
 

 

 

 

 

 
  แผนการด าเนินงานประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 
 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลต าบลป่าบง 

อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 

 



 
 

ส่วนที่  1 
บทน า 

 
 แผนการด าเนินงาน เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลต าบลป่าบง
เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

แผนการด าเนินงาน  จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการ
ด าเนินงานจะมีที่มาจาก 

1. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ของเทศบาลต าบลป่าบง รวมทั้ง
เงินอุดหนุนทีเ่ทศบาลต าบลป่าบง อุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ 

2. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่เทศบาลต าบลป่าบงด าเนินการเอง โดยไม่ใช้
งบประมาณ  

3.  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่ของเทศบาลต าบลป่าบง 

4.  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่เทศบาลต าบลป่าบงพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที่ 

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
  1.  เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลป่าบงประจ าปีงบประมาณนั้น  
  2.  เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นของเทศบาลต าบลป่าบง มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับ
หน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน 

แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตาม
ด าเนินงานและการประเมินผล ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า ดังนี้ 

1. เป็นแผน ที่แยกออกจากแผนพัฒนา มีลักษณะเป็นแผนด าเนินงาน 
2. จัดท าหลังจากท่ีได้การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึง

การด าเนินการจริง 
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 



 
 

ขั้นตอนของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 26 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
   ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ / 
กิจกรรมที่จะมีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และโครงการ / กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนเข้ามาด าเนินงาน
ในพ้ืนที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพ้ืนที่และตรวจสอบจากแผนด าเนินการ
พัฒนาจังหวัด/อ าเภอหรือก่ิงอ าเภอแบบบูรณาการ 
   ขั้นตอนที่ 2  การจัดท าร่างแผนด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน
โดยจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นก าหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนด าเนินงาน  2  ส่วน คือ 
  ส่วนที่ 1   บทน า 
  ส่วนที่ 2   บัญชีโครงการ / กิจกรรม 
   ขั้นตอนที่ 3  การประกาศแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนการด าเนินงาน
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบและน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือ
ประกาศใช้ การประกาศแผนการด าเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประกาศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือติดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและตรวจสอบได ้
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมโครงการ/กจิกรรม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอื่น ๆ 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น 

จัดท าร่างแผนด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผน
ด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการ
ด าเนินงานต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
ให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช ้
แผนด าเนินงาน ผู้บริหารท้องถิ่น 



 
 

ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

1.  ผู้ปฏิบัติงานรู้ขั้นตอนและรายละเอียดของงานเสมือนปฏิทินการท างาน ซึ่ง
สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  2  ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถน าแผนด าเนินงานไปใช้ในการควบคุมการด าเนินงานของ
เทศบาลให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามและ
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณได้อย่างสะดวก ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
  3.  แผนการด าเนินงานช่วยให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณสามารถ
ท าได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
  4.  ท าให้ทราบถึงโครงการ / กิจกรรมที่จะด าเนินงานจริงในพื้นที่ในปีงบประมาณนั้น 
  5.  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ เพราะมีการประสานและบูรณาการการท างานกับ
หน่วยงาน 
 
 



1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยัง่ยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

1.1 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

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

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพการท าขนมไทย
การจดัอบรมให้ความรู้ด้านการฝึกอาชีพการท าขนม

ไทย ให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้านต าบลป่าบง
10,000.00        ทต.ป่าบง ส านักปลัด

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพการท าพรมเช็ดเทา้จากเศษผ้า
การจดัอบรมให้ความรู้ด้านการฝึกอาชีพการท าพรม

เช็ดเท้าจากเศษผ้า ให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้านต าบลป่าบง
10,000.00        ทต.ป่าบง ส านักปลัด

3 โครงการฝึกอบรมอาชีพการร้อยสร้อยลูกปดั
การจดัอบรมให้ความรู้ด้านการฝึกอาชีพการร้อย

สร้อยลูกปัด ให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้านต าบลป่าบง
10,000.00        ทต.ป่าบง ส านักปลัด

1.2. แผนงานการเกษตร

1
ส่งเสริมและสนบัสนนุการด าเนนิงานของศูนย์

ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมและสนับสนุนการ

ด าเนินงานของศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยทีางการ

เกษตร

5,000.00          ทต.ป่าบง ส านักปลัด

2 โครงการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
อบรมให้ความรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนขับเคล่ือน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
20,000.00        ทต.ป่าบง ส านักปลัด

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลป่าบง  อ าเภอสารภ ี จังหวัดเชยีงใหม่

ล าดับที่
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)





2. ยทุธศาสตร์ดา้นอนุรักษ์ฟ้ืนฟู สบิสานศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณ ีภมูปิญัญาทอ้งถ่ินและพัฒนาศักยภาพคนในชมุชน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

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

1

โครงการสนบัสนนุค่าใชจ้า่ยการบริหาร
สถานศึกษา (ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นศรีค า
ชมภ)ู

ด าเนินการตามโครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการบริหาร
สถานศึกษา (ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีค าชมภู) เชน่
ค่าอาหารกลางวนั ค่าใชจ้า่ยโครงการต่าง ๆ

560,000            

 ศูนยพ์ัฒนาเด็ก

เล็กบ้านศรีค า

ชมภู

กองการศึกษา

2
โครงการจดังานวันเด็กแหง่ชาติ ประจ าป ีพ.ศ.
2563

ด าเนนิการตามโครงการจดังานวันเด็กแหง่ชาติ
 ประจ าป ีพ.ศ.2563 60,000               ทต.ป่าบง กองการศึกษา

3
ค่าใชจ้า่ยในการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา ศพด.
 (ค่าจดัการเรียนการสอนรายหัว)

ค่าใชจ้า่ยในการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา ศพด. 
(ค่าจดัการเรียนการสอนรายหัว) 85,000               ทต.ป่าบง กองการศึกษา

4
โครงการกั้นห้อง และติดต้ังมุ้งลวดภายในอาคาร
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านศรีค าชมภู

ด าเนินการตามโครงการปรับปรุงศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบ้านศรีค าชมภู

50,000              
 ศูนย์พฒันาเด็ก

เล็กบ้านศรีค าชมภู
กองการศึกษา

5
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนวัด
ศรีค าชมภู

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนวัด
ศรีค าชมภู

880,000             ร.ร.วดัศรีค าชมภู กองการศึกษา

6
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัด  
เทพาราม

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดเทพา
ราม

560,000             ร.ร.วดัเทพาราม กองการศึกษา

7
โครงการจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็ก
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและโรงเรียน

ด าเนนิการจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็ก
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและโรงเรียน 820,000             ทต.ป่าบง กองการศึกษา

หน่วย

ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดอืน)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

2.1 แผนงานการศึกษา

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปา่บง  อ าเภอสารภ ี จงัหวดัเชยีงใหม่

ล าดบัที่
สถานที่

ด าเนินการ



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

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

1
โครงการจดังานพระราชพธิี รัฐพธิี และ
ประเพณีทอ้งถิ่นประจ าป ี2563

ส าหรับเป็นค่าใชจ้า่ย ในการจดังานพระราชพิธ ีรัฐพิธ ี
และประเพณีท้องถิ่นประจ าปี 2563 15,000              ทต.ป่าบง ส านักปลัด

2
อดุหนนุอ าเภอสารภโีครงการจดักจิกรรมสืบ
สานประเพณีปใีหมเ่มอืง ประจ าป ี2563

อดุหนุนอ าเภอสารภโีครงการจดักจิกรรมสืบสาน
ประเพณีปีใหมเ่มอืง ประจ าปี 2563 8,000               อ าเภอสารภี ส านักปลัด

3

อดุหนนุอ าเภอสารภโีครงการจดัขบวนแหร่ถ
บปุผาชาติตามโครงการจดังานมหกรรมไม้
ดอกไมป้ระดับ

อดุหนุนอ าเภอสารภโีครงการจดัขบวนแห่รถบุปผาชาติ
ตามโครงการจดังานมหกรรมไมด้อกไมป้ระดับ 20,000              อ าเภอสารภี ส านักปลัด

1 โครงการพฒันาส่งเสริมการกฬีา ด าเนนิการตามโครงการพฒันาส่งเสริมการกฬีา
 การฝึกอบรม การจดัการแขง่ขนั การรณรงค์
ประชาสัมพนัธ์ สนบัสนนุอปุกรณ์กฬีา การส่ง
นกักฬีาเขา้ร่วมแขง่ขนักฬีาต่างๆ

70,000               ทต.ป่าบง กองการศึกษา

2
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ด าเนินการตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

70,000               ทต.ป่าบง กองการศึกษา

3 โครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ด าเนินการตามโครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง 70,000               ทต.ป่าบง กองการศึกษา

4 โครงการถวายเทียนพรรษา ด าเนินการตามโครงการถวายเทียนพรรษา 10,000               ม.1-6 กองการศึกษา

พ.ศ.2563ล าดบัที่
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดอืน)

พ.ศ.2562

2.3 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ2.3 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

2.2 แผนงานบริหารทั่วไป

2.4 แผนงานสาธารณสขุ



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการรณรงค์และปอ้งกนัโรคไขเ้ลือดออก ด าเนนิการตาม โครงการรณรงค์และปอ้งกนั

โรคไขเ้ลือดออก 100,000             ทต.ป่าบง ส านักปลัด

2 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรค
พษิสุนขับา้

ด าเนนิการตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภยัจากโรคพษิสุนขับา้ 35,000               ทต.ป่าบง ส านักปลัด

2.5 แผนงานงบกลาง

1 โครงการสนบัสนนุเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ สนบัสนนุเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ
6,122,000          ทต.ป่าบง ส านักปลัด

2 โครงการสนบัสนนุเบี้ยยงัชพีคนพกิาร สนบัสนนุเบี้ยยงัชพีคนพกิาร
1,344,000          ทต.ป่าบง ส านักปลัด

3 โครงการสนบัสนนุเบี้ยยงัชพีผู้ปว่ยเอดส์ สนบัสนนุเบี้ยยงัชพีผู้ปว่ยเอดส์
78,000               ทต.ป่าบง ส านักปลัด

1
โครงการครอบครัวอบอุ่นชมุชนเปน็สุข ด าเนนิการตาม โครงการครอบครัวอบอุ่นชมุชน

เปน็สุข 20,000              ทต.ป่าบง ส านักปลัด

ล าดบัที่
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดอืน)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

2.6  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน



3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

3.1 แผนงานสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

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

1

โครงการจัดเก็บและก าจัดขยะมูลฝอยและ
ส่ิงปฏิกูล

จ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
โดยการจัดเก็บขน ฝังกลบ ท าลายขยะมูล
ฝอยส่ิงปฏิกูล จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ตาม
โครงการฯ

1,000,000.00       หมูท่ี ่1 - 6 ส านักปลัด

2
โครงการ  30  บาท ส้วมสะอาดทุกบ้าน ด าเนินการ ตามโครงการ 30 บาทส้วม

สะอาดทุกบ้าน 50,000.00           หมูท่ี ่1 - 6 ส านักปลัด

3

โครงการอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอยและ
การจัดการของเสียอันตรายในชุมชน

ด าเนินการตาม โครงการอบรมการคัดแยก
ขยะมูลฝอยและการจัดการของเสียอันตราย
ในชุมชน

10,000.00           หมูท่ี ่1 - 6 ส านักปลัด

4

โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองการอนุรักษ์
พลังงาน

ด าเนินการตาม โครงการอบรมการคัดแยก
ขยะมูลฝอยและการจัดการของเสียอันตราย
ในชุมชน

10,000.00           หมูท่ี ่1 - 6 ส านักปลัด

3.2 แผนงานการเกษตร

1

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

อบรมใหค้วามรู้การอนุรักษพ์นัธกุรรมพชือนั

เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี (อพ.สธ.)

10,000.00           ทต.ป่าบง ส านักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลป่าบง  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่

ล าดับที่
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดอืน)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดอืน)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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4. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของชุมชน

4.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

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

1

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็ก
และเยาวชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

อบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่เด็กและเยาวชน
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 50,000               ทต.ป่าบง กองการศึกษา

4.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน

1

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่และเทศกาล     
สงกรานต์

ด าเนินการตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์

30,000.00          ทต.ป่าบง ส านักปลัด

2

โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

ด าเนินการตามโครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.)

10,000.00          ทต.ป่าบง ส านักปลัด

3
โครงการด าเนินการบริการแพทย์ฉุกเฉิน ด าเนินการตามโครงการด าเนินการบริการ

แพทย์ฉุกเฉิน
500,000.00        ทต.ป่าบง ส านักปลัด

4
โครงการจัดซ้ือชุดถังดับเพลิงประจ าหมู่บ้าน ด าเนินการจัดซ้ือชุดถังเพลิงประจ าหมู่บ้าน 

ตามละเอียดคุณลักษณะที่ก าหนด
30,000.00          ทต.ป่าบง ส านักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลป่าบง  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่

ล าดับที่
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดอืน)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

























































































5. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการทีด่ี

5.1 แผนงานบริหารทัว่ไป

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

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

1

โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการปฏิบัติงาน

ให้แก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและ

 พนักงาน

ด าเนินการตามโครงการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภา

เทศบาลและ พนักงาน

30,000.00         ทต.ป่าบง ส านักปลัด

2
โครงการเทศบาลพบประชาชน ด าเนินการตามโครงการเทศบาลพบประชาชน

20,000.00         ทต.ป่าบง ส านักปลัด

3
โครงการประชุมประชาคมและการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิน่

ด าเนินการจัดประชุมประชาคม ประชุมคณะ
กรรมการฯ 15,000.00         ทต.ป่าบง ส านักปลัด

4
โครงการจัดท าแผนทีภ่าษี ด าเนินการตามโครงการจัดท าแผนทีภ่าษี

420,000.00       ทต.ป่าบง กองคลัง

5

อุดหนุนเทศบาลต าบลชมภู ตามโครงการ
บริหารจัดการศูนยป์ฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

อุดหนุนเทศบาลต าบลชมภู ตามโครงการ
บริหารจัดการศูนยป์ฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่

30,000.00         ทต.ป่าบง ส านักปลัด

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดอืน)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลป่าบง  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่

ล าดบัที่





















































































1.  ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน

1.1  แผนงานการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

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

1

จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บานจัดซ้ือครุภัณฑ์ตู้เหล็ก  2  บาน (มอก.) มี
มือจับชนิดบิด มีแผ่นปรับระดับ  3  ชิ้น คุณสมบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จ านวน 1 ใบ รายละเอียด
คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ
 ธันวาคม 2561

5,500             ทต.ปา่บง กองการศึกษา

1.2  แผนงานบริหารทั่วไป

1

จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บานจัดซ้ือครุภัณฑ์ตู้เหล็ก  2  บาน (มอก.) มี
มือจับชนิดบิด มีแผ่นปรับระดับ  3  ชิ้น คุณสมบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จ านวน 1 ใบ รายละเอียด
คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ
 ธันวาคม 2561

5,500             ทต.ปา่บง กองคลัง

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2563

เทศบาลต าบลปา่บง  อ าเภอสารภ ี จงัหวัดเชยีงใหม่

ล าดับที่
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แบบ ผด.02/1 



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

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

ล าดับที่
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

2.  ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

2.1  แผนงานบริหารทั่วไป

1 จัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานส านักงาน

จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกวา่
 19 นิ้ว) จ านวน  1  เคร่ือง   ส าหรับงานนิติการ
คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกวา่ 4 แกนหลัก (4 core) 
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกวา่ 3.1 GHz หรือดีกวา่ 
จ านวน  1  หน่วย
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ มีขนาดไม่น้อย
กวา่ 4 GB                                                                      
  - มีหน่วยจดัเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา่ ขนาดความจไุม่น้อย
กวา่  1 TB หรือ ชนิด Solid state Drive ขนาดความจไุม่น้อยกวา่ 
120 GB จ านวน 1 หน่วย
- มี  DVD-RW หรือดีกวา่ จ านวน  1  หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Network Interface)  แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อยกวา่1ช่อง         
  -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ ไม่น้อยกวา่  
    3 ช่อง                                                                      
   -มีแป้นพิมพ์ และเมาส์                                                     
    - มีจอภาพขนาดไม่น้อยกวา่  19  นิ้ว  จ านวน  1  หน่วย
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ 
  วนัที่ 15 มีนาคม 2562 กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม 
ล าดับที่ 7

17,000           ทต.ปา่บง ส านัปลัด



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

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

ล าดับที่
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

2 จัดซ้ือครุภัณฑ์
เคร่ืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า
     จ านวน  1 เคร่ือง ส าหรับงานนิติการ                          
        คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  600 x 600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 
หน้าต่อนาที (ppm)  
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ล าดับที่ 44

2,600             ทต.ปา่บง ส านัปลัด



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

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

ล าดับที่
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

3 จัดซ้ือครุภัณฑ์
เคร่ืองพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์

จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง  ถังหมึกพิมพ์
 (Ink Tank Printer) ส าหรับงานพัฒนาชุมชน
คุณลักษณะพื้นฐาน 
เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์              
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต                            
มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4      
  ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
(ipm)
มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวน  
   ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง                                                 
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น                       
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal, และ Custom
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ล าดับที่ 44

4,300             ทต.ปา่บง ส านัปลัด



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

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

ล าดับที่
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

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

ล าดับที่
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

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

ล าดับที่
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

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

ล าดับที่
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

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

ล าดับที่
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

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

ล าดับที่
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

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

ล าดับที่
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

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

ล าดับที่
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

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

ล าดับที่
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

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

ล าดับที่
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

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

ล าดับที่
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

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

ล าดับที่
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

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

ล าดับที่
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

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

ล าดับที่
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

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

ล าดับที่
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

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

ล าดับที่
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

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

ล าดับที่
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

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

ล าดับที่
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



























































































โครงการ
ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา ในแผนฯ หน่วยด าเนินการ

ปี 2563
1.ยุทธศาสตรด์า้นการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยัง่ยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 3 8 37.50          30,000             298,000.00        10.07            ส านักปลัด

1.1  แผนงานการเกษตร 2 2 100.00        25,000             70,000.00          35.71            ส านักปลัด

รวม 5 10 50.00         55,000.00        368,000.00        14.95            
2. ยุทธศาสตรด์า้นการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณ ีภมูปิัญญาท้องถ่ิน และพัฒนาศักยภาพคนในชมุชน

2.1  แผนงานการศึกษา 7 8 87.50          3,015,000.00 3,007,000.00      100.27           

2.2 แผนงานบริหารทั่วไป 3 5 60.00          43,000.00 738,000.00        5.83              ส านักปลัด

2.3 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 4 7 57.14          220,000.00 422,000.00        52.13            กองการศึกษา

2.4 แผนงานสาธาณสุข 2 5 40.00          135,000.00 275,000.00        49.09            ส านักปลัด

2.5 แผนงานงบกลาง 3 4 75.00          7,544,000.00 7,878,000.00      95.76            ส านักปลัด

2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 5 20.00          20,000.00 285,000.00        7.02              ส านักปลัด

รวม 20 34 58.82         10,977,000.00  12,605,000.00    87.08            
3. ยุทธศาสตรด์า้นการบรกิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
3.1  แผนงานสาธารณสุข 4 4 100.00        1,070,000.00    1,320,000.00      81.06            ส านักปลัด

กองการศึกษา

คิดเป็นรอ้ย
ละของ

โครงการ

ทั้งหมด

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ

 งบประมาณที่
ด าเนินการจรงิ

บัญชสีรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลป่าบง

คิดเป็นรอ้ยละ
ของ

งบประมาณ

ทั้งหมด

งบประมาณใน
แผนฯ ปี 2563



โครงการ
ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา ในแผนฯ หน่วยด าเนินการ

ปี 2563

คิดเป็นรอ้ย
ละของ

โครงการ

ทั้งหมด

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ

 งบประมาณที่
ด าเนินการจรงิ

บัญชสีรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลป่าบง

คิดเป็นรอ้ยละ
ของ

งบประมาณ

ทั้งหมด

งบประมาณใน
แผนฯ ปี 2563

3.2  แผนงานการเกษตร 1 1 100.00        10,000.00         60,000.00          16.67            ส านักปลัด

รวม 5 5 100.00 1,080,000.00    1,380,000.00     78.26            

4. ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งความมั่นคงปลอดภยั และความสงบสุขของชมุชน
4.1 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 1 1 100.00        50,000.00         35,000.00          142.86           กองการศึกษา

4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 4 3 133.33        640,000.00       655,000.00        97.71            ส านักปลัด

รวม 5 4 125.00        690,000.00      690,000.00        100.00          
5. ยุทธศาสตรด์า้นดา้นการบรกิารจัดการที่ดี
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 5 10 50.00          570,000.00       835,000.00        68.26            ส านักปลัด

รวม 5 10 50.00         570,000.00      835,000.00        68.26            

รวมทั้งสิ้น 40 63 63.49         13,372,000.00  15,878,000.00    84.22            


