แผนการดาเนินงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตาบลป่าบง
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

คานา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 27 แผนการดาเนินงานให้
จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
รายจ่ ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงิ น สะสม หรือได้รับ แจ้ง แผนงานโครงการจากหน่ว ยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
เทศบาลตาบลป่าบง ได้ดาเนินการจัดทาแผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ขึ้นโดยรวบรวมโครงการ / กิจกรรม ที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่เทศบาลตาบลป่าบง ซึ่งมี
โครงการ/กิจกรรม ที่เทศบาลตาบลป่าบงดาเนินการเอง และที่หน่วยงานอื่ นเข้ามาดาเนินการใน
พื้นที่เทศบาลตาบลป่าบง โดยจัดทาเป็น บัญชีโครงการ/กิจกรรม แยกรายละเอียด ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่น
สามารถนาไปใช้ในการควบคุม การดาเนินงาน ของเทศบาลตาบลป่าบง ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มี
ประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตาม และประเมินผลเมื่อสิ้ น
ปีงบประมาณได้อย่างสะดวก ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

งานนโยบายและแผน สานักปลัด
เทศบาลตาบลป่าบง
อาเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่
ตุลาคม 2563

ส่วนที่ 1
บทนา
แผนการดาเนินงาน เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลตาบลป่าบง
เพื่อควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
แผนการดาเนินงาน จะกาหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการใน
พื้ น ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยโครงการ/กิ จ กรรมการพั ฒ นาที่ จ ะบรรจุ ใ นแผนการ
ดาเนินงานจะมีที่มาจาก
1. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2564 ของเทศบาลตาบลป่าบง รวมทั้ง
เงินอุดหนุนทีเ่ ทศบาลตาบลป่าบง อุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดาเนินการ
2. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่เทศบาลตาบลป่าบงดาเนินการเอง โดยไม่ใช้
งบประมาณ
3. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตาบลป่าบง
4. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่เทศบาลตาบลป่าบงพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการดาเนินงานในพื้นที่
วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่
ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตาบลป่าบงประจาปีงบประมาณนั้น
2. เพื่อให้แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณนั้นของเทศบาลตาบลป่าบง มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทางานกับ
หน่วยงานและจาแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดาเนินงาน
แนวทางในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงานเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม
การด าเนิ น งานให้ เ ป็ น ไปอย่ างเหมาะสมและมี ประสิ ทธิ ภ าพรวมทั้ง เป็ นเครื่ องมือ ในการติ ดตาม
ดาเนินงานและการประเมินผล ดังนั้นแผนการดาเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทา ดังนี้
1. เป็นแผน ที่แยกออกจากแผนพัฒนา มีลักษณะเป็นแผนดาเนินงาน
2. จัดทาหลังจากที่ได้การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึง
การดาเนินการจริง
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่จะเข้ามาดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ขั้นตอนของการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 26 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดทาแผนการดาเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ /
กิจกรรมที่จะมีการดาเนินการจริงในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และโครงการ / กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นเข้ามาดาเนินงาน
ในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่และตรวจสอบจากแผนดาเนินการ
พัฒนาจังหวัด/อาเภอหรือกิ่งอาเภอแบบบูรณาการ
 ขั้นตอนที่ 2 การจัดทาร่างแผนดาเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน
โดยจั ด หมวดหมู่ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ และแนวทางการพั ฒ นาท้ อ งถิ่น ก าหนดไว้ ใ นแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนดาเนินงาน 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม
 ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น นาร่างแผนการดาเนินงาน
เสนอคณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่ น พิจ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบและนาเสนอผู้ บริห ารท้องถิ่น เพื่ อ
ประกาศใช้ การประกาศแผนการดาเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาประกาศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อติดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและตรวจสอบได้

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานอื่น ๆ

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทาร่างแผนดาเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างแผนดาเนินงาน

คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผน
ดาเนินงาน

เสนอร่างแผนการ
ดาเนินงานต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น
ให้ความเห็นชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศใช้
แผนดาเนินงาน

ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
1. ผู้ปฏิบัติงานรู้ขั้นตอนและรายละเอียดของงานเสมือนปฏิทินการทางาน ซึ่ง
สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2 ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถนาแผนดาเนินงานไปใช้ในการควบคุมการดาเนินงานของ
เทศบาลให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามและ
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณได้อย่างสะดวก ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
3. แผนการดาเนินงานช่วยให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณสามารถ
ทาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
4. ทาให้ทราบถึงโครงการ / กิจกรรมที่จะดาเนินงานจริงในพื้นที่ในปีงบประมาณนั้น
5. ลดความซ้าซ้อนของโครงการ เพราะมีการประสานและบูรณาการการทางานกับ
หน่วยงาน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลป่าบง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยัง่ ยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
1.1. แผนงานบริหารทั่วไป
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

อุดหนุนเทศบาลตาบลท่าวังตาล ตามโครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานเวียงกุมกาม
1

อุดหนุนเทศบาลตาบลท่าวังตาล ตาม
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถาน
เวียงกุมกาม

อุดหนุนอาเภอสารภีโครงการจัดขบวนแห่รถ
2 บุปผาชาติตามโครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้
ประดับ

อุดหนุนอาเภอสารภีโครงการจัดขบวนแห่รถ
บุปผาชาติตามโครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้
ประดับ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

ทต.ป่าบง

สานักปลัด

อาเภอสารภี

สานักปลัด

10,000.00

ทต.ป่าบง

สานักปลัด

10,000.00

ทต.ป่าบง

สานักปลัด

10,000.00

ทต.ป่าบง

สานักปลัด

งบประมาณ

20,000.00

20,500

1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1

2

3

การจัดอบรมให้ความรู้ด้านการฝึกอาชีพการทา
เทียนหอมไล่ยงุ ให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้านตาบลป่าบง
โครงการฝึกอบรมอาชีพการทาเทียนหอมไล่ยุง
และประชาชนในตาบล
การจัดอบรมให้ความรู้ด้านการฝึกอาชีพการแปรรูป
โครงการฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปอาหารจากเนื้อหมู อาหารจากเนื้อหมู ให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้านตาบลป่า
บงและประชาชนในตาบล
การจัดอบรมให้ความรู้ด้านการฝึกอาชีพการทาขนม
โครงการฝึกอบรมอาชีพการทาขนมลูกชุบ ขนมถ้วย ลูกชุบ ขนมถ้วย ให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้านตาบลป่าบง
และประชาชนในตาบล

ระยะเวลาดาเนินการ (เดือน)
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลาดับที่

4

โครงการ/กิจกรรม

โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้าบาดาล

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ติดตั้งเครื่องสูบน้าบาดาล แบบ Submersible
พร้อมตู้ควบคุม และอุปกรณ์ติดตั้ง จุดละ 55,000
บาท จานวน 2 จุด บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านป่าบงหลวง
และ หมู่ที่ 5 บ้านเทพาราม
รายละเอียด 1 จุด ประกอบด้วย
- เครื่องสูบน้าบาดาล ขนาด 2 HP 220 V 1 ชุด
- ตู้คอนโทรลปัม้ จานวน 1 ใบ
- ท่อ PVC ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น
13.50 จานวน 15 เส้น
- โฟลว์สวิทช์ จานวน 1 ตัว
- สลิงสแตนเลส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.50
มิลิเมตร จานวน 63 เมตร
- ขาตั้งตู้คอนโทรลปัม้ จานวน 1 ชุด
- สายไฟ CV ขนาด 2x4 มิลลิเมตร จานวน 25 เมตร
- ฐานปัม้ และงานปรับพืน้ ที่

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

110,000.00 หมู่ที่ 4 และ 5

หน่วย
ดาเนินการ

กองช่าง

1.3. แผนงานการเกษตร
ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์
1
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดาเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตร

5,000.00

ทต.ป่าบง

สานักปลัด

2

โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อบรมให้ความรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

10,000.00

ทต.ป่าบง

สานักปลัด

3

โครงการเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ

อบรมให้ความรู้ ส่งเสริมและสนับสนุน เกษตรกรตาม
โครงการเกษตรอินทรียช์ ีวภาพ

10,000.00

ทต.ป่าบง

สานักปลัด

ระยะเวลาดาเนินการ (เดือน)
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลป่าบง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
2. ยุทธศาสตร์ดา้ นอนุรักษ์ฟื้นฟู สิบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น และพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน
2.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหาร
1 สถานศึกษา (ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านศรีคา
ชมภู)
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี
2 พ.ศ.2564
3
4
5
6

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหาร
สถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีคาชมภู) เช่น
ค่าอาหารกลางวัน ค่าใช้จา่ ยโครงการต่าง ๆ

ดาเนินการตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจาปี พ.ศ.2564

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

ศูนย์พัฒนาเด็ก
550,000 เล็กบ้านศรีคา กองการศึกษา
ชมภู
60,000

ทต.ป่าบง

กองการศึกษา

20,000

ทต.ป่าบง

กองการศึกษา

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและ
เยาวชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชน
วัดศรีคาชมภู
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัด
เทพาราม

ฝึกอบรม ให้ความรุ้ เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติ
ด
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวั
นโรงเรียนชุมชนวัด
ศรีคาชมภู
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดเทพา
ราม

900,000 ร.ร.วัดศรีคาชมภู กองการศึกษา

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สาหรับ
เด็กศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กและโรงเรียน

ดาเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สาหรับเด็ก
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กและโรงเรียน

880,000

538,000 ร.ร.วัดเทพาราม กองการศึกษา
ทต.ป่าบง

กองการศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการ (เดือน)
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

27,500

ทต.ป่าบง

สานักปลัด

8,000

อาเภอสารภี

สานักปลัด

5,000

อาเภอสารภี

สานักปลัด

ดาเนินการตามโครงการพัฒนาส่งเสริมการกีฬา
การฝึกอบรม การจัดการแข่งขัน การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ สนับสนุนอุปกรณ์กฬี า การส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่างๆ

60,000

ทต.ป่าบง

กองการศึกษา

ดาเนินการตามโครงการส่งเสริมการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

70,000

ทต.ป่าบง

กองการศึกษา

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

2.2 แผนงานบริหารทั่วไป
โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และ
1 ประเพณีทอ้ งถิ่นประจาปี 2564
2
3

สาหรับเป็นค่าใช้จา่ ย ในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี
และประเพณีท้องถิ่นประจาปี 2564

อุดหนุนอาเภอสารภีโครงการจัดกิจกรรม อุดหนุนอาเภอสารภีโครงการจัดกิจกรรมสืบสาน
สืบสานประเพณีปใี หม่เมือง ประจาปี 2564 ประเพณีปีใหม่เมือง ประจาปี 2564
อุดหนุนกิ่งกาชาดอาเภอสารภี

อุดหนุนกิ่งกาชาดอาเภอสารภี ตามโครงการกาชาด
รวมน้าใจสู่พี่น้องผู้ยากไร้ ประจาปี 2564

2.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1

โครงการพัฒนาส่งเสริมการกีฬา

2

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง

3

โครงการพัฒนาความรู้เสริมภูมิปัญญาประเพณี ดาเนินการตามโครงการพัฒนาความรู้เสริมภูมิ
ปี๋ใหม่เมือง
ปัญญาประเพณีปี๋ใหม่เมือง

70,000

ทต.ป่าบง

กองการศึกษา

4

โครงการถวายเทียนพรรษา

10,000

ม.1-6

กองการศึกษา

ดาเนินการตามโครงการถวายเทียนพรรษา

ระยะเวลาดาเนินการ (เดือน)
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

90,000

ทต.ป่าบง

สานักปลัด

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค ดาเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
พิษสุนขั บ้า
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนขั บ้า

35,000

ทต.ป่าบง

สานักปลัด

โครงการรณรงค์ปอ้ งกันและระงับโรคติดเชื้อ ดาเนินการตาม โครงการรณรงค์ปอ้ งกันและ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด - 19)
ระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด - 19)

30,000

ทต.ป่าบง

สานักปลัด

ดาเนินการ อบรมให้ความรู้ ผู้ประกอบการ
ตามโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร

20,000

ทต.ป่าบง

สานักปลัด

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น หมู่ที่ 1 - 6 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น หมู่ที่ 1 - 6
ตามโครงการพระราชดาริดา้ นสาธารณุสข ตามโครงการพระราชดาริดา้ นสาธารณุสข

120,000

หมู่ที่ 1 - 6

สานักปลัด

6,320,000

ทต.ป่าบง

สานักปลัด

1,440,000

ทต.ป่าบง

สานักปลัด

72,000

ทต.ป่าบง

สานักปลัด

ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

2.4 แผนงานสาธารณสุข
1

2

3

4

5

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคติดต่อจาก
สัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค

โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร

ดาเนินการตาม โครงการรณรงค์และป้องกัน
โรคติดต่อจากสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค

2.5 แผนงานงบกลาง
1

โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สงู อายุ

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สงู อายุ

2

โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ

สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ

3

โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ปว่ ยเอดส์

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ปว่ ยเอดส์

ระยะเวลาดาเนินการ (เดือน)
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

10,000

ทต.ป่าบง

สานักปลัด

20,000

ทต.ป่าบง

สานักปลัด

งบประมาณ

2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์กอ่ นวัยอันควรการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น
โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
2 รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
1

อบรมให้ความรู้ ตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์กอ่ นวัยอันควร
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
อบรมให้ความรู้ ส่งเสริมและสนับสนุน ตาม
โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ระยะเวลาดาเนินการ (เดือน)
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลป่าบง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
3. ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

โครงการจัดเก็บและกาจัดขยะมูลฝอยและ
1 สิ่งปฏิกลู

2

โครงการ 30 บาท ส้วมสะอาดทุกบ้าน

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

จ้างเหมากาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู
โดยการจัดเก็บขน ฝังกลบ ทาลายขยะมูล
ฝอยสิ่งปฏิกลู จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตาม
โครงการฯ
ดาเนินการ ตามโครงการ 30 บาทส้วม
สะอาดทุกบ้าน

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

900,000.00

หมู่ที่ 1 - 6

สานักปลัด

50,000.00

หมู่ที่ 1 - 6

สานักปลัด

งบประมาณ

ระยะเวลาดาเนินการ (เดือน)
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลป่าบง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
4. ยุทธศาสตร์ดา้ นความมัน่ คงปลอดภัย และความสงบสุขของชุมชน
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
1 ถนนช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่และเทศกาล
สงกรานต์

ดาเนินการตามโครงการรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่
และเทศกาลสงกรานต์

30,000.00

ทต.ป่าบง

สานักปลัด

โครงการสนับสนุนการดาเนินงานของ
2 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

ดาเนินการตามโครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.)

10,000.00

ทต.ป่าบง

สานักปลัด

600,000.00

ทต.ป่าบง

สานักปลัด

3

โครงการดาเนินการบริการแพทย์ฉกุ เฉิน

ดาเนินการตามโครงการดาเนินการบริการ
แพทย์ฉกุ เฉิน

ระยะเวลาดาเนินการ (เดือน)
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลป่าบง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
5. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการทีด่ ี
5.1 แผนงานบริหารทัว่ ไป
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดาเนินการตามโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการ
1 ให้แก่คณะผูบ้ ริหารสมาชิกสภาเทศบาลและ ปฏิบตั งิ านให้แก่คณะผูบ้ ริหารสมาชิกสภา
เทศบาลและ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

30,000.00

ทต.ป่าบง

สานักปลัด

งบประมาณ

2

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
สร้างความโปร่งใสเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการ
ปฏิบตั งิ านให้แก่คณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง

ดาเนินการ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและสร้างความโปร่งใสเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านให้แก่คณะผูบ้ ริหาร
สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง

30,000.00

ทต.ป่าบง

สานักปลัด

3

โครงการเทศบาลพบประชาชน

ดาเนินการตามโครงการเทศบาลพบประชาชน

20,000.00

ทต.ป่าบง

สานักปลัด

4

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง้

ดาเนินการเลือกตัง้ ผูบ้ ริหารท้องถิน่ สมาชิกสภา
เทศบาลตาบลป่าบง

680,000.00

ทต.ป่าบง

สานักปลัด

15,000.00

ทต.ป่าบง

สานักปลัด

30,000.00

ทต.ป่าบง

สานักปลัด

270,000.00

ทต.ป่าบง

กองคลัง

30,000.00

ทต.ป่าบง

สานักปลัด

โครงการประชุมประชาคมและการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิน่
โครงการจิดอาสาเราทาความดีด้วยหัวใจ
6
5

7

โครงการจัดทาแผนทีภ่ าษี

อุดหนุนเทศบาลตาบลท่าวังตาล ตาม
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
8
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่

ดาเนินการจัดประชุมประชาคม ประชุมคณะ
กรรมการฯ
ดาเนินการ ตามโครงการกิจกรรมจิดอาสาเรา
ทาความดีด้วยหัวใจ
ดาเนินการตามโครงการจัดทาแผนทีภ่ าษี
อุดหนุนเทศบาลตาบลท่าวังตาล ตาม
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

ระยะเวลาดาเนินการ (เดือน)
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจานวนครุภณ
ั ฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.02/1

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลป่าบง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
1. ประเภทครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ลาดับที่ โครงการ/กิจกรรม
1

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) มี
มือจับชนิดบิด มีแผ่นปรับระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จานวน 1 ใบ รายละเอียด
คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ
ธันวาคม 2562

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

5,500

ทต.ป่าบง

กองคลัง

19,000

ทต.ป่าบง

สานักปลัด

งบประมาณ

2. ประเภทครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
2.1 แผนงานบริหารทั่วไป
1

เครื่องตัดหญ้าแบบ
ข้อแข็ง

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จานวน 2 เครื่อง
เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาด ไม่น้อยกว่า
1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อม
ใบมีด รายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
สานักงบประมาณ ธันวาคม 2562

ระยะเวลาดาเนินการ (เดือน)
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลาดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

ทต.ป่าบง

สานักปลัด

3. ประเภทครุภณ
ั ฑ์เครื่องดับเพลิง
3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
1

สายส่งน้าดับเพลิง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้าดับเพลิง
1. สายส่งน้าดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 30 เมตร
- เป็นสายส่งน้าดับเพลิงชนิดยางหนาสามชั้น มีความยืดยุ่นสูง
- สามารถรับแรงดันได้สูงไม่น้อยกว่า 750 ปอนด์ ต่อ
ตารางนิ้ว - เคลือบสารพิเศษภายนอก ทนต่อการทาปฏิกิริยา
กับสาร ปิโตรเลียมสารเคมีได้ดี
- ทนต่อการเสียดสี และแสงยูวี, โอโซน กรด-ด่าง
- หลังจากใช้งานสามารถเก็บได้ โดยไม่จาเป็นต้องตากให้แห้ง
- ได้รับมาตรฐาน BS 6391:2009 , MED 96/98/EC
- พันด้วยลวดอย่างแน่นหนาติดอยู่กับปลายสายทั้ง 2 ด้าน
2.ข้อต่อหัวท้าย ทองเหลืองสวมเร็ว ขนาด 2.5 นิ้ว
รวมสายส่งน้าดับเพลิง และข้อต่อหัวท้าย จานวน 3 ชุด
เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชี เนื่องจากไม่มีกาหนดไว้ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่มีความจาเป็นต้องใช้ในการดับเพลิง โดยการสืบ
ราคาจากร้านค้าในท้องถิ่น กาหนดราคากลางตามบันทึก
คณะกรรมการสืบราคาและกาหนดราคากลาง ตามคาสั่ง
เทศบาลตาบลป่าบงที่ 362/2563 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการสืบราคา และกาหนดราคากลาง ครุภัณฑ์
นอกเหนือราคามาตรฐานครุภัณฑ์สานักงบประมาณ ธันวาคม
2562

30,000

ระยะเวลาดาเนินการ (เดือน)
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลป่าบง
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

จานวน
โครงการที่
ดาเนินการ

โครงการ
ในแผนฯ

ปี 2564
1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยัง่ ยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
2
2
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
4
8
1.3 แผนงานการเกษตร

3

3

คิดเป็นร้อย
ละของ
โครงการ
ทั้งหมด

งบประมาณที่
ดาเนินการจริง

งบประมาณใน
แผนฯ ปี 2564

คิดเป็นร้อยละ
หน่วยดาเนินการ
ของ
งบประมาณ
ทั้งหมด

100.00
50.00

40,000
140,000

40,500.00
262,000.00

98.77
53.44

สานักปลัด
สานักปลัด

100.00

25,000

80,000.00

31.25

สานักปลัด

382,500.00

53.59

รวม
9
13
69.23
205,000.00
2. ยุทธศาสตร์ดา้ นการอนุรกั ษ์ฟนื้ ฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น และพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน
2.1 แผนงานการศึกษา

5

5

100.00

2,928,000.00

2,772,000.00

2.2 แผนงานบริหารทั่วไป

3

6

50.00

40,500.00

765,000.00

2.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

4

7

57.14

210,000.00

422,000.00

2.4 แผนงานสาธาณสุข

5

8

62.50

295,000.00

490,000.00

60.20

สานักปลัด

2.5 แผนงานงบกลาง

3

4

75.00

7,832,000.00

8,478,000.00

92.38

สานักปลัด

2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2

4

50.00

30,000.00

250,000.00

12.00

สานักปลัด

22

34

64.71

11,335,500.00

13,177,000.00

86.02

รวม

105.63 กองการศึกษา
5.29 สานักปลัด
49.76 กองการศึกษา

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลป่าบง
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

จานวน
โครงการที่
ดาเนินการ

3. ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานสาธารณสุข
2

โครงการ
ในแผนฯ
ปี 2564

คิดเป็นร้อย
ละของ
โครงการ
ทั้งหมด

งบประมาณที่
ดาเนินการจริง

งบประมาณใน
แผนฯ ปี 2564

คิดเป็นร้อยละ
หน่วยดาเนินการ
ของ
งบประมาณ
ทั้งหมด

3

66.67

950,000.00

1,320,000.00

71.97

3

66.67

950,000.00

1,320,000.00

71.97

4. ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของชุมชน
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
3
5

60.00

640,000.00

785,000.00

81.53

รวม

รวม
5. ยุทธศาสตร์ดา้ นด้านการบริการจัดการที่ดี
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

2

3

5

60.00

640,000.00

785,000.00

81.53

8

10

80.00

1,105,000.00

1,430,000.00

77.27

รวม

8

10

80.00

1,105,000.00

1,430,000.00

77.27

รวมทั้งสิ้น

44

65

67.69

14,235,500.00

17,094,500.00

83.28

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

