้าน
เขตต าบลยุหว่า ให้แก ่
คณะกรรมการหมู่บา้น  
 

10,000 0 10,000      

 
 
 
 



 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณที่

อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 64 

91 โครงการอุดหนุน
โครงการเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพยต์ิด ในหมู่บ้าน
เขตต าบลยุหว่า 
บ้านกลาง หมู่ที่ 2 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพย์ติดในหมู่บ้าน
เขตต าบลยุหว่า ให้แก่ 
คณะกรรมการหมู่บา้น  
 

10,000 0 10,000      

92 โครงการอุดหนุน
โครงการเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพยต์ิด ในหมู่บ้าน
เขตต าบลยุหว่า 
บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 3 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพย์ติดในหมู่บ้าน
เขตต าบลยุหว่า ให้แก่ 
คณะกรรมการหมู่บา้น  
 

10,000 0 10,000      

93 โครงการอุดหนุน
โครงการเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพยต์ิด ในหมู่บ้าน
เขตต าบลยุหว่า 
บ้านกิ่วแลหลวง หมู่ที่ 4 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพย์ติดในหมู่บ้าน
เขตต าบลยุหว่า ให้แก่ 
คณะกรรมการหมู่บา้น  
 

10,000 0 10,000      

94 โครงการอุดหนุน
โครงการเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพยต์ิด ในหมู่บ้าน
เขตต าบลยุหว่า 
บ้านอุเม็ง หมู่ที่ 5 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพย์ติดในหมู่บ้าน
เขตต าบลยุหว่า ให้แก่ 
คณะกรรมการหมู่บา้น  
 

10,000 0 10,000      

95 
 

โครงการอุดหนุน
โครงการเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพยต์ิด ในหมู่บ้าน
เขตต าบลยุหว่า 
บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 6 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพย์ติดในหมู่บ้าน
เขตต าบลยุหว่า ให้แก่ 
คณะกรรมการหมู่บา้น  
 

10,000 0 10,000      

 
 
 



 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณที่

อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 64 

96 โครงการอุดหนุน
โครงการเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพยต์ิด ในหมู่บ้าน
เขตต าบลยุหว่า 
บ้านใหม่ม่วงก๋อน หมู่ที่ 
7 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพย์ติดในหมู่บ้าน
เขตต าบลยุหว่า ให้แก่ 
คณะกรรมการหมู่บา้น  
 

10,000 0 10,000      

97 โครงการอุดหนุน
โครงการเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพยต์ิด ในหมู่บ้าน
เขตต าบลยุหว่า 
บ้านร้อง  หมู่ที่ 8 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพย์ติดในหมู่บ้าน
เขตต าบลยุหว่า ให้แก่ 
คณะกรรมการหมู่บา้น  
 

10,000 0 10,000      

98 โครงการอุดหนุน
โครงการเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพยต์ิด ในหมู่บ้าน
เขตต าบลยุหว่า 
บ้านต้นผึ้ง หมู่ท่ี 9 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพย์ติดในหมู่บ้าน
เขตต าบลยุหว่า ให้แก่ 
คณะกรรมการหมู่บา้น  
 

10,000 0 10,000      

99 โครงการอุดหนุน
โครงการเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพยต์ิด ในหมู่บ้าน
เขตต าบลยุหว่า 
บ้านศาลา หมู่ที่ 11 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพย์ติดในหมู่บ้าน
เขตต าบลยุหว่า ให้แก่ 
คณะกรรมการหมู่บา้น  
 

10,000 0 10,000      

100 
 

โครงการอุดหนุน
โครงการเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพยต์ิด ในหมู่บ้าน
เขตต าบลยุหว่า 
บ้านดอนตัน หมู่ที่ 12 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพย์ติดในหมู่บ้าน
เขตต าบลยุหว่า ให้แก่ 
คณะกรรมการหมู่บา้น  
 

10,000 0 10,000      

 
 



 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณที่

อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 64 

101 โครงการอุดหนุน
โครงการเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพยต์ิด ในหมู่บ้าน
เขตต าบลยุหว่า 
บ้านหนองพันเงิน หมู่ที่ 
13 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพย์ติดในหมู่บ้าน
เขตต าบลยุหว่า ให้แก่ 
คณะกรรมการหมู่บา้น  
 

10,000 0 10,000      

102 โครงการอุดหนุน
โครงการเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพยต์ิด ในหมู่บ้าน
เขตต าบลยุหว่า 
บ้านสันป่าตองใต้  หมู่ที่ 
14 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพย์ติดในหมู่บ้าน
เขตต าบลยุหว่า ให้แก่ 
คณะกรรมการหมู่บา้น  
 

10,000 0 10,000      

103 โครงการอุดหนุน
โครงการเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพยต์ิด ในหมู่บ้าน
เขตต าบลยุหว่า 
บ้านหนองสะเรียม  
หมู่ที่ 15 
 
 
 
 
 
 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพย์ติดในหมู่บ้าน
เขตต าบลยุหว่า ให้แก่ 
คณะกรรมการหมู่บา้น  
 

10,000 0 10,000      

 
 
 

 

 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 
            3.1 แผนงานการศึกษา 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณที่

อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 64 

104 
 

โครงการอุดหนุนกองทุน
อาหารกลางวัน 
 

อุดหนุนกองทุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนกิ่วแลหลวง 
โรงเรียนวดัอุเม็ง  
โรงเรียนวดักู่ค า 
ภาคเรยีน 2/2563  และ 
1/2564 
 

1,300,000 620,000 680,000      

105 อุดหนุนโรงเรียนชุมชน 
กิ่วแลหลวง 

อุดหนุนโรงเรียนชุมชน 
กิ่วแลหลวง จ านวน 2 โครงการ 
1. โครงการภูมิปญัญาชาวบ้าน 
สืบสานหตัถกรรมลา้นนา 
2. โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 

30,000 
(แยกเป็น 

โครงการที่ 1 
20,000 

โครงการที่ 2 
10,000) 

 

0 30,000 
 

     

106 อุดหนุนโรงเรียนวัดอุเม็ง อุดหนุนโรงเรียนวัดอุเม็ง 
จ านวน 2 โครงการ  
1. โครงการสืบสานศลิปะ 
วัฒนธรรม ดนตรีพื้นเมือง  
(สะล้อ ซอ ซึง) 
2. โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 
 

30,000 
(แยกเป็น 

โครงการที่ 1 
20,000 

โครงการที่ 2 
10,000) 

 

30,000 
 

0      

 
 
 
 



 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณที่

อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 64 

107 อุดหนุนโรงเรียนวัดกู่ค า 
(เมธาวิสัยคณาทร) 

อุดหนุนโรงเรียนวัดกู่ค า  
(เมธาวิสัยคณาทร) 
จ านวน 5 โครงการ  
1. โครงการนักดนตรีรุ่นเยาว์  
2. โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 
3. โครงการส่งเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
4. คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียนสร้างจติ
อาสาชุมชน 
5. โครงการรักษ์โลกปลอดขยะใน
โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 
(แยกเป็น 

โครงการที่ 1 
15,000 

โครงการที่ 2 
7,500 

โครงการที่ 3 
10,000 

โครงการที่ 4 
10,000 

โครงการที่ 5 
7,500 

 

0 50,000 
 

     

 
 

 
 
 



 
 

3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 64 

108 
 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน ด้าน
การกีฬา เยาวชน 
ประชาชนในต าบลยหุว่า 
บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 1 

อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการกีฬา และสุขภาพของ
เยาวชน ประชาชนในต าบลยุหว่า  
ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน  
บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 1  

5,000 0 5,000      

109 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน ด้าน
การกีฬา เยาวชน 
ประชาชนในต าบลยหุว่า 
บ้านกลาง หมู่ที่ 2 

อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการกีฬา และสุขภาพของ
เยาวชน ประชาชนในต าบลยุหว่า  
ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน  
บ้านกลาง หมู่ที่ 2  

5,000 0 5,000      

110 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน ด้าน
การกีฬา เยาวชน 
ประชาชนในต าบลยหุว่า 
บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 3 

อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการกีฬา และสุขภาพของ
เยาวชน ประชาชนในต าบลยุหว่า  
ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน  
บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 3  

5,000 0 5,000      

111 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน ด้าน
การกีฬา เยาวชน 
ประชาชนในต าบลยหุว่า 
บ้านกิ่วแลหลวง  หมู่ที่ 4 

อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการกีฬา และสุขภาพของ
เยาวชน ประชาชนในต าบลยุหว่า  
ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน  
บ้านกิ่วแลหลวง  หมู่ที่ 4  

5,000 0 5,000      

 
 
 
 



 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 64 

112 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน ด้าน
การกีฬา เยาวชน 
ประชาชนในต าบลยหุว่า 
บ้านอุเม็ง หมู่ที่ 5 

อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการกีฬา และสุขภาพของ
เยาวชน ประชาชนในต าบลยุหว่า  
ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน  
บ้านอุเม็ง หมู่ที่ 5 
  

5,000 0 5,000      

113 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน ด้าน
การกีฬา เยาวชน 
ประชาชนในต าบลยหุว่า 
บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 6 

อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการกีฬา และสุขภาพของ
เยาวชน ประชาชนในต าบลยุหว่า  
ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน  
บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 6  
 

5,000 0 5,000      

114 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน ด้าน
การกีฬา เยาวชน 
ประชาชนในต าบลยหุว่า 
บ้านใหม่ม่วงก๋อน หมู่ที่7 

อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการกีฬา และสุขภาพของ
เยาวชน ประชาชนในต าบลยุหว่า  
ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน  
บ้านใหม่ม่วงก๋อน  หมู่ที่ 7  
 

5,000 0 5,000      

115 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน ด้าน
การกีฬา เยาวชน 
ประชาชนในต าบลยหุว่า 
บ้านร้อง  หมู่ที่ 8 

อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการกีฬา และสุขภาพของ
เยาวชน ประชาชนในต าบลยุหว่า  
ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน  
บ้านร้อง  หมู่ที่ 8  
 

5,000 0 5,000      

 

 
           
 
 



 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณที่

อนุมัติ 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 64 

116 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน ด้าน
การกีฬา เยาวชน 
ประชาชนในต าบลยหุว่า 
บ้านต้นผึ้ง  หมู่ที่ 9 

อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการกีฬา และสุขภาพของ
เยาวชน ประชาชนในต าบลยุหว่า  
ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน  
บ้านต้นผึ้ง  หมู่ที่ 9  
 

5,000 0 5,000      

117 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน ด้าน
การกีฬา เยาวชน 
ประชาชนในต าบลยหุว่า 
บ้านศาลา หมู่ที่ 11 

อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการกีฬา และสุขภาพของ
เยาวชน ประชาชนในต าบลยุหว่า  
ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน  
บ้านศาลา หมู่ที่ 11  
 

5,000 0 5,000      

118 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
ส่งเสริมสนบัสนุน ด้าน
การกีฬา เยาวชน 
ประชาชนในต าบลยหุว่า 
บ้านดอนตัน หมู่ที่ 12 

อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการกีฬา และสุขภาพของ
เยาวชน ประชาชนในต าบลยุหว่า  
ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน  
บ้านดอนตัน หมู่ที่ 12  
 

5,000 0 5,000      

119 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน ด้าน
การกีฬา เยาวชน 
ประชาชนในต าบลยหุว่า 
บ้านหนองพันเงิน  
หมู่ที่ 13 

อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการกีฬา และสุขภาพของ
เยาวชน ประชาชนในต าบลยุหว่า  
ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน  
บ้านหนองพันเงิน หมู่ที่ 13  

5,000 0 5,000      

 
 
 



 
   
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณที่

อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 64 

120 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน ด้าน
การกีฬา เยาวชน 
ประชาชนในต าบลยหุว่า 
บ้านสันป่าตองใต้   
หมู่ที่ 14 

อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการกีฬา และสุขภาพของ
เยาวชน ประชาชนในต าบลยุหว่า  
ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน  
บ้านสันป่าตองใต้  หมู่ที่ 14  
 

5,000 0 5,000      

121 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน ด้าน
การกีฬา เยาวชน 
ประชาชนในต าบลยหุว่า 
บ้านหนองสะเรียม  
หมู่ที่ 15 

อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการกีฬา และสุขภาพของ
เยาวชน ประชาชนในต าบลยุหว่า  
ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน  
บ้านหนองสะเรียม  หมู่ท่ี 15  

5,000 0 5,000      

122 อุดหนุนโครงการ 
อนุรักษ์ส่งเสริมประเพณี
สรงน้ าพระบรมธาตุและ
พระพุทธรูป  

อุดหนุนโครงการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณีสรงน้ าพระธาตุ
และพระพุทธรูป ให้แก่ หน่วย
อบรมประชาชนต าบลยหุว่า 

80,000 0 80,000      

123 อุดหนุนโครงการ 
ส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น  

อุดหนุนโครงการส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สร้าง
ภูมิคุ้มกันสังคมในมิติวัฒนธรรม
ให้กับ สภาวัฒนธรรมอ าเภอสันป่า
ตอง 

5,000 0 5,000      

124 โครงการสืบสานชาติพันธ์ 
ต านานศิลป์ถิ่นสันป่าตอง 

อุดหนุนโครงการสืบสานชาติพันธ์ 
ต านานศิลป์ถิ่นสันป่าตอง 
ให้กับ สภาวัฒนธรรมอ าเภอ 
สันป่าตอง 

8,000  8,000      



 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณที่

อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 64 

125 อุดหนุนโครงการ 
จัดงานประเพณีท้องถิ่น
ของอ าเภอสันป่าตอง 

อุดหนุนโครงการการจดังาน
ประเพณีท้องถิ่น  ให้แก่ท าการ
อ าเภอสันป่าตอง 
 

3,000 0 3,000      

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสาธารณสขุ 
            3.1 แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสขุ 
 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณที่

อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 64 

126 โครงการอุดหนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 1  

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ในการจัดอบรมกิจกรรมตาม
แนวทางพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข  

20,000 20,000 0      

127 โครงการอุดหนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
บ้านกลาง หมู่ที่ 2  

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ในการจัดอบรมกิจกรรมตาม
แนวทางพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข  

20,000 20,000 0      

128 โครงการอุดหนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 3  

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ในการจัดอบรมกิจกรรมตาม
แนวทางพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข  

20,000 20,000 0      

 



 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณที่

อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 64 

129 โครงการอุดหนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
บ้านกิ่วแลหลวง หมู่ที่ 4  

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ในการจัดอบรมกิจกรรมตาม
แนวทางพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข  

20,000 20,000 0      

130 โครงการอุดหนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
บ้านอุเม็ง หมู่ที่ 5  

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ในการจัดอบรมกิจกรรมตาม
แนวทางพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข  

20,000 20,000 0      

131 โครงการอุดหนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 6  

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ในการจัดอบรมกิจกรรมตาม
แนวทางพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข  

20,000 20,000 0      

132 โครงการอุดหนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
บ้านใหม่ม่วงก๋อน หมู่ที่7  

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ในการจัดอบรมกิจกรรมตาม
แนวทางพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข  

20,000 20,000 0      

133 โครงการอุดหนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
บ้านร้อง หมู่ที่ 8  

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ในการจัดอบรมกิจกรรมตาม
แนวทางพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข  

20,000 20,000 0      

 
 
 



 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 64 

134 โครงการอุดหนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
บ้านต้นผึ้ง หมู่ท่ี 9  

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ในการจัดอบรมกิจกรรมตาม
แนวทางพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข  

20,000 20,000 0      

135 โครงการอุดหนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
บ้านศาลา หมู่ที่ 11  

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ในการจัดอบรมกิจกรรมตาม
แนวทางพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข  

20,000 20,000 0      

136 โครงการอุดหนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
บ้านดอนตัน หมู่ที่ 12  

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ในการจัดอบรมกิจกรรมตาม
แนวทางพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข  

20,000 20,000 0      

137 โครงการอุดหนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
บ้านหนองพันเงิน  
หมู่ที่ 13  

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ในการจัดอบรมกิจกรรมตาม
แนวทางพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข  

20,000 20,000 0      

138 โครงการอุดหนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
บ้านสันป่าตองใต ้
หมู่ที่ 14  

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ในการจัดอบรมกิจกรรมตาม
แนวทางพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข  

20,000 20,000 0      

 
 



 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 64 

139 โครงการอุดหนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
บ้านหนองสะเรียม  
หมู่ที่ 15  

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ในการจัดอบรมกิจกรรมตาม
แนวทางพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข  

20,000 20,000 0      

 
 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม และการท่องเท่ียว 

            3.1 แผนงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณที่

อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 64 

140 อุดหนุนโครงการ
สนับสนุนการจัดงานไม้
ดอกไม้ประดับ 
 

อุดหนุนโครงการจัดงานไม้ดอกไม้
ประดับ จังหวัดเชียงใหม่  ให้แก่ท่ี
ท าการปกครองอ าเภอสันป่าตอง 
 

22,000 
 

0 22,000 
 

     

 
 

 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

            3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณที่

อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 64 

141 โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของอ าเภอสัน
ป่าตอง 
 
 

27,000 0 27,000      

 
 

  3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 64 

142 
 

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐ
พิธีของอ าเภอสันป่าตอง 
 
 
 
 
 

อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี  ให้แก่ 
ที่ปกครองอ าเภอสันป่าตอง 

10,000 0 10,000      

 
 

 

 


