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คํานํา  
  

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น           
พ.ศ.2548 หมวด 5 วาดวยการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ขอ 26 การจัดทําแผนดําเนินงานใหดําเนินการโดย            
มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้ ใหคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน 
โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ                    
และหนวยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน
เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนดําเนินงาน แลวเสนอ
ผูบริหารทองถิ่นประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม             
(ฉบับที่ 2) ขอ 27 แผนการดําเนินงานใหจัดทําเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณ
รายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการ 
จากหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นๆ ที่ตองการดําเนินการในพื้นที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจ
ของผูบริหารทองถิ่น  

  ซึ่งจะเห็นไดวาเจตนารมณของระเบียบขอดังกลาวมีจุดมุงหมายใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ 
จัดทํารายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนา ที่จะดําเนินการในพื้นที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแหงนี้ ประจําปงบประมาณนั้นใหประชาชนในพื้นที่ไดรับทราบและติดตามการดําเนินงาน
อีกทั้งยังจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพื่อควบคุมการดําเนินงานขององคกรให
เปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยใหดําเนินการจัดทําใหแลวเสร็จภายในตนปงบประมาณนั้นๆ 

  เทศบาลตําบลทุงขาวพวง จึงไดดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ.2560 
เพื่อแจงใหทราบวาในปงบประมาณ พ.ศ.2560 เทศบาลตําบลทุงขาวพวงจะดําเนินโครงการอะไรบาง จํานวน
กี่โครงการเปนไปตามยุทธศาสตรใดบาง ใชงบประมาณเทาไร จะดําเนินการในพื้นที่ชุมชนใดและในหวงเวลาใด 
เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดไดนําไปเปนแนวทางการดําเนินการตามโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 และที่สําคัญเพื่อใหพี่นองประชาชนในเทศบาลตําบลทุงขาวพวง ไดนําไปเปน
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ สนับสนุนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลทุงขาวพวง ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2560 ตอไป  
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แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

 
  สวนที่ 1  

บทนํา 
1.1 บทนํา 

  แผนการดําเนินงานมีจุดมุงหมาย เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา และ
กิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น ซึ่งจะทําให
แนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก
ขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทํางานตางๆ มีการจําแนกรายละเอียดซึ่งจะทําใหการติดตามประเมินผล
เมื่อสิ้นปมีความสะดวกมากขึ้น โดยแผนการดําเนินงานมีลักษณะ ดังนี้  

1. เปนแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเปนแผนดําเนินการที่ระบุการปฏิบัติ 
2. เปนแผนที่แสดงถึงเปาหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและ
แสดงถึงการดําเนินงานจริงในปงบประมาณนั้น 
3. เปนแผนที่จัดทําหลังจากที่ไดมีการจัดทํางบประมาณราจายประจําปแลว 
4. เปนแผนที่รวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานที่จะเขามาดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

   
1.2 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 
  แผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพื่อควบคุม
การดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงาน
และประเมินผลเมื่อสิ้นป มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยสามารถแยกไดดังนี้   
  1. เพื่อใหทราบโครงการ/กิจกรรม ที่จะดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น                          
ในปงบประมาณนั้นๆ 
  2. เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้นๆ 
  3. เพื่อสงเสริมการสรางความสัมพันธอันดีระหวางเทศบาลกับประชาชนใหเขามามีสวนรวม
ในการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง 
  4. เพื่อพัฒนายกระดับขีดความสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานทองถิ่นใน
การตอบสนองความตองการของประชาชน 
   
1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น                  
พ.ศ.2548 หมวด 5 ขอ 26 การจัดทําแผนการดําเนินงานใหดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินการดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ ๑  การเก็บรวบรวมขอมูล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมที่

จะมีการดําเนินการจริงในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแหงนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หนวยงานอื่นจะเขามาดําเนินในพื้นที่โดยขอมูลดังกลาวอาจ
ตรวจสอบไดจากหนวยงานในพื้นที่  และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการการพัฒนาจังหวัด/อําเภอ                        
แบบบูรณาการ    



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

ขั้นตอนที่ ๒  การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน   
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทํารางแผนการดําเนินงานโดย

พิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลแลวเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่นพิจารณา โดยมีเคาโครงแผนการดําเนินงาน 2 สวน คือ 

สวนที่ 1 บทนํา 
สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

  ขั้นตอนที่ ๓  การประกาศแผนการดําเนินงาน   

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น นํารางแผนการดําเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พิจารณารางแผนการดําเนินงานแลวเสนอผูบริหารทองถิ่น ประกาศเปนแผนการ
ดําเนินงาน  ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ประกาศ เพื่อใหประชาชนใน
ทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน และตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน  
 
1.4 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
  แผนการดําเนินงานแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการ พัฒนาและกจิกรรมที่ดําเนินการ
จริงของปงบประมาณ จึงเปนประโยชนและมีความสําคัญตอองคกรในภาพรวม เพราะแผนการดําเนินงานเกิด
จากการวเิคราะหถึงสภาพปญหาที่มอียูจริง และแนวทางแกไขปญหา ดวยการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดให
เกิดประโยชนสงูสุดตอองคกร ซึ่งสามารถกลาวไดวาแผนการดําเนินงานมีประโยชนตอองคกร ดังนี ้
  ๑. สามารถนําแผนงาน/โครงการไปปฎิบัติไดจริง เปนรปูธรรม และสอดคลองกบัแผนพฒันา
ในระดับตางๆ ของเทศบาล   
  ๒. การแบงงานความรับผิดชอบมีความชัดเจน เกิดความคลองตัว ลดความซ้ําซอนในการ
ทํางาน 
  ๓. สรางความสัมพันธอันดรีะหวางเทศบาลกบัประชาชนในการรวมในการพฒันาทองถิ่น 
  4 .สามารถจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ ในตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดตามความตองการและครอบคลุมทุกพื้นที่ 
  5. เพื่อเปนเครื่องมือชวยใหการบริหารจัดการพัฒนาเทศบาลไดบรรลุวัตถุประสงค                   
และเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 
  6. เกิดการประสานบูรณาการทํางานรวมกันระหวางหนวยงาน  
  7. เพื่อใหการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเมือ่สิน้ป
มีความสะดวกยิ่งขึ้น 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕60 
เทศบาลตําบลทุงขาวพวง



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนา 4 
 

 
 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ   
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕60 

เทศบาลตําบลทุงขาวพวง 
ยุทธศาสตร/แนวทาง จํานวนโครงการ

ที่ดําเนนิการ 
คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หนวย 
ดําเนินการ 

ยุทธศาสตรที่ ๑  การพฒันาโครงสรางพื้นฐานของเมอืง
และชนบท  

     

แนวทางที่ ๑  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการคมนาคมขนสง 
 

11 10.19 3,800,000 15.98 กองชาง 

แนวทางที่ ๒  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตรและแหลงน้ํา 
 

1 0.93 150,000 0.63 กองชาง 

แนวทางที่ ๓  พัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน 
 

- - - -  

 
รวม 12 11.11 3,950,000 16.61  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด 01 



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนา 5 
 

 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ   

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕60 
เทศบาลตําบลทุงขาวพวง 

ยุทธศาสตร/แนวทาง จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หนวย 
ดําเนินการ 

ยุทธศาสตรที่ ๒  การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
 

     

แนวทางที่ ๑  สงเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1 0.93 50,000 0.21 สํานักปลัด 

แนวทางที่ ๒  พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑชุมชนและผูประกอบการ
ผลิตภัณฑชุมชนเพื่อรองรับ AEC 

2 1.85 15,000 0.06 สํานักปลัด 

แนวทางที่ ๓  การพัฒนาการสงเสริมการคาการลงทุนที่เกิด
ประโยชนในทองถิ่น 

- - - -  

แนวทางที่ ๔  สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่สอดคลองกับ
ศักยภาพชุมชน 

- - - -  

 
รวม 3 2.78 65,000 0.27  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนา 6 
 

 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ   

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕60 
เทศบาลตําบลทุงขาวพวง 

ยุทธศาสตร/แนวทาง จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หนวย 
ดําเนินการ 

ยุทธศาสตรที่ ๓  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดลอม  

     

แนวทางที่ ๑  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดย
ชุมชน  

1 0.93 100,000 0.42 สํานักปลัด 

แนวทางที่ ๒  การควบคุม ปองกัน แกไขปญหาขยะมลภาวะในชุมชน 
 

2 1.85 95,000 0.40 สํานักปลัด 

แนวทางที่ ๓  สงเสริมการใชพลังงานทดแทนและการอนุรักษพลังงาน 
 

- - - -  

 
รวม 

3 2.78 195,000 0.82  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนา 7 
 

 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ   
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕60 

เทศบาลตําบลทุงขาวพวง 

ยุทธศาสตร/แนวทาง 
จํานวนโครงการที่

ดําเนินการ 
คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละ 
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หนวย 
ดําเนินการ 

ยุทธศาสตรที่ ๔  การอนุรักษ  ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม   
จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

     

แนวทางที่ ๑  พัฒนาองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่นในเชิงองครวม 

- - - -  

แนวทางที่ ๒  อนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นในชุมชน 9 
 

8.33 310,000 1.30 กองการศึกษา 

แนวทางที่ ๓  การเผยแพรศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นสูภายนอก 
 

- - - -  

 
รวม 

9 8.33 310,000 1.30  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนา 8 
 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ   
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕60 

เทศบาลตําบลทุงขาวพวง 
ยุทธศาสตร/แนวทาง จํานวนโครงการ

ที่ดําเนนิการ 
คิดเปนรอยละ 
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละ 
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หนวย 
ดําเนินการ 

ยุทธศาสตรที่ ๕  การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและ        
คุณภาพชีวิต 

     

แนวทางที่ ๑  สงเสริมการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
 

28 25.93 8,556,400 35.98 กองการศึกษา 

แนวทางที่ ๒  สงเสริมสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน 
 

6 5.56 360,000 1.51 สํานักปลัด 

แนวทางที่ ๓  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา
และผูดอยโอกาส 

10 9.26 7,233,500 30.42 สํานักปลัด 

 
รวม 44 40.74 16,149,900 67.91  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนา 9 
 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ   
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕60 

เทศบาลตําบลทุงขาวพวง 
ยุทธศาสตร/แนวทาง จํานวนโครงการ

ที่ดําเนนิการ 
คิดเปนรอยละ 
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละ 
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หนวย 
ดําเนินการ 

ยุทธศาสตรที่ ๖  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัด
ระเบียบเรียบรอยในชุมชน   

     

แนวทางที่ ๑  การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยใน
ชุมชน 

- - - - สํานักปลัด 

แนวทางที่ ๒  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

6 5.56 409,420 1.72 สํานักปลัด 

แนวทางที่ ๓  การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อบายมุขและ
แรงงานตางดาว 

1 0.93 70,000 0.29 สํานักปลัด 

 
รวม 

7 6.48 479,420 2.02  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนา 10 
 

 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ   
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕60 

เทศบาลตําบลทุงขาวพวง 

ยุทธศาสตร/แนวทาง 
จํานวนโครงการที่

ดําเนินการ 
คิดเปนรอยละ 
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละ 
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หนวย 
ดําเนินการ 

ยุทธศาสตรที่ ๗  การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
 

     

แนวทางที่ ๑  พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรทองถิ่น 
 

10 9.26 635,000 2.67 สํานักปลัด/กอง
คลัง/กองการศึกษา 

แนวทางที่ ๒  พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใตหลัก
ธรรมาภิบาล  

18 16.67 1,306,880 5.50 สํานักปลัด/กอง
คลัง/กองการศึกษา 

แนวทางที่ ๓  สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการ
ตรวจสอบควบคุม 

2 1.85 690,000 2.90 สํานักปลัด 

 
รวม 

30 27.78 2,631,880 11.07  

รวมทั้งสิ้น ๗ ยุทธศาสตร 108 
 

100.00 23,781,200 100.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนา 11 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕60   

เทศบาลตําบลทุงขาวพวง  
1.ยุทธศาสตร  ดานโครงสรางพื้นฐาน  
1.1 แนวทางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการคมนาคมขนสง 

ลําดบั
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานทีด่ําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก       
หมูที่ 1 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
พรอมปายโครงการ (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลทุงขาวพวง) ขนาดผิว
จราจรกวาง 3.๐๐ ม. ยาว 223.00 
ม.  หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนที่ คสล.ไม
นอยกวา 669.๐๐ ตร.ม.  พรอมไหล
ทางดินลูกรังอัดแนนทั้งสองขางๆ ละ 
๐.๕๐ ม.  หรือตามสภาพพ้ืนที่ 
ขออนุมัติ  
จัดซื้อจัดจาง/ทําสัญญา  
ดําเนินการ  
เบิกจาย 

400,000 รอบดอยปานตาง           
บานหวยเปา  
หมูที่ 1  
ตําบลทุงขาวพวง  

 

กองชาง เทศบาล
ตําบลทุงขาวพวง 

            

2 โครงการปรับปรุงไหลทาง
ถนนคอนกรีต  เสริมเหล็ก  
หมูที่ 2 

ปรับปรุงเสริมไหลทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก พรอมปายโครงการ 
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทุงขาว
พวง)  ขนาดผิวจราจรกวาง  1.๐๐ 
ม.  ยาว 500.00 ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
หรือพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 500.
๐๐ ตร.ม.  พรอมไหลทางดินลูกรัง
อัดแนน ๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพ
พื้นที่ 
ขออนุมัติ/จัดซื้อจัดจาง  
ทําสัญญา  
ดําเนินการ  
เบิกจาย 

390,000 บานแมกอน 
หมูที่ 2 ตําบล      
ทุงขาวพวง  
(ถนนสายหลัก) 
 

กองชาง เทศบาล
ตําบลทุงขาวพวง 

            

 

ผด 02 



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนา 12 
 

ลําดบั
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก        
หมูที่ 3 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
พรอมปายโครงการ  (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลทุงขาวพวง) ขนาดผิว
จราจรกวาง 4.๐๐ ม.  ยาว 150.00 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนที่ คสล.     
ไมนอยกวา   600.๐๐   ตร.ม. พรอม
ไหลทางดินลูกรังอัดแนนทั้งสองขางๆ 
ละ ๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพพ้ืนที่ 
ขออนุมัติ  
จัดซื้อจัดจาง  
ทําสัญญา  
ดําเนินการ  
เบิกจาย 

381,000 บานทุงขาวพวง 
หมูที่ 3 ตําบล    
ทุงขาวพวง 
(ทางไปพระธาตุ
ดอยมอญจิ่ง) 
 

กองชาง เทศบาล
ตําบลทุงขาวพวง 

            

4 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก        
หมูที่ 4 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
พรอมปายโครงการ (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลทุงขาวพวง)  ขนาดผิว
จราจรกวาง 4.๐๐ ม. ยาว 95.00 ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนที่ คสล.   ไมนอย
กวา 380.๐๐ ตร.ม.  พรอมไหลทางดิน
ลูกรังอัดแนนทั้งสองขางๆ ละ ๐.๕๐ ม. 
หรือตามสภาพพ้ืนที่ 
ขออนุมัติ 
จัดซื้อจัดจาง/ทําสัญญา  
ดําเนินการ  
เบิกจาย 

240,000 บานแมจา 
หมูที่ 4 ตําบล    
ทุงขาวพวง 
(ทางเขาอางเก็บ
น้ํา) 
 

กองชาง เทศบาล
ตําบลทุงขาวพวง 
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ลําดบั
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก        
หมูที่ 4 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
พรอมปายโครงการ (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลทุงขาวพวง)  ขนาดผิว
จราจรกวาง 4.๐๐ ม. ยาว 85.00 ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนที่ คสล.   ไมนอย
กวา 340.๐๐ ตร.ม.  พรอมไหลทางดิน
ลูกรังอัดแนนทั้งสองขางๆ ละ ๐.๕๐ ม. 
หรือตามสภาพพ้ืนที่ 
ขออนุมัติ  
จัดซื้อจัดจาง/ทําสัญญา  
ดําเนินการ  
เบิกจาย 

215,000 บานแมจา 
หมูที่ 4 ตําบล    
ทุงขาวพวง 
(บริเวณหนา
โบสถ หยอม
บานปางเบาะ)   

กองชาง เทศบาล
ตําบลทุงขาวพวง 

            

6 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก        
หมูที่ 4 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
พรอมปายโครงการ (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลทุงขาวพวง)  ขนาดผิว
จราจรกวาง 3.๐๐ ม. ยาว 103.00 ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนที่ คสล.   ไมนอย
กวา 309.๐๐ ตร.ม.  พรอมไหลทางดิน
ลูกรังอัดแนนทั้งสองขางๆ ละ ๐.๕๐ ม. 
หรือตามสภาพพ้ืนที่ 
ขออนุมัติ  
จัดซื้อจัดจาง/ทําสัญญา  
ดําเนินการ  
เบิกจาย 

192,000 บานแมจา 
หมูที่ 4 ตําบล    
ทุงขาวพวง 
(ทางออม
หมูบาน 
หยอมบานแมจา
เหนือ) 

กองชาง เทศบาล
ตําบลทุงขาวพวง 
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ลําดบั
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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 โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พรอมฝาปด        
หมูที่ 5 

กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พรอมฝาปด พรอมปายโครงการ 
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทุงขาว
พวง)  ขนาดรางกวาง 0.50 ม.       
ยาว 103.00 ม. ลึก 0.50 ม.  
ขออนุมัติ  
จัดซื้อจัดจาง/ทําสัญญา  
ดําเนินการ  
เบิกจาย 

294,000 บานหวย
ทรายขาว 
หมูที่ 5 ตําบล    
ทุงขาวพวง 
(บริเวณหนาบาน
นายเชิง) 
 

กองชาง เทศบาล
ตําบลทุงขาวพวง 

            

8 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก        
หมูที่ 5 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
พรอมปายโครงการ (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลทุงขาวพวง)  ขนาดผิว
จราจรกวาง 4.๐๐ ม. ยาว 80.00 ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนที่ คสล. ไมนอย
กวา 320.๐๐ ตร.ม.  พรอมไหลทางดิน
ลูกรังอัดแนนทั้งสองขางๆ ละ ๐.๕๐ ม. 
หรือตามสภาพพ้ืนที่ 
ขออนุมัติ  
จัดซื้อจัดจาง/ทําสัญญา  
ดําเนินการ  
เบิกจาย 

202,000 บานหวย
ทรายขาว  
หมูที่ 5 ตําบลทุง
ขาวพวง (หยอม
บานหวยปาฮอม) 

กองชาง เทศบาล
ตําบลทุงขาวพวง 
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ลําดบั
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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 โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก  
หมูที่ 7 

กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พรอมปายโครงการ (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลทุงขาวพวง)  ขนาด
รางกวาง 0.60 ม. ยาว 98.00 ม.   
ลึก 0.50 ม.  ทองรางกวาง 0.25 ม. 
ขออนุมัติ  
จัดซื้อจัดจาง/ทําสัญญา  
ดําเนินการ  
เบิกจาย 

94,000 บานหวยตีนตั่ง 
หมูที่ 7 ตําบล    
ทุงขาวพวง 
(บริเวณ
หอประชุม) 

กองชาง เทศบาล
ตําบลทุงขาวพวง 

            

10 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก        
หมูที่ 7 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
พรอมปายโครงการ (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลทุงขาวพวง)  ขนาดผิว
จราจรกวาง 4.๐๐ ม. ยาว 100.00 ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนที่ คสล.   ไมนอย
กวา 400.๐๐ ตร.ม.  พรอมไหลทางดิน
ลูกรังอัดแนนทั้งสองขางๆ ละ ๐.๕๐ ม. 
หรือตามสภาพพ้ืนที่ 
ขออนุมัติ  
จัดซื้อจัดจาง/ทําสัญญา  
ดําเนินการ  
เบิกจาย 

253,000 บานหวยตีนตั่ง  
หมูที่ 7 ตําบล    
ทุงขาวพวง 
(บริเวณหนาบาน
นายคํา-นาย
แดง) 

กองชาง เทศบาล
ตําบลทุงขาวพวง 

            

11 โครงการบํารุงรักษา
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

บํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน  
สิ่งกอสรางตางๆ 
ขออนุมัติ 
ดําเนินการ  

1,139,000 ในเขตเทศบาล
ตําบลทุงขาวพวง 

กองชาง เทศบาล
ตําบลทุงขาวพวง 
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1.2 แนวทางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตรและระบบนํ้า 

ลําดบั
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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 โครงการบริหารจัดการ
ดานการเกษตรและแหลง
น้ํา  
(LSEP) 

จางเหมาดําเนินการขุดลอก แมน้ํา 
ลําหวย เหมือง ฝาย สระน้ํา ฯลฯ 
ขออนุมัติ  
ดําเนินการ  

150,000 ในเขตเทศบาล
ตําบลทุงขาว
พวง 

กองชาง เทศบาล
ตําบลทุงขาวพวง 

            

 
1.3 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสราง 

ลําดบั
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานทีด่ําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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. 

- 
 
 

- - - - -             
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2.ยุทธศาสตร  ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
2.1 แนวทางสงเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ลําดบั
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานทีด่ําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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 โครงการสนับสนุนการเพ่ิม
ศักยภาพการดําเนินงานของ
กลุมอาชีพเสริมตําบลทุงขาว
พวง ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

คาใชจายในการดําเนินกิจกรรม
โครงการ เชน คาตอบแทน คาใช
สอย คาวัสดุ และคาใชจายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของ  
เสนอโครงการ/อนุมัต ิ
ดําเนินการ 
ติดตาม-ประเมินผล 

50,000 เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

สํานักปลัด 
เทศบาลตําบล  
ทุงขาวพวง 

            

 
2.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑชุมชนและผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนเพื่อรองรับ AEC 

ลําดบั
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานทีด่ําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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 โครงการออกรานแสดง
สินคาหัตถกรรมและ
ผลิตภัณฑพื้นบานฯ OTOP 
ประจําป พ.ศ.2560 

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
เชียงดาวในการดาํเนินโครงการ 
อนุมัติ/เบิกจาย 
ติดตาม-ประเมินผล 

5,000 อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอ
เชียงดาว 

สํานักปลัด 
เทศบาลตําบล  
ทุงขาวพวง 

            

2 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชน กลุม
พัฒนามะมวงคุณภาพเพ่ือ
การสงออกบานทุงขาวพวง 

อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชน บานทุง
ขาวพวงในการดําเนินโครงการ 
อนุมัติ/เบิกจาย 
ติดตาม-ประเมินผล 

10,000 อุดหนุนวิสาหกิจ
ชุมชน  
บานทุงขาวพวง 

สํานักปลัด 
เทศบาลตําบล  
ทุงขาวพวง 
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2.3 แนวทางการพัฒนาการสงเสรมิการคาการลงทุนที่เกิดประโยชนในทองถิ่น 

ลําดบั
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานทีด่ําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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. 

- 
 
 
 

- - - - -             

 
2.4 แนวทางการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวท่ีสอดคลองกับศักยภาพชุมชน 

ลําดบั
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานทีด่ําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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. 

- 
 
 
 

- - - - -             
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3.ยุทธศาสตร  ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3.1 แนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมโดยชุมชน 

ลําดบั
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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 
 
 
 

โครงการอนุรักษปาตนน้ํา 
อนุรักษทรัพยากรปาไมและ
การปองกันปญหาไฟปาและ
หมอกควัน 

คาใชจายในการดําเนินกิจกรรม
โครงการอนุรักษปาตนน้ํา อนุรักษ
ทรัพยากรปาไมและการปองกัน
ปญหาไฟปาและหมอกควัน เชน 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และ
คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  
เสนอโครงการ/อนุมัต ิ
ดําเนินการ 
ติดตาม-ประเมินผล 

100,000 ภายในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

สํานักปลัด 
เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

            

 
3.2 แนวทางการควบคุม ปองกันแกไขปญหาขยะและมลภาวะในชุมชน 

ลําดบั
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานทีด่ําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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 
 
 
 

โครงการหมูบานนํารอง
บริหารจัดการขยะ 

คาใชจายในการดําเนินกิจกรรม
โครงการ เชน ฝกอบรม คัดแยกขยะ
ในครัวเรือน คาตอบแทน คาใชสอย 
คาวัสดุ และคาใชจายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของ  
เสนอโครงการ/อนุมัต ิ
ดําเนินการ 
ติดตาม-ประเมินผล 

50,000 ภายในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

สํานักปลัด 
เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 
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ลําดบั
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานทีด่ําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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. 

2 
 
 
 

โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอม
โดยชุมชน 

คาใชจายในการดําเนินกิจกรรม
โครงการ เชน คาใชสอย คาวัสดุ 
และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  
เสนอโครงการ/อนุมัต ิ
ดําเนินการ 
ติดตาม-ประเมินผล 

45,000 ภายในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

สํานักปลัด 
เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

            

 
3.3 แนวทางสงเสริมการใชพลังงานทดแทนและการอนุรักษพลังงาน 

ลําดบั
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานทีด่ําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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. 

- 
 
 
 

- - - - -             
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4. ยุทธศาสตร  ดานการอนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
4.1 แนวทางการพัฒนาองคความรู ดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นในเชิงองครวม 

ลําดบั
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานทีด่ําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

- 
 
 
 

- - - - -  
 
 
 

           

 
4.2 แนวทางอนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒธรรมทองถ่ินในชุมชน 

ลําดบั
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานทีด่ําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

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 
 
 
 

โครงการอนุรักษและสืบสาน
ประเพณีสงกรานตตําบล 
ทุงขาวพวง 

คาใชจายในการดําเนินโครงการ
อนุรักษและสืบสานประเพณี
สงกรานตตําบลทุงขาวพวง  เชน 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และ
คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  
เสนอโครงการ/อนุมัต ิ
ดําเนินการ 
ติดตาม-ประเมินผล 

50,000  เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

2 โครงการอนุรักษและสืบสาน
ประเพณีชนเผา 

คาใชจายในการดําเนินกิจกรรม
โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณี
ชนเผา  เชน คาตอบแทน คาใชสอย 
คาวัสดุ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  
เสนอโครงการ/อนุมัต ิ
ดําเนินการ 
ติดตาม-ประเมินผล 

60,000 ภายในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 
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ลําดบั
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานทีด่ําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

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 โครงการประเพณี
เขาพรรรษา 

คาใชจายในการดําเนินกิจกรรม
โครงการประเพณีเขาพรรษา เชน 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และ
คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  
เสนอโครงการ/อนุมัต ิ
ดําเนินการ 
ติดตาม-ประเมินผล 

40,000 ภายในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

   
 
 
 
 
 
 

         

4 
 
 
 
 
 

โครงการประเพณีลอย
กระทง 

คาใชจายในการดําเนินกิจกรรม
โครงการประเพณีลอยกระทง เชน 
คาตอบแทน คาของรางวัล คาใชสอย 
คาวัสดุ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  
เสนอโครงการ/อนุมัต ิ
ดําเนินการ 
ติดตาม-ประเมินผล 

80,000  เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

5 
 
 
 

โครงการอนุรักษและสืบสาน
ประเพณียี่เปงหมูบาน ใน
เขตตําบลทุงขาวพวง 

คาใชจายในการดําเนินกิจกรรม
โครงการประเพณียี่เปงหมูบาน เชน 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และ
คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  
เสนอโครงการ/อนุมัต ิ
ดําเนินการ 
ติดตาม-ประเมินผล 

60,000 ภายในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

6 อุดหนุนที่ทําการปกครอง
เชียงดาว ในการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต ประจําป 
พ.ศ.2560 

จายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอเชียงดาว ประจําป พ.ศ.2560 
อนุมัติ/เบิกจาย 
ติดตาม-ประเมินผล 

5,000 อําเภอเชียงดาว กองการศึกษา 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 
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ลําดบั
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานทีด่ําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

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 อุดหนุนที่ทําการปกครอง
เชียงดาว ในการจัดงาน
มหกรรมไมดอกไมประดับ 
ครั้งที่ 41 ประจําป พ.ศ.
2560 

จายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอเชียงดาว ในการจัดงาน
มหกรรมไมดอกไมประดับ ครั้งที่ 41 
ประจําป พ.ศ.2560 
อนุมัติ/เบิกจาย 
ติดตาม-ประเมินผล 

5,000 อําเภอเชียงดาว กองการศึกษา 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

8 อุดหนุนที่ทําการปกครอง
จังหวัดเชียงใหม ในการจัด
งานมหกรรมไมดอกไม
ประดับ ครั้งที่ 41 ประจําป 
พ.ศ.2560 

จายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครอง
จังหวัดเชียงใหม ในการจัดงาน
มหกรรมไมดอกไมประดับ ครั้งที่ 41 
ประจําป พ.ศ.2560 
อนุมัติ/เบิกจาย 
ติดตาม-ประเมินผล 

5,000 จังหวัดเชียงใหม กองการศึกษา 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

9 อุดหนุนที่ทําการปกครอง
เชียงดาว ในการจัดงานรัฐ
พิธี ประจําป พ.ศ.2560 

จายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอเชียงดาว  ประจําป  
พ.ศ.2560 
อนุมัติ/เบิกจาย 
ติดตาม-ประเมินผล 

5,000 อําเภอเชียงดาว สํานักปลัด 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

 
4.3 แนวทางการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นสูภายนอก 

ลําดบั
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานทีด่ําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

- 
 
 
 

- - - - -  
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5. ยุทธศาสตร  ดานการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.1 แนวทางการสงเสริมการศึกษาและการเรียนรูตลอดชวีิต 

ลําดบั
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานทีด่ําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

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 
 
 
 

กิจกรรมสงเสริมทักษะและ
พัฒนาการเรียนรูของเด็ก
ชวงปดภาคเรียน 

การดําเนินกิจกรรมสงเสริมทักษะและ
พัฒนาการเรียนรูของเด็กชวงปดภาค
เรียน 
เสนอโครงการ/อนุมัต ิ
ดําเนินการ 
ติดตาม-ประเมินผล 

25,000  เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

2 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ ประจําป  
พ.ศ.2560 

คาใชจายในการดําเนินกิจกรรม
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 
ประจําป พ.ศ.2560 เชน 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และ
คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  
เสนอโครงการ/อนุมัต ิ
ดําเนินการ 
ติดตาม-ประเมินผล 

40,000  เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

3 โครงการประชุมสัมมนา
พัฒนาศักยภาพพนักงานครู
เทศบาลและบุคลากร
ทางการศึกษา 

คาใชจายในการดําเนินโครงการ
ประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ
พนักงานครูเทศบาลและบุคลากร
ทางการศึกษา เชน คาตอบแทน คาใช
สอย คาวัสดุ และคาใชจายอื่นๆที่
เกี่ยวของ  
เสนอโครงการ/อนุมัต ิ
ดําเนินการ 
ติดตาม-ประเมินผล 

75,000  เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

4 สงเสริมการพัฒนากิจการ
ลูกเสือและเนตรนารี  
ยุวกาชาด 

การดําเนินกิจกรรมสงเสริมสงเสริม
การพัฒนากิจการลูกเสือและเนตร
นารี ยุวกาชาด 
เสนอโครงการ/อนุมัต ิ
ดําเนินการ 
ติดตาม-ประเมินผล 

20,000  โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

ลําดบั โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ งบประมาณ สถานทีด่ําเนินการ หนวยงาน พ.ศ.๒๕๕9 พ.ศ.๒๕60 
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ที่ จากโครงการ รับผิดชอบ
หลัก 

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 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลตาํบล 
ทุงขาวพวง 
 
 

การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 
เสนอโครงการ/อนุมัต ิ
ดําเนินการ 
ติดตาม-ประเมินผล 

50,000  โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

6 อาหารกลางวัน โรงเรียน
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
ในสังกัดเทศบาล 

คาอาหารกลางวัน โรงเรียนและศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล 
-โรงเรียนบานหวยเปา 
-โรงเรียนอนุบาลพัฒนาตนน้ําขุนคอง 
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงขาวพวง 
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแมกอนใน 
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยทรายขาว 
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กพัฒนาตนน้ําขุน
คอง 
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบเทศบาล 
เสนอโครงการ/อนุมัต ิ
- เบิกหักผลักสงใหโรงเรียน  

1,552,000  โรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

7 ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล 

คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
- เบิกหักผลักสงใหโรงเรียน  
 

40,000 โรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

8 อินเตอรเน็ตโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล 
-ระบบ ADSL 
-ระบบ  WIFI 

คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล 
- เบิกหักผลักสงใหโรงเรียน  

33,600  โรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

9 
 

 

การพัฒนา/ปรับปรุง
หองสมุดโรงเรียน โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล 

ดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุด
โรงเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล     
- เบิกหักผลักสงใหโรงเรียน 
 

200,000  โรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

ลําดบั
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานทีด่ําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
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10 การพัฒนาแหลงเรียนรู 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

พัฒนาแหลงเรียนรูโรงเรียน ในสังกัด
เทศบาล 
- เบิกหักผลักสงใหโรงเรียน  

100,000  โรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

11 คาใชจายในการพัฒนา
ขาราชการครู โรงเรียน 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

พัฒนาพัฒนาขาราชการครู โรงเรียน 
ในสังกัดเทศบาล 
- เบิกหักผลักสงใหโรงเรียน 
 

42,000  โรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

12 คาใชจายในการพัฒนาครู/
ผูดูแลเด็ก ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล 

คาใชจายในการพัฒนาครู/ผูดูแลเด็ก 
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด
เทศบาล 
- เบิกหักผลักสงใหโรงเรียน 

22,000  ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ในสังกัด 
เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

13 โครงการรณรงคปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลตาํบลทุงขาว
พวง 

โครงการการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลตาํบลทุงขาวพวง 
- เบิกหักผลักสงใหโรงเรียน 

39,000  โรงเรียน ในสังกัด 
เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

14 โครงการสงเสริมกิจกรรมรัก
การอานในสถานศึกษา 
ในสังกัด อปท. 

คาสงเสริมกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา สังกัด อปท. 
- เบิกหักผลักสงใหโรงเรียน 
 

100,000  โรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

15 คาใชจายในการจัดทําศูนย
เรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยใน
สถานศึกษา 

จัดทําศูนยเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
ในสถานศึกษา 
- เบิกหักผลักสงใหโรงเรียน 
 

100,000  โรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

16 คาปจจัยพื้นฐานเด็กยากจน 
 
 

คาปจจัยพื้นฐานเด็กยากจน โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล 
- เบิกหักผลักสงใหโรงเรียน 

33,000  โรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

17 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
คาใชจายในการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัด 

คาจัดการเรียนการสอน คาหนังสือ 
คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบ
นักเรียน คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
- เบิกหักผลักสงใหโรงเรียน 
 

721,000  โรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

ลําดบั
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานทีด่ําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
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18 โครงการพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล 

คาใชจายตามโครงการ โดยจายเปน
คาใชสอย คาตอบแทน คาวัสดุ และ
คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ 
เสนอโครงการ/อนุมัต ิ
ดําเนินการ 
ติดตาม-ประเมินผล 

40,000  โรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

19 โครงการจัดงานวิชาการของ
นักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาล 

คาใชจายตามโครงการ โดยจายเปน
คาใชสอย คาตอบแทน คาวัสดุ และ
คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ 
เสนอโครงการ/อนุมัต ิ
ดําเนินการ 
ติดตาม-ประเมินผล 

50,000    เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

20 คาใชจายในการจัดการเรียน
การสอนรายหัว 

คาใชจายในการจัดการเรียนการสอน
รายหัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด
เทศบาล 
- เบิกหักผลักสงใหโรงเรียน 
 

195,000  ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ในสังกัด 
เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

21 อาหารเสริม (นม)  คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกับเด็ก
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ขออนุมัติ  
จัดซื้อจัดจาง/ทําสัญญา  
ดําเนินการ  
เบิกจาย 
 

1,750,800  ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก โรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลและ
โรงเรียนสังกัด 

สพฐ. 

กองการศึกษา 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

22 คาปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล 

คาปรับปรุงอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ โรงเรียนอนุบาลพัฒนาตน
น้ําขุนคอง  
- เบิกหักผลักสงใหโรงเรียน 
  

200,000  โรงเรียน ในสังกัด 
เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

ลําดบั
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานทีด่ําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
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23 คาปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ โรงเรียนใน

คาปรับปรุงอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ โรงเรียนบานหวยเปา 

200,000  โรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลตําบล 

กองการศึกษา 
เทศบาลตําบล
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สังกัดเทศบาล - เบิกหักผลักสงใหโรงเรียน  ทุงขาวพวง ทุงขาวพวง 

24 อุดหนุนคาอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

อุดหนุนคาอาหารกลางวัน โรงเรียน
สังกัด สพฐ.  
-โรงเรียนบานแมกอนใน , โรงเรียน
บานทุงขาวพวง,โรงเรียนบานหวย
ทรายขาว,โรงเรียนพัฒนาตนน้าํขุน
คอง 
เบิกหักผลักสงใหโรงเรียน 
 

2,708,000  โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. 

กองการศึกษา 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

 
 
 

            

25 อุดหนุนโครงการพัฒนา
ศักยภาพการศึกษา โรงเรียน
สังกัด สพฐ. 

อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพ
การศึกษา โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
- โรงเรียนบานทุงขาวพวง 
- โรงเรียนบานหวยทรายขาว 
- โรงเรียนบานแมกอนใน 
- โรงเรียนพัฒนาตนน้ําขุนคอง  
(โรงเรียนละ 20,000) 
อนุมัติ/เบิกจาย 
ติดตาม-ประเมินผล 

80,000    โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. 

กองการศึกษา 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

26 อุดหนุนศูนยพัฒนาศักยภาพ
การศึกษา ตําบลทุงขาวพวง 

อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพ
การศึกษา โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
- โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ 
- โครงการแขงขันกีฬานักเรียน 
อนุมัติ/เบิกจาย 
ติดตาม-ประเมินผล 

50,000  ศูนยพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ตําบลทุงขาวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 
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ลําดบั
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานทีด่ําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

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 โครงการแขงขันกีฬาสาน
สัมพันธศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลทุงขาวพวง 

โครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทุงขาว
พวง เชน คาอุปกรณกีฬา/กรีฑา คา
ชุดนักกีฬา ตอบแทน คาใชสอย คา
วัสดุ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  
เสนอโครงการ/อนุมัต ิ
ดําเนินการ 
ติดตาม-ประเมินผล 

50,000  เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

28 โครงการจางนักเรียน/
นักศึกษา ทํางานชวงปดภาค
เรียน 

คาใชจายในการดําเนินโครงการจาง
นักเรียน/นักศึกษา ทํางานชวงปดภาค
เรียน 
เสนอโครงการ/อนุมัต ิ
ดําเนินการ 
ติดตาม-ประเมินผล 

40,000  เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

สํานักปลัด 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 
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5. ยุทธศาสตร  ดานการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.2 แนวทางการสงเสริมสขุภาวะที่ดีของคนในชุมชน 

ลําดบั
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานทีด่ําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

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 
 
 
 

โครงการการแพทยฉุกเฉิน คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมทาง
การแพทยฉุกเฉิน เชน คาตอบแทน 
คาใชสอย คาวัสดุ และคาใชจายอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ  
ดําเนินการ 
ติดตาม-ประเมินผล 

50,000  เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

สํานักปลัด 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

2 โครงการรณรงค
ประชาสัมพันธควบคุมและ
ปองกันโรคติดตอและไม
ติดตอ  

คาใชจายในการดําเนินโครงการ
ประชาสัมพันธควบคุมและปองกัน
โรคติดตอและไมติดตอ เชน 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และ
คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  
เสนอโครงการ/อนุมัต ิ
ดําเนินการ 
ติดตาม-ประเมินผล 

90,000  เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

สํานักปลัด 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

3 
 

 
 

โครงการคุมครองผูบริโภค 
อาหารสะอาดรสชาติอรอย  

คาใชจายในการดําเนินโครงการ เชน 
คาสํารวจขอมูล ฝกอบรม การตรวจ
ประเมิน คาตอบแทน คาใชสอย คา
วัสดุ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  
เสนอโครงการ/อนุมัต ิ
ดําเนินการ 
ติดตาม-ประเมินผล 

50,000  เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

สํานักปลัด 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 
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ลําดบั
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานทีด่ําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

4 โครงการแขงขันกีฬารวมพล
คนทองถิ่น กีฬาสหมิตร 

คาใชจายในการดําเนินโครงการ
แขงขันกีฬารวมพลคนทองถิ่น 
กีฬาสหมิตร  เชน คาจัดสงนักกีฬา
หรือกรีฑา คาอุปกรณกีฬาหรือกรีฑา 
คาชุดนักกีฬา ตอบแทน คาใชสอย คา
วัสดุ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  
เสนอโครงการ/อนุมัต ิ
ดําเนินการ 
ติดตาม-ประเมินผล 

50,000  เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

5 โครงการแขงขันกีฬา
ประชาชน  

คาใชจายในการดําเนินโครงการ
แขงขันกีฬาประชาชน  เชน คาจัดสง
นักกีฬา  คาอุปกรณกีฬาหรือกรีฑา 
คาชุดนักกีฬา ตอบแทน คาใชสอย คา
วัสดุ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  
เสนอโครงการ/อนุมัต ิ
ดําเนินการ 
ติดตาม-ประเมินผล 

100,000  เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

6 กิจกรรมกลุมเยาวชนตําบล
ทุงขาวพวง 

คาใชจายในในดําเนินกิจกรรมของ
กลุมเยาวชนตําบลทุงขาวพวง เชน 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และ
คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  
เสนอโครงการ/อนุมัต ิ
ดําเนินการ 
ติดตาม-ประเมินผล 

20,000 เทศบาลตําบลทุง
ขาวพวง 

สํานักปลัด 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 
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5.3 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 

ลําดบั
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

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 
 
 

โครงการชวยเหลือและ
บรรเทาความเดือดรอนแก
เด็กและผูดอยโอกาสทาง
สังคม ครอบครัวผูมีรายได
นอยและผูไรที่พึ่ง ผูประสบ
สาธารณภัยตางๆ 

คาใชจายในการชวยเหลือและบรรเทา
ความเดือดรอนแกเด็กและ
ผูดอยโอกาสทางสังคม ครอบครัวผูมี
รายไดนอยและผูไรที่พึ่ง ผูประสบสา
ธารณภัยตางๆ 
ดําเนินการ 
ติดตามและประเมินผล 

35,000 เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

สํานักปลัด 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

2 โครงการบานทองถิ่น  
ประชารัฐรวมใจ เทิดไทองค
ราชัน องคราชินี  
 

คาใชจายในในดําเนินโครงการบาน
ทองถิ่น  ประชารัฐรวมใจ เทิดไทองค
ราชัน องคราชินี  
ดําเนินการ 
ติดตามและประเมินผล 

15,000 เทศบาลตําบลทุง
ขาวพวง 

สํานักปลัด 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

3 โครงการสงเสริมและพัฒนา
สถาบันครอบครัวตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

คาใชจายในในดําเนินโครงการสงเสริม
และพัฒนาสถาบันครอบครัวตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจาย
เปนคาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ 
เสนอโครงการ/อนุมัต ิ
ดําเนินการ 
ติดตามและประเมินผล 

10,000 เทศบาลตําบลทุง
ขาวพวง 

สํานักปลัด 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

4 เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 
 

จายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  
ตําบลทุงขาวพวง 
ดําเนินการ 
ติดตามประเมินผล 

5,409,600 เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

สํานักปลัด 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

5 เบ้ียยังชีพผูพิการ 
 

จายเบี้ยยังชีพผูพิการ 
ตําบลทุงขาวพวง 
ดําเนินการ 
ติดตามประเมินผล 

1,334,400 เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

สํานักปลัด 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

6 เบ้ียยังชีพติดเชื้อ 
 

จายเบี้ยยังชีพผูติดเชื้อ 
ตําบลทุงขาวพวง 
ดําเนินการ 
ติดตามประเมินผล 

96,000 เทศบาลตําบลทุง
ขาวพวง 

สํานักปลัด 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 
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ลําดบั
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

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 โครงการจัดกิจกรรมวันสตรี
สากล  

คาใชจายในการดําเนินโครงการจัด
กิจกรรมวันสตรีสากล  เชน 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และ
คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  
เสนอโครงการ/อนุมัต ิ
ดําเนินการ 
ติดตาม-ประเมินผล 

30,000  เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

8 กิจกรรมกลุมผูสูงอายุตําบล
ทุงขาวพวง 

คาใชจายในในดําเนินกิจกรรมของ
ผูสูงอายุตําบลทุงขาวพวง เชน 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และ
คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  
เสนอโครงการ/อนุมัต ิ
ดําเนินการ 
ติดตาม-ประเมินผล 

50,000 เทศบาลตําบลทุง
ขาวพวง 

สํานักปลัด 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

9 โครงการฝกอบรมและศึกษา
ดูงานเพื่อเพ่ิมศักยภาพของ
กลุมผูสูงอายุตําบลทุงขาว
พวง 

คาใชจายในในดําเนินโครงการ
ฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพของกลุมผูสูงอายุตําบลทุง
ขาวพวง เชน คาตอบแทน คาใชสอย 
คาวัสดุ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  
เสนอโครงการ/อนุมัต ิ
ดําเนินการ 
ติดตาม-ประเมินผล 

50,000 เทศบาลตําบลทุง
ขาวพวง 

สํานักปลัด 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

10 โครงการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

เบิกจายเงินสมทบกองทุนหลักประกัน
แหงชาติในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
ตามสัดสวนที่กําหนดไว 
ดําเนินการ 
ติดตาม-ประเมินผล 

203,500 เทศบาลตําบลทุง
ขาวพวง 

สํานักปลัด 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 
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6. ยุทธศาสตร  ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน 
6.1 แนวทางการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชุมชน 

ลําดบั
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานทีด่ําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

- 
 
 
 

- - - - -             

 
6.2 แนวทางการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ลําดบั
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานทีด่ําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

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 
 
 
 

เงินสํารองจายในกรณีฉุกเฉิน 
ที่ไมสามารถคาดการณได
ลวงหนาและสําหรับ
ชวยเหลือประชาชนผูไดรับ
ความเดือดรอนและประสบ
ภัยธรรมธาต ิ

คาใชจายในกรณีฉุกเฉิน ที่ไมสามารถ
คาดการณไดลวงหนาและสําหรับ
ชวยเหลือประชาชนผูไดรับความ
เดือดรอนและประสบภัยธรรมธาติ 
ดําเนินการ 
ติดตาม-ประเมินผล 

159,420  เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

สํานักปลัด 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

2 โครงการดําเนินกิจกรรมของ
ศูนยอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือนเทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมของ
ศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือนเทศบาลตําบลทุงขาวพวง เชน 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และ
คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  
ดําเนินการ 
ติดตาม-ประเมินผล 

90,000  เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

สํานักปลัด 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

 
 
 
 
 
 



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนา 35 
 

 
 

ลําดบั
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานทีด่ําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

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 โครงการชวยเหลือ
ผูประสบภัยหนาว 
 
 

คาจัดซื้อเครื่องนุงหมกันหนาว ใหแก
ผูประสบภัยหนาวทุกหมูบาน 
เสนอโครงการ/อนุมัต ิ
ดําเนินการ 
ติดตาม-ประเมินผล 

100,000  เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

สํานักปลัด 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

4 
 

 
 

โครงการซักซอมแผนปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
ดานอัคคีภัย 

คาใชจายในการดําเนินโครงการ
ซักซอมแผนปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ดานอัคคีภัย เชน 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และ
คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  
เสนอโครงการ/อนุมัต ิ
ดําเนินการ 
ติดตาม-ประเมินผล 

20,000  เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

สํานักปลัด 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

5 โครงการลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลปใหม 

คาใชจายในโครงการลดอุบัติเหตทุาง
ถนนชวงเทศกาลปใหม เชน 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และ
คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  
เสนอโครงการ/อนุมัต ิ
ดําเนินการ 
ติดตาม-ประเมินผล 

20,000  เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

สํานักปลัด 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

6 
 

 
 

โครงการลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลสงกรานต 

คาใชจายในโครงการลดอุบัติเหตทุาง
ถนนชวงเทศกาลสงกรานต เชน 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และ
คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  
เสนอโครงการ/อนุมัต ิ
ดําเนินการ 
ติดตาม-ประเมินผล 

20,000  เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

สํานักปลัด 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 
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6.3 แนวทางการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอบายมุขและแรงงานตางดาว 

ลําดบั
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานทีด่ําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

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 
 
 
 

โครงการสรางชุมชนเขมแข็ง
เพ่ือเอาชนะยาเสพติด/
ปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในสถานศึกษา 

คาใชจายในโครงการสรางชุมชน
เขมแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติด/
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา เชน คาตอบแทน                
คาฝกอบรม คาใชสอย คาวัสด ุและ
คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  
เสนอโครงการ/อนุมัต ิ
ดําเนินการ 
ติดตาม-ประเมินผล 

70,000  ภายในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

สํานักปลัด 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 
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7. ยุทธศาสตร  ดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
7.1 แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรทองถิ่น 

ลําดบั
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานทีด่ําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

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 
 
 
 

โครงการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพดานการเงิน
การคลัง(4) ประจําป 
2560 

คาใชจายในโครงการฝกอบรมเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพดานการเงินการคลัง(4) 
ประจําป 2560 เชน คาตอบแทน  
คาใชสอย คาวัสดุ และคาใชจายอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ  
เสนอโครงการ/อนุมัต ิ
ดําเนินการ 
ติดตาม-ประเมินผล 

70,000  เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

กองคลัง 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

2 โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินการจัดทําระบบบัญชี
คอมพิวเตอรของ อปท.            
(E-laas) 

คาใชจายในโครงการสนับสนุนการ
ดําเนินการจัดทําระบบบัญชี
คอมพิวเตอรของ อปท.  (E-laas) เชน 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และ
คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  
เสนอโครงการ/อนุมัต ิ
ดําเนินการ 
ติดตาม-ประเมินผล 

30,000  เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

กองคลัง 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

3 โครงการประชุมสัมมนา
พัฒนาศักยภาพพนักงานครู
เทศบาลและบุคลากร
ทางการศึกษา 

คาใชจายในโครงการประชุมสัมมนา
พัฒนาศักยภาพพนักงานครูเทศบาล
และบุคลากรทางการศึกษา เชน 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และ
คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  
เสนอโครงการ/อนุมัต ิ
ดําเนินการ 
ติดตาม-ประเมินผล 

75,000  เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 
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ลําดบั
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานทีด่ําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

4 
 
 

โครงการพัฒนาขาราชการ
ครู โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล 

คาใชจายในโครงการพัฒนา
ขาราชการครู โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล   เชน คาตอบแทน  คาใช
สอย คาวัสดุ และคาใชจายอื่นๆที่
เกี่ยวของ  
- เบิกหักผลักสงโรงเรียน 

42,000  เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

5 โครงการพัฒนาขาราชการ
ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาล 

คาใชจายในโครงการพัฒนา
ขาราชการครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาล เชน คาตอบแทน  คาใชสอย 
คาวัสดุ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  
- เบิกหักผลักสงโรงเรียน 

22,000  เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

6 
 

 
 

โครงการอบรมศึกษาดูงาน
อาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือนเทศบาลตําบล     
ทุงขาวพวง 

คาใชจายในการดําเนินโครงการอบรม
ศึกษาดูงานอาสาสมคัรปองกันภัยฝาย
พลเรือนเทศบาลตําบลทุงขาวพวง 
เชน คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  
เสนอโครงการ/อนุมัต ิ
ดําเนินการ 
ติดตาม-ประเมินผล 

75,000  เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

สํานักปลัด 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

7 โครงการฝกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และศึกษาดูงานของสมาชิก
สภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น 
บุคลากร ผูนําชุมชน ของ
เทศบาลเพ่ือการบริหาร
พัฒนาทองถิ่น 
 

คาใชจายในการดําเนินโครงการ
ฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของสมาชิก
สภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น 
บุคลากร ผูนําชุมชน ของเทศบาลเพื่อ
การบริหารพัฒนาทองถิ่น เชน 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และ
คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  
เสนอโครงการ/อนุมัต ิ
ดําเนินการ 
ติดตาม-ประเมินผล 
 

100,000  เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

สํานักปลัด 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

           
 
 
 

 

ลําดบั โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ งบประมาณ สถานทีด่ําเนินการ หนวยงาน พ.ศ.๒๕๕9 พ.ศ.๒๕60 
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ที่ จากโครงการ รับผิดชอบ
หลัก 

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 
 
 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานดานการ
บริการดวยใจ 

คาใชจายในการดําเนินโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดาน
การบริการดวยใจ เชน คาตอบแทน 
คาใชสอย คาวัสดุ และคาใชจายอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ  
เสนอโครงการ/อนุมัต ิ
ดําเนินการ 
ติดตาม-ประเมินผล 

183,000  เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

สํานักปลัด 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

9 โครงการอบรมกฎหมาย
เบ้ืองตนสําหรับประชาชน 
คณะผูบริหารและสมาชิก
สภาทองถิ่น ผูนําชุมชนและ
พนักงานเทศบาล 

คาใชจายในโครงการอบรมกฎหมาย
เบ้ืองตนสําหรับประชาชน คณะ
ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น ผูนํา
ชุมชนและพนักงานเทศบาล  
เชน คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  
เสนอโครงการ/อนุมัต ิ
ดําเนินการ 
ติดตาม-ประเมินผล 

19,000  เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

สํานักปลัด 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

10 
 

 
 

โครงการใหความรูปลูก
จิตสํานึกในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  

คาใชจายในการดําเนินโครงการให
ความรูปลูกจิตสํานึกในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต เชน 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และ
คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  
เสนอโครงการ/อนุมัต ิ
ดําเนินการ 
ติดตาม-ประเมินผล 

19,000  เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

สํานักปลัด 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 
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7.2 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล 

ลําดบั
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานทีด่ําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

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 
 
 
 

โครงการจัดตั้งสถานที่กลาง
สําหรับเปนศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการจัดซื้อหรือจัด
จาง ของหนวยการบริหาร
ราชการทองถิ่น อําเภอเชียง
ดาว ประจําปงบประมาณ 
2560 

อุดหนุนเทศบาลตําบลแมนะ ตาม
โครงการจัดตั้งสถานที่กลางสําหรับ
เปนศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อ
หรือจัดจาง ของหนวยการบริหาร
ราชการทองถิ่น อําเภอเชียงดาว 
ประจําปงบประมาณ 2560 
อนุมัติ/เบิกจาย 
ติดตาม-ประเมินผล 

15,000  เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

สํานักปลัด 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

2 โครงการจางประเมินและ
สํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการเทศบาลตําบลทุง
ขาวพวง 

คาใชจายในโครงการจางประเมินและ
สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
เทศบาลตําบลทุงขาวพวง 
เสนอโครงการ/อนุมัต ิ
ดําเนินการ 
ติดตาม-ประเมินผล 

35,000  เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

สํานักปลัด 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

3 โครงการจัดเก็บและบันทึก
ขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาล 

คาใชจายในโครงการจัดเก็บและ
บันทึกขอมูลพื้นฐานของเทศบาล เชน 
คาจางสํารวจ คาตอบแทน คาใชสอย 
คาวัสดุ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  
เสนอโครงการ/อนุมัต ิ
ดําเนินการ 
ติดตาม-ประเมินผล 

20,000  เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

สํานักปลัด 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

4 โครงการตางๆตามนโยบาย
รัฐบาล คณะรัฐมนตรี 
นโยบายจังหวัด และ
นโยบายอําเภอ 

คาใชจายในโครงการตางๆตาม
นโยบายรัฐบาล คณะรัฐมนตรี 
นโยบายจังหวัด และนโยบายอําเภอ
เชน คาจางสํารวจ คาตอบแทน คาใช
สอย คาวัสดุ และคาใชจายอื่นๆที่
เกี่ยวของ  
เสนอโครงการ/อนุมัต ิ
ดําเนินการ 
ติดตาม-ประเมินผล 

100,000  เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

สํานักปลัด 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 
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ลําดบั
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานทีด่ําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

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 คาจัดซื้อโทรศัพทพื้นฐาน
แบบไรสาย 

เพ่ือจัดซื้อโทรศัพทพื้นฐานแบบไรสาย 
จํานวน 2 เครื่อง 
ขออนุมัติ/จัดซื้อ 
คุมครุภัณฑ 

3,980  เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

สํานักปลัด 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

6 คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวน จํานวน 2 
เครื่อง 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก
สวน จํานวน 2 เครื่องๆละ 37,000 
บาท 
ขออนุมัติ/จัดซื้อ 
คุมครุภัณฑ 

74,000  เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

สํานักปลัด 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

     
 

       

7 คาจัดซื้อตูเหล็กชนิดบาน
เลื่อนกระจก จํานวน 6 ใบ 

เพ่ือจัดซื้อตูเหล็กชนิดบานเลื่อน
จํานวน 6 ใบๆละ 3,100 บาท 
ขออนุมัติ/จัดซื้อ 
คุมครุภัณฑ 

18,600  เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

สํานักปลัด 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

8 คาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน  
จํานวน 1 ตัว 

เพ่ือจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว 
ตัวละ  1,400 บาท 
ขออนุมัติ/จัดซื้อ 
คุมครุภัณฑ 

1,400  เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

สํานักปลัด 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

9 คาจัดซื้อครุภัณฑ
คอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับ
งานประมวลผล จํานวน 2 
เครื่อง 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรโนต
บุค สําหรับงานประมวลผล จํานวน  
2 เครื่องๆละ 21,000 บาท 
ขออนุมัติ/จัดซื้อ 
คุมครุภัณฑ 
 

42,000  เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

สํานักปลัด 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

10 เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ
คอมพิวเตอร (เครื่องพิมพ
เลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา) 

เพ่ือจัดซื้อ เครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด 
LED ขาวดาํ จํานวน 1 เครื่อง  
เครื่องละ  7,900 บาท 
ขออนุมัติ/จัดซื้อ 
คุมครุภัณฑ 
 
 

7,900  เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

สํานักปลัด 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

ลําดบั
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานทีด่ําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 
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11 คาจัดซื้อครุภัณฑ
คอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับ
งานประมวลผล จํานวน 1 
เครื่อง 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรโนต
บุค สําหรับงานประมวลผล จํานวน  
1 เครื่องๆละ 21,000 บาท 
ขออนุมัติ/จัดซื้อ 
คุมครุภัณฑ 

21,000  เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

กองคลัง 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

12 คาจัดซื้อเครื่องขยายเสียง 
จํานวน 1 ชุด 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องขยายเสียง  
จํานวน 1 ชุด 
ขออนุมัติ/จัดซื้อ 
คุมครุภัณฑ 

49,600  เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

สํานักปลัด 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

13 คาจัดซื้อตูเอกสารใหญ  
ชนิดรางเลื่อน จํานวน 1 ใบ 

เพ่ือจัดซื้อตูเอกสารใหญ  ชนิดราง
เลื่อน จํานวน 1 ใบๆละ 87,000 
ขออนุมัติ/จัดซื้อ 
คุมครุภัณฑ 

87,000  เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

กองคลัง 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

14 คาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน  
จํานวน 1 ตัว 

เพ่ือจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว 
ตัวละ  1,400 บาท 
ขออนุมัติ/จัดซื้อ 
คุมครุภัณฑ 

1,400  เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

กองคลัง 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

15 คาจัดซื้อเครื่องพนละออง
ฝอย ULV ชนิดสะพายหลัง 
จํานวน 2 เครื่อง 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องพนละอองฝอย ULV 
ชนิดสะพายหลัง จํานวน 2 เครื่องๆ
ละ 65,000 บาท 
ขออนุมัติ/จัดซื้อ 
คุมครุภัณฑ 
 

130,000  เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

สํานักปลัด 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

      
 

      

16 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน 

คาใชจายในโครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เชน 
คาจางสํารวจ คาตอบแทน คาใชสอย 
คาวัสดุ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  
เสนอโครงการ/อนุมัต ิ
ดําเนินการ 
ติดตาม-ประเมินผล 
 

200,000  เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

กองคลัง 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

ลําดบั
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานทีด่ําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

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 คาบํารุงรักษาและซอมแซม
ทรัพยสิน สิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน 
สิ่งกอสรางสาธารณูปโภค 

300,000  เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

กองชาง 
เทศบาลตําบล
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สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการตางๆ และ
ครุภัณฑที่ชํารุดเสียหาย 

สาธารณูปการตางๆ และครุภัณฑที่
ชํารุดเสียหาย 
ดําเนินการ 

ทุงขาวพวง 

18 คาบํารุงรักษาและซอมแซม
ทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติและครุภัณฑ
ที่ชํารุดเสียหาย 

คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน 
เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
ดําเนินการ 
 

200,000  เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

สํานักปลัด 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 
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7.3  แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนและการตรวจสอบและควบคม 

ลําดบั
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานทีด่ําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

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 
 
 
 

โครงการจัดทําแผนพฒันา
ทองถิ่น 

คาใชจายในโครงการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น 
-แผนพัฒนาทองถิ่น 
-แผนการดําเนินงาน 
-การติดตามและประเมินผลแผน 
 เชน คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ 
เสนอโครงการ/อนุมัต ิ
ดําเนินการ 
ติดตาม-ประเมินผล 

50,000  เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

สํานักปลัด 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

2 คาใชจายในการเลือกตั้งของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

คาใชจายในการเลือกตั้ง ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เชน 
คาตอบแทนคณะกรรมการเลือกตั้งคา
พิมพเอกสาร คาพาหนะ และ
คาใชจายๆอื่นเก่ียวกับการเลือกตั้ง 
เสนอโครงการ/อนุมัต ิ
ดําเนินการ 
ติดตาม-ประเมินผล 

640,000  เทศบาลตําบล 
ทุงขาวพวง 

สํานักปลัด 
เทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง 

            

 
 
 
 
 


