
 
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

เรื่อง   แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2 
*************************** 

  
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๕  ข้อ  ๒๖  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัด              
ท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ ประกอบกับมติที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  เมื่อวันศุกร์ที่  12 ตุลาคม  ๒๕61  ณ ห้องประชุมส านักงาน
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  นั้น เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

  

ดังนั้น เ พ่ือให้การจัดท าแผนการด าเนินงานถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว และเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖2  โดยให้มีผลตั้งแต่ ณ วันประกาศเป็นต้นไป  
      

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่   16  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61 
   

                                           
        (นายฉอ้อน   เขื่อนเพชร) 

        นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งข้าวพวง 
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แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ของ 
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 
 
 
 

งานแผนและงบประมาณ 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
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ค ำน ำ  

  
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
พ.ศ.2548 หมวด 5 ว่าด้วยการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26 การจัดท าแผนด าเนินงานให้ด าเนินการโดย            
มีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน 
โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภู มิภาค รัฐวิสาหกิจ                    
และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนด าเนินงาน แล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม             
(ฉบับที่ 2) ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ 
จากหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น  

  ซึ่งจะเห็นได้ว่าเจตนารมณ์ของระเบียบข้อดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จัดท ารายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนา ที่จะด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนี้ ประจ าปีงบประมาณนั้นให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบและติดตามการด าเนินงาน
อีกท้ังยังจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการด าเนินงานขององค์กรให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้ด าเนินการจัดท าให้แล้วเสร็จภายในต้นปีงบประมาณนั้นๆ 

  เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2562 
เพ่ือแจ้งให้ทราบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงจะด าเนินโครงการอะไรบ้าง จ านวน
กี่โครงการเป็นไปตามยุทธศาสตร์ใดบ้าง ใช้งบประมาณเท่าไร จะด าเนินการในพ้ืนที่ชุมชนใดและในห้วงเวลาใด 
เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดได้น าไปเป็นแนวทางการด าเนินการตามโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และท่ีส าคัญเพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนในเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ได้น าไปเป็น
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ สนับสนุนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ต่อไป  

  
  
 
 
 
 
 
 
 

งานแผนและงบประมาณ 
ส านักปลัดเทศบาล 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

เท
ศบ
าล
ตํา
บล
ทุ่ง
ข้า
วพ
วง

 

www.tk
pm.go

.th



 
สำรบัญ 

                     
                                      หน้ำ 

ส่วนที่ 1  บทน ำ  
 1.1  บทน า          1 
 1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน       1 
 1.3  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน       1 
 1.4  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน                2 

 ส่วนที่ 2 บัญชีโครงกำร  
 2.1  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ      4  

2.2  บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ        

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน      11 

- ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว                                    15 

- ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   16        

- ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม                       17 
      จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น      

- ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต   19 

- ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบ  28 
      เรียบร้อยภายในชุมชน         

- ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี     30 

2.3  บัญชีสรุปจ านวนครุภัณฑ์        36 

2.4  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์        37 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

เท
ศบ
าล
ตํา
บล
ทุ่ง
ข้า
วพ
วง

 

www.tk
pm.go

.th



 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562                          หน้า 1                                                                 
 

 
  ส่วนที่ 1  

บทน า 
1.1 บทน า 

  แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา และ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ซึ่งจะท าให้
แนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก
ขึ้น มีการประสานและบูรณาการการท างานต่างๆ มีการจ าแนกรายละเอียดซึ่งจะท าให้การติดตามประเมินผล
เมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน โดยแผนการด าเนินงานมีลักษณะ ดังนี้  

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการที่ระบุการปฏิบัติ 
2. เป็นแผนที่แสดงถึงเปูาหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและ
แสดงถึงการด าเนินงานจริงในปีงบประมาณนั้น 
3. เป็นแผนที่จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณราจ่ายประจ าปีแล้ว 
4. เป็นแผนที่รวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 
  แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน
และประเมินผลเมื่อสิ้นปี มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยสามารถแยกได้ดังนี้   
  1. เพ่ือให้ทราบโครงการ/กิจกรรม ที่จะด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                           
ในปีงบประมาณนั้นๆ 
  2. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นๆ 
  3. เพ่ือส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
  4. เพื่อพัฒนายกระดับขีดความสามารถ เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานท้องถิ่นใน
การตอบสนองความต้องการของประชาชน 
   
1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
พ.ศ.2548 หมวด 5 ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินการดังนี้ 

ขั้นตอนที่ ๑  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่

จะมีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาด าเนินในพ้ืนที่โดยข้อมูลดังกล่าวอาจ
ตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพ้ืนที่  และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ                        
แบบบูรณาการ    
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562                          หน้า 2                                                                 
 

ขั้นตอนที่ ๒  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน   
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดย

พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลแล้วเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพิจารณา โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 บทน า 
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

ขัน้ตอนที่ ๓  การประกาศแผนการด าเนินงาน   

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการ
ด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  
 
1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
  แผนการด าเนินงานแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการ พัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการ
จริงของปีงบประมาณ จึงเป็นประโยชน์และมีความส าคัญต่อองค์กรในภาพรวม เพราะแผนการด าเนินงานเกิด
จากการวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาที่มีอยู่จริง และแนวทางแก้ไขปัญหา ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าแผนการด าเนินงานมีประโยชน์ต่อองค์กร ดังนี้ 
  ๑. สามารถน าแผนงาน/โครงการไปปฎิบัติได้จริง เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ในระดับต่างๆ ของเทศบาล   
  ๒. การแบ่งงานความรับผิดชอบมีความชัดเจน เกิดความคล่องตัว ลดความซ้ าซ้อนในการ
ท างาน 
  ๓. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับประชาชนในการร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
  4 .สามารถจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ ในตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ตามความต้องการและครอบคลุมทุกพื้นที่ 
  5. เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยให้การบริหารจัดการพัฒนาเทศบาลได้บรรลุวัตถุประสงค์                   
และเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
  6. เกิดการประสานบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน  
  7. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเมื่อสิ้นปี
มีความสะดวกยิ่งข้ึน 
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ส่วนที่ 2 บญัชีโครงการ 
 

 
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม  

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕62 
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕62 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

ยุทธศาสตร/์แนวทาง 
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (ส านักปลัด) 
- - - - - 

1.2 แผนงานบริหารงานคลัง   
- - - - - 

1.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
- - - - - 

1.4 แผนงานการศึกษา 
- - - - - 

1.5 แผนงานสาธารณสุข 
- - - - - 

1.6 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
- - - - - 

1.7 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
- - - - - 

1.8 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
- - - - - 

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
16 16.00 5,615,240 19.05 กองช่าง 

1.10 แผนงานการเกษตร 
- - - - - 

11.แผนงานงบกลาง 
- - -- - - 

รวม 16 16.00 5,615,240 19.05  
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕62 
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

ยุทธศาสตร/์แนวทาง 
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว - - - - - 

2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (ส านักปลัด) 
- - - - - 

2.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (กองคลัง) 
- - - - - 

2.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
- - - - - 

2.4 แผนงานการศึกษา 
- - - - - 

2.5 แผนงานสาธารณสุข 
- - - - - 

2.6 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
- - - - - 

2.7 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
3 3.00 65,000 0.22 ส านักปลดั 

2.8 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
- - - - - 

2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
- - - - - 

2.10 แผนงานการเกษตร 
- - - - - 

2.11 แผนงานงบกลาง 
- - - - - 

 
รวม 

 
3 

 
3.00 

 
65,000 

 
0.22  
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕62 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

ยุทธศาสตร/์แนวทาง 
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม      

3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (ส านักปลัด) 
- - - - - 

3.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (กองคลัง) 
- - - - - 

3.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
- - - - - 

3.4 แผนงานการศึกษา 
- - - - - 

3.5 แผนงานสาธารณสุข 
2 2.00 45,000 0.15 ส านักปลดั 

3.6 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
- - - - - 

3.7 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
- - - - - 

3.8 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
- - - - - 

3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
- - - - - 

3.10 แผนงานการเกษตร 
2 2.00 80,000 0.27 ส านักปลดั 

3.11 แผนงานงบกลาง 
- - - - - 

รวม 4 4.00 125,000 0.42  
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕62 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

ยุทธศาสตร/์แนวทาง 
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี   
                    และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     

4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (ส านักปลัด) 
- - - - - 

4.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (กองคลัง) 
- - - - - 

4.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
- - - - - 

4.4 แผนงานการศึกษา 
- - - - - 

4.5 แผนงานสาธารณสุข 
- - - - - 

4.6 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
- - - - - 

4.7 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
- - - - - 

4.8 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
10 10.00 525,000 1.78 กองการศึกษา 

4.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
- - - - - 

4.10 แผนงานการเกษตร 
- - - - - 

4.11 แผนงานงบกลาง 
- - - - - 

 
รวม 

 
10 

 
10.00 

 
525,000 

 
1.78  
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕62 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

ยุทธศาสตร/์แนวทาง 
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการศึกษา สาธารณสขุและคุณภาพชีวิต      

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (ส านักปลัด) 
- - - - - 

5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง) 
- - - - - 

5.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
- - - - - 

5.4 แผนงานการศึกษา 
25 25.00 11,530,580 39.13 กองการศึกษา 

5.5 แผนงานสาธารณสุข 
4 4.00 280,000 0.95 ส านักปลดั 

5.6 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
3 3.00 155,000 0.53 ส านักปลดั 

5.7 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
6 6.00 145,000 0.49 ส านักปลดั 

5.8 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
- - - - - 

5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
- - - - - 

5.10 แผนงานการเกษตร 
- - - - - 

5.11 แผนงานงบกลาง 
4 4.00 8,880,300 30.13 ส านักปลดั 

 
รวม 42 42.00 20,990,880 71.23  
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕62 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

ยุทธศาสตร/์แนวทาง 
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบ 
                     เรียบร้อยในชุมชน 

     

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (ส านักปลัด) 
- - - - - 

6.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (กองคลัง) 
- - - - - 

6.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
4 4.00 110,000 0.37 ส านักปลดั 

6.4 แผนงานการศึกษา 
- - - - - 

6.5 แผนงานสาธารณสุข 
- - - - - 

6.6 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
- - - - - 

6.7 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
1 1.00 50,000 0.17 ส านักปลดั 

6.8 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
- - - - - 

6.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
- - - - - 

6.10 แผนงานการเกษตร 
- - - - - 

6.11 แผนงานงบกลาง 
1 1.00 127,640 0.43 ส านักปลดั 

 
รวม 6 6.00 287,640 0.98  
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕62 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

ยุทธศาสตร/์แนวทาง 
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี      

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (ส านักปลัด) 8 8.00 940,000 3.19 ส านักปลดั 

7.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (กองคลัง) 4 4.00 270,000 0.92 กองคลัง 

7.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 1.00 50,000 0.17 ส านักปลดั 

7.4 แผนงานการศึกษา 2 2.00 152,700 0.52 กองการศึกษา 

7.5 แผนงานสาธารณสุข -  -  - 

7.6 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ -  -  - 

7.7 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 3 3.00 48,000 0.16 กองช่าง 

7.8 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ -  -  - 

7.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 1.00 400,000 1.36 กองช่าง 

7.10 แผนงานการเกษตร -  -  - 

7.11 แผนงานงบกลาง -  -  - 

รวม 19 19.00 1,860,700 6.31  

รวมท้ังหมด 100 100 29,469,460 100  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕62   

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  
1.ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 

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 โครงการจ้างเหมา
เจาะบ่อบาดาล  
หมู่ที่ 1 

จ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางท่อกรุ 150.00 มม. ลกึไม่น้อย
กว่า 60.00 ม. พร้อมเดินระบบสูบน้ าดิบ 
ขนาด 3 แรงม้า  ระบบไฟฟูา 3 เฟส  

325,000 บ้านห้วยเปูา  
หมู่ที่ 1  
ต าบลทุ่งข้าวพวง  

 

กองช่าง 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก       
หมู่ที่ 1 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่ 
240.00  ตร.ม  

161,000 บ้านห้วยเปูา  
หมู่ที่ 1  
ต าบลทุ่งข้าวพวง  
(ซอยบ่อขยะ) 

กองช่าง 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก    
หมู่ที่ 2 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 130.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที ่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 520.00 ตร.ม    

352,000 บ้านแม่กอน 
หมู่ที่ 2 ต าบล      
ทุ่งข้าวพวง  
(หย่อมบา้นท่าสุด)  

กองช่าง 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 87.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่ 
261.00  ตร.ม                                                     

176,000 บ้านแม่กอน 
หมู่ที่ 2 ต าบล      
ทุ่งข้าวพวง  
( ซอยบ้านนาย
เสน่ห์  ก้างทอน)   

กองช่าง 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

5 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า หมู่ที ่3 

ก่อสร้างรางระบายน้ า ขนาดรางกวา้ง 0.50 
เมตร ยาว 116.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร  

344,000 บ้านทุ่งข้าวพวง 
หมู่ที่ 3  
ต าบลทุ่งข้าวพวง  
(บริเวณบ้านนาง
จินดา   แข็งธัญญ
กิจ)  

กองช่าง 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 

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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 3 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่ 240.00  ตร.ม   
                                                    

160,000 บ้านทุ่งข้าวพวง  
หมู่ที่ 3 ต าบล
ทุ่งข้าวพวง  
(ซอยบ้านนาง
วิภา  คนครอง 
ช่วงที่ 2)  

กองช่าง เทศบาล
ต าบลทุ่งข้าวพวง 

            

7 โครงการก่อสร้าง
หอประชุมประจ าหมู่บา้น 
หมู่ที่ 4 (หย่อมบา้นแม่จา
เหนือ) 

ก่อสร้างหอประชุมประจ าหมู่บ้าน ขนาด
ความกวา้ง 7.00 เมตร ยาว 14.00 
เมตร พื้นที่อาคาร 98.00 เมตร  

585,000 บ้านแม่จา  
หมู่ที่ 4   ต าบล
ทุ่งข้าวพวง 
(หย่อมบา้นแม่
จาเหนือ) 

กองช่าง เทศบาล
ต าบลทุ่งข้าวพวง 

            

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 4 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือ
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่ 500.00  ตร.ม 

333,000 บ้านแม่จา 
หมู่ที่ 4 ต าบล    
ทุ่งข้าวพวง  
(ซอยอ่างเก็บน้ า)    

กองช่าง เทศบาล
ต าบลทุ่งข้าวพวง 

            

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 4    

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรอื
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่ 280.00  ตร.ม
  

189,000 บ้านแม่จา  
หมู่ที่ 4 ต าบล
ทุ่งข้าวพวง  
(หย่อมบา้นปาง
เบาะ)   

กองช่าง เทศบาล
ต าบลทุ่งข้าวพวง 

            

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมู่ที่ 5  
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือ
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่ 525.00  ตร.ม  
 

344,000 บ้านห้วย
ทรายขาว หมู่ที ่
5 ต าบลทุ่งข้าว
พวง  (ซอยข้าง
หอเจ้าบา้น) 

กองช่าง เทศบาล
ต าบลทุ่งข้าวพวง 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 

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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก        
หมู่ที่ 5 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรอื
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่ 525.00 ตร.ม   
  

133,000 บ้านห้วย
ทรายขาว หมู่ที ่
5 ต าบลทุ่งข้าว
พวง  (หย่อม
บ้านห้วยปุา
ฮ้อม)  

กองช่าง เทศบาล
ต าบลทุ่งข้าวพวง 

            

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก        
หมู่ที่ 6 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรอื
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่ 195.00 ตร.ม  

147,000 บ้านขุนคอง  
หมู่ที่ 6 ต าบล
ทุ่งข้าวพวง  
(ซอยนาย
อภินันท์  
หลีจา) 

กองช่าง เทศบาล
ต าบลทุ่งข้าวพวง 

            

13 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 7 

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด
กว้าง 13.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร 
พื้นที่รวม 162.00 ตร.ม.  
 
  

382,000 บ้านห้วยตีนตั่ง 
หมู่ที่ 7 ต าบล
ทุ่งข้าวพวง 
(บริเวณ
หอประชุมบ้าน
ห้วยตีนตั่ง)   

กองช่าง เทศบาล
ต าบลทุ่งข้าวพวง 

            

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรตีเสริมเหล็ก 
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจร  กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
52.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ทาง
เช่ือมลงโรงขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร  เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง                             

101,000 เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง                                                     

กองช่าง เทศบาล
ต าบลทุ่งข้าวพวง 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 

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 โครงการบ ารุงรักษา
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1.ส ารวจอาคาร สิ่งก่อสร้างต่างๆที่ช ารดุ 
เสียหาย   
2.ด าเนินการ 
   

1,803,240 ในเขตเทศบาล
ต าบลทุ่งข้าวพวง 

กองช่าง เทศบาล
ต าบลทุ่งข้าวพวง 

            

16 โครงการบริหารจัดการ
ด้านการเกษตรและแหล่ง
น้ า (LSEP) 

1.ด าเนินการส ารวจตามโครงการที่
หมู่บ้านร้องขอ 
2.ด าเนินการขุดลอก แม่น้ า 
ล าห้วย เหมือง ฝาย สระน้ า ฯลฯ 
   

80,000 ในเขตเทศบาล
ต าบลทุ่งข้าวพวง 

กองช่าง เทศบาล
ต าบลทุ่งข้าวพวง 
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2.ยุทธศาสตร์  ด้านเศรษฐกจิและการท่องเที่ยว 
2.7  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 

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 โครงการสนับสนุนการเพิ่ม
ศักยภาพการด าเนินงานของ
กลุ่มอาชีพเสริมต าบลทุ่งข้าว
พวง ตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ฝึกอบรม ให้ความรู้ โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม
โครงการ  เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย ค่าวัสดุ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวขอ้ง  
 

50,000 เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล  
ทุ่งข้าวพวง 

            

2 โครงการออกร้านแสดง
สินค้าหัตถกรรมและ
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านฯ OTOP 
ประจ าป ีพ.ศ.2562 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ 
เชียงดาวในการด าเนินโครงการ 
  

5,000 อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
เชียงดาว 

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล  
ทุ่งข้าวพวง 

            

3 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
พัฒนามะม่วงคุณภาพเพือ่
การส่งออกบา้นทุ่งข้าวพวง 

อุดหนุนกลุ่มวิสาหกจิชุมชน  
บ้านทุ่งข้าวพวงในการด าเนิน
โครงการ 
  

10,000 อุดหนุนวิสาหกิจ
ชุมชน  
บ้านทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล  
ทุ่งข้าวพวง 
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3.ยุทธศาสตร์  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.5 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 

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 
 
 
 

โครงการหมู่บ้านน าร่อง
บริหารจัดการขยะ 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม
โครงการ เช่น ฝึกอบรม คัดแยกขยะ
ในครัวเรือน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ 
ที่เกี่ยวขอ้ง  
 

20,000 ภายในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

            

2 
 
 
 

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
โดยชุมชน 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม
โครงการ เช่น ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกีย่วขอ้ง  
  

25,000 ภายในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

            

 
 
3.10 แผนงานการเกษตร 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 

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 
 
 
 

โครงการรักษ์น้ า รักษ์ปุา 
รักษาแผ่นดินกจิกรรมการ
อนุรักษ์ปุาต้นน้ า อนุรักษ์
ทรัพยากรปาุไม้ 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม
โครงการอนุรักษ์ปุาต้นน้ า อนุรักษ์
ทรัพยากรปาุไม้ เช่น ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าใช้จา่ย
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
 

10,000 ภายในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

            

2 โครงการปูองกันปัญหาไฟ
ปุาและหมอกควันในเขต
พื้นที่ต าบลทุ่งข้าวพวง 

เพื่อใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 
เป็นค่าใช้สอย ค่าตอบแทนค่าวัสดุ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง ฯลฯ 
 

70,000 ภายในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 
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4. ยุทธศาสตร์  ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 

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 โครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชน  

ค่าจัด หรือส่งนักกีฬาหรือกีฬา เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มต่างๆ/ชุมชน 
ประชาชนทั่วไป โดยจา่ยเป็นค่าจัดส่ง
นักกีฬา  ค่าอุปกรณ์กีฬาหรือกรีฑา 
ค่าชุดนักกีฬา ตอบแทน ค่าใช้สอย ค่า
วัสดุ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  

100,000  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา/
กรีฑา นักเรียนในสังกัด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการแข่งขัน
กีฬา/กรีฑา นกัเรียนในสังกัด 
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ตาม
โครงการกีฬาสานสัมพันธโ์รงเรียน 
ในสังกัดเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง
เพื่อเพิ่มทักษะและเชื่อมความ 
สามัคคีโดยจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์กีฬา
หรือกรีฑา ค่าชุดนกักีฬา    
ค่าใช้สอย ค่าตอบแทนค่าวัสด ุและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ   
 

50,000  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านกีฬาชุมชนต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพดา้น
กีฬาชุมชนต าบลทุ่งข้าวพวง โดยจา่ย
เป็นค่าอุปกรณ์กีฬา/กรีฑา 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 

40,000  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

4 
 
 
 

โครงการอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ รดน้ า
ด าหัวผู้สูงอายุ ส่วนราชการตา่งๆ เพื่อ
อนุรักษ์และสืบสานประเพณี
สงกรานต์ โดยจา่ยเป็นค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ
ที่เกี่ยวขอ้ง  

60,000  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 

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 โครงการอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีชนเผ่า 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมประเพณีชน
เผ่าต่างๆ เพื่ออนุรักษแ์ละสืบสาน
ประเพณีชนเผ่า โดยจา่ยเป็นค่า 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  

60,000 ภายในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

6 โครงการประเพณีเข้าพรรษา จัดกิจกรรมหล่อเทียนจ าน าพรรษา 
และถวายเทียนพรรษา โดยจา่ยเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม  เช่น 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

40,000 ภายในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

7 
 
 
 
 

โครงการประเพณีลอย
กระทง 

จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
กิจกรรม เช่น ค่าตอบแทน ค่าของ
รางวัล ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

80,000  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

8 
 
 
 

โครงการอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณียี่เป็งหมู่บ้าน  
ในเขตต าบลทุ่งข้าวพวง 

จัดกิจกรรมประเพณยีี่เป็งหมุ่บา้นโดย
จ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนิน
กิจกรรมโครงการประเพณียี่เป็ง
หมู่บ้าน เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  

60,000 ภายในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

9 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในโครงการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม 
ท้องถิ่น โดยจา่ยเป็นค่าใช้สอย 
ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและค่าใช้จา่ย
อื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ 

30,000 ภายในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุง่ข้าวพวง 

            

10 อุดหนุนที่ท าการปกครอง
เชียงดาว ในการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 
พ.ศ.2562 

จ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอเชียงดาว ประจ าป ีพ.ศ.2562 
 

5,000 อ าเภอเชียงดาว กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 
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5. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.4 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 

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 โครงการประชุม/อบรม/
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการส่งเสริม
สนับสนุนงานวิชาการ
สถานศึกษา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชุม/
อบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนงาน
วิชาการสถานศึกษา 

20,000  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุง่ข้าวพวง 

            

2 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี  
พ.ศ.2562 

จัดกิจกรรมส าหรับเด็ก กจิกรรมทาง
วิชาการ กจิกรรมการแสดงบนเวที
ของเด็กนักเรียน กจิกรรมส่งเสริม
พัฒนาการทางด้านศิลปะ กจิกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านการแสดง
และการละเล่นต่างๆ กิจกรรม
ทางดา้นดนตรี เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา   
 

40,000  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

3 โครงการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาล 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล 

50,000  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

4 เงินอุดหนุนส าหรับอาหาร
กลางวัน  

ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล 
 

1,979,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาล 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

5 
 

 
 

ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล 

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
-เบิกหักผลกัส่งให้โรงเรียน 

40,000 โรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 

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 อินเตอร์เน็ตโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล 
-ระบบ ADSL 
-ระบบ  WIFI 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล  
-เบิกหักผลกัส่งให้โรงเรียน 

33,600  โรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

7 โครงการพัฒนา/ปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล 

ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล    
-เบิกหักผลกัส่งให้โรงเรียน 

200,000  โรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

8 
 
 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน ในสังกัด
เทศบาล  
-เบิกหักผลกัส่งให้โรงเรียน 

100,000  โรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

9 
 

โครงการพัฒนาข้าราชการ
ครูของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง(ข้าราชการ
ครู/พนักงานครู) 
-เบิกหักผลกัส่งให้โรงเรียน 

195,000  โรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

10 โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลต าบลทุ่งข้าว
พวงเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น(SBMLD) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) 
-เบิกหักผลกัส่งให้โรงเรียน 

1,000,000  โรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

11 โครงการรณรงค์ปูองกันยา
เสพติดในสถานศึกษา 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ต าบลทุ่งข้าวพวง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลต าบลทุ่งข้าว
พวง 
-เบิกหักผลกัส่งให้โรงเรียน 

30,000  โรงเรียน ในสังกัด 
เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

 
 
 

ผด 02 

เท
ศบ
าล
ตํา
บล
ทุ่ง
ข้า
วพ
วง

 

www.tk
pm.go

.th



 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562                          หน้า 21                                                       
          
 

 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 

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 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
การศึกษา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
การศึกษาในการส่งนักกีฬาเข้ารว่ม
แข่งขันกีฬานักเรียนในระดับต่างๆ , 
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระดับ
ต่างๆ 

300,000  โรงเรียน ในสังกัด 
เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

13 เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพจัดการศึกษา(ค่า
ปัจจัยพื้นฐานเด็กยากจน) 

ค่าปัจจัยพื้นฐานเด็กยากจน โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล 
-เบิกหักผลกัส่งให้โรงเรียน 

27,000  โรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

14 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ค่าจัดการ
เรียนการสอนรายหัว,ค่าหนังสือเรียน
,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-เบิกหักผลกัส่งให้โรงเรียน 

1,007,800  โรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

15 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ ค่า
หนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่า
เครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
-เบิกหักผลกัส่งให้โรงเรียน 

174,020  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด 

เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

16 เงินอุดหนุนสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าจัดการ
เรียนการสอนรายหัว) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน
รายหัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด
เทศบาล 
- เบิกหกัผลักส่งให้โรงเรียน 

261,800  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ในสังกัด 
เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 

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 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ปูองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
ต าบลทุ่งข้าวพวง 

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปูองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
ต าบลทุ่งข้าวพวงส าหรับครูแกนน า/
เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ 

9,000  โรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

18 โครงการแข่งขันทักษะและ
แสดงผลงานทางวิชาการ
ของนักเรียน ในสังกัด
เทศบาล 

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันทักษะและ
แสดงผลงานทางวิชาการโดยจ่ายเป็น
ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินโครงการ 

50,000    เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

19 กิจกรรมส่งเสริมทักษะและ
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
ช่วงปิดภาคเรียน 

จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะและ
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กช่วงปิดภาค
เรียน 

25,000  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

20 การส่งเสริมการพัฒนา
กิจการลกูเสือและเนตรนารี  
ยุวกาชาด 

การด าเนินกิจกรรมส่งเสริมส่งเสริม
การพัฒนากจิการลูกเสือและเนตร
นารี ยวุกาชาด 
-เบิกหักผลกัส่งให้โรงเรียน 
 

50,000  โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

21 โครงการพัฒนาการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล 

เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาล 

75,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาล

ต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

22 อาหารเสริม (นม)  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับ
เด็กเล็ก เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล และ
เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ/ โรงเรียน
สังกัด สพฐ./ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลฯ 
  

2,397,360  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก โรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลและ
โรงเรียนสังกัด 

สพฐ. 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 

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 ค่าปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล 

ค่าปรับปรุงอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ โรงเรียนในสังกีดเทศบาลฯ 
- เบิกหกัผลักส่งให้โรงเรียน 
  

300,000  โรงเรียน ในสังกัด 
เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

24 
 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียน
สังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านแม่กอนใน , 
โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง,โรงเรียนบ้าน
ห้วยทรายขาว,โรงเรียนพัฒนาต้นน้ า 
ขุนคอง 
- เบิกหักผลักส่งให้โรงเรียน 

3,046,000  โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

 
 
 

            

25 อุดหนุนโครงการพัฒนา
ศักยภาพการศึกษา โรงเรียน
สังกัด สพฐ. 

อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพ
การศึกษา โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
 

120,000    โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

26 อุดหนุนโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต าบลทุ่ง
ข้าวพวง 

อุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ของต าบลทุ่งข้าว
พวง ในเรื่องการแข่งขันทักษะ
วิชาการ/การแข่งขันกีฬา-กรีฑา 
นักเรียน 

50,000    โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 
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5.5 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 

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 
 
 
 

โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมทาง
การแพทย์ฉุกเฉิน เช่น ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ 
 

30,000  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

2 โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ควบคุมและ
ปูองกันโรคติดต่อและไม่
ติดต่อ  

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ประชาสัมพันธ์ควบคุมและปูองกัน
โรคติดต่อและไม่ติดต่อ จัดท าปูาย
ประชาสัมพันธ ์กิจกรรมรณรงค์ การ
เผยแพร่ความรู้ บรกิารฉีดวัคซีน
ปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
การพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมและ
ปูองกันการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก ฯลฯ โดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
 

90,000  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

3 
 

 
 

โครงการคุ้มครองผู้บริโภค 
อาหารสะอาดรสชาติอร่อย  

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น 
ค่าส ารวจข้อมูล ฝึกอบรม การตรวจ
ประเมิน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่า
วัสดุ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
 

20,000  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

4 โครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

โครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขชุมชนต าบลทุ่งข้าวพวง 
จ านวน 7 หมูบ่้านๆ ละ 20,000 
บาท โดยจ่ายเป็นค่าใช้สอย 
ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และคา่ใช้จ่าย
อื่นๆ 

140,000  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 
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5.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 

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 โครงการช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อนแก่
เด็กและผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบ
สาธารณภยัต่างๆ 

ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลอืและบรรเทา
ความเดือดร้อนแก่เด็กและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ครอบครัวผู้มี
รายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบสา
ธารณภัยตา่งๆ 
 

40,000 ภายในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

2 โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยหนาว 
 
 

1.ส ารวจข้อมูลผู้ที่มีความต้องการ
และขาดแคลนเครื่องกันหนาว 
2.จัดซ้ือเครื่องนุ่งห่มกันหนาว  
3.แจกจา่ยเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้แก่
ผู้ประสบภัยหนาวภายในเขตพื้นที ่
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

100,000  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

3 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลอืประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอเชียงดาว
(สถานที่กลาง) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการชว่ยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอเชียงดาว(สถานทีก่ลาง) 

15,000  ที่ว่าการอ าเภอ
เชียงดาว 

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 
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5.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 

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 โครงการจัดกิจกรรมวันสตรี
สากล  

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัด
กิจกรรมวันสตรีสากล  เช่น 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
 

5,000  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

2 โครงการจ้างนักเรียน/
นักศึกษา ท างานช่วงปิด  
ภาคเรียน 

จ้างนักเรียน/นักศึกษา ท างานช่วงปิด
ภาคเรียน 
 

50,000  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
สถาบันครอบครัวตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนา
สถาบันครอบครัวตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 

10,000 ภายในจังหวัด
เชียงใหม่ 

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

4 โครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของ
กลุ่มผู้สูงอายุต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุ
ต าบลทุ่งข้าวพวง เช่น ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ
ที่เกี่ยวขอ้ง  

40,000 ภายในจังหวัด
เชียงใหม่และ

จังหวัดใกล้เคียง 

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

5 ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
กิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

ค่าใช้จ่ายในในด าเนินกิจกรรมของ
ผู้สูงอายุต าบลทุ่งข้าวพวง เช่น 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
  

20,000 เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

6 กิจกรรมกลุ่มเยาวชนต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

ค่าใช้จ่ายในในด าเนินกิจกรรมของ
กลุ่มเยาวชนต าบลทุ่งข้าวพวง เช่น 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  

20,000 เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 
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5.11 แผนงานงบกลาง 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 

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 จ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ  
 
 
 

1.ออกหนว่ยบรกิารจ่ายเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 
1 ครั้ง ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือน 
2.โอนเงินสงเคราะห์เข้าบัญชีกรณีที่
ผู้สูงอายุมีความประสงค์ให้โอนเงินเข้า
บัญชี 
  

6,596,400 ผู้สูงอาย ุ
ภายในพื้นที่เขต
เทศบาลต าบล  
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

2 จ่ายเบีย้ยังชีพคนพิการ 
 
 
 

1.ออกหนว่ยบรกิารจ่ายเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ เดือน
ละ 1 ครั้ง ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือน 
2.โอนเงินสงเคราะห์เข้าบัญชีกรณีที่ผู้
พิการมีความประสงค์ให้โอนเงินเข้า
บัญชี 
  

1,976,400 คนพิการ 
ภายในพื้นที่เขต
เทศบาลต าบล  
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

3 จ่ายเบีย้ยังชีพผู้ปวุยโรค
เอดส ์
 
 
 

1.ออกหนว่ยบรกิารจ่ายเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยโรคเอดส์ 
เดือนละ 1 ครั้ง ไม่เกินวันที่ 10 ของ
เดือน 
2.โอนเงินสงเคราะห์เข้าบัญชีกรณีที่
ผู้ปุวยติดเชื้อเอดส์มีความประสงค์ให้
โอนเงินเข้าบัญชี 

104,000 ผูปุ้วยติดเชื้อเอดส ์
ภายในพื้นที่เขต
เทศบาลต าบล  
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

4 เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
(สปสช.) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามสัดส่วนทีก่ าหนด
ไว้ 

203,500 เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 
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6. ยุทธศาสตร์  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
6.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 

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 
 
 
 

โครงการด าเนินกิจกรรมของ
ศูนย์อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือนเทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมของ
ศูนย์อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล
เรือนเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง เช่น 
ค่าฝึกอบรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
 

50,000  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

2 โครงการซักซ้อมแผนปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
ด้านอัคคีภัย 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ซักซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ด้านอัคคีภยั เช่น 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
 

20,000  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

3 โครงการลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม ่

ค่าใช้จ่ายในโครงการลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และตั้งจุด
บริการประชาชนชว่งเทศกาลปีใหม่  
 

20,000  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

4 โครงการลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

ค่าใช้จ่ายในโครงการลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและตั้งจุด
บริการประชาชนชว่งเทศกาล
สงกรานต์  

20,000  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 
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6.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 

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 
 
 
 

โครงการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
เพื่อเอาชนะยาเสพติด/
ปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา 

ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างชุมชน
เข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติด/
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา เช่น ค่าตอบแทน                
ค่าฝึกอบรม ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
 

50,000  ภายในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

 
 
6.11 แผนงานกลาง 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 

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 
 
 
 

เงินส ารองจ่ายในกรณีฉุกเฉิน 
ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้
ล่วงหน้าและส าหรับ
ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับ
ความเดือดร้อนและประสบ
ภัยธรรมชาต ิ

1.ส ารวจภยั 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา 
3.ช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์   
 

127,640  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 
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7. ยุทธศาสตร์  ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป) 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕61 
 

พ.ศ.๒๕62 

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 
 
 
 

ค่าจัดเก็บและบันทกึข้อมูล
พื้นฐาน 

ค่าใช้จ่ายในการส ารวจ และจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานที่
ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นมาตรฐาน 

10,000 พื้นที่ในเขต
เทศบาล 

ต าบลทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

2 
 
 
 

อุดหนุนอ าเภอเชียงดาว 
ตามโครงการงานรัฐพิธี  
เพื่อถวายความจงรักภักดีตอ่
ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์
ประจ าปีงบประมาณ 
 2562 

จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการงาน
รัฐพิธี เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อ
ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ประจ าปี
งบประมาณ  2562 

5,000 อ าเภอเชียงดาว ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

3 
 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐ
พิธี/ราชพธิีเพื่อถวายความ
จงรักภักดีต่อชาต ิศาสนา 
พระมหากษัตริย ์

จัดกิจกรรมงานรัฐพิธี/ราชพิธีและ
โครงการเฉลิมพระเกียรติต่างๆ  
โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

50,000 เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

4 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการเลือกตั้ง 
ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าพาหนะ และ
ค่าใช้จ่ายๆอื่นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งก าหนด 

640,000 เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

5 โครงการต่างๆตามนโยบาย
รัฐบาล คณะรัฐมนตรี 
นโยบายจังหวัด และ
นโยบายอ าเภอ 
 
 

ค่าใช้จ่ายในโครงการต่างๆตาม
นโยบายรัฐบาล คณะรัฐมนตรี 
นโยบายจังหวัด และนโยบายอ าเภอ
เช่น ค่าจ้างส ารวจ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย ค่าวัสดุ และค่าใชจ้่ายอื่นๆที่
เกี่ยวขอ้ง  

50,000  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 

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 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ และ
ซ่อมแซมครภุัณฑ์ที่ช ารุด
เสียหาย 

โดยจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ
  
 

100,000  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

7 ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
บ ารุงรักษา/ปรับปรุง
โครงสร้างครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่   

โดยจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา/ปรับปรุง
โครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่   
 

50,000  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

8 
 
 
 

โครงการจ้างประเมินและ
ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ค่าใช้จ่ายในโครงการจา้งประเมินและ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

35,000  ภายในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 
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7.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 

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 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการเงิน
การคลัง (ครั้งที่ 5) ประจ าป ี
2562 

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง 
(ครั้งที่ 5) ประจ าป ี2562 โดยจา่ย
เป็นค่าฝึกอบรม  ค่าตอบแทน  ค่าใช้
สอย ค่าวัสดุ และค่าใชจ้่ายอื่นๆที่
เกี่ยวขอ้ง   

50,000  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองคลัง 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

2 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน  

โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส ารวจ 
และจัดเก็บข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน โดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุที่
เกี่ยวขอ้ง   

150,000 พื้นที่ในเขต
เทศบาล 

ต าบลทุ่งข้าวพวง 

กองคลัง 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

3 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินการจัดท าระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ของ อปท.            
(E-laas) 

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการ
ด าเนินการจัดท าระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ของ อปท.  (E-laas) เช่น 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
 

30,000  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองคลัง 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

4 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ และ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ช ารุด
เสียหาย 

โดยจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ

40,000  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองคลัง 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 
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7.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 

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 โครงการอบรมศึกษาดูงาน
อาสาสมัครปูองกันภยัฝุาย
พลเรือนเทศบาลต าบล     
ทุ่งข้าวพวง 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรม
ศึกษาดูงานอาสาสมัครปูองกันภัยฝาุย
พลเรือนเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกีย่วขอ้ง  
 

50,000  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

 
 
7.4 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 

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 
 
 
 

โครงการประชุมสัมมนา
พัฒนาศักยภาพพนักงาน ครู
เทศบาลและบุคลากร
ทางการศึกษาประจ าป ี
2562 

เพื่อใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและ
สัมมนาตามโครงการประชุมสัมมนา
พัฒนาศักยภาพพนักงาน ครูเทศบาล
และบุคลากรทางการศึกษาประจ าป ี
2562 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และคา่ใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนิน
โครงการ ฯลฯ 

50,000  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

2 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ และ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ช ารุด
เสียหาย 

จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกต ิ
  
 

102,700  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 
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7.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 

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 
 
 
 

โครงการประชุมสัมมนารับ
ฟังความคิดเห็นผู้แทนชุมชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในการแก้ไข เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนฯ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
โครงการประชุมสัมมนารับฟังความ
คิดเห็นผู้แทนชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง ในการแก้ไข เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนฯ แผนการ
ด าเนินงาน การติดตามประเมินแผน 
การสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้สอย ค่าตอบแทน 
ค่าวัสดุ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง 

10,000  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

3 โครงการอบรมกฎหมาย
เบื้องต้นส าหรับประชาชน 
คณะผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น ผู้น าชุมชนและ
พนักงานเทศบาล 

ฝึกอบรมกฎหมายเบื้องต้นส าหรับ
ประชาชน คณะผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น ผู้น าชุมชนและพนกังาน
เทศบาล โดยจา่ยเป็นค่าตอบแทน  
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ
ที่เกี่ยวขอ้ง  

19,000  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

4 โครงการให้ความรู้ปลูก
จิตส านึกในการปอูงกันและ
ปราบปรามการทุจริต  

ฝึกอบรมให้ความรู้ปลกูจิตส านึกใน
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
ติดตาม-ประเมินผล 

19,000  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 
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7.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 

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 
 
 
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ และ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ช ารุด
เสียหาย 

โดยจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน ซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการต่างๆ และครุภัณฑ์ที่
ช ารุดเสียหาย เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ 

400,000  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองช่าง 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 
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บัญชีสรุปจ านวนครุภัณฑ์   
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕62 ของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน 
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

1.ครภุัณฑ์ คอมพิวเตอร ์
  62,600   

    1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (ส านักปลัด) 
1 5.00 21,000 5.59  

    1.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (กองคลัง) 
2 10.00 31,600 8.41  

    1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1 5.00 10,000 2.66  

2.ครุภัณฑ์ ส านักงาน 
  199,300   

    2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (กองคลัง) 2 10.00 8,800 2.34 
 

    2.2 แผนงานการศึกษา 8 40.00 190,500 50.70 
 

3.ครภุัณฑ์ ก่อสร้าง 
  28,000   

    3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (ส านักปลัด) 
1 5.00 10,000 2.66  

    3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
3 15.00 18,000 4.79 - 

4.ครุภัณฑ์ การศึกษา 
  85,800   

    4.1 แผนงานการศึกษา 
2 10.00 85,800 22.83  

 
รวม 

 
20 

 
100.00 375,700 100  
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
1. ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป(ส านักปลัด) 

ล าดับ
ที่ 

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 

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 
 
 
 

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับ
งานประมวลผล 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน  
1 เครื่อง โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ 21 เมษายน 2560 

21,000 เทศบาล 
ต าบลทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

รวม 1  21,000               

 
1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป(กองคลัง) 

ล าดับ
ที่ 

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 

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 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สแกนเนอร์ 
ส าหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 

จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ ส าหรับงาน
เก็บเอกสารระดับศูนย์บรกิาร แบบที่ 
2 จ านวน 1 เครื่อง โดยใช้เกณฑ์ 
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ 21 เมษายน 
2560 

29,000 เทศบาล 
ต าบลทุ่งข้าวพวง 

กองคลัง 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

2 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวด า  

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/นาที)
จ านวน 1 เครื่อง โดยใช้เกณฑ์ ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ 21 เมษายน 2560 

2,600 เทศบาล 
ต าบลทุ่งข้าวพวง 

กองคลัง 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

รวม 2  31,600               
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1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 

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 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED สี แบบ 
Network   

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED สี แบบ Network จ านวน 
1 เครื่อง โดยใช้เกณฑ์ ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ 21 เมษายน 2560 

10,000 เทศบาล 
ต าบลทุ่งข้าวพวง 

กองช่าง 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

รวม 1  10,000               

 
 

2. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป(กองคลัง) 

ล าดับ
ที่ 

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 

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 
 
 
 

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้
ท างาน  แบบมีแขนและ
พนักพิงปรับระดับได้ 
จ านวน 4 ตัว 

1.เพื่อจัดซ้ือเก้าอี้ท างาน แบบมีแขน
และพนักพิงปรับระดับได้ ขนาด 
58/65/90 ซม. จ านวน 2 ตัว 
ตัวละ  1,400 บาท 
2.เพื่อจัดซ้ือเก้าอี้ท างาน แบบมีแขน
และพนักพิงปรับระดับได้ ขนาด 
67/74/120 ซม. จ านวน 2 ตัว 
ตัวละ  3,000 บาท 

8,800  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองคลัง 
เทศบาลต าบล
ทุง่ข้าวพวง 

            

รวม 1  8,800               
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2.2 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที่ 

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 

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 
 
 
 

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็ก
แบบ 4 ลิ้นชัก    

เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก   
จ านวน  2 ใบ ใบละ  7,900 บาท 
โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคา
มาตรฐานรุภัณฑ์ มกราคม 2561 

15,800  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

2 
 
 
 

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะท างาน
เหล็กพร้อมกระจก 4 ลิ้นชัก 

เพื่อจัดซื้อโต๊ะท างานเหลก็พร้อม
กระจก 4 ลิ้นชัก ขนาด
122/77.3/75 ซม. จ านวน 8 ตัว 
ตัวละ  4,900 บาท 

39,200  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

3 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้
ท างาน  แบบมีแขนและ
พนักพิงปรับระดับได้ 
จ านวน 8 ตัว 

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ท างาน แบบมีแขน
และพนักพิงปรับระดับได้ ขนาด 
58/65/90 ซม. จ านวน 8 ตัว 
ตัวละ  1,400 บาท 

11,200  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

4 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เอกสาร
บนกระจก ล่างทึบ จ านวน 
4 ใบ 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เอกสารบน
กระจก ล่างทึบ ขนาด 3 ฟุต ขนาด 
915/457/1830 มม.จ านวน 4 ใบ 
ใบละ 5,300 บาท 

21,200  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

5 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กบาน
เล่ือนกระจก จ านวน 8 ใบ 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กบานเล่ือน
กระจก ขนาด 5 ฟุต ขนาด 
149/40.6/87.2 ซม. จ านวน 8 ใบ 
ใบละ 3,100 บาท 

24,800  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

6 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เอกสาร 
2 บาน เปิดกระจก จ านวน 
4 ใบ 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เอกสาร 2 บาน 
เปิดกระจก ขนาด 91/45/83 ซม.
จ านวน 4 ใบ ใบละ 4,500 บาท 

18,000  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

7 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โซฟาบุนวม 
ขนาด 5 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะ
กลาง จ านวน 2 ชุด 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์โซฟาบุนวม ขนาด 
5 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง จ านวน 2 ชุด 
ชุดละ 12,000 บาท 

24,000  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 
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ล าดับ
ที่ 

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 

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 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์พัดลมติด
ผนัง  จ านวน  33  ตวั 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์พัดลมติดผนัง  
ขนาด 16 นิว้ คุณสมบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(มอก.) จ านวน  33  ตัว ตัวละ 
1,100 บาท 

36,300  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

รวม 8  190,500               

 
 
3. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ
ที่ 

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 

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 
 
 
 

จัดซื้อครุภัณฑ์เล่ือยโซ่ยนต์ 
แบบบารย์ึดโซ่ 

จัดซื้อครุภัณฑ์เล่ือยโซ่ยนต์ แบบบาร์
ยึดโซ่ ขนาด 11.5 นิว้ เครื่องยนต์
เบนซิน 2 จังหวะ ขนาด 0.8 แรงม้า 

10,000  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

รวม 1  10,000               
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3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 

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 
 
 
 

จัดซือ้ครุภัณฑ์ตู้เชื่อม
อินเวอร์เตอร์  

จัดซือ้ครุภัณฑ์ตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์ 
12 V 200 W 

3,500  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองช่าง 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

2 จัดซือ้ครุภัณฑ์เครื่องปั้มลม
โรตารี่ 3 แรงม้า ความจถุัง 
50 ลิตร 

จัดซือ้ครุภัณฑ์เครื่องปั้มลมโรตารี่ 3 
แรงม้า ความจถุัง 50 ลิตร 

8,000  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองช่าง 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

 

            

3 จัดซือ้ครุภัณฑ์เครื่องตัด
เหล็กไฟเบอร์ ขนาด 14 นิว้ 

จัดซือ้ครุภัณฑ์เครื่องตัดเหล็กไฟเบอร์ 
ขนาด 14 นิว้ 
 

6,500  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองช่าง 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

 

            

รวม 3  18,000               

 
4. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา 
4.1 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที่ 

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 

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 
 
 
 

จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดโต๊ะอนุบาล
หลากสีพร้อมเกา้อี ้

จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดโต๊ะอนุบาลหลากสี
พร้อมเก้าอี ้ขนาด 60/120/55 ซม. 
จ านวน  24 ชุด ชุดละ 3,200 บาท 

76,800  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

2 จัดซื้อครุภัณฑ์กระดานไวท์
บอร์ดขอบอะลูมิเนยีม 

จัดซื้อครุภัณฑ์กระดานไวท์บอร์ดขอบ
อะลูมิเนียม ขนาด 120/240 ซม. 
แบบมีแม่เหล็ก จ านวน  3  บาน 
บานละ 3,000 บาท 

9,000  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

รวม 2  85,800               
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