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คำนำ  
  

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
พ.ศ.2548 หมวด 5 ว่าด้วยการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26 การจัดทำแผนดำเนินงานให้ดำเนินการโดย            
มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน 
โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ                    
และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน แล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม             
(ฉบับที่ 3) ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ 
จากหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น  

  ซึ่งจะเห็นได้ว่าเจตนารมณ์ของระเบียบข้อดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จัดทำรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนา ที่จะดำเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนี้ ประจำปีงบประมาณนั้นให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบและติดตามการดำเนินงาน
อีกทั้งยังจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์กรให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้ดำเนินการจัดทำให้แล้วเสร็จภายในต้นปีงบประมาณนั้นๆ 

  เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 เพ่ือแจ้งให้ทราบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงจะดำเนินโครงการ
อะไรบ้าง จำนวนกี่โครงการเป็นไปตามยุทธศาสตร์ใดบ้าง ใช้งบประมาณเท่าไร จะดำเนินการในพ้ืนที่ชุมชนใด
และในห้วงเวลาใด เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดได้นำไปเป็นแนวทางการดำเนินการตามโครงการตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และที่สำคัญเพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนในเทศบาลตำบล 
ทุ่งข้าวพวง ได้นำไปเป็นแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ สนับสนุนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อไป  
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  ส่วนที่ 1  

บทนำ 
1.1 บทนำ 

  แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา และ
กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ซึ่งจะทำให้
แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก
ขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานต่างๆ มีการจำแนกรายละเอียดซึ่งจะทำให้การติดตามประเมินผล
เมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน โดยแผนการดำเนินงานมีลักษณะ ดังนี้  

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการที่ระบุการปฏิบัติ 
2. เป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและ
แสดงถึงการดำเนินงานจริงในปีงบประมาณนั้น 
3. เป็นแผนที่จัดทำหลังจากท่ีได้มีการจัดทำงบประมาณราจ่ายประจำปีแล้ว 
4. เป็นแผนที่รวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 
  แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน
และประเมินผลเมื่อสิ้นปี มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยสามารถแยกได้ดังนี้   
  1. เพ่ือให้ทราบโครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                           
ในปีงบประมาณนั้นๆ 
  2. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นๆ 
  3. เพ่ือส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
  4. เพื่อพัฒนายกระดับขีดความสามารถ เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานท้องถิ่นใน
การตอบสนองความต้องการของประชาชน 
   
1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 5 ข้อ 26 และ ข้อ 27  โดยมีขั้นตอนการ
ดำเนินการดังนี้ 

ขั้นตอนที่ ๑  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่

จะมีการดำเนินการจริงในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาดำเนินในพ้ืนที่โดยข้อมูลดังกล่าว  
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อาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพ้ืนที่  และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการการพัฒนาจังหวัด/อำเภอ                        
แบบบูรณาการ    

 

ขั้นตอนที่ ๒  การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน   
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดย

พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลแล้วเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพิจารณา โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 บทนำ 
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 

ขั้นตอนที่ ๓  การประกาศแผนการดำเนินงาน   
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการ
ดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  
 

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
  แผนการดำเนินงานแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการ พัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการ
จริงของปีงบประมาณ จึงเป็นประโยชน์และมีความสำคัญต่อองค์กรในภาพรวม เพราะแผนการดำเนินงานเกิด
จากการวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาที่มีอยู่จริง และแนวทางแก้ไขปัญหา ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าแผนการดำเนินงานมีประโยชน์ต่อองค์กร ดังนี้ 
  ๑. สามารถนำแผนงาน/โครงการไปปฏิบัติได้จริง เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ในระดับต่างๆ ของเทศบาล   
  ๒. การแบ่งงานความรับผิดชอบมีความชัดเจน เกิดความคล่องตัว ลดความซ้ำซ้อนในการ
ทำงาน 
  ๓. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับประชาชนในการร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
  4 .สามารถจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ในตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ตามความต้องการและครอบคลุมทุกพื้นที่ 
  5. เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยให้การบริหารจัดการพัฒนาเทศบาลได้บรรลุวัตถุประสงค์                   
และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
  6. เกิดการประสานบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน  
  7. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเม่ือสิ้นปี
มีความสะดวกยิ่งข้ึน 
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ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ 
 

 
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕65 
เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕65 

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จำนวนโครงการที่

ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วย 
ดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (สำนักปลัด) - - - - - 

1.2 แผนงานบริหารงานคลัง - - - - - 

1.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน - - - - - 

1.4 แผนงานการศึกษา - - - - - 

1.5 แผนงานสาธารณสุข - - - - - 

1.6 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ - - - - - 

1.7 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - 

1.8 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - - - - - 

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 15 17.647 7,051,000 11.103 กองช่าง 

1.10 แผนงานการเกษตร - - - - - 

11.แผนงานงบกลาง - - - - - 

รวม 15 17.647 7,051,000 11.103 กองช่าง 
 

 

ผด 01 
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕65 

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จำนวนโครงการที่

ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทัง้หมด 

หน่วย 
ดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว      

2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (สำนักปลัด) - - - - - 

2.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (กองคลัง) - - - - - 

2.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน - - - - - 

2.4 แผนงานการศึกษา - - - - - 

2.5 แผนงานสาธารณสุข - - - - - 

2.6 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ - - - - - 

2.7 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.176 10,000 0.015 สำนักปลดั 

2.8 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - - - - - 

2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - 

2.10 แผนงานการเกษตร - - - - - 

2.11 แผนงานงบกลาง - - - - - 

รวม 1 1.176 10,000 0.015 - 
 
 

ผด 01 
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕65 
เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จำนวนโครงการที่

ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทัง้หมด 

หน่วย 
ดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (สำนักปลัด) - - - - - 

3.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (กองคลัง) - - - - - 

3.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน - - - - - 

3.4 แผนงานการศึกษา - - - - - 

3.5 แผนงานสาธารณสุข - - - - - 

3.6 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ - - - - - 

3.7 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - 

3.8 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - - - - - 

3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - 

3.10 แผนงานการเกษตร 7 8.235 70,000 0.110 สำนักปลดั 

3.11 แผนงานงบกลาง - - - - - 

รวม 7 8.235 70,000 0.110 - 
 

ผด 01 
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕65 

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จำนวนโครงการที่

ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วย 
ดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี   
                    และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     

4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (สำนักปลัด) - - - - - 

4.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (กองคลัง) - - - - - 

4.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน - - - - - 

4.4 แผนงานการศึกษา - - - - - 

4.5 แผนงานสาธารณสุข - - - - - 

4.6 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ - - - - - 

4.7 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - 

4.8 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 11 12.941 186,000 0.292 กองการศกึษา 

4.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - 

4.10 แผนงานการเกษตร - - - - - 

4.11 แผนงานงบกลาง - - - - - 

รวม 11 12.941 186,000 0.292 - 
 

 

ผด 01 
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕65 

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จำนวนโครงการที่

ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วย 
ดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการพัฒนาศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชวีิต      

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (สำนักปลัด) - - - - - 

5.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป (กองคลัง) - - - - - 

5.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน - - - - - 

5.4 แผนงานการศึกษา 13 15.294 8,585,691 13.520 กองการศึกษา 

5.5 แผนงานสาธารณสุข 6 7.058 303,000 0.830 สำนักปลดั 

5.6 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 2 2.352 50,000 0.078 สำนักปลดั 

5.7 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 5 5.882 60,000 0.009 สำนักปลดั 

5.8 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 3.529 30,000 0.047 กองการศึกษา 

5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - 

5.10 แผนงานการเกษตร - - - - - 

5.11 แผนงานงบกลาง 3 3.529 10,154,400 15.991 สำนักปลดั 

รวม 32 37.647 19,183,091 30.209 - 
 

 

ผด 01 
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕65 

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จำนวนโครงการที่

ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วย 
ดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบ 
                     เรียบร้อยในชุมชน 

     

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (สำนักปลัด) - - - - - 

6.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (กองคลัง) - - - - - 

6.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 5 5.882 40,000 0.062 สำนักปลดั 

6.4 แผนงานการศึกษา - - - - - 

6.5 แผนงานสาธารณสุข - - - - - 

6.6 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ - - - - - 

6.7 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 2 2.325 20,000 0.031 สำนักปลดั 

6.8 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - - - - - 

6.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - 

6.10 แผนงานการเกษตร - - - - - 

6.11 แผนงานงบกลาง 1  1.176 281,150 0.442 สำนักปลดั 

รวม 8 9.302 341,150 0.537 - 
 

 

ผด 01 
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕65 

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จำนวนโครงการที่

ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วย 
ดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี      

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (สำนักปลัด) 6 7.058 81,000 0.127 สำนักปลดั 

7.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (กองคลัง) 3 3.529 184,000 0.289 กองคลัง 

7.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน - - - - - 

7.4 แผนงานการศึกษา - - - - - 

7.5 แผนงานสาธารณสุข - - - - - 

7.6 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ - - - - - 

7.7 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 3 3.529 25,000 0.039 สำนักปลดั 

7.8 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - - - - - 

7.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - 

7.10 แผนงานการเกษตร - - - - - 

7.11 แผนงานงบกลาง - - - - - 

รวม 12 14.117 290,000 0.456 - 

รวมท้ังหมด 86 100 27,131,241 42.726  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕65  

1.ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65 

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 โครงการปรับปรุง
ห้องครัว พร้อมปา้ย
โครงการ (หอประชุม
ประจำหมู่บา้นหว้ย
ตีนตั่ง) (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตำบล
ทุ่งข้าวพวง) 
 

พื้นที่ปรับปรุงอาคาร 79.00 ตารางเมตร 
-ติดต้ังประตูม้วนใหม่ 
-ก่อผนังห้องครัวและติดตั้งตะแกรงลวด 
-ปูกระเบื้องพื้นหอ้งครัว 
-ทำเคาน์เตอร์ครัวใหม่ 
-เดินท่อน้ำดี น้ำทิ้งสำหรับซิงค์ล้างจาน 
-เทพื้นทางเดินคอนกรีตรอบอาคาร 

186,000 
 

บ้านห้วยตีนตั่ง  
หมู่ที่ 7   

กองช่าง 
เทศบาลตำบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

2 โครงการปรับปรุง
ห้องน้ำชาย-หญิง 
พร้อมป้ายโครงการ 
(หอประชุมประจำ
หมู่บ้านหว้ยตีนตั่ง)
(ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลทุ่งข้าว
พวง) 

พื้นที่ปรับปรุงอาคาร 48.00 ตารางเมตร 
-งานรื้อโครงสร้างห้องน้ำชาย-หญิง เดิม 
-งานก่อสร้างโครงสร้าง คสล.ห้องน้ำชาย-
หญิง 
-งานติดต้ังโครงหลังคาเหล็กและมุงหลังคา 
-งานติดต้ังกระเบื้องพื้น-ผนัง ก่อกำแพง งาน
ฉาบติดตั้งประตู หน้าตา่ง ทาส ี
-ติดต้ังระบบสุขภัณฑ์ ใหม ่
-ติดต้ังระบบไฟฟ้า 

542,000 
 

บ้านห้วยตีนตั่ง 
หมู่ที่ 7 

กองช่าง
เทศบาลตำบล
ทุ่งข้าวพวง 

 

            

3 โครงการก่อสร้างไหล่
ทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมปา้ย
โครงการ (ถนนหลัก
เข้าบ้านแมก่อน) 
(ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลทุ่งข้าว
พวง) 

ขนาดกวา้ง 1.00 เมตร ยาว 291.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่ 
291.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดนิถม
ปรับเกลี่ย ตามระยะในแบบแปลน 

227,000 
 

บ้านแม่กอ๋น 
หมู่ที่2 

กองช่าง
เทศบาลตำบล
ทุ่งข้าวพวง 

 
 
 
 
 
 

            

ผด 02 
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ลำดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65 

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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมป้ายโครงการ
(ซอยหลัง รพ.สต.ทุง่
ข้าวพวง)(ตามแบบ
แปลนเทศบาลตำบล
ทุ่งข้าวพวง) 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
102.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 408.00 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางดินถมปรับเกลี่ยทั้งสองขา้ง 
ข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ 

329,000 
 

บ้านทุ่งข้าวพวง 
หมู่ที่ 3 

กองช่าง 
เทศบาลตำบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมป้ายโครงการ
(ซอยบ้านนายคำ ผัด
เสาร์)(ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลทุ่งข้าว
พวง) 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางดินถมปรับเกลี่ย ทั้งสองขา้ง 
ข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ 

538,000 
 

บ้านทุ่งข้าวพวง 
หมู่ที่ 3 

กองช่าง
เทศบาลตำบล
ทุ่งข้าวพวง 

 

            

6 โครงการก่อสร้างถนน
ตอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมป้ายโครงการ
(ซอยนายอินสม ไวย
เนตร)(ตามแบบ
แปลนเทศบาลตำบล
ทุ่งข้าวพวง) 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
71.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 213.00 ตารางเมตร 

159,000 
 

บ้านทุ่งข้าวพวง 
หมู่ที่ 3 

กองช่าง
เทศบาลตำบล
ทุ่งข้าวพวง 

 
 

 
 

            

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมป้ายโครงการ 
(ทางเข้าหย่อมบ้าน
ปางเบาะ)(ตามแบบ
แปลนเทศบาลตำบล
ทุ่งข้าวพวง) 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
800.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดนิถม
ปรับเกลี่ยทั้งสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร 
หรือตามสภาพพื้นที ่

633,000 
 

บ้านแม่จา 
หมู่ที่ 4 

(หย่อมบา้นปาง
เบาะ) 

กองช่าง 
เทศบาลตำบล
ทุ่งข้าวพวง 
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ลำดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65 

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 โครงการก่อสร้าง
ระบบกรองน้ำบาดาล
ขนาดใหญ่และถังน้ำ
ใสขนาดใหญ่ พร้อม
ป้ายโครงการ (ตาม
แบบสำนักบริหาร
จัดการน้ำ กรม
ทรัพยากรนำ้) 
 

ขนาดระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ระบบถังน้ำใส 
ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร 

1,258,000 
 

บ้านห้วยเป้า 
หมู่ที่ 1 

กองชา่ง
เทศบาลตำบล
ทุ่งข้าวพวง 

 

            

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ซอยนายเอกพจน ์
เลาล้อ)  

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวา้ง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 35.00 เมตร 
(ตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลตำบล
ทุ่งข้าวพวง) 

118,000 
(เงินเหลือจ่าย

ปี 64) 

บ้านขุนคอง 
หมู่ที่ 6 

กองช่าง
เทศบาลตำบล
ทุ่งข้าวพวง 

            
  

 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ซอยนายธนาดล ชยัธ
นากิจ) 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวา้ง 3.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 25.00 เมตร
(ตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลตำบล
ทุ่งข้าวพวง) 

60,000 
(เงินเหลือจ่าย

ปี 64) 

บ้านขุนคอง 
หมู่ที่ 6 

กองช่าง
เทศบาลตำบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

11 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ซอยนายวิจิตร แสง 
ธรรมสุริยะ) 
  

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวา้ง 3.00
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 30.00 เมตร 
(ตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลตำบล
ทุ่งข้าวพวง) 

79,000 
(เงินเหลือจ่าย

ปี 64) 

บ้านขุนคอง 
หมู่ที่ 6 

กองช่าง 
เทศบาลตำบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

12 โครางการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ซอยนายต้น 
เพชร ผดุงไพรพนา) 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวา้ง 3.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 52.00 เมตร 
(ตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลตำบล
ทุ่งข้าวพวง) 
 
 

128,000 
(เงินเหลือจ่าย

ปี 64) 

บ้านขุนคอง 
หมู่ที่ 6 

 
 

 

กองช่าง
เทศบาลตำบล
ทุ่งข้าวพวง 
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ลำดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65 

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

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ซอยนายอะฟูมะ  
แซ่หมี่) 
 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวา้ง 3.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 34.00 เมตร
(ตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลตำบล
ทุ่งข้าวพวง) 

87,000 
(เงินเหลือจ่าย

ปี 64) 

บ้านขุนคอง  
หมู่ที่ 6 

กองช่าง 
เทศบาลตำบล
ทุ่งข้าวพวง 

            
  

 

14 โครงการก่อสร้างราง
ระบายนำ้ คสล (ซอย
บ้านนางสาวอะหวู่มะ 
เลาหมี่) 
 

ก่อสร้างรางระบายนำ้ กว้าง 0.50 เมตร ลึก 
0.30 เมตร ยาว 123.00 เมตร (ตามแบบ
แปลนของกองช่างเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง) 

340,000 
(เงินเหลือจ่าย

ปี 64) 

บ้านขุนคอง 
หมู่ที่ 6 

กองช่าง
เทศบาลตำบล
ทุ่งข้าวพวง 

 

            

15 โครงการปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

เพื่อพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของ
เทศบาล 

2,367,000 พื้นที่รับผิดชอบ
ของเทศบาล 

กองช่าง
เทศบาลตำบล
ทุ่งข้าวพวง 
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2.ยุทธศาสตร์  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65 

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
ศักยภาพการดำเนินงานของ
กลุ่มอาชีพเสริมตำบลทุ่งข้าว
พวง ตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ฝึกอบรม ให้ความรู้ โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม
โครงการ  เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย ค่าวัสดุ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวขอ้ง  

10,000 เทศบาลตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

สำนักปลัด             

 
 
 
3.ยุทธศาสตร์  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.1 แผนงานการเกษตร 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65 

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 
 
 
 

โครงการฝึกอบรมการปลกู
หม่อน 

ฝึกอบรมการปลกูหม่อน จำนวน 20 
ราย 
  

 ภายในเขตพื้นที่
เทศบาลตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ 

เชียงใหม่ 

            

2 
 
 
 

โครงการฝึกอบรมการนำใบ
หม่อนไปใช้ประโยชน์เพือ่
อาหารสัตว ์

 โครงการฝึกอบรมการนำใบหมอ่น
ไปใช้ประโยชน์เพื่ออาหารสัตว ์
จำนวน 20 ราย 

 ภายในเขตพื้นที่
เทศบาลตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ 

เชียงใหม่ 
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ลำดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65 

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 โครงการจัดสร้างแหล่ง
เรียนรู้การปลูกหม่อน 

เพื่อจัดสร้างแหล่งเรียนรู้การปลกู
หม่อน จำนวน 2 กจิกรรม 
- กิจกรรมการปลกูหม่อนใบ 
- กิจกรรมการทำการตลาด

หม่อนไหม 
 

 ภายในเขตพื้นที่
เทศบาลตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ 

เชียงใหม่ 

            

4 
 
 
 

โครงการบูรณาการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมโดยชุมชน 
(Big Cleaning day) 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม
โครงการ เช่น ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกีย่วขอ้ง  
  

50,000 ภายในเขตพื้นที่
เทศบาลตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

สำนักปลัด             

5 
 
 
 

โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า 
รักษาแผ่นดินกจิกรรมการ
อนุรักษ์ป่าต้นนำ้ อนุรักษ์
ทรัพยากรปา่ไม้ 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม
โครงการอนุรักษ์ป่าต้นนำ้ อนุรักษ์
ทรัพยากรปา่ไม้ เช่น ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าใช้จา่ย
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 

5,000 ภายในเขตพื้นที่
เทศบาลตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

สำนักปลัด             

6 โครงการป้องกันปัญหาไฟป่า
และหมอกควันในเขตพื้นที่
ตำบลทุ่งข้าวพวง 

เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม 
เป็นค่าใช้สอย ค่าตอบแทนค่าวัสดุ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง ฯลฯ 
 

10,000 ภายในเขตพื้นที่
เทศบาลตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

สำนักปลัด             

7 โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเด็จพระเทพ 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
กิจกรรม เป็นค่าใช้สอย ค่าตอบแทน
ค่าวัสดุ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง ฯลฯ 
 

5,000 ภายในเขตพื้นที่
เทศบาลตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

สำนักปลัด             
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65 

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 โครงการอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ
ดำหัวผู้สูงอายุ ส่วนราชการตา่งๆ เพื่อ
อนุรักษ์และสืบสานประเพณี
สงกรานต์ โดยจา่ยเป็นค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ
ที่เกี่ยวขอ้ง  

10,000  เทศบาลตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลตำบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

2 โครงการอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีชนเผ่า 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมประเพณีชน
เผ่าต่างๆ เพื่ออนุรักษแ์ละสืบสาน
ประเพณีชนเผ่า โดยจา่ยเป็นค่า 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  

48,000 ภายในเขตพื้นที่
เทศบาลตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลตำบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

3 
 
 
 
 

โครงการประเพณีลอย
กระทง 

จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
กิจกรรม เช่น ค่าตอบแทน ค่าของ
รางวัล ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

10,000  เทศบาลตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลตำบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

4 
 
 
 

โครงการอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณียี่เป็งหมู่บ้าน  
ในเขตตำบลทุ่งข้าวพวง 

จัดกิจกรรมประเพณียี่เป็งหมุ่บา้นโดย
จ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนิน
กิจกรรมโครงการประเพณียี่เป็ง
หมู่บ้าน เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 
  

48,000 ภายในเขตพื้นที่
เทศบาลตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลตำบล
ทุ่งข้าวพวง 
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ลำดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65 

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 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในโครงการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม 
ท้องถิ่น โดยจา่ยเป็นค่าใช้สอย 
ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและค่าใช้จา่ย
อื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ 

10,000 ภายในเขตพื้นที่
เทศบาลตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลตำบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

6 โครงการอุดหนุนวัดพระธาตุ
ดอยมอญจิ่ง 

อุดหนุนวัดพระธาตุดอยมอญจิ่ง เพือ่
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี
สรงน้ำองค์พระธาตุ วัดพระธาตุดอย
มอญจิ่ง ประจำปี 2564  

10,000  วัดพระธาต ุ
ดอยมอญจิ่ง 

กองการศึกษา 
เทศบาลตำบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

7 โครงการอุดหนุนวัดพระธาตุ
ศรีสามรักษ์ 

อุดหนุนวัดพระธาตุศรีสามรักษ ์เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี
สรงน้ำองค์พระธาตุ วัดพระธาตุศรี
สามรกัษ์ ประจำป ี2564  

10,000 วัดพระธาต ุ
ศรีสามรักษ์ 

กองการศึกษา 
เทศบาลตำบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

8 
 
 
 
 

โครงการอุดหนุนวัดสวา่ง
มงคล 

อุดหนุนวัดสวา่งมงคล เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสรง
น้ำองค์พระธาต ุวัดสวา่งมงคล 
ประจำป ี2564  

10,000 วัดสว่างมงคล กองการศึกษา 
เทศบาลตำบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

9 
 
 
 

โครงการอุดหนุนวัดหว้ยเป้า อุดหนุนวัดหว้ยเป้า เพื่อเป็นค่าใช้จา่ย
ในการจัดงานประเพณีสรงน้ำองค์พระ
ธาตุดอยปานต่าง วัดหว้ยเป้า 
ประจำป ี2564  

10,000 องค์พระธาต ุ
ดอยปานตา่ง  
วัดห้วยเป้า 

กองการศึกษา 
เทศบาลตำบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

10 โครงการอุดหนุนวัดนันติยา
ราม 

อุดหนุนวัดนันติยารามเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสรง
น้ำองค์พระธาตวุัดนันติยาราม 
ประจำป ี2564  

10,000 วัดนันติยาราม กองการศึกษา 
เทศบาลตำบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

11 โครงการอุดหนุนวัดกอน
สุทธาวาส 

อุดหนุนวัดกอนสุทธาวาส เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสรง
น้ำองค์พระธาตุแสงกา๋ วัดกอน
สุทธาวาส ประจำป ี2564  

10,000 องค์พระธาตุแสงก๋า 
วัดกอนสุทธาวาส 

กองการศึกษา 
เทศบาลตำบล
ทุ่งข้าวพวง 
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5. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวติของประชาชน 
5.1 แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65 

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 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ ประจำปี  
พ.ศ.2565 

จัดกิจกรรมสำหรับเด็ก กจิกรรมทาง
วิชาการ กจิกรรมการแสดงบนเวที
ของเด็กนักเรียน กจิกรรมส่งเสริม
พัฒนาการทางด้านศิลปะ กจิกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านการแสดง
และการละเล่นต่างๆ กิจกรรม
ทางด้านดนตรี เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา   

20,000  เทศบาลตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลตำบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

2 โครงการประชุมสัมมนา
พัฒนาศักยภาพพนักงานครู
เทศบาลและบุคลากร
ทางการศึกษา ประจำปี 
2565 
 

เพื่อใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและ
สัมมนา ตามโครงการประชุมสัมมนา
พัฒนาศักยภาพพนักงานครูเทศบาล
และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 
2565 โดยจ่ายเป็นค่าใช้สอย  
ค่าตอบแทนค่าวัสด ุและค่าใช้จา่ย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนิน
โครงการ ฯลฯ 

50,000  เทศบาลตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลตำบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

3 โครงการแข่งขันทักษะและ
แสดงผลงานทางวิชาการ
ของนักเรียน ในสังกัด
เทศบาล 

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันทักษะและ
แสดงผลงานทางวิชาการโดยจ่ายเป็น
ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการ
ดำเนินโครงการ 

20,000    เทศบาลตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลตำบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

4 โครงการพัฒนาการ
ดำเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล 

เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาล 

30,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาล

ตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลตำบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

5 โครงการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาล 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล 

50,000  เทศบาลตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลตำบล
ทุ่งข้าวพวง 
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ลำดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65 

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 เงินอุดหนุนสำหรับอาหาร
กลางวัน 

ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด
เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล 
 

1,770,300 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลและศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ใน
สังกัดเทศบาล 

กองการศึกษา 
เทศบาลตำบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

7 อินเตอร์เน็ตโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล 
-ระบบ ADSL 
-ระบบ  WIFI 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล  
-เบิกหักผลกัส่งให้โรงเรียน 

33,600  โรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลตำบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

8 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริม
ศักยภาพจัดการศึกษา(ค่า
ปัจจัยพื้นฐานเด็กยากจน) 

ค่าปัจจัยพื้นฐานเด็กยากจน โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล 
-เบิกหักผลกัส่งให้โรงเรียน 

25,000  โรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลตำบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

9 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

849,047  โรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลตำบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

10 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ ค่า
หนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่า
เครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
-เบิกหักผลกัส่งให้โรงเรียน 

452,800  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด 

เทศบาลตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลตำบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

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

2,306,944  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก โรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลและ
โรงเรียนสังกัด 

สพฐ. 

กองการศึกษา 
เทศบาลตำบล
ทุ่งข้าวพวง 
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ลำดับที ่ โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65 

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 อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียน
สังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านแม่กอนใน , 
โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง,โรงเรียนบ้าน
ห้วยทรายขาว,โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำ 
ขุนคอง 

2,928,000  โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. 

กองการศึกษา 
เทศบาลตำบล
ทุ่งข้าวพวง 

 
 

            

13 อุดหนุนศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

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

50,000    โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. 

กองการศึกษา 
เทศบาลตำบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

 
5.2 แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65 

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 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมทาง
การแพทย์ฉุกเฉิน เช่น ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ 

50,000  เทศบาลตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

สำนักปลัด             

2 
 

 
 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา้                                                 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้สอย   ค่าตอบแทน 
ค่าวัสดุ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ 

65,000  เทศบาลตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

สำนักปลัด             

3 โครงการตามพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนให้แกห่มู่บ้าน จำนวน 7 
หมู่บ้านๆ ละ 20,000 บาท ตาม
โครงการตามพระราชดำริด้าน
สาธารณสุขชุมชนตำบลทุ่งข้าวพวง 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้สอย ค่าตอบแทน 
ค่าวัสดุ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ 
 

140,000  เทศบาลตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

สำนักปลัด             
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ลำดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65 

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 โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ควบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อและไม่
ติดต่อ  

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม
โครงการ เช่น ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
 

10,000  ภายในเขตพื้นที่
เทศบาลตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

สำนักปลัด             

5 โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกและกำจัดลูกนำ้
ยุงลาย  

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม
โครงการ เช่น ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  

8,000  ภายในเขตพื้นที่
เทศบาลตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

สำนักปลัด             

6 โครงการหมู่บ้านนำร่อง
บริหารจัดการขยะ 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม
โครงการ เช่น ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  

30,000  ภายในเขตพื้นที่
เทศบาลตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

สำนักปลัด             

 
 
 
5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65 

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 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลอืประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอำเภอเชียงดาว
(สถานที่กลาง) 

อุดหนุน ทต.แม่นะ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเชียงดาว
(สถานที่กลาง) ประจำป ี2565 
 

40,000  ที่ว่าการอำเภอ
เชียงดาว 

สำนักปลัด             

2 โครงการส่งเสริมช่วยเหลือ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม
โครงการ เช่น ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
 

10,000  เทศบาลตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

สำนักปลัด             
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5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65 

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  

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัด
กิจกรรมวันสตรีสากล  เช่น 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
 

20,000  เทศบาลตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

สำนักปลัด             

2 โครงการจ้างนักเรียน/
นักศึกษา ทำงานช่วงปิด  
ภาคเรียน 

จ้างนักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงปิด
ภาคเรียน 
 

10,000  เทศบาลตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

สำนักปลัด             

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
สถาบันครอบครัวตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนา
สถาบันครอบครัวตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 

10,000 ภายในจังหวัด
เชียงใหม่ 

สำนักปลัด 
 
 
 
 

            

4 ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
กิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุตำบล
ทุ่งข้าวพวง 

ค่าใช้จ่ายในในดำเนินกิจกรรมของ
ผู้สูงอายุตำบลทุ่งข้าวพวง เช่น 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
 

10,000 เทศบาลตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

สำนักปลัด             

5 โครงการดำเนินกิจกรรม
กลุ่มเยาวชนตำบลทุ่งข้าว
พวง 

ค่าใช้จ่ายในในดำเนินกิจกรรมของ
กลุ่มเยาวชนตำบลทุ่งข้าวพวง เช่น 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
 

10,000 เทศบาลตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

สำนักปลัด             
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5.5 แผนงานงบกลาง 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65 

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 
 

7,958,400 ผู้สูงอาย ุ
ภายในพื้นที่เขต
เทศบาลตำบล  
ทุ่งข้าวพวง 

สำนักปลัด             

2 จ่ายเบีย้ยังชีพคนพิการ 
 
 
 

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

2,088,000 คนพิการ 
ภายในพื้นที่เขต
เทศบาลตำบล  
ทุ่งข้าวพวง 

สำนักปลัด             

3 จ่ายเบีย้ยังชีพผู้ปว่ยโรค
เอดส ์
 
 
 

1.ออกหนว่ยบรกิารจ่ายเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 
เดือนละ 1 ครั้ง ไม่เกินวันที่ 10 ของ
เดือน 
2.โอนเงินสงเคราะห์เข้าบัญชีกรณีที่
ผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์มีความประสงค์ให้
โอนเงินเข้าบัญชี 
 

108,000 ผู้ป่วยติดเชื้อเอดส ์
ภายในพื้นที่เขต
เทศบาลตำบล  
ทุ่งข้าวพวง 

สำนักปลัด             
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5.6 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65 

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  
 

10,000  เทศบาลตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลตำบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา/
กรีฑา นักเรียนในสังกัด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการแข่งขัน
กีฬา/กรีฑา นกัเรียนในสังกัด 
เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ตาม
โครงการกีฬาสานสัมพันธโ์รงเรียน 
ในสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงเพื่อ
เพิ่มทักษะและเช่ือมความ 
สามัคคีโดยจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์กีฬา
หรือกรีฑา ค่าชุดนกักีฬา 
ค่าใช้สอย ค่าตอบแทนค่าวัสด ุและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
 

10,000  เทศบาลตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลตำบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านกีฬาชุมชนตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพดา้น
กีฬาชุมชนตำบลทุ่งข้าวพวง โดยจ่าย
เป็นค่าอุปกรณ์กีฬา/กรีฑา 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

10,000  เทศบาลตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลตำบล
ทุ่งข้าวพวง 
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6. ยุทธศาสตร์  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65 

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 
 
 
 

โครงการดำเนินกิจกรรมของ
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบล
ทุ่งข้าวพวง 
 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของ
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เช่น 
ค่าฝึกอบรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  

10,000  เทศบาลตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

สำนักปลัด             

2 โครงการซักซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
ด้านอัคคีภัย 
 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
ซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ด้านอัคคีภยั เช่น 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  

10,000  เทศบาลตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

สำนักปลัด             

3 โครงการลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม ่

ค่าใช้จ่ายในโครงการลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และตั้งจุด
บริการประชาชนชว่งเทศกาลปีใหม่  

5,000  เทศบาลตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

สำนักปลัด             

4 โครงการลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

ค่าใช้จ่ายในโครงการลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและตั้งจุด
บริการประชาชนชว่งเทศกาล
สงกรานต์  

5,000  เทศบาลตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

สำนักปลัด             

5 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภยัพิบัติ
เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
ฝึกอบรมชุดปฏิบัตกิารจิตอาสาภัย
พิบัติเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เช่น 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
 

10,000  เทศบาลตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

สำนักปลัด             
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6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65 

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/
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา 

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

20,000  ภายในเขตพื้นที่
เทศบาลตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

สำนักปลัด             

2 โครงการศึกษาเพื่อต่อต้าน
การใช้ยาเสพติดในเด็ก
นักเรียน D.A.R.E. 

ทำการสอนการป้องกันยาเสพติด
ให้กับนักเรียนโดยใช้ซ่ือการสอนตา่งๆ 

- โรงเรียนบ้านทุ่ง
ข้าวพวง 

ร้อย ตชด.
335 

            
 
 
 
 

 
 
6.3 แผนงานกลาง 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65 

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 
 
 
 

เงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉิน 
ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้
ล่วงหน้าและสำหรับ
ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับ
ความเดือดร้อนและประสบ
ภัยธรรมชาต ิ
 

1.สำรวจภยั 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา 
3.ช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์   
 

281,150  เทศบาลตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

สำนักปลัด             
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7 ยุทธศาสตร์  ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป) 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65 

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 
 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐ
พิธี/ราชพธิีเพื่อถวายความ
จงรักภักดีต่อชาต ิศาสนา 
พระมหากษัตริย ์

จัดกิจกรรมงานรัฐพิธี/ราชพิธีและ
โครงการเฉลิมพระเกียรติต่างๆ  
โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
 

5,000 เทศบาลตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

สำนักปลัด             

2 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น  
ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าพาหนะ และ
ค่าใช้จ่ายๆอื่นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด 
 

50,000 เทศบาลตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

สำนักปลัด             

3 โครงการต่างๆตามนโยบาย
รัฐบาล คณะรัฐมนตรี 
นโยบายจังหวัด และ
นโยบายอำเภอ 
 
 

ค่าใช้จ่ายในโครงการต่างๆตาม
นโยบายรัฐบาล คณะรัฐมนตรี 
นโยบายจังหวัด และนโยบายอำเภอ
เช่น ค่าจ้างสำรวจ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย ค่าวัสดุ และค่าใชจ้่ายอื่นๆที่
เกี่ยวขอ้ง  
 

10,000  เทศบาลตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

สำนักปลัด             

4 โครงการกิจกรรมวันท้องถิ่น
ไทย 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม
โครงการ เช่น ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
 

4,000 เทศบาลตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

สำนักปลัด             

5 โครงการกิจกรรมวันเทศบาล ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม
โครงการ เช่น ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
 

4,000 เทศบาลตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

สำนักปลัด             

6 โครงการการใช้งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม
โครงการ เช่น ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  

8,000 เทศบาลตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

สำนักปลัด             
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7.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65 

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 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน  

โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจ 
และจัดเก็บข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน โดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุที่
เกี่ยวขอ้ง   
 

30,000 พื้นที่ในเขต
เทศบาล 

ตำบลทุ่งข้าวพวง 

กองคลัง 
เทศบาลตำบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

2 โครงการสนับสนุนการ
ดำเนินการจัดทำระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ของ อปท.            
(E-laas) 

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการ
ดำเนินการจัดทำระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ของ อปท.  (E-laas) เช่น 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
 

24,000  เทศบาลตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองคลัง 
เทศบาลตำบล
ทุ่งข้าวพวง 

             

3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ และ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุด
เสียหาย 
 

โดยจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ

130,000  เทศบาลตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองคลัง 
เทศบาลตำบล
ทุ่งข้าวพวง 
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7.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65 

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 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
โครงการประชุมสัมมนารับฟังความ
คิดเห็นผู้แทนชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง ในการแก้ไข เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนฯ แผนการ
ดำเนินงาน การติดตามประเมินแผน 
การสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้สอย ค่าตอบแทน 
ค่าวัสด ุและค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง 
 

5,000  เทศบาลตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

สำนักปลัด             

2 โครงการอบรมกฎหมาย
เบื้องต้นสำหรับประชาชน 
คณะผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและ
พนักงานเทศบาล 

ฝึกอบรมกฎหมายเบื้องต้นสำหรับ
ประชาชน คณะผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและพนกังาน
เทศบาล โดยจา่ยเป็นค่าตอบแทน  
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ
ที่เกี่ยวขอ้ง  
 

10,000  เทศบาลตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

สำนักปลัด             

3 โครงการให้ความรู้ปลูก
จิตสำนึกในการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริต  

ฝึกอบรมให้ความรู้ปลกูจิตสำนึกใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
ติดตาม-ประเมินผล 
 

10,000  เทศบาลตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

สำนักปลัด             
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
1. ครุภัณฑ์การเกษตร 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ  รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65 

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 
 
 
 

รถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อม
อุปกรณ์พ่วง ขนาดไม่น้อย
กว่า 65 แรงม้า 

รถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมอปุกรณ์พ่วง 
(ใบมีดดันดินและผานพรวน  6 จาน) 
ขนาดไม่น้อยกว่า 65 แรงม้า จำนวน  
1  คัน 
 

922,910  เทศบาลตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองช่าง             
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