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  ๑ 

ส่วนท่ี   ๑ 
บทน ำ 

 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าแผนยุทธศาสตร์  แผนสามปี  
และแผนการด าเนินงาน    ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น    มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ประจ าปีงบประมาณนั้น  แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารทีร่ะบแุผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ทั้งหมดที่จะ
ด าเนินการในปีงบประมาณนั้น   ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงาน
และการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ  ของแผนงาน/โครงการ  ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตาม
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย 
 

แนวทำงในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 

 แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการ
ด าเนินงาน  และการประเมินผล  ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า  ดังนี ้

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา  และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ   
(  Action  Plan  ) 

2. จัดท าหลังจากที่ได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
3. แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึง

การด าเนินงานจริง 
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  ๒ 

 
 
 
 
1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน

พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.  ๒๕60   เพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ขององค์การบริหารสว่นต าบลแมป่ะ 

2. เพื่อเป็นเอกสาร  ที่ ระบุแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม  ทั้ งหมดที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕60  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 

3. เพื่อแสดงเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนท้องถ่ิน 

4. เพื่อมีแผนงานที่ชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับ
หน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ  ของแผนงาน / โครงการ 

5. เพื่อสะดวกในการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมากยิ่งข้ึน 
6. เพื่อแสดงความสัมพันธ์และเช่ือมโยงระหว่างแผนพัฒนาสามปี  และการจัดท างบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนนิงำน 



  ๓ 

 
 
 
 
  
 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  (  หมวด  ๕  ข้อ  ๒๖ )  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท า
แผนการด าเนินงานโดยมีขั้นตอน  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น 
ๆ  ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จัดท าร่าง
แผนการด าเนินงาน  โดยพิจารณา  แผนงาน/โครงการ  จากแผนงาน/โครงการ  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานต่าง ๆ 

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

4. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน
เพื่อให้ความเห็นชอบ 

5. เมื่อผู้บริหารท้องถ่ินให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว         ให้ประกาศเป็น
แผนการด าเนินงาน  โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย
สามสิบวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนในกำรจดัท ำแผนกำรด ำเนินงำน 



  ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำกขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนนิงำนข้ำงต้นสำมำรถเขียนเปน็แผนภูมิได้
ดังนี้ 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน 

รวบรวมโครงการ/กจิกรรม 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างฯต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 

ผู้บริหารท้องถ่ินให้ความเห็นชอบ 

ประกำศใช้ 

ผู้บริหำรท้องถ่ิน 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

หน่วยงานอ่ืน 



  ๕ 

 
 
 
 
ขั้นตอนท่ี   ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถ่ิน  เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมี
การด าเนินงานจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินแห่งนั้นเอง  และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาด าเนินการในพื้นที่  โดยข้อมูล
ดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่  และตรวจสอบจากแผนการด าเนินงานพัฒนาจังหวัด/
อ าเภอ  หรือ  กิ่งอ าเภอ  แบบบูรณาการ 
 
ขั้นตอนท่ี   ๒ การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถ่ิน  จัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดยพิจารณา
จัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถ่ินก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน  ๒  ส่วน  คือ 
  ส่วนที่   ๑ บทน า 
  ส่วนที่   ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 
ขั้นตอนท่ี   ๓ การประกาศแผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถ่ินน าร่างแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร
ท้องถ่ินเพื่อประกาศใช้  การประกาศแผนการด าเนินงาน  ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจัดท าประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เรื่องแผนการด าเนินงานพัฒนา
ประจ าปี    เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยในสาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนนิงำน 



  ๖ 

 
 
 
 
 แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสรจ็ภายในเดือนธันวาคมของปงีบประมาณนั้น   หรือภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณด าเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
ปีงบประมาณนั้น 
 การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถ่ิน  
 
 
 
 
  

การจัดท าแผนการด าเนินงาน  หรือแผนพัฒนาประจ าปี  ถือว่าเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วย
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ  สามารถด าเนินการพัฒนาได้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและประหยัด  ทั้งด้านระยะเวลา  บุคลากร  วัสดุอุปกรณ์  และงบประมาณ  เพราะได้มีการ
วางแผนแนวทางการใช้ทรัพยากรทุก ๆ  ด้านไว้ก่อนแล้ว  โดยเฉพาะในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ได้
เน้นในเรื่องการจัดล าดับความส าคัญของประเด็นหลักการพัฒนา  เพื่อน ามาคัดเลือกและจัดท า
รายละเอียด  แผนงาน/โครงการ  ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ปะ  ได้อย่างแท้จริง  และเป็นมาตรการอย่างหนึ่งที่แสดงถึงความเช่ือมโยงกันระหว่าง  
แผนพัฒนาสามปีกับแผนการด าเนินงาน           ( แผนพัฒนาประจ าปี )  รวมถึงการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 
 
 แผนการด าเนินงานเป็นส่วนประกอบหนึ่งของระบบการวางแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ซึ่งมีลักษณะหรือแนวทางการพัฒนาประจ าปีที่มีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ  ที่สามารถไปปฏิบัติใช้ได้
จริงสอดคล้องและเช่ือมโยงแผนพัฒนาสามปทีุกระดับ  รวมถึงการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีด้วย  
ส่วนกระบวนการในการจัดท าเน้นถึงสภาพความพร้อมที่จะส่งผลให้แผนงาน/โครงการ  สามารถน ามา
ปฏิบัติได้ทันที  เมื่อได้รับงบประมาณ 

 

ระยะเวลำในกำรจดัท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

ประโยชน์ของกำรจดัท ำแผนกำรด ำเนินงำน 



  ๗ 

บัญชีสรุปโครงกำร / กิจกรรม 
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  ๒๕60 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ 
 

ยุทธศำสตร์ / แนวทำง 
จ ำนวนโครงกำรท่ี

ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรท้ังหมด 

จ ำนวนงบประมำณ 
ร้อยละของ
งบประมำณ 

หน่วยด ำเนินกำร 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน      

-  การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ถนน  
สะพาน 

9 63.5 2,177,180 80.4 ส่วนโยธา 

-  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 3  153,180 5.6 ส่วนโยธา 
-  การไฟฟ้าสาธารณะ 4  374,7๐๐ 13.8 ส่วนโยธา 

รวม 16 ๑๐๐ ๒,705,060 ๑๐๐  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๘ 

บัญชีสรุปโครงกำร / กิจกรรม 
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  ๒๕60 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ 
 

ยุทธศำสตร์ / แนวทำง 
จ ำนวนโครงกำรท่ี

ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรท้ังหมด 

จ ำนวนงบประมำณ 
ร้อยละของ
งบประมำณ 

หน่วยด ำเนินกำร 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม 

  
 

 
 

-  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

๒ ๕๐ 10๐,๐๐๐ 32.6 ส านักงานปลัด 

-  การบ าบัดฟื้นฟู  การเฝ้าระวังและการป้องกัน
รักษาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

๒ ๕๐ ๒๐๖,๐๐๐ 67.3 ส านักงานปลัด 

รวม ๔ ๑๐๐ 30๖,๐๐๐ ๑๐๐  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๙ 

บัญชีสรุปโครงกำร / กิจกรรม 
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  ๒๕๕8 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ 
 

ยุทธศำสตร์ / แนวทำง 
จ ำนวนโครงกำรท่ี

ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรท้ังหมด 

จ ำนวนงบประมำณ 
ร้อยละของ
งบประมำณ 

หน่วยด ำเนินกำร 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม      
-  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และ
ผู้ด้อยโอกาส 

7 12.9 160,๐๐๐ 3 ส านักงานปลัด 

-  การจัดการศึกษา 12 22 2,438,91๐ 47 ส านักงานปลัด 
-  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

7 13 350,๐๐๐ 7 ส านักงานปลัด 

-   การป้องกันรักษาและสง่เสรมิสุขภาพอนามัย
ของประชาชน 

8 15 1,395,000 26 ส านักงานปลัด 

-  การส่งเสรมิความเข้มแข็งของชุมชน 20 37 836,๐๐๐ 16 ส านักงานปลัด 
รวม 54 ๑๐๐ 5,179,910 ๑๐๐  

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๑๐ 

บัญชีสรุปโครงกำร / กิจกรรม 
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  ๒๕60 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ 
 

ยุทธศำสตร์ / แนวทำง 
จ ำนวนโครงกำรท่ี

ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรท้ังหมด 

จ ำนวนงบประมำณ 
ร้อยละของ
งบประมำณ 

หน่วยด ำเนินกำร 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ      

-  การส่งเสรมิอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน 
4 50 18๐,๐๐๐ 

 
40 ส านักปลัด 

-  การส่งเสรมิการตลาดและการใช้สินค้าทอ้งถ่ิน 4 50 2๕0,๐๐๐ 60 ส านักปลัด 

รวม 8 ๑๐๐ 430,๐๐๐ ๑๐๐  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๑๑ 

บัญชีสรุปโครงกำร / กิจกรรม 
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  ๒๕60 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ 
 

ยุทธศำสตร์ / แนวทำง 
จ ำนวนโครงกำรท่ี

ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรท้ังหมด 

จ ำนวนงบประมำณ 
ร้อยละของ
งบประมำณ 

หน่วยด ำเนินกำร 

ยุทธศำสตร์ กำรบริหำร  และกำรพัฒนำองค์กร        
-    การพัฒนาบุคลากร 2 14.3 170,000 12.5 ส านักปลัด 
-  การปรบัปรุง  การพฒันาเครือ่งมอื  เครือ่งใช้  
และสถานทีป่ฏิบัติงาน 

12 85.7 1,180,100 
 

87.4 ส านักปลัด,ส่วนการคลงั
, ส่วนโยธา 

รวม 14 ๑๐๐ 1,350,100 ๑๐๐  
รวมทั้งสิ้น 96 ๑๐๐ 9,971,070 ๑๐๐  



  ๑๒ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปี  ๒๕60 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

( ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ) 
 
1. ภำยใต้ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่  เป็นการพฒันาด้านกายภาพเกี่ยวกับการพฒันาด้านการ
คมนาคม  การอ านวยความสะดวกในชุมชน  การสาธารณูปโภค  สาธารณูปการต่าง ๆ   
  องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่ปะได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

ประกอบด้วย  ๓  แนวทำงดังน้ี 
๑. การก่อสร้าง  การปรับปรงุ  บ ารุงรักษา  ถนน  สะพาน 
๒. การก่อสร้าง  ปรับปรงุ  บ ารุงรักษาระบบประปา 
๓. การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณ



  ๑๓ 

 

๑.๑  กำรก่อสร้ำง  ปรับปรุง  บ ำรุงรักษำ  ถนน  สะพำน 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ พื้นที ่
หน่วย
ด ำเนิน
กำร 

พ.ศ.  ๒๕๕9 พ.ศ.  ๒๕60 
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 โครงการปรับปรุงบ ารุ ง 
รักษาถนนลูกรัง 
(ข้อบัญญัติหน้ำ123) 
 

ปรับปรุงบ ารุง รักษาถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 10 
แผนพัฒนำ หน้ำ43 

64,090 ต าบลแม่ปะ ส่วน
โยธา 

            

2 โครงการปรับปรุงบ ารุ ง 
รักษาถนน คสล. 
(ข้อบัญญัติหน้ำ123) 

ปรับปรุงบ ารุง รักษาถนน คสล. 
หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 10 
แผนพัฒนำ หน้ำ43 

64,090 ต าบลแม่ปะ ส่วน
โยธา 

            

3 โครงการก่อสร้างรางริน 
หมู่ที่ 9 
(ข้อบัญญัติหน้ำ122) 
 

ปากกว้าง0.80เมตร ลึก 0.80 เมตร 
ยาว 192 เมตร 
แผนพัฒนำ หน้ำ63 

280,000 ต าบลแม่ปะ ส่วน
โยธา 

            

4 โครงการก่อสร้างรางริน 
หมู่ที่ 10 
(ข้อบัญญัติหน้ำ122) 
 

ปากกว้าง0.80เมตร ลึก 0.80 เมตร 
ยาว 190 เมตร 
แผนพัฒนำ หน้ำ64 

297,000 ต าบลแม่ปะ ส่วน
โยธา 

            

5 โครงการ ก่อสร้ าง ถนน 
คสล. บ้านท่ามะเกว๋น  
หมู่ที่ 3 
(ข้อบัญญัติหน้ำ122) 
 

ถนนยาว 160เมตร กว้าง 3 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
แผนพัฒนำ หน้ำ49 

240,ooo ต าบลแม่ปะ ส่วน
โยธา 

            

6 โครงการ ก่อสร้าง ถนน 
คสล.บ้านปางกุ่ม หมู่ที่ 4 
(ข้อบัญญัติหน้ำ122) 
 

ถนนยาว 180 เมตร                 
กว้าง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
แผนพัฒนำ หน้ำ49 

399,0oo ต าบลแม่ปะ ส่วน
โยธา 

            



  ๑๔ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ พื้นที ่
หน่วย
ด ำเนิน
กำร 

พ.ศ.  ๒๕๕9 พ.ศ.  ๒๕60 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

7 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  บ้านหัวทุ่ง  หมู่ที่ 6 
(ข้อบัญญัติหน้ำ123) 
 

ถนนยาว 351 เมตร                 
กว้าง 4.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
แผนพัฒนำ หน้ำ51 

673,ooo ต าบลแม่ปะ ส่วน
โยธา 

            

8 โครงการก่อสร้างถนน 
ค ส ล .  บ้ า น สั น ท ร า ย       
หมู่ที่ 8 
(ข้อบัญญัติหน้ำ123) 
 

ถนนยาว 200 เมตร                 
กว้าง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
แผนพัฒนำ หน้ำ53 

384,000 ต าบลแม่ปะ ส่วน
โยธา 

            

9 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.โดยการเสริมผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่2 บ้านแม่ปะแพะ 
(ข้อบัญญัติหน้ำ123) 
 

ถนนยาว 205 เมตร                 
กว้าง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
แผนพัฒนำ หน้ำ44 

307,000 ต าบลแม่ปะ ส่วน
โยธา 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๕ 

 
 
 
 
 

๑.๒  กำรก่อสร้ำง  ปรับปรุง  บ ำรุงรักษำระบบประปำ เหมือง /ฝำย/และแหล่งน้ ำตำ่งๆ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ พื้นที ่
หน่วย
ด ำเนิน
กำร 

พ.ศ.  ๒๕๕9 พ.ศ.  ๒๕60 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

10 โครงการปรับปรุงบ ารุง 
รักษาระบบประปา 
(ข้อบัญญัติหน้ำ123) 
 

ปรับปรุงบ ารุง รักษาประปา 
-มอเตอร์ขนาด 4.0 kw ก าลังแรงม้า
ไม่น้อยกว่า 5.5 แรงม้า 
-ท่อดูด – ท่อส่ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
แผนพัฒนำ หน้ำ67 

25,000 ต าบลแม่ปะ ส่วน
โยธา 

            

11 โครงการปรับปรุงบ ารุง 
รกัษาฝาย ดาด ล าเหมือง 
(ข้อบัญญัติหน้ำ123) 
 

ปรับปรุงบ ารุง รักษาฝาย ดาด ล า
เหมือง หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 10
แผนพัฒนำ หน้ำ64 

64,090 ต าบลแม่ปะ ส่วน
โยธา 

            

12 โครงการปรับปรุงบ ารุง 
รักษาแหล่งน้ าต่างๆ 
(ข้อบัญญัติหน้ำ123) 
 

ปรับปรุงบ ารุง รักษาแหล่งน้ าในเขต 
อบต.แม่ปะ 
แผนพัฒนำ หน้ำ68 

64,090 ต าบลแม่ปะ ส่วน
โยธา 

            

 

 

 

 

 

 

 



  ๑๖ 

 

 

 

 

๑.๓   กำรขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ พื้นที ่
หน่วย
ด ำเนิน
กำร 

พ.ศ.  ๒๕๕9 พ.ศ.  ๒๕60 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

13 โครงการปรับปรุงบ ารุง 
รักษาไฟฟ้าสาธารณะ 
(ข้อบัญญัติหน้ำ119) 

-  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
แผนพัฒนำ หน้ำ72 

๑๒๐,๐๐๐ ต าบลแม่ปะ ส่วน
โยธา 

            

14 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ 3 ท่ามะเกว๋น 
(ข้อบัญญัติหน้ำ123) 
 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
อ าเภอเถิน 
แผนพัฒนำ หน้ำ70 

24,680 ต าบลแม่ปะ ส่วน
โยธา 

            

15 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่1 บ้านแม่ปะหลวง 
(ข้อบัญญัติหน้ำ124) 
 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
อ าเภอเถินแผนพัฒนำ หน้ำ70 

109,980 ต าบลแม่ปะ ส่วน
โยธา 

            

16 
 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่1 บ้านแม่ปะหลวง 
(ข้อบัญญัติหน้ำ124) 
 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
อ าเภอเถินแผนพัฒนำ หน้ำ70 

120,040 ต าบลแม่ปะ ส่วน
โยธา 

            

 

 

 

 



  ๑๗ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปี  ๒๕60 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

( ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม ) 
 

  ๒.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม     
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตส านกึและความตระหนกัการบ าบัดฟื้นฟู  การเฝ้าระวังและการป้องกันใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
  องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่ปะได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
   ประกอบด้วย  ๒  แนวทำงดังน้ี 

๑. แนวทางการพฒันาการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒. การบ าบัดฟื้นฟู  การเฝ้าระวังและการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

 
 
 

 



  ๑๘ 

 

๒.๑  แนวทำงกำรพัฒนำกำรสรำ้งจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ พื้นที ่
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.  ๒๕๕9 พ.ศ.  ๒๕60 

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 โครงการแก้ไขปัญหา

หมอกควันและไฟป่า 
(ข้อบัญญัติหน้ำ99) 

- การจัดกิจกรรม ,การอบรม,การ
ฝึกอบรม,การปฏิบัติงานเก่ียวกับการ
ลดการเผา ,การแก้ไขปัญหาหมอกควัน
และไฟป่าแผนพัฒนำ หน้ำ78 

๕๐,๐๐๐ ต าบลแม่
ปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการรักน้ า รักป่า 
รักษาแผ่นดิน 
(ข้อบัญญัติหน้ำ135) 

-ค่าใช้จ่ายส่งเสริมสนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และสร้าง
จิตส านึกของประชาชนในการรักษา
สิ่งแวดล้อมแผนพัฒนำ หน้ำ77 

๕๐,๐๐๐ ต าบลแม่
ปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๑๙ 

๒.๒  กำรบ ำบัดฟ้ืนฟู  กำรเฝ้ำระวังและกำรป้องกันรักษำทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ พื้นที ่
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.  ๒๕๕9 พ.ศ.  ๒๕60 

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

แ ก้ ไ ข  อ นุ รั ก ษ์  ฟื้ น ฟู
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
ธรรมชาติ  
(ข้อบัญญัติ 135) 

๑ .  กิ จกร รมรณ รงค์ ก ารอ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  วัสดุ อุปกรณ์,ป้ายประชาสัมพันธ์   
ค่าพันธ์ุพืช, ค่าต้นไม้, ค่าจ้างเหมา, 
ค่าอาหารเครื่องดื่ม ฯลฯ 
-  การปลูกป่าฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
-  กิจกรรมเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เช่น 
  การบวชป่า ฯลฯ 
แผนพัฒนำ หน้ำ77 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขต
ต าบล 
แม่ปะ 

ส านักปลัด             

4 โครงการบริหารจัดการ
ระบบการก าจัดขยะ 
(ข้อบัญญัติ 125) 
 

-จ้างเหมาบริการเก็บขยะก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูลแผนพัฒนำ หน้ำ79 

๑๕๖,๐๐๐ 
 

เขต
ต าบลแม่

ปะ 

ส านักปลัด             

 
 
 
 
 



  ๒๐ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปี  ๒๕60 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

( ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม ) 
 
๓.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำสังคม     
วัตถุประสงค์ เพื่อสง่เสรมิความเข้มแข็งของชุมชน  พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และ
ผู้ด้อยโอกาส  การศึกษาตลอดชีวิต  การสง่เสรมิศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน   รวม
ไปถึงการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  
  องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่ปะได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
   ประกอบด้วย  ๕  แนวทำงดังน้ี 

๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้พิการ และผู้ดอ้ยโอกาส   
๒. การศึกษา 
๓. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๔. การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
๕. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
 

. 
 

 



  ๒๑ 

๓.๑  กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรำ  ผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส   

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ พื้นที ่
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.  ๒๕๕9 พ.ศ.  ๒๕60 

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

สังคมสงเคราะห์ผู้ป่วย
เอดส ์
(ข้อบัญญัติ 137) 
 

  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ๑๓  คน 
  
แผนพัฒนำ หน้ำ83 

126 ,๐๐๐ 
 

ต าบลแม่ปะ ส านักปลัด             

2 โครงการส่งเสริม
และสนันสนุนการพัฒนา
สตีและครอบครัว 
(ข้อบัญญัติ 114) 

กิจกรรมรณรงค์เก่ียวกับการส่งเสริม
ภาวะผู้น าแก่สตรี /การพัฒนาสตรี/
เสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาท
สตรี/การพัฒนาความรู้/การพัฒนา
ครอบครัว/การเสริมสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีระหว่างครอบครัว /การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควร/การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
แผนพัฒนำ หน้ำ84 

๖๐,๐๐๐ ต าบลแม่ปะ ส านักปลัด             

3 โครงการส่งเสริมพัฒนา
เด็กและเยาวชน 
(ข้อบัญญัติ 114) 
 

การจัดกิจกรรมการรณรงค์ส่งเสริม
ส าหรับเด็กและเยาวชน 
แผนพัฒนำ หน้ำ84 

๔๐,๐๐๐ ต าบลแม่ปะ ส านักปลัด             

4 โครงการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตช่วยเหลือผู้สูงอายุ 
(ข้อบัญญัติ 115) 
 

ค่าช่วยเหลือผู้สูงอายุ 
แผนพัฒนำ หน้ำ83 

15,000 ต าบลแม่ปะ ส านักปลัด             

5 โครงการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้พิการ 
(ข้อบัญญัติ 115) 
 

ค่าช่วยเหลือผู้พิการ 
แผนพัฒนำ หน้ำ83 

15,000 ต าบลแม่ปะ ส านักปลัด             



  ๒๒ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ พื้นที ่
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.  ๒๕๕9 พ.ศ.  ๒๕60 

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

ชีวิตผู้ด้อยโอกาส/ผู้ยากไร้ 
(ข้อบัญญัติ 115) 
 

ค่าช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส/ผู้ยากไร้ 
แผนพัฒนำ หน้ำ83 

15,000 ต าบลแม่ปะ ส านักปลัด             

7 โครงการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้ป่วยโรคเอดส์/
สมาชิกในครอบครัวผู้ได้รับ
ผลกระทบจากผู้ป่วยโรค
เอดส์(ข้อบัญญัติ 115) 
 

ค่าช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์/สมาชิกใน
ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากผู้ป่วย
โรคเอดส์ 
แผนพัฒนำ หน้ำ83 

15,000 ต าบลแม่ปะ ส านักปลัด             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๒๓ 

๓.๒  กำรศึกษำ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ พื้นที ่
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.  ๒๕๕9 พ.ศ.  ๒๕60 

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

(ข้อบัญญัติหน้ำ106) 
 

-  จัดกิจกรรมเสริมสร้างความคิดริเริ่ม
ให้กับเด็กในต าบลแม่ปะ 
-  จัดกิจกรรมแห่ขบวนวันเด็ก 
-  ของขวัญ  ของรางวัล  วันเด็ก
แผนพัฒนำ หน้ำ89 

๑๐๐,๐๐๐ ต าบลแม่ปะ ส านักปลัด             

9 โครงการพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 
(ข้อบัญญัติหน้ำ107) 
 

กำรจัดกิจกรรม/ กำรอบรม/กำร
ฝึกอบรม/ทัศนศึกษำ 
-พัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน 
-ความรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงตาม
เหตุการณ์ 
-ความรู้ในการเสริมประสบการณ์ 
ให้แก่บุคลากรที่เก่ียวข้องทาง
การศึกษา ,เด็กปฐมวัย,ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัย,พนักงานส่วนต าบล,ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา,ครูผู้ดูแลเด็ก,ผู้ดูแลเด็ก
แผนพัฒนำ หน้ำ85 
 

๖๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กใน
ต าบลแม่ปะ 

ส านักปลัด             

10 โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่น 
(ข้อบัญญัติหน้ำ107) 
 

ค่ำใช้จ่ำย ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
แผนพัฒนำ หน้ำ85 

10,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กใน
ต าบลแม่ปะ 

ส านักปลัด             



  ๒๔ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ พื้นที ่
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.  ๒๕๕9 พ.ศ.  ๒๕60 

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

สนับสนุนอาหาร
กลางวัน โรงเรียนพื้นที่
ในเขต อบต.แม่ปะ 
(ข้อบัญญัติหน้ำ110) 
 

สนับสนนุอำหำรกลำงวัน โรงเรียน
สังกัดหน่วยงำนอื่นในเขตพื้นที่ต ำบล
แม่ปะจ ำนวน ๔โรงเรียน ข้อมูล 
จ านวนเด็ก ณ วันที่ ๑o  มิถุนายน 
๒๕๕9รายละเอียดดังน้ี  
โรงเรียนบ้ำนแม่ปะ   
จ ำนวน 13 คน ( อนุบาล-ป.๖) 
-  โรงเรียนเถินท่ำผำ   
จ ำนวน  73 คน  ( อนุบาล-ป.๖) 
-  โรงเรียนบ้ำนท่ำมะเกว๋น  
 จ ำนวน  60 คน  ( อนุบาล-ป.๖) 
-  โรงเรียนปำงกุ่ม วิทยำ  
จัดสรรให้เด็กเล็ก เด็กอนุบำลและเดก็ 
ป1-ป6 
จ ำนวน  76 คน   
จัดสรรให้ ม.1 - ม.3  
จ ำนวน 36 คน 
 
-ม้ือละ20บาทต่อคน จ านวน200วัน
แผนพัฒนำ หน้ำ87 
 
 
 
 

1,101,530               



  ๒๕ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ พื้นที ่
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.  ๒๕๕9 พ.ศ.  ๒๕60 

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

ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
อำหำรกลำงวัน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
(ข้อบัญญัติหน้ำ107) 
 
 
 
 
 

 
ค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวัน 
ให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อัตราม้ือละ ๒๐ บาท ต่อคน      
จ านวน ๒45 วัน 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าผา 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ามะเกว๋น 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางกุ่ม 
แผนพัฒนำ หน้ำ87 
 
 
 

352,800 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด             

13 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
สนับสนนุโครงกำร
พัฒนำศักยภำพกำรจัด
กำรศึกษำ 
(ข้อบัญญัติหน้ำ108) 
 
 

สนับสนุนภารกิจด้านการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายละเอียดดังน้ี 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าผา 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ามะเกว๋น 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางกุ่ม 
แผนพัฒนำ หน้ำ85 

30,000 
 

              

                  



  ๒๖ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ พื้นที ่
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.  ๒๕๕9 พ.ศ.  ๒๕60 

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

เสริมนม โรงเรียนพื้นที่
ในเขต อบต.แม่ปะ 
(ข้อบัญญัติหน้ำ109) 
 

จัดหำอำหำรเสริม (นม ) โรงเรียน 
จ านวน ๔โรงเรียน ในเขตแม่ปะ 
จัดสรรให้ เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และ
เด็ก ป1-ป6  จ านวน ๒๖o วัน 
(จ านวน52สัปดาห์ ละ 5 วัน เว้นวัน
เสาร์ – อาทิตย์)  อัตราจัดสรร คนละ
๗.37บาท ข้อมูลจ านวนเด็ก ณ วันที่ 
๑o  มิถุนายน ๒๕๕7 
รายละเอียดดังน้ี  
-  โรงเรียนบ้ำนแม่ปะ   
จ านวน 13 คน  
-  โรงเรียนเถินท่ำผำ   
จ านวน  73 คน   
-  โรงเรียนบ้ำนท่ำมะเกว๋น  
 จ านวน  60 คน  
-  โรงเรียนปำงกุ่ม วิทยำ  
จ านวน  76 คน   
 
 

461,760 โรงเรียนใน
เขตพื้นที่
องค์การ 
บริหารส่วน
ต าบล 
แม่ปะ 

ส านักปลัด             



  ๒๗ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ พื้นที ่
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.  ๒๕๕9 พ.ศ.  ๒๕60 

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

เสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตพื้นที่ อบต.
แม่ปะ  
(ข้อบัญญัติหน้ำ109) 
 

อำหำรเสริม(นม)ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  
จ ำนวน  ๓  ศูนย์  
ข้อมูลจ านวนเด็ก ณ วันที่ ๑o  
มิถุนายน ๒๕๕9จ านวน  ๒6๐ วัน 
อัตราจัดสรรคนละ ๗.37  บาท
รายละเอียด ดังน้ี  
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าผา  
จ านวน  ๓3 คน 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ามะเกว๋น  
จ านวน  22  คน 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางกุ่ม  
จ านวน  17  คนแผนพัฒนำ หน้ำ87 

149,760 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กใน
เขตพื้นที่
องค์การ 
บริหารส่วน
ต าบล 
แม่ปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

16 โครงการจัดหาวัสดุงาน
บ้านงานครัว 
(ข้อบัญญัติหน้ำ103) 
 
 

- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว   
จ านวน 40,๐๐๐ บาท 
- ที่นอนส าหรับเด็กปฐมวัย  
จ านวน 20,000 บาท 
- วัสดุเครื่องแต่งกาย  
จ านวน 12,๐๐๐ บาท 
- วัสดุการศึกษา 
จ านวน  30,000 บาท 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่  
อบต.แม่ปะ ๓ แห่ง 
แผนพัฒนำ หน้ำ85 
 
 
 
 
 

   60,000 
 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กใน
ต าบล 
แม่ปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            



  ๒๘ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ พื้นที ่
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.  ๒๕๕9 พ.ศ.  ๒๕60 

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

สนับสนุนแข่งขันกีฬา
นักเรียนในต าบลแม่ปะ 
(ข้อบัญญัติหน้ำ111) 
 

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียน 
แผนพัฒนำ หน้ำ87 

๔๐,๐๐๐ โรงเรียนปาง
กุ่มวิทยา 
 

ส านักงาน
ปลัด 

            

18 โครงการพัฒนา
ศักยภาพสู่อาเซียน 
(ข้อบัญญัติหน้ำ107) 

การจัดกิจกรรม /การฝึกอบรมเก่ียวกับ
การพัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน 
,ความรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงตาม
เหตุการณ์,ความรู้ในการเสริม
ประสบการณ์ 
แผนพัฒนำ หน้ำ89 

50,000 ต าบลแม่ปะ ส านักงาน
ปลัด 

            

19 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนซ้ือวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา โรงเรียน
ปางกุ่มวิทยา 
(ข้อบัญญัติหน้ำ111) 

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์กีฬา 
แผนพัฒนำ หน้ำ87 

23,060 โรงเรียนปาง
กุ่มวิทยา 
 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๒๙ 

 

 

๓.๓  กำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ พื้นที ่
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.  ๒๕๕9 พ.ศ.  ๒๕60 

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

ทางศาสนา 
(ข้อบัญญัติหน้ำ130) 
 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา 
-ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา งานพิธีการ
ต่างๆ วันส าคัญต่างๆ งานรัฐพิธี
แผนพัฒนำ หน้ำ94 

๒o,ooo ต าบลแม่ปะ ส านักงานปลัด             

21 โครงการส่งเสริมงานรัฐ
พิธี  วันส าคัญของทาง
ราชการ 
(ข้อบัญญัติหน้ำ131) 
 

-  การจัดซ้ือพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา  เพื่อใช้
ในงานพิธีต่าง ๆจ านวน 10,000 บาท 
-  การจัดกิจกรรม  วันปิยมหาราช/วัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว/พระบรมราชินีนารถ/ 
/วันจักรี/วันฉัตรมงคล/ 
วันรัฐธรรมนูญ จ านวน 30,000 บาท 
แผนพัฒนำ หน้ำ94 
 

4๐,๐๐๐ 
 
 
 

ต าบลแม่ปะ ส านักงานปลัด             

22 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 
(ข้อบัญญัติหน้ำ131) 
 

การจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/ 
พระบรมราชินีนารถ/ 
/สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช/ 
การประดับธงชาติ /ธงสัญลักษณ์หรือ
การจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติแผนพัฒนำ 
หน้ำ92 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ต าบลแม่ปะ ส านักปลัด             



  ๓๐ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ พื้นที ่
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.  ๒๕๕9 พ.ศ.  ๒๕60 

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

สนับสนุนงานประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
(ข้อบัญญัติหน้ำ131) 
 

- กิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา/วันมาฆบูชา/ 
วันวิสาขบูชา/วันอาสาฬหบูชา/วัน
เข้าพรรษา/วันออกพรรษา 
-  กิจกรรมวันผู้สูงอายุ 
-  กิจกรรมวันสงกรานต์ 
-  กิจกรรมวันลอยกระทง/วันขึ้นปี
ใหม่/พิธีขอฟ้าฝน ฯลฯแผนพัฒนำ 
หน้ำ92 

20๐,๐๐๐ ต าบลแม่ปะ ส านักปลัด             

24 โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
(ข้อบัญญัติหน้ำ131) 
 

กิจกรรม เข้าค่ายพุทธบุตรให้แก่
พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง/
ผู้บริหารสมาชิกสภา นักเรียน/
เยาวชน/ประชาชนแผนพัฒนำ หน้ำ
89 

๔๐,๐๐๐ 
 

ต าบลแม่ปะ ส านักงานปลัด             

25 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดงานรัฐ
พิธี จัดการส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่นประจ าปี 
2560 
(ข้อบัญญัติหน้ำ132) 
 

-  อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเถิน  
เก่ียวกับจัดงานรัฐพิธี/จัดงานส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่น ประจ าปี   ๒๕60
แผนพัฒนำ หน้ำ93 

๑0,๐๐๐ 
 

ปกครอง
อ าเภอเถิน 

 

ส านักงานปลัด             



  ๓๑ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ พื้นที ่
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.  ๒๕๕9 พ.ศ.  ๒๕60 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
26 -  โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เส ริ ม

ส นั บ ส นุ น ส า นั ก ง า น
วัฒ นธรรมอ าเภ อเถิ น  
โครงการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมงานมหกรรมก๋
องปูจาจังหวัดล าปาง   
ประจ าปี ๒๕๕9 
(ข้อบัญญัติหน้ำ132) 
 
 

-อุ ด ห นุ น งบ ป ร ะ ม าณ ส า นั ก งาน
วัฒ นธรรมอ า เภ อเถิ น   โค รงการ
ส นั บ ส นุ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ง า น
มหกรรมก๋องปูจา 
แผนพัฒนำ หน้ำ93 

๑๐,๐๐๐ 
 

              

 

 

๓.๔  กำรป้องกันรักษำและส่งเสริมสุขภำพอนำมัยของประชำชน 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ พื้นที ่
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.  ๒๕๕9 พ.ศ.  ๒๕60 

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

วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์การก าจัดลูกน้ า
ยุงลาย 
(ข้อบัญญัติหน้ำ113) 
 

-  น้ ายาพ่นยายุง, สารเคมีก าจัดลูกน้ า
ยุงลาย, ทรายอะเบท 
แผนพัฒนำ หน้ำ98 
 

75,000 ต าบลแม่
ปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

28 โครงการจัดหาวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ป้องกันพิษ 
สุนัขบ้า 
(ข้อบัญญัติหน้ำ113) 
 

-  วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า  
และน้ ายาเคมีต่างๆ ฯลฯ 
แผนพัฒนำ หน้ำ98 

75,000 ต าบลแม่
ปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            



  ๓๒ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ พื้นที ่
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.  ๒๕๕9 พ.ศ.  ๒๕60 

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

สนับสนุนพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน 
(ข้อบัญญัติหน้ำ113) 
 

-  อุดหนุนงบประมาณเพื่อพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน 
แผนพัฒนำ หน้ำ97 

75,๐๐๐ ต าบลแม่
ปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

30 โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขโรคไข้เลือดออก 
(ข้อบัญญัติหน้ำ112) 
 

-  ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสนับสนุน 
ป้องกันและแก้ไขโรคไข้เลือดออก
แผนพัฒนำ หน้ำ95 

50,๐๐๐ ต ำบลแม่
ปะ 

ส ำนักปลัด             

31 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
(ข้อบัญญัติหน้ำ112) 
 

- กำรป้องกันและกำรแพร่ระบำดของ
โรคแผนพัฒนำ หน้ำ97 

15,000 ต าบลแม่
ปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

32 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรค 
(ข้อบัญญัติหน้ำ112) 
 

-  กิจกรรมเพื่อกำรส่งเสริมสุขภำพ 
ให้ควำมรู้เกี่ยวกับสุขภำพอนำมัย 
แผนพัฒนำ หน้ำ97 

1000,000 ต าบลแม่
ปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

33 โครงการสนับสนุนกองทุน
ระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
(ข้อบัญญัติหน้ำ137) 
 

เพื่อสมทบงบประมาณให้กับกองทุน
ระบบประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่แผนพัฒนำ หน้ำ96 

7๕,๐๐๐ กองทุน
สุขภาพ
ต าบลแม่

ปะ 

อบต.แม่ปะ             

34 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการชุมชน 
(ข้อบัญญัติหน้ำ138) 
 

-ส่งเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชน 
ออมบุญวันละหน่ึงบาทต าบลแม่ปะ
แผนพัฒนำ หน้ำ96 

3๐,๐๐๐ ต าบลแม่
ปะ 

ส านักปลัด             

 



  ๓๓ 

 

 

๓.๕  กำรส่งเสริมควำมเขม้แข็งของชุมชน 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ พื้นที ่
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.  ๒๕๕9 พ.ศ.  ๒๕60 

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

(ข้อบัญญัติหน้ำ85) 
 

-  อุปกรณ์กีฬาทุกชนิด  เช่น ห่วง
ยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ปิงปอง
ลูกแชร์บอล ไม้แบดมินตัน ลูก
แบดมินตัน เปตอง, ตะกร้อ ตาข่าย
กีฬา  ลูกทุ่มน้ าหนัก เสาตาข่ายกีฬา
ฯลฯแผนพัฒนำ หน้ำ99 

5๐,๐๐๐ ต าบลแม่
ปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

36 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
 
(ข้อบัญญัติหน้ำ127) 
 

-  กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
-  การด าเนินงานของศูนย์อ านวยการ
ตอ่สู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
-  การสนับสนุนการด าเนินภารกิจด้าน
การปราบปรามป้องกันและการบ าบัด
ฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด 
-  การพัฒนาประสิทธิภาพแหล่งข่าว 
-  การจัดท าโปสเตอร์  แผ่นพับในการ
ประชาสัมพันธ์ 
-  การอบรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน
แผนพัฒนำ หน้ำ99 

14๐,๐๐๐ ต าบลแม่
ปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

37 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
(ข้อบัญญัติหน้ำ126) 
 

-  กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนชุมชน/แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
-  การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน   
ทุกหมู่บ้านเพื่อน าข้อมูลจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นแผนพัฒนำ หน้ำ
101 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

ในเขต
ต าบลแม่

ปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            



  ๓๔ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ พื้นที ่
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.  ๒๕๕9 พ.ศ.  ๒๕60 

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

(ข้อบัญญัติหน้ำ133) 
 

ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา 
-กีฬา อปท./กีฬานักเรียน เยาวชน
ประชาชน การส่งนักกีฬาหรือกรีฑาเข้า
ร่วมการแข่งขันแผนพัฒนำ หน้ำ90 

120,000 ต าบลแม่
ปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

39 โครงการป้องกันและ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน 
(ข้อบัญญัติหน้ำ100) 
 

-  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ  
ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนกรณีจ าเป็น
เร่งด่วนแผนพัฒนำ หน้ำ105 

1๐๐,๐๐๐ ต าบล
แม่ปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

40 โครงการทบทวนแผน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
(ข้อบัญญัติหน้ำ99) 
 

กิจกรรมฝึกอบรม การซักซ้อมและ
ทบทวนแผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยต่างๆแผนพัฒนำ หน้ำ101 

๕o,ooo ต าบล 
แม่ปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

41 โค ร งก าร ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุน การปฏิบัติงาน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนต าบลแม่ปะ 
(ข้อบัญญัติหน้ำ99) 
 

-  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน การเข้าร่วมกิจกรรมการ
เดินทางไปอบรม ค าสั่งปฏิบัติงาน
สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย 
 ฝ่ายพลเรือน แผนพัฒนำ หน้ำ100 
  

๓๐,๐๐๐  
 
 
 
 

ต าบล 
แม่ปะ 

 
 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 
 
 
 
 

            

42 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล(ข้อบัญญัติหน้ำ
102) 
 

สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน ตั้งจุดบริการ 1 แห่ง 
หมู่ที่9 บ้านท่าอุดมแผนพัฒนำ หน้ำ
101 

25,๐๐๐  
 

ต าบลแม่
ปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            



  ๓๕ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ พื้นที ่
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.  ๒๕๕9 พ.ศ.  ๒๕60 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
43 โค ร งก าร ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ

สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปี ให ม่  
ประจ าปี  ๒๕60 
(ข้อบัญญัติหน้ำ98) 
 

-  อุดหนุนงบประมาณให้กับศูนย์
ปฏิบัติการร่วมกันป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนน  ปีใหม่ 
แผนพัฒนำ หน้ำ101 

๓,๐๐๐ 
 
 
 

อ าเภอ
เถิน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

44 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน
อุบั ติ เห ตุ ท า งถ น น ช่ ว ง
เท ศ ก า ล  ส ง ก ร า น ต์  
ประจ าปี  ๒๕60 
(ข้อบัญญัติหน้ำ99) 
 

-  อุดหนุนงบประมาณให้กับศูนย์
ปฏิบัติการร่วมกันป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนน  สงกรานต์แผนพัฒนำ หน้ำ101 
 

๓,๐๐๐ 
 

อ าเภอ
เถิน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

45 โครงการจัดหาน้ าประปา 
เพื่อเป็นการป้องกันและ
บรรเทาปัญหาสาธารณภัย 
(ภัยแล้งและอัคคีภัย) 
(ข้อบัญญัติหน้ำ101) 
 

-น้ าประปาช่วยเหลือภัยแล้งและระงับ
เหตุอัคคีภัยแผนพัฒนำ หน้ำ119 

๑๐,๐๐๐ 
 

อบต.แม่
ปะ 

ส านักงาน      
ปลัด 

            

46 โครงการส่งเสริมสนับสนุน 
ศูนย์ปฎิบัติการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
อ าเภอเถิน (สพส.อ.เถิน) 
(ข้อบัญญัติหน้ำ102) 
 

-อุดหนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการ
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอ
เถิน (สพส.อ.เถิน) 
แผนพัฒนำ หน้ำ100 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

อ าเภอ
เถิน 

ส านักงาน      
ปลัด 

            



  ๓๖ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ พื้นที ่
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.  ๒๕๕9 พ.ศ.  ๒๕60 

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

การพัฒนาเด็ก เยาวชน
และสตรี 
(ข้อบัญญัติหน้ำ115) 
 

อุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอเถิน  
แผนพัฒนำ หน้ำ84 

๒๐,๐๐๐ 
 

อ าเภอ
เถิน 

ส านักงาน      
ปลัด 

            

48 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนวันสตรีสากล 
ประจ าปี 2560 
(ข้อบัญญัติหน้ำ115) 
 

อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี
แผนพัฒนำ หน้ำ84 

10,000 อ าเภอ
เถิน 

คณะกรรม 
การพัฒนา
สตรี อ.เถิน 

            

49 โค รงการศูนย์ ป ระสาน
ราชการ(ศูนย์บริการร่วม)
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น 
(ข้อบัญญัติหน้ำ90) 
 

-  อุดหนุนเทศบาลต าบลเถินบุรี
แผนพัฒนำ หน้ำ103 

1๕,๐๐๐ อ าเภอ
เถิน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

50 โครงการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ปะเคลื่อน ที่
บริการประชาชน 
(ข้อบัญญัติหน้ำ127) 
 

-  จัดหน่วยเคลื่อนที่บริการ
ประชาชนแผนพัฒนำ หน้ำ102 
 

3๐,๐๐๐ 
 
 
 

ต าบล 
แม่ปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

51 โครงการช่างอาสาซ่อม
บ ารุงสัญจรต าบลแม่ปะ 
(ข้อบัญญัติหน้ำ128) 
 

-ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
การอบรม ,ฝึกอบรม การด าเนินการ
ช่างอาสาซ่อมบ ารุงแผนพัฒนำ หน้ำ
103 

๑๐,๐๐๐ ต าบล 
แม่ปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            



  ๓๗ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ พื้นที ่
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.  ๒๕๕9 พ.ศ.  ๒๕60 

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

ส าคัญของชาติ 
(ข้อบัญญัติหน้ำ128) 
 

กิจกรรม การอบรม/ฝึกอบรม
สนับสนุนการปกป้องสถาบันส าคัญของ
ชาติแผนพัฒนำ หน้ำ105 

5๐,๐๐๐ 
 

ต าบล 
แม่ปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

53 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 
(ข้อบัญญัติหน้ำ131) 
 
 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  
การประดับธงชาติและธงตรา
สัญลักษณ์ การจัดซุ้มฉลิมพระเกียติ
แผนพัฒนำ หน้ำ92 
 

5๐,๐๐๐ 
 

ต าบล 
แม่ปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

54 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ประชาธิปไตย 
(ข้อบัญญัติหน้ำ80และ
83) 
 

-    จ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ในการเลือกตั้ง 

จ านวน 50,000 บาท 
-  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 

     - จ านวน 5๐,๐๐๐ บาท 
กรณียุบ, ครบวาระ, แทนต าแหน่ง

ที่ว่าง ฯลฯ)แผนพัฒนำ หน้ำ104 
 

 

1๐๐,๐๐๐ 
 
 

เขต
ต าบล 
แม่ปะ 

ส านักงาน 
    ปลัด 

            



  ๓๘ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปี  ๒๕60 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

( ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ ) 
 
๔.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
วัตถุประสงค์ เพื่อสง่เสรมิอาชีพและเพิม่รายได้ให้แกป่ระชาชน  การสง่เสริมการตลาด  และการใช้
สินค้าท้องถ่ิน  การปรบัปรุง  ดูแลรักษา  และพฒันาแหล่งน้ า   
  องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่ปะได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

ประกอบด้วย  ๒  แนวทำงดังน้ี 
๑. การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน 
๒. การส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถ่ิน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๓๙ 

๔.๑  กำรส่งเสริมอำชีพและเพ่ิมรำยได้ให้แก่ประชำชน 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ พื้นที ่
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.  ๒๕๕9 พ.ศ.  ๒๕60 

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

สนับสนุนอาชีพ 
(ข้อบัญญัติหน้ำ127) 
 

-  กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ แก้ปัญหา
ความยากจน การด าเนินการตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ให้แก่ประชาชน เกษตรกร กลุ่มอาชีพ
แผนพัฒนำ หน้ำ107 

10๐,๐๐๐ ต าบลแม่
ปะ 

ส านักปลัด             

๒ โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการด าเนินงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
(ข้อบัญญัติหน้ำ128) 
 

-  ส่งเสริมกิจกรรม/โครงการเก่ียวกับ
การด าเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
-  ฝึกอบรมให้ความรู้กับกลุ่มอาชีพ 
ต่าง ๆ 
-  การศึกษาดูงาน 
-  วัสดุการเกษตร 
แผนพัฒนำ หน้ำ107 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

ต าบลแม่
ปะ 

ส านักปลัด             

๓ โครงการสนับสนุน
โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 
(ข้อบัญญัติหน้ำ128) 
 

กิจกรรม อบรม เก่ียวกับการสนับสนุน 
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
แผนพัฒนำ หน้ำ77 

๓๐,๐๐๐ 
 

ต าบลแม่
ปะ 

ส านักปลัด             

๔ โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินงานของศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลแม่ปะ 
(ข้อบัญญัติหน้ำ134) 
 

-  ค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ส านักงาน 
-  ค่าตอบแทนการประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ 
แผนพัฒนำ หน้ำ108 
 

๒๐,๐๐๐ ศูนย์ฯ  
ประจ า

ต าบลแม่
ปะ 

ส านักปลัด             

 

 



  ๔๐ 

 

 

๔.๒  กำรส่งเสริมกำรตลำดและกำรใชส้ินค้ำท้องถิ่น 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ พื้นที ่
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.  ๒๕๕9 พ.ศ.  ๒๕60 

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

ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ
ชุมชน 
(ข้อบัญญัติหน้ำ126) 
 

กิจกรรมการออกร้านแสดงสินค้า 
,การจัดขบวนครัวตาน,การจัดงานสังฆ
เติ๋น,การจัดงานเมืองเถินเทิดไท้องค์
ราชัน 
แผนพัฒนำ หน้ำ109 

10๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

เขต
อ าเภอ
เถิน 

 
 
 
 
 

ส านักงาน
ปลดั 

            

6 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนด้าน  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
(ข้อบัญญัติหน้ำ131) 
 
 

-กิจกรรมเก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เช่น อุตสาหกรรมและหัตถกรรมเครื่อง
จักสาน ,การแพทย์แผนไทย,ศิลปกรรม
แผนพัฒนำ หน้ำ92 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

 
 

ต าบลแม่
ปะ 

 

ส านักงาน
ปลัด 

            

7 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนงาน”เมืองสังฆ
เติ๋นรวมใจเทิดไท้องค์
ราชันย์” 
(ข้อบัญญัติหน้ำ129) 
 

- อุดหนุนงบประมาณที่ท าการปกครอง
อ าเภอเถินแผนพัฒนำ หน้ำ94 
 

100,000 เขต
อ าเภอ
เถิน 

 
 

อ าเภอเถิน             



  ๔๑ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ พื้นที ่
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.  ๒๕๕9 พ.ศ.  ๒๕60 

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

สนับสนุนการจัดงานฤดู
หนาวและกาชาดจังหวัด
ล าปางประจ าปี ๒๕๕9 
(ข้อบัญญัติหน้ำ129) 
 

อุดหนุนงบประมาณปกครองอ าเภอ
เถินแผนพัฒนำ หน้ำ93 

10,ooo จังหวัด
ล าปาง 

อ าเภอเถิน             



  ๔๒ 

 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปี  ๒๕60 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
( ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรเมือง  กำรบริหำร ) 

 
๕.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง  กำรบริหำร   
วัตถุประสงค์  เพื่อบริหารจัดการด้านการเมือง  การบรหิาร  อันเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร  การ
ปรับปรงุ  การพฒันาเครือ่งมือเครือ่งใช้  สถานที่ปฏิบัติงาน  การส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน  
และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจกจิการท้องถ่ิน  

ประกอบด้วย  ๔  แนวทำงดังน้ี 
๑. การพัฒนาบุคลากร 
๒. การปรับปรุง  การพัฒนาเครื่องมือ  เครื่องใช้  และสถานที่ปฏิบัติงาน 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



  ๔๓ 

 

๕.๑ กำรพัฒนำบุคลำกร 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ พื้นที ่
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.  ๒๕๕9 พ.ศ.  ๒๕60 

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 โครงการพัฒนาศักยภาพ 

บุคลากร 
(ข้อบัญญัติหน้า84) 

๑.  การเดินทางไปราชการ  ในการ
อบรมสัมนา ของพนักงานส่วนต าบล/
พนักงานจ้าง/ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิก
สภาฯ 
๒.  ค่าธรรมเนียมและค่า ลงทะเบียน
อบรมสัมมนาพนักงานส่วนต าบล/
พนักงานจ้าง/ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิก
สภาฯ 
๓.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
กิจกรรมอบรม แผนพัฒนำ หน้ำ113 

150,000 
 

หน่วย
จัด

ฝึกอบ
รม 

ส านักงาน
ปลัด 
ส่วนการคลัง 
ส่วนโยธา 

            

2 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
(ข้อบัญญัติหน้ำ89) 
 

-ค่าจ้างหน่วยงานภายนอกในการ
ส ารวจ ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ
แผนพัฒนำ หน้ำ120 

๒๐,๐๐๐ 
 

อบต.
แม่ปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 

 

 

 

 

 



  ๔๔ 

 

 ๕.๒  กำรปรับปรุง  กำรพัฒนำเครื่องมือ  เครื่องใช้  และสถำนท่ีปฏิบัติงำน 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ พื้นที ่
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.  ๒๕๕9 พ.ศ.  ๒๕60 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
3 โครงการซ่อมแซม, บ ารุงรักษา

ทรัพย์สินของ  อบต. 
(ข้อบัญญัติหน้ำ84) 
 

-  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
ทรัพย์สินแผนพัฒนำ หน้ำ117 

๑7๐,๐๐๐ อบต.
แม่ปะ 

ส านักปลัด
,ส่วนการ
คลัง,ส่วน

โยธา 

            

4 โครงการจัดหาวัสดุส านักงาน 
(ข้อบัญญัติหน้ำ 85 , 94 
และ 119) 
 

-ค่าจัดหาวัสดุส านักงาน 
แผนพัฒนำ หน้ำ116 
  

๑๕0,๐๐๐ 
 
 
 
    
 

อบต.  
แม่ปะ 

ส านักปลัด 
ส่วนการคลัง 
ส่วนโยธา 

            

5 โครงการจัดหาวัสดุก่อสร้าง 
(ข้อบัญญัติหน้ำ119) 
 

-  วัสดุงานก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ
ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทรายอิฐ หรือ
ซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง, สังกะสี,ตะปู 
ค้อน คีม ชะแลง จอบเสียม สิ่ว ขวาน 
สว่าน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น เครื่อง
ขนาดเล็ก ท่อน้ าบาดาล ท่อน้ าและ
อุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โถส้วม อ่าง
ล้างมือ ราวพาดผ้า  ฯลฯแผนพัฒนำ 
หน้ำ116 

12๐,๐๐๐ อบต.
แม่ปะ 

ส่วนโยธา             



  ๔๕ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ พื้นที ่
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.  ๒๕๕9 พ.ศ.  ๒๕60 

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

(ข้อบัญญัติหน้ำ119) 
 

-จัดซ้ือฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สวิทตช์ไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้า โคมไฟ พร้อมขาหรือก้าน
ล าโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน  

ไฟฉาย สปอตไลท์ หัวแร้งไฟฟ้า 
เครื่องวัดแรงดัน เครื่องวัดความ
ต้านทานไฟฟ้า เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า
อัตโนมัติ มูฟว่ิงคอยส์ ขาหลอดฟลูออ
เรสเซนต์ ฯลฯแผนพัฒนำ หน้ำ116 

120,000  ส่วนโยธา             

7 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ส านักงาน 
(ข้อบัญญัติหน้ำ86,95 
และ119) 
 

ค่าจัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน 
แผนพัฒนำ หน้ำ117 

 
64,700 

 
 
 
 
 
 
 
 

อบต.
แม่ปะ 

ส านักงาน
ปลัด, 

ส่วนการคลัง
,ส่วนโยธา 

            

8 โครงการจัดหาครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 
(ข้อบัญญัติหน้ำ81,82) 
 

ค่ำจัดหาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
ค่ำจ้ำงจัดท ำ web site 
แผนพัฒนำ หน้ำ115 

 
70,000 

อบต.
แม่ปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            



  ๔๖ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ พื้นที ่
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.  ๒๕๕9 พ.ศ.  ๒๕60 

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

และวิทยุ 
(ข้อบัญญัติหน้ำ121) 
 

ตู้ล าโพง ขนาด  15 และ 18 น้ิว 
จ านวน อย่างละ 2 ตู้  แผนพัฒนำ 
หน้ำ116 

23,000 อบต.
แม่ปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

10 โครงการจัดหาวัสดุและ
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 
(ข้อบัญญัติหน้ำ100) 
 

ถังดับเพลิง สายส่งน้ า เสื้อสะท้อน
แสง กระบองไฟจราจร กรวยจราจร
แผนพัฒนำ หน้ำ116 
 

30,๐๐๐ 
 
 

อบต.
แม่ปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

11 โครงการจัดหาวัสดุและ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(ข้อบัญญัติหน้ำ87,96 
และ120) 
 

 
-วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์ 
แ ผ่ น กร องแส งก ระด าษ ต่ อ เน่ื อ ง 
แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ 
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ 
ที่มีราคาหน่วยไม่เกิน 20 ,000บาท 
ฯลฯแผนพัฒนำ หน้ำ115 
 
 
 
 

 

 
132,400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบต.
แม่ปะ 

ส านักปลัด 
ส่วนการคลัง 

และส่วน
โยธา 

      
 
 
 
 
 
 

      



  ๔๗ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ พื้นที ่
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.  ๒๕๕9 พ.ศ.  ๒๕60 

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

การบริหารงานคลัง 
(ข้อบัญญัติหน้ำ94) 
 

-ค่าใช้จ่ายการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานคลัง 
-การปรับปรุงระบบและฐานข้อมูลแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ไปสู่
ระบบ LTAX 
-  คัดลอกระวางที่ดิน 
-  ระวางแผนที่ 
-  ค่าส ารวจภาคสนาม 
-  ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น ฯลฯ
แผนพัฒนำ หน้ำ117 

15๐,๐๐๐ อบต.
แม่ปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

13 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ 
การบริหารงานช่าง 
(ข้อบัญญัติหน้ำ118) 
 

ค่าใช้จ่ายการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานช่าง  
แผนพัฒนำ หน้ำ118 

8๐,๐๐๐ อบต.
แม่ปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

14 โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
ตลอดชีวิต 
 
(ข้อบัญญัติหน้ำ81) 
 

-ค่ารับหนังสือ  วารสารหรือ  
หนังสือพิมพ์แผนพัฒนำ หน้ำ88 
 

7๐,๐๐๐ 
 
 

อบต.
แม่ปะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 



 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 

เรื่อง   ให้ใช้แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ  ประจ าปี ๒๕60 
---------------------------------------------- 

 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ   ได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปี  ๒๕60   
เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘   หมวด  ๕  ข้อ  ๒๔ - ๒๗    ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จัดท าแผนการด าเนินงานและน าไปปฏิบัติ  พร้อมทั้งติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  
  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ      จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน   
ประจ าปี  ๒๕๕8   ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน    

  ทั้งนี ้  ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
  
   ประกาศ    ณ   วันที่   ๑๕   เดือนธันวาคม    พ.ศ.  ๒๕๕9 
 
 
 
                        (ลงช่ือ) 
                       (นายมงคล  บางขะกลุ ) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแมป่ะ 
    
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 

เรื่อง   ให้ใช้แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ   ประจ าปี   ๒๕60 
---------------------------------------------- 

 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ   ได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปี  ๒๕๕60  
เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘   หมวด  ๕  ข้อ  ๒๔ - ๒๗    ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จัดท าแผนการด าเนินงานและน าไปปฏิบัติ  พร้อมทั้งติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  
  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ      จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน   
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