


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาท
องถ่ิน 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตําบลสันป'าม)วง 
ตําบลสันป'าม)วง อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 



� 

 

หลักการและเหตุผล 
ในการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท
องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ 
รวมแก�ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กําหนดให�องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นจัดทํา เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท�องถ่ิน เพ่ือใช�เป6นกรอบในการจัดทํางบประมาณประจําป8 นั้นได�ตามความจําเป6น
และความเหมาะสม โดยให�เป6นไปตามระเบียบนี้ 

ข�อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน�ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท�องถ่ิน ให�องค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

ข�อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน�ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท�องถ่ิน ให�เป6นอํานาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน เม่ือแผนพัฒนาท�องถ่ินตามวรรคหนึ่งได�รับความเห็นชอบแล�ว ให�ส�งแผนพัฒนา
ท�องถ่ินดังกล�าวให�ผู�บริหารท�องถ่ินประกาศใช� พร�อมท้ังป>ดประกาศให�ประชาชนทราบโดยเป>ดเผยไม�น�อยกว�า
สามสิบวัน นับแต�วันท่ีผู�บริหารท�องถ่ินประกาศใช� 

 สําหรับเทศบาลตําบลสันป?าม�วง มีความจําเป6นท่ีจะต�องดําเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ เพ่ือให�มีความเหมาะสม สอดคล�องกับปAญหาและความ
ต�องการของประชาชน และเพ่ือให�สามารถแก�ไขปAญหา ความจําเป6นเร�งด�วน ทันต�อสถานการณ�ในปAจจุบัน อีก
ท้ังใช�เป6นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต�อไป 



แบบ ผ. 01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1

1.1 แผนงานการศึกษา 4 - - - - - - - - 549,000        4 549,000        

1.2 แผนงานสาธารณสุข 2 - - - - - - - - 20,000          2 20,000          

1.3 แผนงานสร'างความเข'มแข็งของชุมชน 4 - - - - - - - - 67,000          4 67,000          

1.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

2 - - - - - - - - 20,000          2 20,000          

12      -                -     -                -     -                -     -                -     656,000        12      656,000        

2

2.1 แผนงานการเกษตร 1 - - - - - - - - 10,000          1 10,000          

1        -                -     -                -     -                -     -                -     10,000          1        10,000          

13     - - - - - - - - 666,000       13     666,000       รวมทั้งสิ้น

รวม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท"องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564

เทศบาลตําบลสันปาม�วง อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

ยุทธศาสตร1
ป2 2561 ป2 2562 ป2 2563 ป2 2564 ป2 2565 รวม 5 ป2

พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข 
ศาสนา และวัฒนธรรม

รวม

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล"อม
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ. 02

เป�าหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการจัดงานวันเด็กแห"งชาติ เพื่อให)เด็กได)มีเวทีในการ
แสดงออกและทํากิจกรรม

เด็กในพื้นที่ตําบลสันป/า
ม"วง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 80 % ของเด็ก
ในพื้นที่เข)าร"วม
โครงการ 
ได)รับความรู)
และร"วม
กิจกรรม

เด็กได)รับความ
สนุกสนานร"าเริง
และมีสุขภาพ
กายใจแข็งแรง

สํานักปลัด

โครงการจัดงานวันเด็กแห"งชาติ เพื่อให)เด็กได)มีเวทีในการ
แสดงออก และได)รับ
ความรู)จาการเข)าร"วม
กิจกรรม

เด็กในพื้นที่ตําบลสันป/า
ม"วง

- - - - 20,000 80 % ของเด็ก
ในพื้นที่เข)าร"วม
โครงการ 
ได)รับความรู)
และร"วม
กิจกรรม

เด็กได)รับความรู)
จากการเข)าร"วม
กิจกรรม มีความ
สนุกสนานร"าเริง
และมีสุขภาพ
กายใจแข็งแรง

สํานักปลัด

รวม 1   โครงการ 30,000 30,000 30,000 0 20,000
1 1 1 1 2

ข. ยุทธศาสตร'การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/256๔

เทศบาลตําบลสันปาม�วง อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

ก. ยุทธศาสตร'จังหวัด ที่ 3 สร)างคุณค"าและพัฒนาคุณภภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร'การพัฒนา พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนงาน การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงคA

งบประมาณและที่ผ"านมา
ผลที่คาดว"าจะ

ได)รับ

หน"วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)

๑ โครงการเดิม

โครงการใหม9
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ. 02

เป�าหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการสนับสนุนค!าใช#จ!ายการบริหาร
สถานศึกษา

เพื่อให#เด็กเล็กได#รับ
สารอาหารครบทั้ง  5  หมู!
และบริหารสถานศึกษา

เด็กสังกัดศูนย5พัฒนาเด็ก
เล็ก

184,800 232,900 234,570 237,000 240,000 เด็กได#รับ
สารอาหาร
ครบทั้ง 5 หมู!
และบริหาร
สถานศึกษา

เด็กมีพัฒนาการ
เจริญเติบโตทั้ง
ร!างกายและ
จิตใจสมวัย

สํานักปลัด

โครงการสนับสนุนค!าใช#จ!ายการบริหาร
สถานศึกษา

เพื่อให#เด็กเล็กได#รับ
สารอาหารครบทั้ง 5 หมู!
และสนับสนุนค!าใช#จ!ายใน
การบริหารสถานศึกษา
ให#กับศูนย5พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน ๑ แห!ง

เด็กสังกัดศูนย5พัฒนาเด็ก
เล็กและสนับสนุน
ค!าใช#จ!ายการบริหาร
สถานศึกษาของศูนย5
พัฒนาเด็กเล็กบ#านสัน
ป@าม!วง ได#แก! ค!าอาหาร
กลางวัน,ค!าจัดการเรียน
การสอน,ค!าหนังสือ,ค!า
อุปกรณ5การเรียน,ค!า
เครื่องแบบนักเรียนและ
ค!ากิจกรรมพัฒนาผู#เรียน
 อื่นๆ ฯลฯ เปEนต#น

- - - - 231,000 เด็กได#รับ
สารอาหาร
ครบทั้ง 5 หมู!
ครบทุกคน
และสนับสนุน
ค!าใช#จ!ายใน
การบริหาร
สถานศึกษา 
ศูนย5พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน ๑
 แห!ง

เด็กมีพัฒนาการ
เจริญเติบโตทั้ง
ร!างกายและ
จิตใจสมวัยและ
สถานศึกษา
ได#รับการ
สนับสนุน
ค!าใช#จ!ายในการ
บริหาร
สถานศึกษาศูนย5
พัฒนาเด็กเล็ก

สํานักปลัด

หน!วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/256๔

เทศบาลตําบลสันปาม�วง อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

ก. ยุทธศาสตร0จังหวัด ที่ 3 สร#างคุณค!าและพัฒนาคุณภภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร0การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการใหม8

โครงการเดิม๒

(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)

ยุทธศาสตร0การพัฒนา พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนงาน การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค5

งบประมาณและที่ผ!านมา
ผลที่คาดว!าจะ

ได#รับ

4



2 บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ. 02

เป�าหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) เพื่อให)เด็กได)รับ
สารอาหารครบทั้ง  5  หมู.

เด็กสังกัดศูนย0พัฒนาเด็ก
เล็กและเด็กนักเรียน
สังกัดโรงเรียนในเขตพื้นที่

134,200 147,000 138,400 140,000 140,000 เด็กมีการ
เจริญเติบโต
ตามมาตรฐาน
สมวัย

เด็กมีพัฒนาการ
เจริญเติบโตทั้ง
ร.างกายและ
จิตใจสมวัย

สํานักปลัด

๓ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) เพื่อให)เด็กได)รับ
สารอาหารครบทั้ง  5  หมู.

เด็กสังกัดศูนย0พัฒนาเด็ก
เล็กและเด็กนักเรียน
สังกัดโรงเรียนในเขตพื้นที่

- - - - 138,000 เด็กมีการ
เจริญเติบโต
ตามมาตรฐาน
สมวัย

เด็กมีพัฒนาการ
เจริญเติบโตทั้ง
ร.างกายและ
จิตใจสมวัย

สํานักปลัด

รวม 1   โครงการ 134,200 147,000 138,400 0 138,000
1 1 1 1 2

(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)

โครงการเดิม

โครงการใหม'

ยุทธศาสตร.การพัฒนา พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนงาน การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค0

งบประมาณและที่ผ.านมา
ผลที่คาดว.าจะ

ได)รับ

หน.วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ข. ยุทธศาสตร.การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/256๔

เทศบาลตําบลสันปาม�วง อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

ก. ยุทธศาสตร.จังหวัด ที่ 3 สร)างคุณค.าและพัฒนาคุณภภาพชีวิตของประชาชน

6



2 บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ. 02

เป�าหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน

เพื่ออุดหนุนโรงเรียนใน
การจัดหาอาหารกลางวัน
แก*เด็กนักเรียน

เด็กสังกัดโรงเรียนใน
เขตพื้นที่

168,000 170,000 152,000 170,000 170,000 เด็กได1รับ
สารอาหาร

ครบทั้ง 5 หมู*

เด็กมีพัฒนาการ
เจริญเติบโตทั้ง
ร*างกายและ
จิตใจสมวัย

สํานักปลัด

4 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน

เพื่ออุดหนุนโรงเรียนใน
การจัดหาอาหารกลางวัน
แก*เด็กนักเรียน

เด็กสังกัดโรงเรียนใน
เขตพื้นที่

- - - - 160,000 เด็กได1รับ
สารอาหาร

ครบทั้ง 5 หมู*

เด็กมีพัฒนาการ
เจริญเติบโตทั้ง
ร*างกายและ
จิตใจสมวัย

สํานักปลัด

รวม 1   โครงการ 168,000 170,000 152,000 0 160,000
1 1 1 1 2

(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)

โครงการเดิม

โครงการใหม'

ยุทธศาสตร.การพัฒนา พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนงาน การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงคD

งบประมาณและที่ผ*านมา
ผลที่คาดว*าจะ

ได1รับ

หน*วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ข. ยุทธศาสตร.การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/256๔

เทศบาลตําบลสันปาม�วง อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

ก. ยุทธศาสตร.จังหวัด ที่ 3 สร1างคุณค*าและพัฒนาคุณภภาพชีวิตของประชาชน

7



2 บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ. 02

เป�าหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการป�องกันและแก#ไขป&ญหาโรค
ไข#เลือดออก

เพื่อป�องกันและแก#ไขการ
ระบาดของโรคไข#เลือดออก

การพ+นหมอกควันและ
แจกสารกําจัดลูกน้ํา
ยุงลาย

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 การระบาดของ
โรค
ไข#เลือดออก
ในพื้นที่ลดลง

สามารถลดการ
ระบาดของโรค
ไข#เลือดออกใน
พื้นที่

สํานักปลัด

5 โครงการป�องกันและแก#ไขป&ญหาโรค
ไข#เลือดออก

เพื่อป�องกันและแก#ไขการ
ระบาดของโรคไข#เลือดออก

การพ+นหมอกควันและ
แจกสารกําจัดลูกน้ํา
ยุงลาย

- - - - 10,000 การระบาดของ
โรค
ไข#เลือดออก
ในพื้นที่ลดลง

สามารถลดการ
ระบาดของโรค
ไข#เลือดออกใน
พื้นที่

สํานักปลัด

รวม 1   โครงการ 5,000 5,000 5,000 0 10,000
1 1 1 1 2

(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)

โครงการเดิม

โครงการใหม$

ยุทธศาสตร+การพัฒนา พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนงาน สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงคB

งบประมาณและที่ผ+านมา
ผลที่คาดว+าจะ

ได#รับ

หน+วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ข. ยุทธศาสตร+การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/256๔

เทศบาลตําบลสันปาม�วง อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

ก. ยุทธศาสตร+จังหวัด ที่ 3 สร#างคุณค+าและพัฒนาคุณภภาพชีวิตของประชาชน

8



2 บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ. 02

เป�าหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการสัตว�ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ+า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย� พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง
 พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ+าน+องนาง
เธอ เจ+าฟ�าจุฬาภรวลัยลักษณ� อัครราชกุมารี
 กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เพื่อสํารวจและบันทึก
ข+อมูลประชากรสุนัขและ
แมว และเพื่อดําเนินการ
ป�องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ+า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย� พล
เอกหญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ+าน+องนางเธอ
 เจ+าฟ�าจุฬาภรวลัยลักษณ�
 อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

สุนัขและแมวในพื้นที่
ตําบลสันป<าม=วงได+รับ
การขึ้นทะเบียน และ
ได+รับการควบคุมและ
ป�องกันโรคพิษสุนัขบ+า

- - 6,000 6,000 6,000 สุนัขและแมว
ในพื้นที่ตําบล
สันป<าม=วง 
ได+รับการ
สํารวจขึ้น
ทะเบียน
ควบคุมและ
ป�องกันโรคพิษ
สุนัขบ+า ร+อยละ
 ๑๐๐ ของ
ข+อมูลจํานวน
สุนัขและแมว
ของตําบล

ในพื้นที่ตําบล
ปลอดจากโรค
พิษสุนัขบ+า

สํานักปลัด

(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)

โครงการเดิม

โครงการใหม 

ยุทธศาสตร'การพัฒนา พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนงาน สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�

งบประมาณและที่ผ=านมา
ผลที่คาดว=าจะ

ได+รับ

หน=วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ข. ยุทธศาสตร'การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564

เทศบาลตําบลสันปาม�วง อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

ก. ยุทธศาสตร'จังหวัด ที่ 3 สร+างคุณค=าและพัฒนาคุณภภาพชีวิตของประชาชน

9



เป�าหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)

(KPI)ที่ โครงการ วัตถุประสงค+

งบประมาณและที่ผ.านมา
ผลที่คาดว.าจะ

ได2รับ

หน.วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

6 โครงการสัตว+ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ2า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย+ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง
 พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ2าน2องนาง
เธอ เจ2าฟ�าจุฬาภรวลัยลักษณ+ อัครราชกุมารี
 กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เพื่อสํารวจและบันทึก
ข2อมูลประชากรสุนัขและ
แมว และเพื่อดําเนินการ
ป�องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ2า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย+ พล
เอกหญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ2าน2องนางเธอ
 เจ2าฟ�าจุฬาภรวลัยลักษณ+
 อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

สุนัขและแมวในพื้นที่
ตําบลสันปCาม.วงได2รับ
การขึ้นทะเบียน และ
ได2รับการควบคุมและ
ป�องกันโรคพิษสุนัขบ2า

- - - - 10,000 สุนัขและแมว
ในพื้นที่ตําบล
สันปCาม.วง 
ได2รับการ
สํารวจขึ้น
ทะเบียน
ควบคุมและ
ป�องกันโรคพิษ
สุนัขบ2า ร2อยละ
 ๑๐๐ ของ
ข2อมูลจํานวน
สุนัขและแมว
ของตําบล

ในพื้นที่ตําบล
ปลอดจากโรค
พิษสุนัขบ2า

สํานักปลัด

รวม 1   โครงการ 0 0 6,000 0 10,000

0 0 1 1 2
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ. 02

เป�าหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการฝ�กอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อส+งเสริมการมีส+วนร+วม
ของเยาวชน

มีการจัดกิจกรรมอย+าง
น/อยป0ละ ๑ ครั้ง

- - 7,000 7,000 7,000 จัดกิจกรรม
อย+างน/อยป0ละ
 ๑ ครั้ง

เยาวชนสามารถ
กล/าแสดงออก
ในการพัฒนา
ด/านต+างๆ

สํานักปลัด

โครงการฝ�กอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อส+งเสริมการมีส+วนร+วม
ของเยาวชน

มีการจัดกิจกรรมอย+าง
น/อยป0ละ ๑ ครั้ง

- - - - 10,000 จัดกิจกรรม
อย+างน/อยป0ละ
 ๑ ครั้ง

เยาวชนสามารถ
กล/าแสดงออก
ในการพัฒนา
ด/านต+างๆ

สํานักปลัด

รวม 1   โครงการ 0 0 7,000 0 10,000
0 0 1 1 2

ข. ยุทธศาสตร'การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/256๔

เทศบาลตําบลสันปาม�วง อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

ก. ยุทธศาสตร'จังหวัด ที่ 3 สร/างคุณค+าและพัฒนาคุณภภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร'การพัฒนา พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนงาน สร/างความเข/มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงคB

งบประมาณและที่ผ+านมา
ผลที่คาดว+าจะ

ได/รับ

หน+วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

7

(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)

โครงการใหม:

โครงการเดิม
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ. 02

เป�าหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการฝ�กอบรมพัฒนาศักยภาพผู(สูงอายุ เพื่อให(ผู(สูงอายุมีความรู( 
ความเข(าใจในสิทธิทาง
สังคมและให(ผู(สูงอายุมี
ทักษะการดูแลสุขภาพ
ด(วยตนเอง

ผู(สูงอายุรายใหม7
ที่ขึ้นทะเบียน
ขอรับเบี้ยยังชีพ
ผู(สูงอายุ

- - 30,000     30,000     30000 ร(อยละ 80 ของ
ผู(สูงอายุที่เข(าร7วม
กิจกรรมมีความรู( 
ความเข(าใจเกี่ยวกับ
สิทธิของผู(สูงอายุ 
ตาม พรบ.ผู(สูงอายุ
และความเข(าใจใน
การดูแลสุขภาพ

ผู(สูงอายุมีความรู(
 ความเข(าใจใน
สิทธิพึงได(รับ
ทางสังคม และมี
ทักษะในการ
ดูแลสุขภาพด(วย
ตนเอง

สํานักปลัด

โครงการฝ�กอบรมพัฒนาศักยภาพผู(สูงอายุ เพื่อให(ผู(สูงอายุมีความรู( 
ความเข(าใจในสิทธิทาง
สังคมและให(ผู(สูงอายุมี
ทักษะการดูแลสุขภาพ
ด(วยตนเอง

ผู(สูงอายุรายใหม7
ที่ขึ้นทะเบียน
ขอรับเบี้ยยังชีพ
ผู(สูงอายุ

- - - - 25,000 ร(อยละ 80 ของ
ผู(สูงอายุที่เข(าร7วม
กิจกรรมมีความรู( 
ความเข(าใจเกี่ยวกับ
สิทธิของผู(สูงอายุ 
ตาม พรบ.ผู(สูงอายุ
และความเข(าใจใน
การดูแลสุขภาพ

ผู(สูงอายุมีความรู(
 ความเข(าใจใน
สิทธิพึงได(รับ
ทางสังคม และมี
ทักษะในการ
ดูแลสุขภาพด(วย
ตนเอง

สํานักปลัด

รวม 1   โครงการ 0 0 30,000 0 25,000
0 0 1 1 2

ข. ยุทธศาสตร(การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/256๔

เทศบาลตําบลสันปาม�วง อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

ก. ยุทธศาสตร(จังหวัด ที่ 3 สร(างคุณค7าและพัฒนาคุณภภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร(การพัฒนา พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนงาน สร(างความเข(มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงคC

งบประมาณและที่ผ7านมา
ผลที่คาดว7าจะ

ได(รับ

หน7วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

8 โครงการเดิม

โครงการใหม9
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ. 02

เป�าหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการฝ�กอบรมเพิ่มศักยภาพและบูรณา
การจัดทําแผนพัฒนาท0องถิ่น

เพื่อส4งเสริมสนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชนและ
ประชาคมหมู4บ0านสัญจร
รวมถึงการสร0างความรู0
เกี่ยวกับแผนชุมชน

คณะกรรมการ
หมู4บ0าน (กม.) 
ผู0นําหมู4บ0าน/
ชุมชน กลุ4ม
องค;กร/ประชาชน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ทุกหมู4บ0านสามารถ
จัดทําแผนชุมชน
ของตนเองได0

ทุกหมู4บ0าน
สามารถจัดทํา
แผนชุมชนของ
ตนเองได0

สํานักปลัด

โครงการฝ�กอบรมเพิ่มศักยภาพและบูรณา
การจัดทําแผนพัฒนาท0องถิ่น

เพื่อส4งเสริมสนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชนและ
ประชาคมหมู4บ0านสัญจร
รวมถึงการสร0างความรู0
เกี่ยวกับแผนชุมชน

คณะกรรมการ
หมู4บ0าน (กม.) 
ผู0นําหมู4บ0าน/
ชุมชน กลุ4ม
องค;กร/ประชาชน

- - - - 20,000 ทุกหมู4บ0านสามารถ
จัดทําแผนชุมชน
ของตนเองได0

ทุกหมู4บ0าน
สามารถจัดทํา
แผนชุมชนของ
ตนเองได0

สํานักปลัด

รวม 1   โครงการ 10,000 10,000 10,000 0 20,000
1 1 1 1 2

ข. ยุทธศาสตร&การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/256๔

เทศบาลตําบลสันปาม�วง อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

ก. ยุทธศาสตร&จังหวัด ที่ 3 สร0างคุณค4าและพัฒนาคุณภภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร&การพัฒนา พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนงาน สร0างความเข0มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค;

งบประมาณและที่ผ4านมา
ผลที่คาดว4าจะ

ได0รับ

หน4วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

9 โครงการเดิม

โครงการใหม9

13



2 บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ. 02

เป�าหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ําพระธาตุผา
ช(างมูบ

เพื่อเป-นการส.งเสริมและ
อนุรักษ3ประเพณีวัฒนธรรม

จัดกิจกรรม
ประเพณีฯป6ละ 1
  ครั้ง

10,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนทราบถึง
การสืบทอดประเพณี

มีการสืบสาน
ประเพณีให(คง
อยู.ตลอดไป

สํานักปลัด

โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ําพระธาตุผา
ช(างมูบ

เพื่อเป-นการส.งเสริมและ
อนุรักษ3ประเพณีวัฒนธรรม

จัดกิจกรรม
ประเพณีฯป6ละ 1
  ครั้ง

- - - - 10,000 ประชาชนทราบถึง
การสืบทอดประเพณี

มีการสืบสาน
ประเพณีให(คง
อยู.ตลอดไป

สํานักปลัด

รวม 1   โครงการ 10,000 5,000 5,000 0 10,000
1 1 1 1 2

ข. ยุทธศาสตร'การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/256๔

เทศบาลตําบลสันปาม�วง อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

ก. ยุทธศาสตร'จังหวัด ที่ 3 สร(างคุณค.าและพัฒนาคุณภภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร'การพัฒนา พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค3

งบประมาณและที่ผ.านมา
ผลที่คาดว.าจะ

ได(รับ

หน.วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

10 โครงการเดิม

โครงการใหม9

14



2 บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ. 02

เป�าหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการสืบสานประเพณีแห%เทียนพรรษา เพื่อเป)นการส%งเสริมและ
อนุรักษ-ประเพณีวัฒนธรรม

จัดกิจกรรม
ประเพณีฯป2ละ 1
  ครั้ง

- 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนทราบถึง
การสืบทอดประเพณี

มีการสืบสาน
ประเพณีให:คง
อยู%ตลอดไป

สํานักปลัด

โครงการสืบสานประเพณีแห%เทียนพรรษา เพื่อเป)นการส%งเสริมและ
อนุรักษ-ประเพณีวัฒนธรรม

จัดกิจกรรม
ประเพณีฯป2ละ 1
  ครั้ง

- - - - 10,000 ประชาชนทราบถึง
การสืบทอดประเพณี

มีการสืบสาน
ประเพณีให:คง
อยู%ตลอดไป

สํานักปลัด

รวม 1   โครงการ 0 10,000 10,000 0 10,000
0 1 1 1 2

ข. ยุทธศาสตร&การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/256๔

เทศบาลตําบลสันปาม�วง อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

ก. ยุทธศาสตร&จังหวัด ที่ 3 สร:างคุณค%าและพัฒนาคุณภภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร&การพัฒนา พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค-

งบประมาณและที่ผ%านมา
ผลที่คาดว%าจะ

ได:รับ

หน%วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

11 โครงการเดิม

โครงการใหม9

15



2 บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ. 02

เป�าหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการฝ�กอบรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู+ชุมชน

เพื่อส+งเสริมให1ประชาชนมี
ส+วนร+วมในการดําเนินชีวิต
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

หมู+บ1านเศรษฐกิจ
พอเพียง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีส+วน
ร+วมและดําเนินชีวิต
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีความ
เป9นอยู+ที่ดีขึ้น
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

สํานักปลัด/
หน+วยงานอื่น

โครงการฝ�กอบรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู+ชุมชน

เพื่อส+งเสริมให1ประชาชนมี
ส+วนร+วมในการดําเนินชีวิต
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

หมู+บ1านเศรษฐกิจ
พอเพียง

- - - - 10,000 ประชาชนมีส+วน
ร+วมและดําเนินชีวิต
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีความ
เป9นอยู+ที่ดีขึ้น
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

สํานักปลัด/
หน+วยงานอื่น

รวม 1   โครงการ 50,000 50,000 50,000 0 10,000
1 1 1 1 2

ข. ยุทธศาสตร'การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด พัฒนาเศรษฐกิจและการท+องเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/256๔

เทศบาลตําบลสันปาม�วง อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

ก. ยุทธศาสตร'จังหวัด ที่ 3 ส+งเสริมการเกษตรปลอดภัยและการค1า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข+งขัน

ยุทธศาสตร'การพัฒนา พัฒนาเศรษฐกิจและการท+องเที่ยว
แผนงาน การเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค@

งบประมาณและที่ผ+านมา
ผลที่คาดว+าจะ

ได1รับ

หน+วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

12 โครงการเดิม

โครงการใหม9

16



2 บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ. 02

เป�าหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการอุดหนุนศูนย#ปฏิบัติการร&วมในการ
ช&วยเหลือประชาชนขององค#กรปกครอง
ส&วนท-องถิ่น อําเภอเมืองพะเยา จังหวด
พะเยา

๑. เพื่อเป7นศูนย#ปฏิบัติการ
ร&วมในการช&วยเหลือ
ประชาชนของ อปท.ใน
เขตอําเภอเมืองพะเยา     
  ๒. เพื่อเป7นแหล&ง
รวบรวมข-อมูลป:ญหา
ความต-องการของ
ประชาชน และประสาน
หน&วยงานที่เกี่ยวข-อง       
  ๓. เพื่อบริการข-อมูล
ข&าวสารและให-คําปรึกษา 
การช&วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน-าที่ของ 
อปท.

จัดตั้งศูนย#
ปฏิบัติการร&วมใน
การช&วยเหลือ
ประชาชนของ
องค#กรปกครอง
ส&วนท-องถิ่น 
อําเภอเมืองพะเยา
 ณ ที่ว&าการ
อําเภอเมืองพะเยา
 (สนง.ส&งเสริม
การปกครอง
ท-องถิ่นอําเภอ
เมืองพะเยา)

- 10,000 12,000 12,000 12,000 ศูนย#ปฏิบัติการ
ร&วมในการ
ช&วยเหลือ
ประชาชนของ
องค#กรปกครอง
ส&วนท-องถิ่น 
อําเภอเมืองพะเยา
 จังหวัดพะเยา

๑. มีศูนย#ปฏิบัติการ
ร&วมในการ
ช&วยเหลือ
ประชาชนของ 
อปท.ในเขตอําเภอ
เมืองพะเยา          
 ๒.มีแหล&งรวบรวม
ข-อมูลป:ญหาความ
ต-องการของ
ประชาชน และ
ประสานหน&วยงาน
ที่เกี่ยวข-อง          
 ๓. ประชาชน
ได-รับบริการข-อมูล
ข&าวสารและให-
คําปรึกษา การ
ช&วยเหลือประชาชน

สํานักปลัด

ข. ยุทธศาสตร"การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/256๔

เทศบาลตําบลสันปาม�วง อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

ก. ยุทธศาสตร"จังหวัด ที่ 3 สร-างคุณค&าและพัฒนาคุณภภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร"การพัฒนา พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนงาน สร-างความเข-มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค#

งบประมาณและที่ผ&านมา

ผลที่คาดว&าจะได-รับ
หน&วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

13 โครงการเดิม

17



เป�าหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค#

งบประมาณและที่ผ(านมา

ผลที่คาดว(าจะได,รับ
หน(วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

โครงการอุดหนุนศูนย#ปฏิบัติการร(วมในการ
ช(วยเหลือประชาชนขององค#กรปกครอง
ส(วนท,องถิ่น อําเภอเมืองพะเยา จังหวด
พะเยา

๑. เพื่อเป>นศูนย#ปฏิบัติการ
ร(วมในการช(วยเหลือ
ประชาชนของ อปท.ใน
เขตอําเภอเมืองพะเยา     
  ๒. เพื่อเป>นแหล(ง
รวบรวมข,อมูลป@ญหา
ความต,องการของ
ประชาชน และประสาน
หน(วยงานที่เกี่ยวข,อง       
  ๓. เพื่อบริการข,อมูล
ข(าวสารและให,คําปรึกษา 
การช(วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน,าที่ของ 
อปท.

- จัดตั้งศูนย#
ปฏิบัติการร(วมใน
การช(วยเหลือ
ประชาชนของ
องค#กรปกครอง
ส(วนท,องถิ่น 
อําเภอเมืองพะเยา
 ณ ที่ว(าการ
อําเภอเมืองพะเยา
 (สนง.ส(งเสริม
การปกครอง
ท,องถิ่นอําเภอ
เมืองพะเยา)       
  - อุดหนุน
องค#การบริหาร
ส(วนตําบลแม(ใส

- - - - 12,000 ศูนย#ปฏิบัติการ
ร(วมในการ
ช(วยเหลือ
ประชาชนของ
องค#กรปกครอง
ส(วนท,องถิ่น 
อําเภอเมืองพะเยา
 จังหวัดพะเยา

๑. มีศูนย#ปฏิบัติการ
ร(วมในการ
ช(วยเหลือ
ประชาชนของ 
อปท.ในเขตอําเภอ
เมืองพะเยา          
 ๒.มีแหล(งรวบรวม
ข,อมูลป@ญหาความ
ต,องการของ
ประชาชน และ
ประสานหน(วยงาน
ที่เกี่ยวข,อง          
 ๓. ประชาชน
ได,รับบริการข,อมูล
ข(าวสารและให,
คําปรึกษา การ
ช(วยเหลือประชาชน

สํานักปลัด

รวม 1   โครงการ 0 10,000 12,000 0 12,000

0 1 1 1 2

โครงการใหม�
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