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เทศบาลต าบลป่าบง 

อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 

 





ค ำน ำ 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงิน
สะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ   
ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
  เทศบาลต าบลป่าบง  ได้ด าเนินการจัดท าแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้น
โดยรวบรวมโครงการ / กิจกรรม ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่เทศบาลต าบลป่าบง ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรม      
ที่เทศบาลต าบลป่าบงด าเนินการเอง และที่หน่วยงานอ่ืนเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่เทศบาลต าบลป่าบง โดยจัดท า
เป็น บัญชีโครงการ/กิจกรรม แยกรายละเอียด ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ในการควบคุม การด าเนินงาน 
ของเทศบาลต าบลป่าบง ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือใน
การติดตาม และประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณได้อย่างสะดวก ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
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         เทศบาลต าบลปา่บง 
      อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 
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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.2565 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 
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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 เพ่ือติดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและตรวจสอบได้ 
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แผนภูมิแสดงข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

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 
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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 
 
 



โครงการ
ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา ในแผนฯ หน่วยด าเนินการ

ปี 2565
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน และพัฒนาศักยภาพคนในชมุชน
1.1 แผนงานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา 5 7 71.43          1,864,000         2,852,000.00      65.36             กองการศึกษา

1.2  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่นและนันทนาการ 8 8 100.00         243,000           428,000.00         56.78             กองการศึกษา

1.3  แผนงานสาธารณสุข 9 9 100.00         215,000           286,000.00         75.17             ส านักปลัด

รวม 22 24 91.67         2,322,000.00    3,566,000.00     65.11            
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่ว

2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 4 100.00         40,000.00 225,000.00         17.78             

2.2 แผนงานการเกษตร 3 3 100.00         25,000.00 70,000.00          35.71             ส านักปลัด

รวม 7 7 100.00        65,000.00        295,000.00        22.03            

3. ยุทธศาสตร์ดา้นการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
3.1  แผนงานสาธารณสุข 4 4 100.00         1,925,000.00     1,320,000.00      145.83           ส านักปลัด

3.2  แผนงานเคหะและชุมชน 3 3 100.00         40,000.00         125,000.00         32.00             กองช่าง

รวม 7 7 100.00 1,965,000.00    1,320,000.00     148.86          

ส านักปลัด

คิดเป็นร้อย

ละของ

โครงการ

ทัง้หมด

จ านวน

โครงการที่

ด าเนินการ

 งบประมาณที่

ด าเนินการจริง

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลป่าบง

คิดเป็นร้อยละ

ของ

งบประมาณ

ทัง้หมด

งบประมาณใน

แผนฯ ปี 2565



โครงการ
ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา ในแผนฯ หน่วยด าเนินการ

ปี 2565

คิดเป็นร้อย

ละของ

โครงการ

ทัง้หมด

จ านวน

โครงการที่

ด าเนินการ

 งบประมาณที่

ด าเนินการจริง

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลป่าบง

คิดเป็นร้อยละ

ของ

งบประมาณ

ทัง้หมด

งบประมาณใน

แผนฯ ปี 2565

4. ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของชมุชน
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 4 8 50.00          650,000.00       1,395,000.00      46.59             ส านักปลัด

รวม 4 8 50.00         650,000.00      1,395,000.00     46.59            
5. ยุทธศาสตร์ดา้นดา้นการบริการจัดการทีด่ี
5.1 แผนงานบริหารทัว่ไป 9 9 100.00         170,000.00       316,000.00         53.80             ส านักปลัด

5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 1 1 100.00         21,000.00         21,000.00          100.00           ส านักปลัด

รวม 10 9 111.11        191,000.00      316,000.00        60.44            

รวมทัง้สิ้น 50 55 90.91         5,193,000.00    6,892,000.00     75.35            



1.1. แผนงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา

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 โครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ ด าเนินการตามโครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ 65,000.00        ทต.ป่าบง กองการศึกษา

2

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
 (ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นศรีค าชมภ)ู

ด าเนินการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นศรีค าชมภู)

550,000           ทต.ป่าบง กองการศึกษา

3

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
 (ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นศรีค าชมภ)ู (ค่าจัดการเรียน
การสอน)

ด าเนินการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นศรีค าชมภู) (ค่าจัดการเรียนการสอน)

85,000.00        ทต.ป่าบง กองการศึกษา

4

อุดหนุนโรงเรียนวดัศรีค าชมภ ูตามโครงการอาหาร
กลางวนัเด็กนักเรียน

อดุหนนุโรงเรียนวัดศรีค าชมภ ูตามโครงการ
อาหารกลางวันตามภารกจิถ่ายโอน ใหแ้กเ่ด็ก
นกัเรียน จ านวน 240 คน คนละ 21 บาท/วัน 
จ านวน 200 วัน

1,008,000        ทต.ป่าบง กองการศึกษา

5

อุดหนุนโรงเรียนวดัเทพาราม ตามโครงการอาหาร
กลางวนัเด็กนักเรียน

อดุหนนุโรงเรียนวัดเทพาราม ตามโครงการ
อาหารกลางวันตามภารกจิถ่ายโอน ใหแ้กเ่ด็ก
นกัเรียน จ านวน 155 คน คนละ 21 บาท/วัน 
จ านวน 200 วัน

651,000           ทต.ป่าบง กองการศึกษา

หน่วย

ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดอืน)

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลป่าบง  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชยีงใหม่

ล าดับที่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน และพัฒนาศักยภาพคนในชมุชน

สถานที่

ด าเนินการ



1.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการกีฬา ด าเนินการตามโครงการส่งเสริมการกีฬา 60,000            ทต.ป่าบง กองการศึกษา

2
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการจัดงานประเพณีลอย

กระทง

ด าเนินการตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมการ

จัดงานประเพณีลอยกระทง
30,000            ทต.ป่าบง กองการศึกษา

3
โครงกาพฒันาความรู้เสริมภมูิปญัญาประเพณีปใีหม่

เมือง

ด าเนินการตามโครงกาพฒันาความรู้เสริมภมูิ

ปญัญาประเพณีปใีหม่เมือง
50,000.00        ทต.ป่าบง กองการศึกษา

4 โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีถวายเทยีนพรรษา
ด าเนินการตามโครงการส่งเสริมกิจกรรม

ประเพณีถวายเทยีนพรรษา
15,000.00        ทต.ป่าบง กองการศึกษา

5
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่เด็กและ

เยาวชนเพื่อปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด

ด าเนินการตามโครงการอบรมคุณธรรม

จริยธรรมใหแ้ก่เด็กและเยาวชนเพื่อปอ้งกัน

และแก้ไขปญัหายาเสพติด

40,000.00        ทต.ป่าบง กองการศึกษา

6

อุดหนุนเทศบาลต าบลทา่วงัตาล ตามโครงการ

ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวโบราณสถานเวยีงกุมกาม 

อ าเภอสารภี

อุดหนุนเทศบาลต าบลทา่วงัตาล ตาม

โครงการส่งเสริมการทอ่งเที่ยวโบราณสถาน

เวยีงกุมกาม อ าเภอสารภี

20,000.00        ทต.ป่าบง กองการศึกษา

7
อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอสารภ ีตามโครงการ

จัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอสารภ ีตาม

โครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ
20,000.00        ทต.ป่าบง กองการศึกษา

8
อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอสารภ ีตามโครงการ

จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีปใีหม่เมือง
อดุหนนุที่ท าการปกครองอ าเภอสารภ ีตาม

โครงการจัดกจิกรรมสืบสานประเพณีปใีหมเ่มอืง
8,000.00          ทต.ป่าบง กองการศึกษา

ล าดับที่
สถานที่

ด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

หน่วย

ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดอืน)



1.3 แผนงานสาธารณสุข

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
โครงการรณรงค์และปอ้งกันโรคติดต่อจากสัตวท์ี่เปน็

พาหะน าโรค

ด าเนิการตามโครงการรณรงค์และปอ้งกัน

โรคติดต่อจากสัตวท์ี่เปน็พาหะน าโรค
30,000            ทต.ป่าบง ส านักปลัด

2 โครงการสัตวป์ลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบา้
ด าเนินการตามโครงการสัตวป์ลอดโรคคน

ปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบา้
35,000            ทต.ป่าบง ส านักปลัด

3
โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้รณรงค์ปอ้งกันและระงับ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ด าเนินการตามโครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้

รณรงค์ปอ้งกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัส      

โคโรน่า 2019

30,000.00        ทต.ป่าบง ส านักปลัด

4
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น ตามโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 1  ตาม

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข
20,000.00        ทต.ป่าบง ส านักปลัด

5
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น ตามโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 2  ตาม

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข
20,000.00        ทต.ป่าบง ส านักปลัด

6
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น ตามโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 3  ตาม

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข
20,000.00        ทต.ป่าบง ส านักปลัด

หน่วย

ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดอืน)

ล าดับที่
สถานที่

ด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



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.

7
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น ตามโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 4  ตาม

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข
20,000.00        ทต.ป่าบง ส านักปลัด

8
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น ตามโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 5  ตาม

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข
20,000.00        ทต.ป่าบง ส านักปลัด

9
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น ตามโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 6  ตาม

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข
20,000.00        ทต.ป่าบง ส านักปลัด

ล าดับที่
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดอืน)

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสรมิและพัฒนาการทอ่งเที่ยว

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

โครงการฝึกอบรมอาชีพการท าตุงใยแมงมุม ด าเนินการตามโครงการฝึกอบรมอาชีพการท าตุงใย
แมงมุม 10,000              ทต.ป่าบง ส านักปลัด

2
โครงการฝึกอบรมอาชีพการท าผ้ามัดย้อม ด าเนินการตามโครงการฝึกอบรมอาชีพการท าตุงใย

แมงมุม 10,000              ทต.ป่าบง ส านักปลัด

3

โครงการฝึกอบรมอาชีพการท าเคร่ืองด่ืม
สมุนไพร

ด าเนินการตามโครงการฝึกอบรมอาชีพการท า
เคร่ืองด่ืมสมุนไพร 10,000              ทต.ป่าบง ส านักปลัด

4

โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาการมี
เพศสัมพนัธก์่อนวยัอันควรการต้ังครรภใ์น
วยัรุ่น

ด าเนินการตามโครงการปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหาการมีเพศสัมพนัธก์่อนวยัอันควรการ
ต้ังครรภใ์นวยัรุ่น

10,000              ทต.ป่าบง ส านักปลัด

2.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลปา่บง  อ าเภอสารภ ี จังหวัดเชียงใหม่

ล าดับที่
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดอืน)

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



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

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการด าเนินงานของ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

ด าเนินการส่งเสริมการด าเนินงานของศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 5,000                ทต.ป่าบง ส านักปลัด

2
โครงการเกษตรอินทรีย์ชีวภิาพ (การ
ส่งเสริมการปลูกล าไยวถิีใหม่ ไร้สารเคม)ี

ด าเนินการตามโครงการเกษตรอินทรีย์ชีวภิาพ 
(การส่งเสริมการปลูกล าไยวถิีใหม่ ไร้สารเคมี) 10,000              ทต.ป่าบง ส านักปลัด

3
โครงการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ด าเนินการตามโครงการขับเคล่ือนปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง
10,000              ทต.ป่าบง ส านักปลัด

2.2 แผนงานการเกษตร

ล าดับที่
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดอืน)

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



3. ยุทธศาสตรด์้านการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1 แผนงานสาธารณสุข

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

โครงการจัดเก็บและก าจัดขยะมูลฝอยและ
ส่ิงปฏกิูล

จ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล 
โดยการจัดเก็บขน ฝังกลบ ท าลายขยะมูล
ฝอยส่ิงปฏกิูล

1,800,000.00       หมู่ที่ 1 - 6 ส านักปลัด

2

โครงการฝึกอบรมและรณรงค์คัดแยกขยะ
อันตรายจากอาคารบา้นพกัอาศัยและชุมชน

ด าเนินการตามโครงการฝึกอบรมและ
รณรงค์คัดแยกขยะอันตรายจากอาคาร
บา้นพกัอาศัยและชุมชน

25,000.00           หมู่ที่ 1 - 6 ส านักปลัด

3
โครงการ  30  บาท ส้วมสะอาดทกุบา้น ด าเนินการ ตามโครงการ 30 บาทส้วม

สะอาดทกุบา้น 50,000.00           หมู่ที่ 1 - 6 ส านักปลัด

4
โครงการปา่บงเฮาบล่ะกั๋น สุสานสะอาด ด าเนินการตามโครงการปา่บงเฮาบล่ะกั๋น 

สุสานสะอาด 50,000.00           หมู่ที่ 1 - 6 ส านักปลัด

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลปา่บง  อ าเภอสารภ ี จังหวัดเชียงใหม่

ล าดับที่
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดอืน)

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

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

โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชือัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็ดพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ด าเนินตามโครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชือัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็ดพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

10,000.00           ทต.ป่าบง ส านักปลัด

2
โครงการอาสาสมัครทอ้งถิ่นรักษโ์ลก (อถล.) ด าเนินการตามโครงการอาสาสมัครทอ้งถิ่น

รักษโ์ลก (อถล.) 10,000.00           ทต.ป่าบง ส านักปลัด

3
โครงการขุดลอกและก าจัดวชัพชืในแหล่งน้ า
สาธารณะ

ด าเนินการตามโครงการขุดลอกและก าจัด
วชัพชืในแหล่งน้ าสาธารณะ 20,000.00           ทต.ป่าบง ส านักปลัด

ล าดับที่
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดอืน)

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



4. ยุทธศาสตรด์้านความมั่นคงปลอดภยั และความสงบสุขของชุมชน

4.1  แผนงานรกัษาความสงบภายใน

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

โครงการรณรงค์ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลขึ้นปใีหม่และเทศกาล     
สงกรานต์

ด าเนินการตามโครงการรณรงค์ปอ้งกันและ
ลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลขึ้นปใีหม่
และเทศกาลสงกรานต์

10,000.00          ทต.ป่าบง ส านักปลัด

2

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์
อาสาสมัครปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือนของ
เทศบาล

ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการศูนย์อาสาสมัคร
ปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือนของเทศบาล 20,000.00          ทต.ป่าบง ส านักปลัด

3

ค่าใช้จ่ายโครงการปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภยั

ด าเนินการตามโครงการปอ้งกันและบรรเทา
  สาธารณภยั 20,000.00          ทต.ป่าบง ส านักปลัด

4
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์กู้ชีพกู้ภยั
ต าบลปา่บง

ด าเนินการบริหารจัดการศูนย์กู้ชีพกู้ภยั
ต าบลปา่บง

600,000.00        ทต.ป่าบง ส านักปลัด

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลปา่บง  อ าเภอสารภ ี จังหวัดเชียงใหม่

ล าดับที่
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดอืน)

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



5. ยุทธศาสตรด์้านบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี

5.1 แผนงานบรหิารทั่วไป

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
ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ด าเนนิการเลือกต้ัง ผู้บริหารทอ้งถิ่น สมาชิกสภา

เทศบาลต าบลปา่บง 5,000               ทต.ป่าบง ส านักปลัด

2

โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการปฏบิติังาน

ใหแ้ก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและ

 พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

ด าเนนิการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏบิติังานใหแ้กค่ณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล

และ พนกังานเทศบาล และพนกังานจ้าง และ

ผู้น าชุมชน

30,000             ทต.ป่าบง ส านักปลัด

3

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสร้าง

ความโปร่งใสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏบิติังานใหแ้กค่ณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ

และพนกังาน

ด าเนนิการตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมและสร้างความโปร่งใสเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏบิติังานใหแ้กค่ณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาฯ และพนกังาน

15,000             ทต.ป่าบง ส านักปลัด

4 โครงการเทศบาลพบประชาชน ด าเนินการตามโครงการเทศบาลพบประชาชน 10,000             ทต.ป่าบง ส านักปลัด

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดอืน)

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลปา่บง  อ าเภอสารภ ี จังหวัดเชียงใหม่

ล าดับที่



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.

5

โครงการประชุมประชาคมและการจัดท า
แผนพฒันาทอ้งถิ่น

ด าเนินการจัดประชุมประชาคม ประชุมคณะ
กรรมการฯ 15,000             ทต.ป่าบง ส านักปลัด

6

โครงการจิดอาสาเราท าความดีด้วยหวัใจ ด าเนินการ ตามโครงการกิจกรรมจิดอาสาเรา
ท าความดีด้วยหวัใจ 20,000             ทต.ป่าบง ส านักปลัด

7
โครงการจัดท าแผนที่ภาษี ด าเนินการตามโครงการจัดท าแผนที่ภาษี

30,000             ทต.ป่าบง กองคลัง

8

อุดหนุนเทศบาลต าบลทา่วงัตาล ตาม
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏบิติัการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

อุดหนุนเทศบาลต าบลขัวมุง ตามโครงการ
บริหารจัดการศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

30,000             ทต.ป่าบง ส านักปลัด

9
อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอสารภ ีตาม
โครงการจัดงานรัฐพธิี

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอสารภ ีตาม
โครงการจัดงานรัฐพธิี 15,000             ทต.ป่าบง ส านักปลัด

ล าดับที่
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดอืน)

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



5.2 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

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

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 1 บา้น
ไชยสถาน

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 1 บา้น
ไชยสถาน  ตามโครงการบริหารจัดการแบบ
บรูณาการร่วมกัน

3,500               หมู่ที่ 1 ส านักปลัด

2

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 2 
บา้นล้องดอนชัย

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่  2 บา้น
ล้องดอนชัย  ตามโครงการบริหารจัดการ
แบบบรูณาการร่วมกัน

3,500               หมู่ที่ 2 ส านักปลัด

3

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 3 
บา้นศรีค าชมภู

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 3 บา้น
ศรีค าชมภ ู ตามโครงการบริหารจัดการแบบ
บรูณาการร่วมกัน

3,500               หมู่ที่ 3 ส านักปลัด

4

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 4 
บา้นปา่บงหลวง

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 4  บา้น
ปา่บงหลวง ตามโครงการบริหารจัดการแบบ
บรูณาการร่วมกัน

3,500               หมู่ที่ 4 ส านักปลัด

5

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 5 บา้น
เทพาราม

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 5 บา้น
เทพาราม  ตามโครงการบริหารจัดการแบบ
บรูณาการร่วมกัน

3,500               หมู่ที่ 5 ส านักปลัด

6

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 6 
บา้นสุพรรณ

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 6 บา้น
สุพรรณ  ตามโครงการบริหารจัดการแบบ
บรูณาการร่วมกัน

3,500               หมู่ที่ 6 ส านักปลัด

ล าดับที่
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดอืน)

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565


