
  ๑ 

สวนทีไ   ํ 
บทน ำ 

 

 

ตามระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวยการจัดท าละประสานผนพัฒนาขององคຏกรปกครอง
สวนทຌองถิไน  พ.ศ.  ๎๑๐๔  ก าหนด฿หຌองคຏกรปกครองสวนทຌองถิไนจัดท าผนยุทธศาสตรຏ  ผนสามป  
ละผนการด านินงาน    ส าหรับผนการด านินงานนัๅน    มีจุดมุงหมายพืไอสดงถึงรายละอียด
ผนงาน/ครงการพัฒนาละกิจกรรมทีได านินการจริงทัๅงหมด฿นพืๅนทีไขององคຏกรปกครองสวนทຌองถิไน
ประจ าปงบประมาณนัๅน  ผนการด านินงานป็นอกสารทีไระบุผนงาน/ครงการ/กิจกรรม  ทัๅงหมดทีไจะ
ด านินการ฿นปงบประมาณนัๅน   ท า฿หຌนวทาง฿นการด านินงาน฿นปงบประมาณนัๅน  ขององคຏกรปกครอง
สวนทຌองถิไนมีความชัดจน฿นการปฏิบัติมากขึๅน  มีการประสานละบูรณาการการท างานกับหนวยงาน
ละการจ านกรายละอียดตาง โ  ของผนงาน/ครงการ  ฿นผนการด านินงานจะท า฿หຌการติดตาม
ประมินผลมืไอสิๅนปมีความสะดวกมากขึๅนอีกดຌวย 
 

นวทำง฿นกำรจัดท ำผนกำรด ำนินงำน 
 

 ผนการด านินงานป็นครืไองมือส าคัญ฿นการบริหารงานของผูຌบริหารทຌองถิไนพืไอควบคุมการ
ด านินงาน฿หຌป็นเปอยางหมาะสมละมีประสิทธิภาพ  รวมทัๅงยังป็นครืไองมือ฿นการติดตามการ
ด านินงาน  ละการประมินผล  ดังนัๅนผนการด านินงานจึงมีนวทาง฿นการจัดท า  ดังนีๅ 

1. ป็นผนทีไยกออกมาจากผนพัฒนา  ละมีลักษณะป็นผนด านินการ   
(  Action  Plan  ) 

2. จัดท าหลังจากทีไเดຌมีการจัดท างบประมาณรายจายประจ าปลຌว 
3. สดงถึงปງาหมาย  รายละอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะวลาทีไชัดจน  ละสดงถึง

การด านินงานจริง 
4. ป็นการรวบรวมขຌอมูลจากทุกหนวยงานทีไจะขຌามาด านินการ฿นพืๅนทีไองคຏกรปกครองสวน

ทຌองถิไน 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๒ 

 

 

 

 

1. พืไอสดงถึงรายละอียดผนงาน / ครงการพัฒนาละกิจกรรมทีได านินการจริงทัๅงหมด฿น
พืๅนทีไขององคຏการบริหารสวนต าบลมปะ  ประจ าปงบประมาณ  พ .ศ.  ๎๑๑้   พืไอป็น
นวทาง฿นการด านินงาน฿นปงบประมาณ  พ.ศ.  ๎๑๑้  ขององคຏการบริหารสวนต าบลม
ปะ 

2. พืไอป็นอกสาร  ทีไระบุผนงาน / ครงการ / กิจกรรม  ทัๅงหมดทีไจะด านินการ฿น
ปงบประมาณ  พ.ศ.  ๎๑๑้  ขององคຏการบริหารสวนต าบลมปะ 

3. พืไอสดงปງาหมายละนวทางการพัฒนา฿หຌสอดคลຌองกับสภาพปัญหาละความตຌองการ
ของประชาชนทຌองถิไน 

4. พืไอมีผนงานทีไชัดจน฿นการปฏิบัติมากขึๅน  มีการประสานละบูรณาการการท างานกับ
หนวยงานละการจ านกรายละอียดตาง โ  ของผนงาน / ครงการ 

5. พืไอสะดวก฿นการติดตามประมินผลมืไอสิๅนปงบประมาณมากยิไงขึๅน 
6. พืไอสดงความสัมพันธຏละชืไอมยงระหวางผนพัฒนาสามป  ละการจัดท างบประมาณ

รายจายประจ าป 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงคຏของกำรจัดท ำผนกำรด ำนินงำน 



  ๓ 

 

 

 

 

 

 

  

 จากระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวยการจัดท าละประสานผนพัฒนาขององคຏกรปกครอง
สวนทຌองถิไน  พ.ศ.  ๎๑๐๔  (  หมวด  ๑  ขຌอ  ๎๒ )  เดຌก าหนด฿หຌองคຏกรปกครองสวนทຌองถิไนจัดท า
ผนการด านินงานดยมีขัๅนตอน  ดังนีๅ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าผนพัฒนารวบรวมผนงาน/ครงการพัฒนาขององคຏกร
ปกครองสวนทຌองถิไน  หนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจละหนวยงานอืไน 
โ  ทีไตຌองด านินการ฿นพืๅนทีไขององคຏกรปกครองสวนทຌองถิไน 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าผนพัฒนาขององคຏกรปกครองสวนทຌองถิไน  จัดท าราง
ผนการด านินงาน  ดยพิจารณา  ผนงาน/ครงการ  จากผนงาน/ครงการ  ขององคຏกร
ปกครองสวนทຌองถิไนละหนวยงานตาง โ 

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าผนพัฒนาทຌองถิไน   น ารางผนการด านินงานสนอตอ
คณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไน 

4. คณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไนพิจารณารางผนการด านินงาน  ลຌวสนอผูຌบริหารทຌองถิไน
พืไอ฿หຌความหในชอบ 

5. มืไอผูຌบริหารทຌองถิไน฿หຌความหในชอบรางผนการด านินงานลຌว         ฿หຌประกาศป็น
ผนการด านินงาน  ดย฿หຌปຂดประกาศผนการด านินงานภาย฿นสิบหຌาวันนับตวันทีไ
ประกาศ  พืไอ฿หຌประชาชน฿นทຌองถิไนทราบดยทัไวกันละตຌองปຂดประกาศเวຌอยางนຌอย
สามสิบวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขัๅนตอน฿นกำรจัดท ำผนกำรด ำนินงำน 



  ๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำกขัๅนตอนกำรจัดท ำผนกำรด ำนินงำนขຌำงตຌนสำมำรถขียนป็นผนภูมิเดຌ
ดังนี ้

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าผนพัฒนาทຌองถิไน 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าผนพัฒนาทຌองถิไน 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าผนพัฒนาทຌองถิไน 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าผนพัฒนาทຌองถิไน 

รวบรวมครงการ/กิจกรรม 

จัดท ารางผนการด านินงาน 

สนอรางผนการด านินงาน 

พิจารณารางผนการด านินงาน 

สนอรางฯตอผูຌบริหารทຌองถิไน 

ผูຌบริหารทຌองถิไน฿หຌความหในชอบ 

ประกำศ฿ชຌ 

ผูຌบริหำรทຌองถิไน 

องคຏกรปกครองสวน
ทຌองถิไน 

 

หนวยงานอืไน 



  ๕ 

 

 

 

 

 

 

ขัๅนตอนทีไ   ํ การกใบรวบรวมขຌอมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทຌองถิไน  กใบรวบรวมขຌอมูลครงการ/กิจกรรมทีไจะมี
การด านินงานจริง฿นพืๅนทีไองคຏกรปกครองสวนทຌองถิไน  ซึไงจะมีทัๅงครงการ/กิจกรรมขององคຏกรปกครอง
สวนทຌองถิไนหงนัๅนอง  ละครงการ/กิจกรรมทีไหนวยงานอืไนจะขຌามาด านินการ฿นพืๅนทีไ  ดยขຌอมูล
ดังกลาวอาจตรวจสอบเดຌจากหนวยงาน฿นพืๅนทีไ  ละตรวจสอบจากผนการด านินงานพัฒนาจังหวัด/
อ าภอ  หรือ  กิไงอ าภอ  บบบูรณาการ 
 
ขัๅนตอนทีไ   ๎ การจัดท ารางผนการด านินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทຌองถิไน  จัดท ารางผนการด านินงานดยพิจารณา
จัดหมวดหมู฿หຌสอดคลຌองกับยุทธศาสตรຏละนวทางการพัฒนาของทຌองถิไนก าหนดเวຌ฿นยุทธศาสตรຏการ
พัฒนาขององคຏกรปกครองสวนทຌองถิไน  ดยมีคຌาครงผนการด านินงาน  ๎  สวน  คือ 
  สวนทีไ   ํ บทน า 
  สวนทีไ   ๎ บัญชีครงการ/กิจกรรม 
 
ขัๅนตอนทีไ   ๏ การประกาศผนการด านินงาน 

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทຌองถิไนน ารางผนการด านินงานสนอผูຌบริหาร
ทຌองถิไนพืไอประกาศ฿ชຌ  การประกาศผนการด านินงาน  ฿หຌองคຏกรปกครองสวน
ทຌองถิไนจัดท าประกาศขององคຏกรปกครองสวนทຌองถิไน  รืไองผนการด านินงานพัฒนา
ประจ าป    พืไอปຂดประกาศดยปຂดผย฿นสาธารณชนเดຌทราบละสามารถตรวจสอบเดຌ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขัๅนตอนกำรจัดท ำผนกำรด ำนินงำน 



  ๖ 

 

 

 

 

 

 

 ผนการด านินงาน฿หຌจัดท าสรใจภาย฿นดือนธันวาคมของปงบประมาณนัๅน   หรือภาย฿นสามสิบ
วันนับตวันทีไตัๅงงบประมาณด านินการหรือเดຌรับจຌงผนงาน/ครงการจากหนวยราชการสวนกลาง  
สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอืไน โ  ทีไตຌองด านินการ฿นพืๅนทีไองคຏกรปกครองสวนทຌองถิไน฿น
ปงบประมาณนัๅน 
 การขยายวลาการจัดท าละการกຌเขผนการด านินงานป็นอ านาจของผูຌบริหารทຌองถิไน  
 
 

 

 

  

การจัดท าผนการด านินงาน  หรือผนพัฒนาประจ าป  ถือวาป็นครืไองมืออยางหนึไงทีไจะชวย
฿หຌองคຏการบริหารสวนต าบลมปะ  สามารถด านินการพัฒนาเดຌบรรลุวัตถุประสงคຏ ปງาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพละประหยัด  ทัๅงดຌานระยะวลา  บุคลากร  วัสดุอุปกรณຏ  ละงบประมาณ  พราะเดຌมีการ
วางผนนวทางการ฿ชຌทรัพยากรทุก โ  ดຌานเวຌกอนลຌว  ดยฉพาะ฿นการจัดท าผนพัฒนาสามป  เดຌ
นຌน฿นรืไองการจัดล าดับความส าคัญของประดในหลักการพัฒนา  พืไอน ามาคัดลือกละจัดท า
รายละอียด  ผนงาน/ครงการ  ฿หຌตอบสนองความตຌองการของประชาชน฿นขตองคຏการบริหารสวน
ต าบลมปะ  เดຌอยางทຌจริง  ละป็นมาตรการอยางหนึไ งทีไสดงถึงความชืไอมยงกันระหวาง  
ผนพัฒนาสามปกับผนการด านินงาน           ( ผนพัฒนาประจ าป )  รวมถึงการจัดท างบประมาณ
รายจายประจ าปขององคຏการบริหารสวนต าบลมปะ 
 
 ผนการด านินงานป็นสวนประกอบหนึไงของระบบการวางผนพัฒนาองคຏการบริหารสวนต าบล  
ซึไงมีลักษณะหรือนวทางการพัฒนาประจ าปทีไมีรายละอียดผนงาน/ครงการ  ทีไสามารถเปปฏิบัติ฿ชຌเดຌ
จริงสอดคลຌองละชืไอมยงผนพัฒนาสามปทุกระดับ  รวมถึงการจัดท างบประมาณรายจายประจ าปดຌวย  
สวนกระบวนการ฿นการจัดท านຌนถึงสภาพความพรຌอมทีไจะสงผล฿หຌผนงาน /ครงการ  สามารถน ามา
ปฏิบัติเดຌทันที  มืไอเดຌรับงบประมาณ 

 

ระยะวลำ฿นกำรจัดท ำผนกำรด ำนินงำน 

ประยชนຏของกำรจัดท ำผนกำรด ำนินงำน 



  ๗ 

บัญชีสรุปครงกำร / กิจกรรม 
ผนกำรด ำนินงำนประจ ำป  ๎๑๑้ 

องคຏกำรบริหำรสวนต ำบลมปะ 
 

ยุทธศำสตรຏ / นวทำง จ ำนวนครงกำรทีไ
ด ำนินกำร 

คิดป็นรຌอยละของ
ครงกำรทัๅงหมด 

จ ำนวนงบประมำณ 
รຌอยละของ
งบประมำณ 

หนวยด ำนินกำร 

ยุทธศำสตรຏกำรพัฒนำดຌำนครงสรຌำงพืๅนฐำน      

-  การกอสรຌาง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ถนน  
สะพาน 

แเ ็ๆ.5 ํ,่๎ไ,โ่เ ่5.ไ สวนยธา 

-  การพัฒนาดຌานสาธารณูปภคละสาธารณูปการ ๆ แ๓.ๆ แ้โ,โ็เ ่.้ สวนยธา 
-  การเฟฟງาสาธารณะ ํ ๆ ํ๎์ุ์์์ ๑.ๆ สวนยธา 

รวม แ็ ํ์์ ๎,136,550 ํ์์  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  ๘ 

บัญชีสรุปครงกำร / กิจกรรม 
ผนกำรด ำนินงำนประจ ำป  ๎๑๑้ 

องคຏกำรบริหำรสวนต ำบลมปะ 
 

ยุทธศำสตรຏ / นวทำง จ ำนวนครงกำรทีไ
ด ำนินกำร 

คิดป็นรຌอยละของ
ครงกำรทัๅงหมด 

จ ำนวนงบประมำณ 
รຌอยละของ
งบประมำณ 

หนวยด ำนินกำร 

ยุทธศำสตรຏกำรพัฒนำดຌำนกำรอนุรักษຏ
ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม 

  
 

 
 

-  การสรຌางจิตส านึกละความตระหนัก฿นการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

๎ ๑์ ๔์ุ์์์ ๎๓.๕๓ ส านักงานปลัด 

-  การบ าบัดฟຕนฟู  การฝງาระวังละการปງองกัน
รักษาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

๎ ๑์ ๎์๒ุ์์์ ๓๎.์๏ ส านักงานปลัด 

รวม ๐ ํ์์ ๎๔๒ุ์์์ ํ์์  

 
 
 
 
 
 
 

 
 



  ๙ 

บัญชีสรุปครงกำร / กิจกรรม 
ผนกำรด ำนินงำนประจ ำป  ๎๑๑้ 

องคຏกำรบริหำรสวนต ำบลมปะ 
 

ยุทธศำสตรຏ / นวทำง จ ำนวนครงกำรทีไ
ด ำนินกำร 

คิดป็นรຌอยละของ
ครงกำรทัๅงหมด 

จ ำนวนงบประมำณ 
รຌอยละของ
งบประมำณ 

หนวยด ำนินกำร 

ยุทธศำสตรຏกำรพัฒนำดຌำนสังคม      

-  การพัฒนาคุณภาพชีวิตดใก  สตรี  คนชรา  ละ
ผูຌดຌอยอกาส 

แแ แแ.ๆ โไ๐,์์์ ไ.แ ส านักงานปลัด 

-  การจัดการศึกษา แไ แๆ.ๆ โ,ไแโุ๎ไ์ ไเ.็ ส านักงานปลัด 

-  การสงสริมศิลปวัฒนธรรม  ประพณี  ละภูมิ
ปัญญาทຌองถิไน 

่ แแ.ๆ ๎็เุ์์์ ไ.5 ส านักงานปลัด 

-   การปງองกันรักษาละสงสริมสุขภาพอนามัย
ของประชาชน 

ๆ โๆ.ๆ ๑5โุ5์์ ้.ใ ส านักงานปลัด 

-  การสงสริมความขຌมขใงของชุมชน โใ ๏๏.๏๏ โุไไๆุ์์์ ไแ.โ ส านักงานปลัด 

รวม ๆโ ํ์์ 5ุ้๎ไุ็ไเ ํ์์  

 
 
 
 
 
 

 
 



  ๑๐ 

บัญชีสรุปครงกำร / กิจกรรม 
ผนกำรด ำนินงำนประจ ำป  ๎๑๑้ 

องคຏกำรบริหำรสวนต ำบลมปะ 

 

ยุทธศำสตรຏ / นวทำง จ ำนวนครงกำรทีไ
ด ำนินกำร 

คิดป็นรຌอยละของ
ครงกำรทัๅงหมด 

จ ำนวนงบประมำณ 
รຌอยละของ
งบประมำณ 

หนวยด ำนินกำร 

ยุทธศำสตรຏกำรพัฒนำดຌำนศรษฐกิจ      

-  การสงสริมอาชีพละพิไมรายเดຌ฿หຌกประชาชน 
ไ 55.5 แ็์ุ์์์ 

 

ไเ ส านักปลัด 

-  การสงสริมการตลาดละการ฿ชຌสินคຌาทຌองถิไน ใ ไไ.ไ โ๑๑ุ์์์ ๆเ ส านักปลัด 

รวม ็ ํ์์ ไโ๑ุ์์์ ํ์์  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  ๑๑ 

บัญชีสรุปครงกำร / กิจกรรม 
ผนกำรด ำนินงำนประจ ำป  ๎๑๑้ 

องคຏกำรบริหำรสวนต ำบลมปะ 
 

ยุทธศำสตรຏ / นวทำง จ ำนวนครงกำรทีไ
ด ำนินกำร 

คิดป็นรຌอยละของ
ครงกำรทัๅงหมด 

จ ำนวนงบประมำณ 
รຌอยละของ
งบประมำณ 

หนวยด ำนินกำร 

ยุทธศำสตรຏ กำรบริหำร  ละกำรพัฒนำองคຏกร        

-    การพัฒนาบุคลากร ไ ๎ๆ.้ แโ,่โแ,โไเ ๔้.5 ส านักปลัด 

-  การปรับปรุง  การพัฒนาครืไองมือ  ครืไอง฿ชຌ  
ละสถานทีไปฏิบัติงาน 

แ็ ๓ใ 1,491,500 
 

ํเ.๐ ส านักปลัดุสวนการคลัง
ุ สวนยธา 

รวม โแ ํ์์ 14,312,740 ํ์์  

รวมทัๅงสิๅน แแแ ํ์์ 20,เเเ,000 ํ์์  



  ๑๒ 

ผนกำรด ำนินงำน  ประจ ำป  ๎๑๑้ 
องคຏกำรบริหำรสวนต ำบล 

( ตอบสนองตอยุทธศำสตรຏดຌำนครงสรຌำงพืๅนฐำน ) 
 

1. ภำย฿ตຌยุทธศำสตรຏดຌำนครงสรຌำงพืๅนฐำน 

วัตถุประสงคຏ พืไอยกระดับความป็นอยู  ป็นการพัฒนาดຌานกายภาพกีไยวกับการพัฒนาดຌานการ
คมนาคม  การอ านวยความสะดวก฿นชุมชน  การสาธารณูปภค  สาธารณูปการตาง โ   
  องคຏการบริหารสวนต าบลมปะเดຌก าหนดนวทางการพัฒนาดังนีๅ 

ประกอบดຌวย  ๏  นวทำงดังนีๅ 
ํ. การกอสรຌาง  การปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ถนน  สะพาน 
๎. การกอสรຌาง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาระบบประปา 
๏. การขยายขตเฟฟງาสาธารณ



  ๑๓ 

 
ํ.ํ  กำรกอสรຌำง  ปรับปรุง  บ ำรุงรักษำ  ถนน  สะพำน 

ทีไ ครงกำร/กจิกรรม รำยละอียดของกิจกรรม งบประมำณ พืๅนทีไ 
หนวย
ด ำนิน
กำร 

พ.ศ.  ๎๑๑่ พ.ศ.  ๎๑๑้ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค ม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

แ ครงการปรับปรุ งซ อม
สรຌาง ถนนลูกรัง 
ิขຌอบัญญัติหนຌำแแโี 
 

หมูทีไ แ – แเ  
ยาวเมนຌอยกวา 5เ มตร 
กวຌางเมนຌอยกวา ใ.5เ มตร 
หรือวางทอ คสล. 
ขนาดเมนຌอยกวา Ø เ.3เ มตร 

64,09เ ต าบลมปะ สวน
ยธา 

            

โ ครงการปรับปรุง ถนน 
ค ส ล .ด ย ก าร ส ริ ม ผิ ว
จราจรบบอสฟัลทຏติก 
คอนกรีต หมูทีไ็ 

ิขຌอบัญญัติหนຌำแแแี 

 กวຌาง ใ.5เ มตร  
หนา เ.เ5มตร  
ยาว โใไ มตร 

299,80เ ต าบลมปะ สวน
ยธา 

            

ใ ครงการกอสรຌาง 
รางระบายนๅ า  
คสล. พรຌอมฝาปຂดหมูทีไใ 

ิขຌอบัญญัติหนຌำแแแี 
 

ปากกวຌาง เ.ไเ มตร ลึก เ.ไเมตร
กวຌาง ไ มตร หนา เ.แเ มตร 
ยาว แไไ มตร 

โใ0,000 ต าบลมปะ สวน
ยธา 

            

ไ ครงการกอสรຌาง 
รางริน คสล. 
หมูทีไ้ 

ิขຌอบัญญัติหนຌำแแโี 
 

ปากกวຌาง แ.เเ มตร 
ลึก แ.เเ มตร ยาว โเเ มตร  

283,000 ต าบลมปะ สวน
ยธา 

            

5 ครงการกอสรຌาง รางริน 
คสล. หมูทีไแเ 
ิขຌอบัญญัติหนຌำแแโี 
 

ปากกวຌาง เ.่เ มตร 
ลึก แ.เเ มตร  
ยาว โโเมตร 

โ่่,ooo ต าบลมปะ สวน
ยธา 

            



  ๑๔ 

ทีไ ครงกำร/กจิกรรม รำยละอียดของกิจกรรม งบประมำณ พืๅนทีไ 
หนวย
ด ำนิน
กำร 

พ.ศ.  ๎๑๑่ พ.ศ.  ๎๑๑้ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค ม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ๆ 
 

ครงการปรับปรุง 
รางระบายนๅ า คสล. หมูทีไแ 

 

ปากกวຌาง เ.ไเ มตร  
หนา เ.แเ มตร สูง เ.ไเ มตร  
ยาว ้แ มตร วางทอระบายนๅ า 
คสล. Ø 0.30 เมตร    

โใๆ,่เเ ต าบลมปะ สวน
ยธา 

            

็ ครงการกอสรຌาง 
รางระบายนๅ า คสล.หมูทีไ ๆ 
บຌานหัวทุง  
 
 

ปากกวຌาง เ.ไเ มตร  
หนา เ.แเ มตร สูง เ.ไเ มตร  
ยาว ้แ มตร วางทอระบายนๅ า 
คสล. Ø 0.30 เมตร    

แ็ใ,ooo ต าบลมปะ สวน
ยธา 

            

่ ครงการกอสรຌาง 
ถนนคสล.    
บຌานทาอุดมหมูทีไ ้ 
 

ถนนยาว ่ใ มตร กวຌาง ใ.5เ มตร 
หนา เ.แ5 มตร 

แ5แ,000 ต าบลมปะ สวน
ยธา 

            

9 ครงการกอสรຌาง 
ถนนคสล.    
บຌานทาอุดมหมูทีไ ้ 
 

ถนนยาว ใใ มตร กวຌาง ใ.5เ มตร 
หนา เ.แ5 มตร 

ๆใ,เเเ ต าบลมปะ สวน
ยธา 

            

10 ครงการบ ารุงรักษาหรือ
ซ อมซมหรือปรับปรุ ง
อาคารทีไท าการ/อาคาร
ศูนยຏพัฒนาดใกลใก 
 
ิขຌอบัญญัติหนຌำแแโี 
 

ซอมซมหรือปรับปรุงอาคารทีไท าการ/
อาคารศูนยຏพัฒนาดใกลใก 

64,09เ ต าบลมปะ สวน
ยธา 

            

 

 



  ๑๕ 

 

 

ํ.๎  กำรกอสรຌำง  ปรับปรุง  บ ำรุงรักษำระบบประปำ หมือง /ฝำย/ละหลงนๅ ำตำงโ 

ทีไ ครงกำร/กจิกรรม รำยละอียดของกิจกรรม งบประมำณ พืๅนทีไ 
หนวย
ด ำนิน
กำร 

พ.ศ.  ๎๑๑่ พ.ศ.  ๎๑๑้ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค ม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 ครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบຌาน หมูทีไโ 
บຌานมปะพะ 

ิขຌอบัญญัติหนຌำแแแี 

ประปาทุงบอฮง 
รำยละอียดตำมบบปลน  
ของ อบต.มปะ  

340,00เ ต าบลมปะ สวน
ยธา 

            

โ ครงการกอสรຌางฝายกัๅนนๅ า 
ิชนิดรียงกลองกบีๅยนี 
 

ฝายกวຌาง โไ มตร สูง แ.5เ มตร พรຌอม
ขุดลอกหนຌาฝาย 

แ5แ,เเเ ต าบลมปะ สวน
ยธา 

 

            

ใ ครงการกอสรຌางดาดล า
หมืองคอนกรีติหรือราง
รินี หมูทีไแเ 
บຌานทามะกวຎนหนือ 
ิขຌอบัญญัติหนຌำแแโี 

ปากกวຌาง แ.โเ มตร กຌนกวຌาง เ.ๆเ มตร 
หนา เ.แเ มตร ลึก เ.่เ มตร 

ๆโแ,เเเ ต าบลมปะ สวน
ยธา 

 

            



  ๑๖ 

ทีไ ครงกำร/กจิกรรม รำยละอียดของกิจกรรม งบประมำณ พืๅนทีไ 
หนวย
ด ำนิน
กำร 

พ.ศ.  ๎๑๑่ พ.ศ.  ๎๑๑้ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค ม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ไ ครงการปรับปรุ งบ ารุ ง 
รักษาระบบประปา  
฿นขต อบต.มปะ 

ิขຌอบัญญัติหนຌำแแแี 
 

ระบบประปำผิวดินละ 
บอบำดำล ขนำดลใก, 
ขนำดกลำง,ขนำด฿หญ 
ถังนๅ ำ฿ส  100 – 2,000 ลิตร 
ถังกใบนๅ ำ คสล.ิทຌงคຏีเมนຌอยกวา  
Ø แ.โเ สูง เมนຌอยกวา ใ มตร 

ขุดวำงบอซีมนตຏ  
ขนาดØ 1.10-1.30 มตร 
ฝาบอซีมนตຏØ 1.10-1.30 มตร 
ทอ pvc  ขนาดเมนຌอยกวา Ø 2” 
สำยเฟ THW บอรຏ2.5 - 10  
ปัຖมอัตนมัติละปัຖมหอยขงขนาด เมนຌอยกวา
2รงมຌา220/380 v 100-400wพรຌอม
ระบบลูกลอย ละอุปกรณຏฯลฯ 

64,09เ ต าบลมปะ สวน
ยธา 

            

5 ครงการปรับปรุ งบ ารุ ง 
รักษาหรือซอมซม 
ฝาย ดาด ล าหมือง 
ิขຌอบัญญัติหนຌำแแโี 
 

ปรับปรุงบ ารุง รักษาฝาย ดาด ล าหมือง 
 หมูทีไ แ – หมูทีไ แเ 
ปากกวຌาง 0.40- 1.20  มตร  
กຌนกวຌาง   0.40- 1.20  มตร 
ลึก เ.4เ –1.00 มตร 
 

64,09เ ต าบลมปะ สวน
ยธา 

            

ๆ ครงการปรับปรุ งบ ารุ ง 
รักษาหลงนๅ าตางโ 
ิขຌอบัญญัติหนຌำแแโี 
 

ปรับปรุงบ ารุง รักษาหลงนๅ า฿นขต 
อบต.มปะ 

64,09เ ต าบลมปะ สวน
ยธา 

            

 
 
 
 
 
 



  ๑๗ 

ํ.๏   กำรขยำยขตเฟฟ้ำสำธำรณะ 

ทีไ ครงกำร/กจิกรรม รำยละอียดของกิจกรรม งบประมำณ พืๅนทีไ 
หนวย
ด ำนิน
กำร 

พ.ศ.  ๎๑๑่ พ.ศ.  ๎๑๑้ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค ม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

แ ครงการปรับปรุ งบ ารุ ง 
รักษาเฟฟງาสาธารณะ 
ิขຌอบัญญัติหนຌำแแแี 

-  วัสดุเฟฟງาละวิทย ุ ํ๎์ุ์์์ ต าบลมปะ สวน
ยธา 

            

 
 
 
 



  ๑๘ 

ผนกำรด ำนินงำน  ประจ ำป  ๎๑๑้ 

องคຏกำรบริหำรสวนต ำบล 
( ตอบสนองตอยุทธศำสตรຏดຌำนกำรอนุรักษຏทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม ) 

 
  ๎.   ยุทธศำสตรຏกำรพัฒนำดຌำนกำรอนุรักษຏทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม     
วัตถุประสงคຏ พืไอสรຌางจิตส านึกละความตระหนักการบ าบัดฟຕนฟู  การฝງาระวังละการปງองกัน฿น
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม   
  องคຏการบริหารสวนต าบลมปะเดຌก าหนดนวทางการพัฒนาดังนีๅ 
   ประกอบดຌวย  ๎  นวทำงดังนีๅ 

ํ. นวทางการพัฒนาการสรຌางจิตส านึกละความตระหนัก฿นการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

๎. การบ าบัดฟຕนฟู  การฝງาระวังละการปງองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม 

 
 
 

 



  ๑๙ 

 
๎.ํ  นวทำงกำรพัฒนำกำรสรຌำงจิตส ำนึกละควำมตระหนัก฿นกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม 

ทีไ ครงกำร/กจิกรรม รำยละอียดของกิจกรรม งบประมำณ พืๅนทีไ หนวย
ด ำนินกำร 

พ.ศ.  ๎๑๑็ พ.ศ.  ๎๑๑่ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค ม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ํ ครงการอันนืไองมาจาก
พระราชด าร ิ
ิขຌอบัญญัติหนຌำแแๆี 

-  กิจกรรมปลูกหญຌาฝก 
-  กิจกรรมปลูกปຆา 
-กิจกรรมปรับปรุงละฟຕนฟูสิไงวดลຌอม 
-  การจัดท าปງายรณรงคຏอนุรักษຏ
สิไงวดลຌอม 
-  กิ จ ก ร รม ส ง ส ริ ม ก า รอ นุ รั ก ษຏ
ทรัพยากร ธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

๏์ุ์์์ ขต
ต าบลม

ปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

๎ ครงการกຌเขปัญหา
หมอกควันละเฟปຆา 
ิขຌอบัญญัติหนຌำ้โี 

- การจัดกิจกรรม ,การอบรม,การ
ฝຄกอบรม,การปฏิบตัิงานกีไยวกับการ
ลดการผา ,การกຌเขปญัหาหมอกควัน
ละเฟปຆา 

๑์,์์์ ต าบลม
ปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๒๐ 

๎.๎  กำรบ ำบัดฟ้นฟู  กำรฝ้ำระวังละกำรป้องกันรักษำทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม 

ทีไ ครงกำร/กจิกรรม รำยละอียดของกิจกรรม งบประมำณ พืๅนทีไ หนวย
ด ำนินกำร 

พ.ศ.  ๎๑๑๒ พ.ศ.  ๎๑๑๓ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค ม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ํ ครงการสงสริมปรับปรุง
กຌ เขฟຕ น  อนุ รักษຏฟຕ น ฟู
สิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ หลงทองทีไยว 

ิขຌอบัญญัติ แโใี 

       สงสริมสนับสนุนกิจกรรมอบรม
กีไยวกับการสงสริม ปรับปรุงกຌเข
อ นุ รั ก ษຏ  ฟຕ น ฟู สิไ ง  ว ด ลຌ อ ม  ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ หลงทองทีไยว 
 

๑์ุ์์์ 
 
 
 
 

 

ต าบล 
มปะ 

ส านักปลดั             

๎ ครงการบริหารจัดการ
ระบบการก าจัดขยะ 
ิขຌอบัญญัติ แแใี 
 

-คาจຌางหมาบริการกใบขยะ฿นขต
พืๅนทีไ อบต.มปะ 

ํ๑๒,์์์ 
 

ต าบล 
มปะ 

ส านักปลดั             

 

 

 

 

 



  ๒๑ 

ผนกำรด ำนินงำน  ประจ ำป  ๎๑๑้ 

องคຏกำรบริหำรสวนต ำบล 
( ตอบสนองตอยุทธศำสตรຏดຌำนกำรพัฒนำสังคม ) 

 
๏.  ยุทธศำสตรຏกำรพัฒนำดຌำนกำรพัฒนำสังคม     
วัตถุประสงคຏ พืไอสงสริมความขຌมขใงของชุมชน  พัฒนาคุณภาพชีวิตดใก  สตรี  คนชรา  ละ
ผูຌดຌอยอกาส  การศึกษาตลอดชีวิต  การสงสริมศิลปวัฒนธรรม  ประพณี  ละภูมิปัญญาทຌองถิไน   รวม
เปถึงการปງองกันละสงสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  
  องคຏการบริหารสวนต าบลมปะเดຌก าหนดนวทางการพัฒนาดังนีๅ 
   ประกอบดຌวย  ๑  นวทำงดังนีๅ 

ํ. การพัฒนาคุณภาพชีวิตดใก  สตรี  คนชรา  ผูຌพิการ ละผูຌดຌอยอกาส   
๎. การศึกษา 
๏. การสงสริมศิลปวัฒนธรรม  ประพณี  ละภูมิปัญญาทຌองถิไน 
๐. การปງองกันรักษาละสงสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
๑. การสงสริมความขຌมขใงของชุมชน 

 
 

 
. 
 
 



  ๒๒ 

๏.ํ  กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตดใก  สตรี  คนชรำ  ผูຌพิกำรละผูຌดຌอยอกำส   
ทีไ ครงกำร/กจิกรรม รำยละอียดของกิจกรรม งบประมำณ พืๅนทีไ หนวย

ด ำนินกำร 
พ.ศ.  ๎๑๑๒ พ.ศ.  ๎๑๑๓ 

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

ชีพผูຌปຆวยอดสຏ 
ิขຌอบัญญัติ แโไี 
 

  บีๅยยังชีพผูຌปຆวยอดสຏ  ํไ  คน 
  
 

้เ ุ์์์ 
 

ต าบลมปะ ส านักงาน
ปลัด 

            

โ ครงการสงสริม
ละสนันสนุน 
การพัฒนาสตรีละ
ครอบครัว 

ิขຌอบัญญัติ แเ5ี 

กิจกรรมรณรงคຏกีไยวกับการสงสริม
ภาวะผูຌน ากสตรี /การพัฒนาสตร/ี
สรมิสรຌางความขຌมขใงของบทบาท
สตร/ีการพัฒนาความรูຌ/การพัฒนา
ครอบครัว/การสรมิสรຌางสัมพันธภาพ
ทีไดีระหวางครอบครัว /การปງองกันละ
กຌเขปัญหาการมีพศสัมพันธຏกอนวัย
อันควร/การตัๅงครรภຏ฿นวัยรุน 

ๆ์,์์์ ต าบลมปะ ส านักงาน
ปลัด 

            

ใ ครงการสงสริม
ละสนันสนุน 
คณะกรรมการพัฒนาสตร ี
ิขຌอบัญญัติ แเๆี 

อุดหนุนงบประมาณ 
คณะกรรมการพัฒนาสตร ี
ต าบลมปะ 
การจัดกิจกรรมวันสตรีสากล  
ประจ าปโ55้ 

โ์,์์์ ต าบลมปะ ส านักงาน
ปลัด 

            

ไ ครงการสงสริมละ
สนับสนุนกิไงกาชาด 
อ าภอถิน 
ิขຌอบัญญัติ แเๆี 

อุดหนุนงบประมาณ 
กิไงกาชาดอ าภอถิน พืไอกิจการสา
ธารณกุศล ละสงสริมพัฒนาดใกละ
สตร ี

โ์,์์์ อ าภอถิน ส านักงาน
ปลัด 

            

5 ครงการสงสริมพัฒนา
ดใกละยาวชน 
ิขຌอบัญญัติ แเๆี 
 
 
 

การจัดกิจกรรมการรณรงคຏสงสรมิ
ส าหรับดใกละยาวชน 

๐์,์์์ ต าบลมปะ ส านักงาน
ปลัด 

            



  ๒๓ 

ทีไ ครงกำร/กจิกรรม รำยละอียดของกิจกรรม งบประมำณ พืๅนทีไ หนวย
ด ำนินกำร 

พ.ศ.  ๎๑๑๒ พ.ศ.  ๎๑๑๓ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค ม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ๆ ครงการสงสริมสนับสนุน  
พืไอกิจการสาธารณกศุล 
ละสงสรมิการพัฒนาดใก
ละสตร ี
ิขຌอบัญญัติหนຌำแเๆี 
 

อุดหนุนงบประมาณกิไงกาชาด 
อ าภอถิน  
พืไอกิจการสาธารณกศุลละสงสริม
การพัฒนาการดใก ยาวชนละสตร ี

20,000 ต าบลมปะ 
อ าภอถิน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

็ ครงการสงสริมคณุภาพ
ชีวิตชวยหลือผูຌสูงอาย ุ
ิขຌอบัญญัติ แเๆี 
 

คาชวยหลือผูຌสูงอาย ุ แ5,000 ต าบลมปะ ส านักงาน
ปลัด 

            

่ ครงการสงสริมคณุภาพ
ชีวิตผูຌพิการ 
ิขຌอบัญญัติ แเๆี 
 

คาชวยหลือผูຌพิการ แ5,000 ต าบลมปะ ส านักปลดั             

้ ครงการสงสริมคณุภาพ
ชีวิตผูຌดຌอยอกาส/ผูຌยากเรຌ 
ิขຌอบัญญัติ แเๆี 
 

คาชวยหลือผูຌดຌอยอกาส/ผูຌยากเรຌ แ5,000 ต าบลมปะ ส านักงาน
ปลัด 

            

แเ ครงการสงสริมคณุภาพ
ชีวิตผูຌปຆวยรคอดสຏ/
สมาชิก฿นครอบครัวผูຌเดຌรับ
ผลกระทบจากผูຌปຆวยรค
อดสຏิ ขຌอบัญญัติ แเๆี 
 

คาชวยหลือผูຌปຆวยรคอดสຏ/สมาชิก฿น
ครอบครัวผูຌเดຌรับผลกระทบจากผูຌปຆวย
รคอดสຏ 

แ5,000 ต าบลมปะ ส านักงาน
ปลัด 

            

แแ ครงการสงสริมสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการชุมชน 
ิขຌอบัญญัติหนຌำแโ5ี 
 

-สงสรมิกองทุนสวัสดิการชุมชน 
ออมบุญวันละหนึไงบาทต าบลมปะ 

ไ์ุ์์์ ต าบลมปะ ส านักงาน
ปลัด 

            



  ๒๔ 

 
 

๏.๎  กำรศึกษำ 

ทีไ ครงกำร/กจิกรรม รำยละอียดของกิจกรรม งบประมำณ พืๅนทีไ หนวย
ด ำนินกำร 

พ.ศ.  ๎๑๑่ พ.ศ.  ๎๑๑้ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค ม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ํ ครงการวันดใกหงชาต ิ
ิขຌอบัญญัติหนຌำ้่ี 
 

-  จัดกิจกรรมสริมสรຌางความคดิริริไม
฿หຌกับดใก฿นต าบลมปะ 
-  จัดกิจกรรมหขบวนวันดใก 
-  ของขวัญ  ของรางวัล  วันดใก 

ํ์์ุ์์์ ต าบลมปะ ส านักปลดั             

๎ ครงการพัฒนา
ศักยภาพการจดั
การศึกษา 
ิขຌอบัญญัติหนຌำ้่ี 
 

กำรจัดกจิกรรม/ กำรอบรม/กำร
ฝຄกอบรม/ทัศนศึกษำ 
-พัฒนาองคຏความรูຌ฿นการปฏิบตัิงาน 
-ความรูຌตอการปลีไยนปลงตาม
หตุการณຏ 
-ความรูຌ฿นการสรมิประสบการณຏ 
฿หຌกบุคลากรทีไกีไยวขຌองทาง
การศึกษา ,ดใกปฐมวัย,ผูຌปกครองดใก
ปฐมวัย,พนักงานสวนต าบล,ผูຌบริหาร 
สมาชิกสภา,ครผููຌดูลดใก,ผูຌดูลดใก 

 

   ๒์,์์์ 
 
 
 
 
 
 
 

ต าบลมปะ ส านักปลดั             



  ๒๕ 

ทีไ ครงกำร/กจิกรรม รำยละอียดของกิจกรรม งบประมำณ พืๅนทีไ หนวย
ด ำนินกำร 

พ.ศ.  ๎๑๑่ พ.ศ.  ๎๑๑้ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค ม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 ครงการสงสริม
สนับสนุนอาหาร
กลางวัน รงรยีนพืๅนทีไ
฿นขต อบต.มปะ 
ิขຌอบัญญัติหนຌำแเเี 
 

สนับสนุนอาหารกลางวัน รงรียน
สังกัดหนวยงานอืไน฿นขตพืๅนทีไต าบล
มปะจ านวน ๐รงรียน ขຌอมูล 
จ านวนดใก ณ วันทีไ ํo  มิถุนายน 
๎๑๑่รายละอยีดดังนีๅ  
รงรียนบຌานมปะ   
จ านวน ๎แ คน  
รงรียนถินทาผา   
จ านวน  ๒ๆ คน   
รงรียนบຌานทามะกวຎน  
 จ านวน  ๆใ คน   
รงรียนปางกุม วิทยา  
จ านวน  ็่ คน   
 

แ,เใโ,เเเ ต าบลมปะ              

ไ ครงการสงสริมละ
สนับสนุนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
รงรียนถิน-ทาผา 
ิขຌอบัญญัติหนຌำแเแี 

อุดหนุนงบประมำณ 100,000 ต าบลมปะ              

5 ครงการสงสริมละ
สนับสนุนการขงขัน
กีฬานักรียนอ าภอถิน 
ิขຌอบัญญัติหนຌำแเแี 
 
 
 
 
 

อุดหนุนงบประมำณ 
 

5เ,เเเ ต าบลมปะ              



  ๒๖ 

ทีไ ครงกำร/กจิกรรม รำยละอียดของกิจกรรม งบประมำณ พืๅนทีไ หนวย
ด ำนินกำร 

พ.ศ.  ๎๑๑่ พ.ศ.  ๎๑๑้ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค ม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ๆ ครงการสงสริมละ
สนับสนุนการจัดอบรม
คอมพิวตอรຏพืไอพิไม
ศักยภาพการรียนรูຌ
รงรียนบຌานมปะ 
ิขຌอบัญญัติหนຌำแเโี 

อุดหนุนงบประมำณ 
 

โ5,5เเ ต าบลมปะ ส านักงาน
ปลัด 

            

็ ครงการสนับสนุน
คา฿ชຌจายการบริหาร
สถานศึกษา 
อำหำรกลำงวัน 

ศูนยຏพัฒนาดใกลใก   
ิขຌอบัญญัติหนຌำ้่ี 
 

 

 

 

 

 
คาจຌางหมาท าอาหารกลางวัน 
฿หຌกดใกปฐมวัย฿นศูนยຏพัฒนาดใกลใก  
อัตรามืๅอละ ๎์ บาท ตอคน จ านวน 
๎๔์ วัน 
-ศูนยຏพัฒนาดใกลใกบຌานทาผา 
-ศูนยຏพัฒนาดใกลใกบຌานทามะกวຎน 
-ศูนยຏพัฒนาดใกลใกบຌานปางกุม 
 

 

 

 

ใๆไ,000 
 
 
 
 
 
 
 

 

ต าบลมปะ 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงาน
ปลัด 

            

่ ครงการ 
สนับสนุนพัฒนา
ศักยภาพการจดั
การศึกษาการบิกหัก
ผลักสง฿หຌสถานศึกษา 
ิขຌอบัญญัติหนຌา้้ี 
 

 

สนับสนุนภารกิจดຌานการศึกษาของ
ศูนยຏพัฒนาดใกลใก รายละอียดดงันีๅ 
-ศูนยຏพัฒนาดใกลใกบຌานทาผา 
-ศูนยຏพัฒนาดใกลใกบຌานทามะกวຎน 
-ศูนยຏพัฒนาดใกลใกบຌานปางกุม 
 

30,000 
 

ต าบลมปะ ส านักงาน
ปลัด 

            

                  



  ๒๗ 

ทีไ ครงกำร/กจิกรรม รำยละอียดของกิจกรรม งบประมำณ พืๅนทีไ หนวย
ด ำนินกำร 

พ.ศ.  ๎๑๑่ พ.ศ.  ๎๑๑้ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค ม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

้ ครงการจดัหาอาหาร
สรมินม รงรียนพืๅนทีไ
฿นขต อบต.มปะ 
ิขຌอบัญญัติหนຌำแเเี 
 

จัดหำอำหำรสริม ินม ี รงรียน 

จ านวน ๐รงรียน  จ านวน ๎๒o วัน 
อัตราจัดสรร คนละ ๓.37 บาท ขຌอมูล 
จ านวนดใก ณ วันทีไ ํo  มิถุนายน 
๎๑๑่ รายละอียดดังนีๅ  
-  รงรียนบຌำนมปะ   
จ านวน ๎แ คน  
-  รงรียนถินทำผำ   
จ านวน  ๒ๆ คน   
-  รงรียนบຌำนทำมะกวຎน  
 จ านวน  ๆใ คน   
-  รงรียนปำงกุม  
จ านวน  ็่ คน   
 

474,240 ต าบลมปะ ส านักงาน
ปลัด 

            

แเ ครงการจดัหาอาหาร
สรมินม ศูนยຏพัฒนาดใก
ลใก฿นขตพืๅนทีไ อบต.
มปะ  
ิขຌอบัญญัติหนຌำแเเี 
 

อำหำรสริมินมีศูนยຏพัฒนำดใกลใก  
จ ำนวน  ๏  ศูนยຏ  
ขຌอมูลจ านวนดใก ณ วันทีไ ํo  
มิถุนายน ๎๑๑่จ านวน  ๎๔์ วัน 
อัตราจัดสรรคนละ ๓.37 บาท
รายละอียด ดังนีๅ  
-  ศูนยຏพัฒนาดใกลใกบຌานทาผา  
จ านวน  ๏o คน 
-  ศูนยຏพัฒนาดใกลใกบຌานทามะกวຎน  
จ านวน  แใ  คน 
-  ศูนยຏพัฒนาดใกลใกบຌานปางกุม  
จ านวน  ๎2  คน 

แไ5,ๆเเ ต าบลมปะ ส านักงาน
ปลัด 

            



  ๒๘ 

ทีไ ครงกำร/กจิกรรม รำยละอียดของกิจกรรม งบประมำณ พืๅนทีไ หนวย
ด ำนินกำร 

พ.ศ.  ๎๑๑่ พ.ศ.  ๎๑๑้ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค ม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

แแ ครงการพัฒนา
ศักยภาพการจดั
การศึกษาวัสดุงานบຌาน 
งานครัว 
ิขຌอบัญญัติหนຌำ้5ี 
 

 

- คาวัสดุงานบຌานงานครัว   
จ านวน ไเุ์์์ บาท 

- ทีไนอนส าหรับดใกปฐมวัย  
จ านวน แ่,000 บาท 

- วัสดุครืไองตงกาย  
จ านวน แ์ุ์์์ บาท 
- วัสดุการศึกษา 
จ านวน  30,000 บาท 

ศูนยຏพัฒนาดใกลใก฿นขตพืๅนทีไ  
อบต.มปะ ๏ หง 
 

   98,000 
 
 

ศูนยຏพัฒนา
ดใกลใก฿น
ต าบล 
มปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

แโ ครงการขงขันกีฬา 
ิขຌอบัญญัติหนຌำแโแี 
 

กิจกรรม อบรม กีไยวกับกีฬา การ
ขงขันกีฬาระหวาง อปท. / 
การขงขันกีฬานักรียน, ยาวชน, 
ประชาชนต าบลมปะ การสงนักรียน
ขຌาขงขันละการป็นจຌาภาดจดัการ
ขงขัน 

แโ์,์์์ ต าบลมปะ ส านักงาน
ปลัด 

            

แใ ครงการพัฒนา
ศักยภาพสูอาซียน 
ิขຌอบัญญัติหนຌำ้้ี 

การจัดกิจกรรม /การฝຄกอบรมกีไยวกับ
การพัฒนาองคຏความรูຌ฿นการปฏิบตัิงาน 
,ความรูຌตอการปลีไยนปลงตาม
หตุการณຏ,ความรูຌ฿นการสริม
ประสบการณຏ 

50,000  ส านักงาน
ปลัด 

            

14 ครงการจดัตัๅงศูนยຏ
รียนรูຌตลอดชีวิต 

 ิขຌอบัญญัติหนຌำ็็ี 
 

จัดหาวารสาร  หนังสือพิมพຏรายวนั 
  
 

70,000  ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 



  ๒๙ 

 
๏.๏  กำรสงสริมศิลปวัฒนธรรม  ประพณี  ละภูมิปัญญำทຌองถิไน 

ทีไ ครงกำร/กจิกรรม รำยละอียดของกิจกรรม งบประมำณ พืๅนทีไ หนวย
ด ำนินกำร 

พ.ศ.  ๎๑๑่ พ.ศ.  ๎๑๑้ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค ม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

ํ ครงการสงสริมกิจกรรม
ทางศาสนา งานรัฐพิธี 

ิขຌอบัญญัติหนຌำแแ่ี 
 

พืไอสงสริมกิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา 
-คา฿ชຌจาย฿นพิธีทางศาสนา งานพิธีการ
ตางโ วันส าคญัตางโ งานรัฐพิธี 
-คาพวงมาลา ชอดอกเมຌ กระชຌา
ดอกเมຌ พวงมาลยั 

ใo,ooo ต าบล 
มปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

๎ ครงการสงสริมงานรัฐพิธี  
วันส าคัญของทางราชการ 
ิขຌอบัญญัติหนຌำแแ้ี 
 

-  การจัดซืๅอพวงมาลัย ชอดอกเมຌ 
กระชຌาดอกเมຌละพวงมาลา  พืไอ฿ชຌ
฿นงานพิธีตาง โจ านวน แเ,เเเ บาท 

-  การจัดกิจกรรม  วันปຂยมหาราช/วัน
ฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมดใจ
พระจຌาอยูหัว/พระบรมราชินีนารถ/ 
/วันจักรี/วันฉัตรมงคล/ 
วันรัฐธรรมนญู จ านวน ใเ,เเเ บาท 

 

ใ์ุ์์์ 
 
 
 

ต าบล 
มปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

๏ ครงการฉลิมพระกยีรต ิ
ิขຌอบัญญัติหนຌำแแ้ี 
 

การจัดกิจกรรม ฉลิมพระกยีรติ
พระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว/ 
พระบรมราชินีนารถ/ 
/สมดใจพระบรมอรสาธิราช/ 
การประดับธงชาติ /ธงสญัลักษณຏหรือ
การจัดซุຌมฉลมิพระกียรต ิ

ใ์ุ์์์ 
 

ต าบล 
มปะ 

ส านักปลดั             



  ๓๐ 

ทีไ ครงกำร/กจิกรรม รำยละอียดของกิจกรรม งบประมำณ พืๅนทีไ หนวย
ด ำนินกำร 

พ.ศ.  ๎๑๑่ พ.ศ.  ๎๑๑้ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค ม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

๐ ครงการสงสริมละ
สนับสนุนงานประพณี 
วัฒนธรรมละภมูิปัญญา
ทຌองถิไน 
ิขຌอบัญญัติหนຌำแแ้ี 
 

- กิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา/วันมาฆบูชา/ 
วันวิสาขบูชา/วันอาสาฬหบูชา/วัน
ขຌาพรรษา/วันออกพรรษา 
-  กิจกรรมวันผูຌสูงอาย ุ
-  กิจกรรมวันสงกรานตຏ 
-  กิจกรรมวันลอยกระทง/วันขึๅนป
฿หม/พิธีขอฟງาฝน ฯลฯ 

โเ์ุ์์์ ต าบลม
ปะ 

ส านักปลดั             

๑ ครงการสงสริมคณุธรรม 
จริยธรรม 
ิขຌอบัญญัติหนຌำแแ้ี 
 

กิจกรรม ขຌาคายพุทธบุตร฿หຌก
พนักงานสวนต าบล/พนักงานจຌาง/
ผูຌบริหารสมาชิกสภา นักรียน/
ยาวชน/ประชาชน 

๐์ุ์์์ 
 

ต าบลม
ปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

ๆ ครงการสืบฮติตยฮอย
ภูมิผญຎาปัญญาพืๅนบຌาน 
ิขຌอบัญญัติหนຌำแโเี 
 

กิจกรรมอบรม ฝຄกอบรม การสืบคຌน 
รวบรวมขຌอมลู การจดัท าอกสาร
กีไยวกับภูมิปญัญาพืๅนบຌาน 

โเ,เเเ ต าบลม
ปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

็ ครงการสงสริมสนับสนุน
การจัดงานรัฐพิธี จัดการ
สงสริมประพณีทຌองถิไน
ประจ าป โ55่ 
ิขຌอบัญญัติหนຌำแโเี 
 

-  อุดหนุนทีไท าการปกครองอ าภอถิน  
กีไยวกับจัดงานรัฐพิธี/จัดงานสงสริม
ประพณีทຌองถิไน ประจ าป  ๎๑๑่ 

ํเุ์์์ 
 

อ าภอ
ถิน 

 

ส านักงาน
ปลัด 

            



  ๓๑ 

ทีไ ครงกำร/กจิกรรม รำยละอียดของกิจกรรม งบประมำณ พืๅนทีไ หนวย
ด ำนินกำร 

พ.ศ.  ๎๑๑่ พ.ศ.  ๎๑๑้ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค ม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

่ ครงการสงสริมสนับสนุน
ส านักงานวัฒนธรรมอ าภอ
ถิน  ครงการสนับสนุน
ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ง า น
มหกรรมกຎองปูจาจังหวัด
ล าปาง   
ิขຌอบัญญัติหนຌำแโเี 
 
 

-อุ ด ห นุ น งบ ป ระม าณ ส านั ก งาน
วัฒ นธรรมอ า ภอ ถิ น   ครงการ
ส นั บ ส นุ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ง า น
มหกรรมกຎองปูจา 
 

ํ์,์์์ 
 

              

 
 

๏.๐  กำรป้องกันรักษำละสงสริมสุขภำพอนำมัยของประชำชน 

ทีไ ครงกำร/กจิกรรม รำยละอียดของกิจกรรม งบประมำณ พืๅนทีไ หนวย
ด ำนินกำร 

พ.ศ.  ๎๑๑่ พ.ศ.  ๎๑๑้ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค ม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 ครงการจดัหาวัสดุ
วิทยาศาสตรຏหรือ
การพทยຏการก าจดัลูกนๅ า
ยุงลาย 
ิขຌอบัญญัติหนຌำแเไี 
 

-  นๅ ายาพนยายุงุ สารคมีก าจดัลกูนๅ า
ยุงลายุ ทรายอะบท 
 

็5,เเเ ต าบล 
มปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2 ครงการจดัหาวัสดุ
วิทยาศาสตรຏหรือ
การพทยຏปງองกันพิษ 
สุนัขบຌา 
ิขຌอบัญญัติหนຌำแเไี 
 

-  วัคซีนปງองกันพิษสุนัขบຌา  
ละนๅ ายาคมตีางโ ฯลฯ 

็5,เเเ ต าบล 
มปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            



  ๓๒ 

ทีไ ครงกำร/กจิกรรม รำยละอียดของกิจกรรม งบประมำณ พืๅนทีไ หนวย
ด ำนินกำร 

พ.ศ.  ๎๑๑่ พ.ศ.  ๎๑๑้ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค ม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 ครงการสงสริมละ
สนับสนุนพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน 
ิขຌอบัญญัติหนຌำแเไี 
 

-  อุดหนุนงบประมาณพืไอพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน฿นขต   
อบต.  มปะ  ํ์  หมูบຌาน 

็5ุ์์์ ต าบล 
มปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

ไ ครงการปງองกันละกຌเข
รคเขຌลือดออก 
ิขຌอบัญญัติหนຌำแเใี 
 

-  กิจกรรมพืไอการสงสริมสุขภาพ 
฿หຌความรูຌกีไยวกับสุขภาพอนามัย 
- การปງองกันละการพรระบาด 
ของรค 

5์ุ์์์ ต ำบล
มปะ 

ส ำนักปลัด             

5 ครงการสงสริมสุขภาพ
ละการปງองกันรค 
ิขຌอบัญญัติหนຌำแเใี 
 

- กิจกรรม การอบรม ฝຄกอบรม รณรงคຏ
กีไยวกับการปງองกันรคติดตอละ 
เมตดิตอ การพรระบาดของรค 
 

แเเ,เเเ ต าบล 
มปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

ๆ ครงการสนับสนุนกองทุน
ระบบหลักประกันสุขภาพ
฿นระดับทຌองถิไนหรือพืๅนทีไ 
ิขຌอบัญญัติหนຌำแโ5ี 
 

พืไอสมทบงบประมาณ฿หຌกับกองทนุ
ระบบประกันสุขภาพระดับทຌองถิไนหรือ
พืๅนทีไ 

็๑ุ์์์ กองทุน
สุขภาพ
ต าบลม

ปะ 

อบต.มปะ             

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๓๓ 

๏.๑  กำรสงสริมควำมขຌมขใงของชุมชน 

ทีไ ครงกำร/กจิกรรม รำยละอียดของกิจกรรม งบประมำณ พืๅนทีไ หนวย
ด ำนินกำร 

พ.ศ.  ๎๑๑่ พ.ศ.  ๎๑๑้ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค ม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ํ ครงการจดัหาวัสดุกีฬา 
ิขຌอบัญญัติหนຌำ่แี 
 

-  อุปกรณຏกีฬาทุกชนิด  ชน หวง
ยาง ลูกฟุตบอล ลูกปຂงปอง เมຌปຂงปอง
ลูกชรຏบอล เมຌบดมินตัน ลูก
บดมินตัน ปตองุ ตะกรຌอ ตาขาย
กีฬา  ลูกทุมนๅ าหนัก สาตาขายกฬีา
ฯลฯ 

5์ุ์์์ ต าบลม
ปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

๎ ครงการปງองกันละกຌเข
ปัญหายาสพตดิ 
 
ิขຌอบัญญัติหนຌำแแ5ี 
 

-  กิจกรรมรณรงคຏตอตຌานยาสพตดิ 
-  การด านินงานของศูนยຏอ านวยการ
ตอสูຌพืไออาชนะยาสพติด 
-  การสนับสนุนการด านินภารกจิดຌาน
การปราบปรามปງองกันละการบ าบัด
ฟຕนฟูผูຌติด/ผูຌสพยาสพตดิ 
-  การพัฒนาประสิทธิภาพหลงขาว 
-  การจัดท าปสตอรຏ  ผนพับ฿นการ
ประชาสมัพันธຏ 
-  การอบรมผูຌประสานพลังผนดนิ 

๓์ุ์์์ ต าบลม
ปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

ใ ครงการจดักใบขຌอมลู
พืๅนฐาน พืไอจัดท า
ผนพัฒนาทຌองถิไน 
ิขຌอบัญญัติหนຌำแแ5ี 
 

กิจกรรมจดักใบขຌอมลูพืๅนฐานทีไจ าป็น
฿นขตพืๅนทีไ อบต.มปะ 
-จัดท าบบส ารวจ 
-จຌางบุคลากรส ารวจตามบบ 

๏์ุ์์์ ต าบลม
ปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            



  ๓๔ 

ทีไ ครงกำร/กจิกรรม รำยละอียดของกิจกรรม งบประมำณ พืๅนทีไ หนวย
ด ำนินกำร 

พ.ศ.  ๎๑๑่ พ.ศ.  ๎๑๑้ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค ม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ไ ครงการสงสริมละ
สนับสนุนการมสีวนรวม
ของประชาชน 
ิขຌอบัญญัติหนຌำแแไี 
 

-  กิจกรรมสงสรมิการมสีวนรวม฿น
การจัดท าผนชุมชน/ผนพัฒนา
ทຌองถิไน 
-  การจัดวทีประชาคมหมูบຌาน   
ทุกหมูบຌานพืไอน าขຌอมูลจดัท า
ผนพัฒนาทຌองถิไน 

 

๑์ุ์์์ 
 
 
 
 

฿นขต
ต าบลม

ปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

5 ครงการขงขันกีฬาตຌาน
ยาสพตดิ 
ิขຌอบัญญัติหนຌำแโแี 
 

- กิจกรรมขงขันกีฬาระหวางองคຏกร
ปกครองสวนทຌองถิไน 
-การขงขันกีฬาภาย฿นองคຏกรปกครอง
สวนทຌองถิไน 
-การขงขันกีฬานักรียน/ยาวชน/
ประชาชน 
-การสงนักกีฬาหรือกรีฑาขຌารวมก 

 

๎์ุ์์์ 
 
 

ต าบลม
ปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

ๆ ครงการ ขงขันกีฬา
ระหวางองคຏกรปกครอง
สวนทຌองถิไน 
ิขຌอบัญญัติหนຌำแโแี 
 

กิจกรรมขงขันกีฬาระหวางองคຏกร
ปกครองสวนทຌองถิไน 
 

ไเ,เเเ ต าบลม
ปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

็ ครงการขงขันกีฬา
นักรียน/ยาวชน/
ประชาชน/การป็น
จຌาภาพจดัการขงขัน 
ิขຌอบัญญัติหนຌำแโแี 
 

กิจกรรมขงขันกีฬานักรียน/ยาวชน/
ประชาชน/การป็นจຌาภาพจัดการ
ขงขัน 

 

ๆเ,เเเ ต าบลม
ปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            



  ๓๕ 

ทีไ ครงกำร/กจิกรรม รำยละอียดของกิจกรรม งบประมำณ พืๅนทีไ หนวย
ด ำนินกำร 

พ.ศ.  ๎๑๑่ พ.ศ.  ๎๑๑้ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค ม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

่ ครงการสงสริมสนับสนุน
ขงขันกีฬานักรียนอ าภอ
ถิน ป โ55้ 

ิขຌอบัญญัติหนຌำแโแี 
 

กิจกรรมขงขันกีฬานักรียนอ าภอถิน 
ป โ55็ 

 

40,000 อ าภอ
ถิน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

้ ครงการปງองกันละ
บรรทาความดือดรຌอน
ของประชาชน 
ิขຌอบัญญัติหนຌำ้ใี 
 

-  การปງองกันละชวยหลือ
ผูຌประสบภยัทางธรรมชาติ  ผูຌทีไเดຌรับ
ความดือดรຌอนกรณีจ าป็นรงดวน 

แ์์ุ์์์ ต าบล
มปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

แเ ครงการทบทวนผน
ปງองกันละบรรทา 
สาธารณภัย 
ิขຌอบัญญัติหนຌำ้โี 
 

กิจกรรมฝຄกอบรม การซักซຌอมละ
ทบทวนผนปງองกันละบรรทาสา
ธารณภัยตางโ 

๑o,ooo อบต. 
มปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

แแ ค ร งก ารส ง ส ริ ม  ล ะ
สนับสนุน การปฏิบัติงาน
อาสาสมัครปງองกันภัยฝຆาย
พลรือนต าบลมปะ 
ิขຌอบัญญัติหนຌำ้โี 
 

-  ครงการสงสริมสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน การขຌารวมกิจกรรมการ
ดินทางเปอบรม ค าสัไงปฏิบตัิงาน
สมาชิกอาสาสมัครปງองกันภัย 
 ฝຆายพลรือน จ านวน ๏์,์์์ บาท 

-ครงการปງองกันละลดอุบตัิหตทุาง  
ถนนชวงทศกาล จ านวน๎์,์์์บาท 

- คาวัสดุครืไองตงกาย 
  จ านวน  ๓์,์์์ บาท 

 

ใเ,เเเเ 
 
 
 
 
 
 

อบต. 
มปะ 

 
 
 

อบต. 
มปะ 
อบต. 
มปะ 

ส านักงาน
ปลัด 
 
 
 
ส านักงาน
ปลัด 
ส านักงาน
ปลัด 

            



  ๓๖ 

ทีไ ครงกำร/กจิกรรม รำยละอียดของกิจกรรม งบประมำณ พืๅนทีไ หนวย
ด ำนินกำร 

พ.ศ.  ๎๑๑่ พ.ศ.  ๎๑๑้ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค ม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

แโ ค ร งก าร ส ง ส ริ ม  ล ะ
สนับสนุนศูนยຏปฏิบัติการ
รวมปງองกันอุบัติหตุทาง
ถนนชวงทศกาลป ฿หม  
ประจ าป  ๎๑๑้ 
ิขຌอบัญญัติหนຌำ้ไี 
 

-  อุดหนุนงบประมาณ฿หຌกับศูนยຏ
ปฏิบัติการรวมกันปງองกันอุบัติหตทุาง
ถนน  ป฿หม 
 

ใุ์์์ 
 
 
 

อ าภอ
ถิน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

แใ ค ร งก าร ส ง ส ริ ม  ล ะ
สนับสนุนศูนยຏปฏิบัติการ
รวมปງองกันอุบัติหตุทาง
ถนนชวงทศกาลสงกรานตຏ  
ประจ าป  ๎๑๑้ 
ิขຌอบัญญัติหนຌำ้ไี 
 

-  อุดหนุนงบประมาณ฿หຌกับศูนยຏ
ปฏิบัติการรวมกันปງองกันอุบัติหตทุาง
ถนน  ป฿หม 
 

ใุ์์์ 
 
 
 

อ าภอ
ถิน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

แไ ครงการปງองกันอุบัติหตุ
ทางถนนชวงทศกาล  
ิขຌอบัญญัติหนຌำ้แี 
 

-  อุดหนุนงบประมาณ฿หຌกับศูนยຏ
ปฏิบัติการรวมกันปງองกันอุบัติหตทุาง
ถนน  สงกรานตຏ 
 

แเุ์์์ 
 

อ าภอ
ถิน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

แ5 ครงการจัดหาวัสดุครืไอง
ดับพลิง 
ิขຌอบัญญัติหนຌำ้ใี 
 

-ถังนๅ ายาคมีดับพลิง จ านวน ใ ถัง 
 

ไ,5เเ อบต. 
มปะ 

             

แๆ ครงการจัดหานๅ าประปา 
พืไอป็นการปງองกันละ
บรรทาปัญหาสาธารณภัย 
ิภัยลຌงละอัคคีภัยี 
ิขຌอบัญญัติหนຌำ้ใี 
 

-นๅ าประปาชวยหลือภัยลຌงละระงับ
หตุอัคคีภยั 

ํ์,์์์ 
 

อบต. 
มปะ 

ส านักงาน      
ปลัด 

            



  ๓๗ 

ทีไ ครงกำร/กจิกรรม รำยละอียดของกิจกรรม งบประมำณ พืๅนทีไ หนวย
ด ำนินกำร 

พ.ศ.  ๎๑๑่ พ.ศ.  ๎๑๑้ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค ม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

แ็ ครงการสงสริมละ
สนับสนุนพืไอพิไมศักยภาพ
฿นการปງองกันละการ
กຌเขปัญหายาสพติด 

ศูนยຏอ านวยการปງองกัน
ละปราบปราม 
ยาสพตดิ  
ิศอ.ปส.จ.ล าปางี 
ิขຌอบัญญัติหนຌำ้ไี 
 

-อุดหนุนงบประมาณศูนยຏปฏิบัติการ
พลังผนดินอาชนะยาสพติดอ าภอ
ถิน ิสพส.อ.ถินี 
 

ไ์ุ์์์ 
 

อ าภอ
ถิน 

ส านักงาน      
ปลัด 

            

แ่ ครงการสงสริมละ
สนับสนุน 
ศูนยຏประสานราชการ
ิศูนยຏบริการรวมีของ
องคຏกรปกครองสวน
ทຌองถิไน 
อ าภอถิน จังหวัดล าปาง
ิขຌอบัญญัติหนຌำ่5ี 
 

- อุดหนุนทศบาลต าบลถินบรุ ี
ป็นหนยวงงานด านินการ 

แ๑ุ์์์ อ าภอ
ถิน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

แ้ ครงการองคຏการบริหาร
สวนต าบลมปะคลืไอน ทีไ
บริการประชาชน 
ิขຌอบัญญัติหนຌำแแ5ี 
 

-  จัดกิจกรรมออกหนวยบริการ
ประชาชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน บูรณาการรวมกับหนวย
ราชการ฿นขตพืๅนทีไอ าภอถิน 

 

ํ์ุ์์์ 
 
 
 

ต าบล 
มปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

โเ ครงการช างอาสาซอม
บ ารุงสัญจรต าบลมปะ 
ิขຌอบัญญัติหนຌำแแๆี 
 

-สงสรมิสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
อบรม ,ฝຄกอบรม การด านินการชาง
อาสาซอมบ ารุง 

ํ์ุ์์์ ต าบล 
มปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            



  ๓๘ 

ทีไ ครงกำร/กจิกรรม รำยละอียดของกิจกรรม งบประมำณ พืๅนทีไ หนวย
ด ำนินกำร 

พ.ศ.  ๎๑๑่ พ.ศ.  ๎๑๑้ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค ม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

โแ ครงการปกปງองสถาบัน
ส าคัญของชาติ 
ิขຌอบัญญัติหนຌำแแๆี 
 

กิจกรรม การอบรม/ฝຄกอบรม
สนับสนุนการปกปງองสถาบันส าคญัของ
ชาติ 

5์ุ์์์ 
 

ต าบล 
มปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

โโ ครงการฉลิมพระกียรติ 
ิขຌอบัญญัติหนຌำแแ้ี 
 
 

กิจกรรมฉลมิพระกยีรติ  
การประดับธงชาติละธงตรา
สัญลักษณຏ การจัดซุຌมฉลิมพระกยีติ 
 

 

5์ุ์์์ 
 

ต าบล 
มปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

โใ ครงการสงสริม
ประชาธิปเตยต าบลมปะ 
ิขຌอบัญญัติหนຌำ็ๆละ
็้ี 
 

-    จายป็นคาตอบทนจຌาหนຌาทีไ
฿นการลือกตัๅง 

จ านวน 5เ,เเเ บาท 

-  คา฿ชຌจาย฿นการลือกตัๅง 
     - จ านวน 5์,์์์ บาท 

กรณียุบุ ครบวาระุ ทนต าหนง
ทีไวาง ฯลฯี 
 

 

แ์์,์์์ 
 
 

ขต
ต าบล 
มปะ 

ส านักงาน 
    ปลัด 

            



  ๓๙ 

ผนกำรด ำนินงำน  ประจ ำป  ๎๑๑้ 

องคຏกำรบริหำรสวนต ำบล 
( ตอบสนองตอยุทธศำสตรຏกำรพัฒนำดຌำนศรษฐกิจ ) 

 
๐.  ยุทธศำสตรຏกำรพัฒนำดຌำนศรษฐกิจ 

วัตถุประสงคຏ พืไอสงสริมอาชีพละพิไมรายเดຌ฿หຌกประชาชน  การสงสริมการตลาด  ละการ฿ชຌ
สินคຌาทຌองถิไน  การปรับปรุง  ดูลรักษา  ละพัฒนาหลงนๅ า   
  องคຏการบริหารสวนต าบลมปะเดຌก าหนดนวทางการพัฒนาดังนีๅ 

ประกอบดຌวย  ๎  นวทำงดังนีๅ 
ํ. การสงสริมอาชีพละพิไมรายเดຌ฿หຌกประชาชน 
๎. การสงสริมการตลาดละการ฿ชຌสินคຌาทຌองถิไน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๔๐ 

๐.ํ  กำรสงสริมอำชีพละพิไมรำยเดຌ฿หຌกประชำชน 

ทีไ ครงกำร/กจิกรรม รำยละอียดของกิจกรรม งบประมำณ พืๅนทีไ หนวย
ด ำนินกำร 

พ.ศ.  ๎๑๑่ พ.ศ.  ๎๑๑้ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค ม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ํ ครงการสงสริมละ
สนับสนุนอาชีพ฿หຌก
ราษฎร 
ิขຌอบัญญัติหนຌำแแ5ี 
 

-  กิจกรรมสงสรมิอาชีพ กຌปัญหา
ความยากจน การด านินการตาม
นวทางปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 
฿หຌกประชาชน กษตรกร กลุมอาชีพ 

แเ์ุ์์์ ต าบล 
มปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

๎ ครงการสงสริมละ
สนับสนุนการด านินงาน
ตามหลักปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง   
ิขຌอบัญญัติหนຌำแแๆี 
 

-  สงสริมกิจกรรม/ครงการกีไยวกับ
การด านินงานตามหลักปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง 
-  ฝຄกอบรม฿หຌความรูຌกบักลุมอาชีพตาง 
โ 
-  การศึกษาดูงาน 
-  วัสดุการกษตร 

๏์ุ์์์ 
 
 
 
 
 
 

ต าบล 
มปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

ใ ครงการสงสริมการ
ด านินงานของศูนยຏบริการ
ละถายทอด
ทคนลยีการกษตร
ประจ าต าบลมปะ 
ิขຌอบัญญัติหนຌำแโโี 
 

-  คาวัสดุส านักงาน คาฆษณาละ 
ผยพร  
-  คาตอบทนการประชุม
คณะกรรมการบรหิารศูนยຏฯ 
 

โ์ุ์์์ ศูนยຏฯ  
ประจ า

ต าบลม
ปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

ไ ครงการจดัหาวัสดุ
การกษตร 
ิขຌอบัญญัติหนຌำแโโี 
 

-จัดซืๅอวัสดุการกษตร 
สารคมีปງองกันละก าจัดศตัรูพืช 
ละสตัวຏ ,ปุ๋ย ,อาหารสตัวຏ ,พันธุຏพืช , 
พันธุຏสัตวຏ,กระถางตຌนเมຌ ,ตຌนเมຌดอกเมຌ
ประดับ,เมຌยืนตຌน,ปุ๋ยคมี,จอบสียม
ฯลฯ 

ใ์ุ์์์ ต าบล 
มปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 



  ๔๑ 

 
๐.๎  กำรสงสริมกำรตลำดละกำร฿ชຌสินคຌำทຌองถิไน 

ทีไ ครงกำร/กจิกรรม รำยละอียดของกิจกรรม งบประมำณ พืๅนทีไ หนวย
ด ำนินกำร 

พ.ศ.  ๎๑๑่ พ.ศ.  ๎๑๑้ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค ม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
แ ครงการสงสริมละ

สนับสนุนศรษฐกิจชุมชน 
ิขຌอบัญญัติหนຌำแแไี 
 

การจัดกิจกรรมกีไยวกับศรษฐกิจ
ชุมชน การออกรຌานสดงสินคຌา 
,การจัดขบวนครัวตาน,การจัดงานสังฆ
ติ็น,การจัดงานมืองถินทดิเทຌองคຏ
ราชัน 

 

แเ์ุ์์์ 
 
 
 
 
 
 
 

ขต
อ าภอ
ถิน 

 
 
 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 

            

โ ครงการสงสริมละ
สนับสนุนงาน”มืองสังฆ
ติ็นรวม฿จทิดเทຌองคຏ
ราชันยຏ” 
ิขຌอบัญญัติหนຌำแแ็ี 
 

- อุดหนุนงบประมำณทีไท าการ
ปกครองอ าภอถินตามครงการ” 
 

แ5เ,เเเ อ าภอ
ถิน 

 
 

อ าภอถิน             

ใ ครงการสงสริมละ
สนับสนุนการจัดงานฤดู
หนาวละกาชาดจังหวัด
ล าปาง 
ิขຌอบัญญัติหนຌำแแ็ี 
 

อุดหนุนงบประมาณกิจกรรมการจดั
งานฤดูหนาวละกาชาดจังหวัดล าป 

แ์ุ์์์ 
 
 

จังหวัด
ล าปาง 

อ าภอถิน             



  ๔๒ 

 

ผนกำรด ำนินงำน  ประจ ำป  ๎๑๑้ 

องคຏกำรบริหำรสวนต ำบล 
( ตอบสนองตอยุทธศำสตรຏดຌำนกำรพัฒนำกำรมือง  กำรบริหำร ) 

 
๑.  ยุทธศำสตรຏกำรพัฒนำดຌำนกำรมือง  กำรบริหำร   
วัตถุประสงคຏ  พืไอบริหารจัดการดຌานการมือง  การบริหาร  อันกีไยวกับการพัฒนาบุคลากร  การ
ปรับปรุง  การพัฒนาครืไองมือครืไอง฿ชຌ  สถานทีไปฏิบัติงาน  การสงสริมการมีสวนรวมของประชาชน  
ละการสงสริมความรูຌความขຌา฿จกิจการทຌองถิไน  

ประกอบดຌวย  ๐  นวทำงดังนีๅ 
ํ. การพัฒนาบุคลากร 
๎. การปรับปรุง  การพัฒนาครืไองมือ  ครืไอง฿ชຌ  ละสถานทีไปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 



  ๔๓ 

 
๑.ํ กำรพัฒนำบุคลำกร 

ทีไ ครงกำร/กจิกรรม รำยละอียดของกิจกรรม งบประมำณ พืๅนทีไ หนวย
ด ำนินกำร 

พ.ศ.  ๎๑๑่ พ.ศ.  ๎๑๑้ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค ม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
ํ  ค ร ง ก า ร พั ฒ น า

ศักยภาพการบริหารงาน
บุคคล 
ิขຌอบัญญัติ 
หนຌา็ไ,126,124ี 
 

-การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยຏ
กีไยวกับงินดือน/คาตอบทน 
-งินประยชนຏตอบทนอืไนป็นกรณี
พิศษ 
-คาตอบทนปฏิบัติงานนอกวลา
ราชการ 
-สมทบทุนบ าหนใจบ านาญขຌาราชการ
สวนทຌองถิไน 
-สมทบกองทุนประกันสังคม 
 

็,โโ้,แโเ 
 

ใเเ,เเเ 
 

แเ,เเเ 
 

แ5เ,เเเ 
 

แเเ,เเเ 
 

อบต.  
มปะ 

ส านักปลดั
ุสวนการคลัง
ุสวนยธา 

            

โ ครงการพัฒนา
ศักยภาพ 
บุคลากร 
ิขຌอบัญญัติหนຌา่เ 
ขຌอโี 

คา฿ชຌจาย การดินทางเปราชการ  ฿น
การอบรมสัมนา ของพนักงานสวน
ต าบล/พนักงานจຌาง/ผูຌบริหารทຌองถิไน  
สมาชิกสภาฯ 

คาธรรมนียมละคา ลงทะบียนอบรม
สัมมนาพนักงานสวนต าบล/พนักงาน
จຌาง/ผูຌบริหารทຌองถิไน  สมาชิกสภาฯ 

250,000 หนวย
จัด

ฝຄกอบร
ม 

ส านักงาน
ปลัด 
สวนการคลัง 
สวนยธา 

            



  ๔๔ 

ทีไ ครงกำร/กจิกรรม รำยละอียดของกิจกรรม งบประมำณ พืๅนทีไ หนวย
ด ำนินกำร 

พ.ศ.  ๎๑๑่ พ.ศ.  ๎๑๑้ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค ม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
ใ ครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร 
ิขຌอบัญญัติหนຌำ่เ 
ขຌอใี 
 

กิจกรรม ฝຄกอบรมกีไยวกับการพฒันา
องคຏความรูຌ฿นการปฏิบตัิงานพนักงาน
สวนต าบล/พนักงานจຌาง/ผูຌบริหาร
ทຌองถิไน  สมาชิกสภาฯ นักรยีน 
ยาวชน ประชาชน 
 

 

ใเ์ุ์์์ 
 

หนวย
จัด

ฝຄกอบร
ม 

ส านักงาน
ปลัด 
 

            

ไ ครงการทีไปรึกษาพืไอ
ศึกษา วิจัย ประมินผล
การปฏิบัติงาน 
ิขຌอบัญญัติหนຌำ่5ี 
 

-คาจຌางหนวยงานภายนอก฿นการ
ส ารวจ ประมินความพึงพอ฿จของ
ผูຌรับบริการ ประมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการปฏิบตัิงานราชการของ
องคຏการบริหารสวนต าบลมปะ 

๎์ุ์์์ 
 

อบต.
มปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔๕ 

 ๑.๎  กำรปรับปรุง  กำรพัฒนำครืไองมือ  ครืไอง฿ชຌ  ละสถำนทีไปฏิบัติงำน 

ทีไ ครงกำร/กจิกรรม รำยละอียดของกิจกรรม งบประมำณ พืๅนทีไ หนวย
ด ำนินกำร 

พ.ศ.  ๎๑๑่ พ.ศ.  ๎๑๑้ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค ม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

ํ ครงการซอมซมุ บ ารุงรักษา
ทรัพยຏสินครภุณัฑຏของ  อบต. 
ิขຌอบัญญัติหนຌำ่เี 
 

-  ครุภัณฑຏตาง โชน  คอมพิวตอรຏ  
ครืไองพิมพຏดีด ตຍะ กຌาอีๅ อุปกรณຏ
ส านักงาน ครืไองถายอกสาร  
ครืไองปรับอากาศ ครืไองตัดหญຌา 
ครืไองพนหมอกควัน ฯลฯ 

่์ุ์์์ อบต.
มปะ 

ส านักปลดั
ุสวนการ
คลัง,สวน

ยธา 

            

โ  ค ร ง ก า ร บ า รุ ง   รั ก ษ า  
ซอมซม ทรัพยຏสิน รถยนตຏ
สวนกลางุ รถจักรยานยนตຏุ 
ร ถ ย น ตຏ บ ร ร ทุ ก นๅ า
อนกประสงคຏรถบรรทุกขยะ 
ฯลฯ 
ิขຌอบัญญัติหนຌำ่เี 
 

-คา บ ารุงรกัษาละ  ซอมซม
ทรัพยຏสินครภุณัฑຏยานพาหนะละ
ขนสง 

้์ุ์์์ 
 

อบต.
มปะ 

ส านักปลดั
ุสวนการ
คลัง,สวน

ยธา 

            

ใ ครงการจดัหาละซอมซม
วัสดุยานพาหนะละขนสง  
ของรถยนตຏสวนกลางุ 
รถจักรยานยนตຏุ รถยนตຏ
บรรทุกนๅ าอนกประสงคຏ   
รถบรรทุกขยะ 
ิขຌอบัญญัติหนຌำ่แี 
 

-จัดหา  บ ารุง  ซอมซมยานพาหนะ
ละขนสง 

็์,์์์ 
 

อบต.
มปะ 

ส านักงาน
ปลัดุสวน

การคลัง,สวน
ยธา 

            



  ๔๖ 

ทีไ ครงกำร/กจิกรรม รำยละอียดของกิจกรรม งบประมำณ พืๅนทีไ หนวย
ด ำนินกำร 

พ.ศ.  ๎๑๑่ พ.ศ.  ๎๑๑้ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค ม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

ไ ครงการจดัหาวัสดุส านักงาน 
ิขຌอบัญญัติหนຌำ่แี 
 

-  อุปกรณຏส านักงาน  ชน กระดาษ 
หมึก ดินสอ ปากกา  ดินสอ ฯลฯ 

-  นๅ าดืไมส าหรับบริการประชาชน 
-  บบพิมพຏตาง โ  ฯลฯ 
  

ํเเุ์์์ 
 
 
 
    
 

อบต.  
มปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

สวนการคลัง 
สวนยธา 

            

5 ครงการจดัหาวัสดุกอสรຌาง 
ิขຌอบัญญัติหนຌำแเ้ี 
 

-  วัสดุงานกอสรຌาง ชน เมຌตางโ
ปูนซีมนตຏ ปูนขาว ทรายอิฐ หรือ
ซีมนตຏบลใอก กระบืๅองุ สังกะสี,ตะปู 
คຌอน คีม ชะลง จอบสียม สิไว ขวาน 
สวาน ลืไอย กบเสเมຌ หลใกสຌน ครืไอง
ขนาดลใก ทอนๅ าบาดาล ทอนๅ าละ
อุปกรณຏประปา ทอตางโ ถสຌวม อาง
ลຌางมือ ราวพาดผຌา  ฯลฯ 

แโ์ุ์์์ อบต.
มปะ 

สวนยธา             

6 ครงการจดัหาวัสดุเฟฟງาละ
วิทยุ 
ิขຌอบัญญัติหนຌำแเ้ี 
 

-จัดซืๅอฟຂวสຏ ปลัๆกเฟฟງา สวิทตชຏเฟฟງา
หลอดเฟฟງา คมเฟ พรຌอมขาหรือกຌาน
ล าพง เมครฟน ขาตัๅงเมครฟน  

เฟฉาย สปอตเลทຏ หัวรຌงเฟฟງา 
ครืไองวัดรงดัน ครืไองวัดความ
ตຌานทานเฟฟງา ครืไองตัดกระสเฟฟງา
อัตนมัติ มูฟวิไงคอยสຏ ขาหลอดฟลูออ
รสซนตຏ ฯลฯ 

แโเ,เเเ อบต.
มปะ 

สวนยธา             



  ๔๗ 

ทีไ ครงกำร/กจิกรรม รำยละอียดของกิจกรรม งบประมำณ พืๅนทีไ หนวย
ด ำนินกำร 

พ.ศ.  ๎๑๑่ พ.ศ.  ๎๑๑้ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค ม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

็ ครงการจดัหาครุภณัฑຏ
ส านักงาน 
ิขຌอบัญญัติหนຌำ่ใ,90 
,แแเี 
 

ส ำนักงำนปลัด 
-ตูຌหลใกบบบานลืไอนกระจก 
ิรวมฐานีขนาดความยาวเมนຌอยกวา 
5ฟุต จ านวน โ ตูຌ ตูຌละ ๆ,000บาท 

รวม แโ,000 บาท 

-ตຍะพับอนกประสงคຏ จ านวน ไเ
ตัว ตัวละ้เเ บาท  

 รวม 36,000 บาท 
-ครืไองดูดฝุຆน ขนาดเมนຌอยกวา แ5

ลิตร แโ,5เเ บาท 

สวนกำรคลัง 
-ตูຌหลใกบบบานลืไอนกระจก 
ิรวมฐานีขนาดความยาวเมนຌอยกวา 
5ฟุต จ านวน โ ตูຌ ตูຌละ ๆ,000บาท      
           รวม แโ,เเเ บาท 

สวนยธำ  
-ตูຌกใบอกสาร โ ประตูบานปຂดทึบ 

จ านวน โ หลัง ตัวละ ๆ,เเเ บาท 
รวม แโ,เเเ บาท 

 
่ไ,5เเ 

 
 
 
 
 
 
 
 

อบต.
มปะ 

ส านักงาน
ปลัดุ 

สวนการคลัง
ุสวนยธา 

            

8 ครงการจดัหาวัสดุครภุณัฑຏ
กอสรຌาง 
ิขຌอบัญญัติหนຌำแแเี 

-จัดหาลืไอยยนตຏ แ,500 วัตตຏ 
จ านวน แ ครืไอง 
-ชุดทดสอบความขຌนหลวของคอนกรีต 
stump test 1 ชุด 

 

แไ,เเเ อบต.
มปะ 

สวนยธา             



  ๔๘ 

ทีไ ครงกำร/กจิกรรม รำยละอียดของกิจกรรม งบประมำณ พืๅนทีไ หนวย
ด ำนินกำร 

พ.ศ.  ๎๑๑่ พ.ศ.  ๎๑๑้ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค ม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

9 ครงการจดัหาวัสดุละ
ครุภณัฑຏครืไองดับพลิง 
ิขຌอบัญญัติหนຌำ้ใี 
 

จัดหาถังนๅ ายาคมีดับพลิง  
จ านวน ใ ถัง 

 

ไ,5์์ 
 
 

อบต.
มปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

10 ครงการจดัหาวัสดุละ
ครุภณัฑຏคอมพิวตอรຏ 
ิขຌอบัญญัติ ่แ,้เ,แแเี 
 

 
-วัสดุคอมพิวตอรຏ ชน อุปกรณຏบันทึก
ขຌอมูล ตลับผงหมึกส าหรับครืไองพิมพຏ 
ผ น ก รอ งส งก ระด าษ ต อ นืไ อ ง 
ปງนพิมพຏ มนบอรຏด มมมรีไชิป มาสຏ 
ครืไองอานละบันทึกขຌอมูล บบตางโ 
ปรกรมคอมพิวตอรຏหรือซอฟตຏวรຏ 
ทีไมีราคาหนวยเมกิน โเ ,เเเบาท 
ฯลฯ 
ส ำนักงำนปลัด ๆเเเเ บำท 
สวนกำรคลัง   ใเ,เเเ บำท 

สวนยธำ       โเ,เเเ บำท 

 
 
 
 
 

 

 
แแเ,เเเ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบต.
มปะ 

ส านักปลดั 
สวนการคลัง 

ละสวน
ยธา 

      
 
 
 
 
 
 

      



  ๔๙ 

ทีไ ครงกำร/กจิกรรม รำยละอียดของกิจกรรม งบประมำณ พืๅนทีไ หนวย
ด ำนินกำร 

พ.ศ.  ๎๑๑่ พ.ศ.  ๎๑๑้ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค ม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

11 ครงการจดัหาวัสดุครภุณัฑຏ
งานบຌานงานครัว 
ิขຌอบัญญัติหนຌำ่ใ,่้ 
,้็ี 
 

-  คาจัดซืๅออุปกรณຏงานบຌานงานครัว 
ชนครืไองตัดหญຌา ปรง เมຌกวาด ขง 
ผຌาปูตຍะ ถຌวยชาม ชຌอนสຌอม กຌวนๅ า
จานรอง กระจกงา ถาด องนๅ า มดี
กระถนกระทะเฟฟງา กระติกนๅ ารຌอน 
กระติกนๅ าขใง ตูຌซิงคຏอางลຌางจาน ตียง
นอนลหะพรຌอมชุดครืไองนอนฯล 
 -ส านักงานปลัด ุ้5์์บาท 
 - สวนการคลัง ใ์ุ์์์บาท 
 - ศูนยຏพัฒนาดใกลใก แโ,เเเบาท 
 

 

5แุ5์์ 
 
 

อบต.
มปะ 

สวนการคลัง 
ส านักปลดั 
สวนยธา 

            

12 ครงการจดัหาวัสดุชืๅอพลิง
ละหลอลืไน 
ิขຌอบัญญัติหนຌำ้เี 
 

-  นๅ ามันดีซลุ นๅ ามันบนซินุ 
นๅ ามันหลอลืไน,จารบ,ี
นๅ ามันครืไอง,นๅ ามันกຍาด 

ถาน,กຍสหุงตຌมฯลฯ 

๏์์ุ์์์ อบต.
มปะ 

ส านักปลดั             

13 ครงการจดัหาวัสดุฆษณา
ผยพรละประชาสัมพันธຏ 
ิขຌอบัญญัติหนຌำ็่ี 
 

-  ปสตอรຏุ ผนพีทีบอรຏดุ พูกันุ สีุ 
ฟຂลຏม  ละกระดาษสติๆกกอรຏ ตลอด
จนถึงรูปสีละขาวด า ทีไเดຌจากการ 

ลຌางอัด ขยายท าปງาย ฯลฯ 
 

        

 
5เ,เเเ 

 
 
 
 

อบต.
มปะ 

ส านักปลดั             



  ๕๐ 

ทีไ ครงกำร/กจิกรรม รำยละอียดของกิจกรรม งบประมำณ พืๅนทีไ หนวย
ด ำนินกำร 

พ.ศ.  ๎๑๑่ พ.ศ.  ๎๑๑้ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค ม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

14 ครงการจดัท า web site 
ิขຌอบัญญัติหนຌำ็่ี 
 

-คาจຌางจัดท าweb site อบต.มปะ 
 

ใเ,เเเ อบต.
มปะ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

15 ครงการบริหารจัดการดຌาน
สาธารณูปภค   
ิขຌอบัญญัติหนຌา่โละ้ๆี 
 

ํ.  คำเฟฟ้ำ 
- ส านกังาน 250,000 บาท 
- ศูนยຏพัฒนาดใกลใก ใเ,เเเบาท 

- คาเฟฟງาสาธารณะ 5เ,เเเบาท 

๎.  คำนๅ ำประปำ 
- ส านกังาน 60,000 บาท 
- ศูนยຏพัฒนาดใกลใก แโ,เเเบาท 
ใ.คำทรศัพทຏ 50,000 บำท  
ไ.คำเปรษณียຏ  แ5,เเเ บำท 

5.คำบริกำรสืไอสำรละทรคมนำคม 
  - ระบบอินตอรຏนใต 50,000 บำท    
 

5เโ,เเเ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ส านัก 
งาน  
อบต.

มปะ/
ศูนยຏ

พัฒนา
ดใก
ลใก/

ภาย฿น
ขต

ต าบล
มปะ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

16 ครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารงานคลัง 
ิขຌอบัญญัติหนຌำ่้ี 
 

-การพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานคลัง 
-การปรับปรุงระบบละฐานขຌอมลูผน
ทีไภาษีละทะบียนทรัพยຏสิน เปสู
ระบบ LTAX 
 

ๆใ5ุใ์์ อบต.
มปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            



  ๕๑ 

ทีไ ครงกำร/กจิกรรม รำยละอียดของกิจกรรม งบประมำณ พืๅนทีไ หนวย
ด ำนินกำร 

พ.ศ.  ๎๑๑่ พ.ศ.  ๎๑๑้ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค ม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

17 ครงการพัฒนาประสิทธิภาพ 
การบริหารงานยธา 
 

-บุคลากร ปฏิบัติงานดຌานชาง
ยธา  
เมนຌอยกวา แ คน 

-การส ารวจประมาณการ 
ครงการฯ ดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 
ละพืไอจัดท างบประมาณ
ประจ าป 
 

่เ,เเเ 

ิอบต.ี 
อบต.
มปะ 

             

 


