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ค ำน ำ  

  
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 5 ว่าด้วยการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26  
การจัดท าแผนด าเนินงานให้ด าเนินการโดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท า
ร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศไว้อย่างน้อย 
สามสิบวัน และข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ 
จากหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องการด าเนินการในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น  

  ซึ่งจะเห็นได้ว่าเจตนารมณ์ของระเบียบข้อดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จัดท ารายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนา ที่จะด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนี้ ประจ าปีงบประมาณนั้นให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและติดตามการด าเนินงาน
อีกทั้งยังจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการด าเนินงานขององค์กร 
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้ด าเนินการจัดท าให้แล้วเสร็จภายในต้นปีงบประมาณนั้นๆ 

  เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 เพ่ือแจ้งให้ทราบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงจะด าเนินโครงการ
อะไรบ้าง จ านวนกี่โครงการเป็นไปตามยุทธศาสตร์ใดบ้าง ใช้งบประมาณเท่าไร จะด าเนินการในพ้ืนที่ชุมชนใด
และในห้วงเวลาใด เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดได้น าไปเป็นแนวทางการด าเนินการตามโครงการตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และที่ส าคัญเพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนในเทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง ได้น าไปเป็นแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ สนับสนุนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อไป  
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ส านักปลัดเทศบาล 
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  ส่วนที่ 1  

บทน ำ 
1.1 บทน ำ 

  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. เป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและ
แสดงถึงการด าเนินงานจริงในปีงบประมาณนั้น 
3. เป็นแผนที่จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณราจ่ายประจ าปีแล้ว 
4. เป็นแผนที่รวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕66 
  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 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 5 ข้อ 26 และ ข้อ 27  โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินการดังนี้ 

ขั้นตอนที่ ๑  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่

จะมีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาด าเนินในพ้ืนที่โดยข้อมูลดังกล่าว  
อาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพ้ืนที่  และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ                        
แบบบูรณาการ    

 



 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566                                                                      หน้า 2                                                                                                                                                                                
 

ขั้นตอนที่ ๒  กำรจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน   
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดย

พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลแล้วเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพิจารณา โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 บทน า 
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 

ขั้นตอนที่ ๓  กำรประกำศแผนกำรด ำเนินงำน   
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการ
ด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  
 

1.4 ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
  แผนการด าเนินงานแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการ พัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการ
จริงของปีงบประมาณ จึงเป็นประโยชน์และมีความส าคัญต่อองค์กรในภาพรวม เพราะแผนการด าเนินงานเกิด
จากการวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาที่มีอยู่จริง และแนวทางแก้ไขปัญหา ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าแผนการด าเนินงานมีประโยชน์ต่อองค์กร ดังนี้ 
  ๑. สามารถน าแผนงาน/โครงการไปปฏิบัติได้จริง เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ในระดับต่างๆ ของเทศบาล   
  ๒. การแบ่งงานความรับผิดชอบมีความชัดเจน เกิดความคล่องตัว ลดความซ้ าซ้อนในการ
ท างาน 
  ๓. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับประชาชนในการร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ ในตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ตามความต้องการและครอบคลุมทุกพื้นที่ 
  5. เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยให้การบริหารจัดการพัฒนาเทศบาลได้บรรลุวัตถุประสงค์                   
และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
  6. เกิดการประสานบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน  
  7. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเมื่อสิ้นปี
มีความสะดวกยิ่งข้ึน 
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ส่วนที่ 2 บญัชีโครงกำร 
 

 
บัญชีสรุปโครงกำร/กิจกรรม  

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.๒๕66 
เทศบำลต ำบลทุ่งข้ำวพวง
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บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.๒๕66 

เทศบำลต ำบลทุ่งข้ำวพวง 

ยุทธศำสตร/์แนวทำง 
จ ำนวนโครงกำรที่

ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑  ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสขุและส่งเสริมคุณภำพชีวิต      

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (ส านักปลัด) - - - - - 

1.2 แผนงานบริหารงานคลัง - - - - - 

1.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน - - - - - 

1.4 แผนงานการศึกษา - - - - - 

1.5 แผนงานสาธารณสุข 5 5.26 278,000 0.41 ส านักปลดั 

1.6 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 2 2.10 65,000 0.09 ส านักปลดั 

1.7 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 8 8.42 145,000 0.21 ส านักปลดั 

1.8 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - - - - - 

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - 

1.10 แผนงานการเกษตร - - - - - 

1.11.แผนงานงบกลาง 3 3.15 9,736,800 14.36 
ภายในพื้นที่เขต
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

รวม 18 18.94 10,224,800 15.08 - 
 

ผด 01 
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บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.๒๕66 
เทศบำลต ำบลทุ่งข้ำวพวง 

ยุทธศำสตร/์แนวทำง 
จ ำนวนโครงกำรที่

ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  ด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชำชน 

     

2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (ส านักปลัด) - - - - - 

2.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (กองคลัง) - - - - - 

2.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 6 6.31 135,000 0.19 ส านักปลดั 

2.4 แผนงานการศึกษา - - - - - 

2.5 แผนงานสาธารณสุข - - - - - 

2.6 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ - - - - - 

2.7 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - 

2.8 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - - - - - 

2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - 

2.10 แผนงานการเกษตร - - - - - 

2.11 แผนงานงบกลาง 1 1.05 150,000 0.22 ส านักปลดั 

รวม 7 7.36 285,000 0.42 - 

ผด 01 
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บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.๒๕66 

เทศบำลต ำบลทุ่งข้ำวพวง 

ยุทธศำสตร/์แนวทำง 
จ ำนวนโครงกำรที่

ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม      

3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (ส านักปลัด) - - - - - 

3.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (กองคลัง) - - - - - 

3.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 1.05 30,000 0.04 ส านักปลดั 

3.4 แผนงานการศึกษา - - - - - 

3.5 แผนงานสาธารณสุข 1 1.05 30,000 0.04 ส านักปลดั 

3.6 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ - - - - - 

3.7 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - 

3.8 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - - - - - 

3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - 

3.10 แผนงานการเกษตร 3 3.15 30,000 0.04 ส านักปลดั 

3.11 แผนงานงบกลาง - - - - - 

รวม 5 5.26 90,000 0.13 - 

 

ผด 01 
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บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.๒๕66 
เทศบำลต ำบลทุ่งข้ำวพวง 

ยุทธศำสตร/์แนวทำง 
จ ำนวนโครงกำรที่

ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  ด้ำนกำรพัฒนำชุมชน      

4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (ส านักปลัด) - - - - - 

4.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (กองคลัง) - - - - - 

4.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 1.05 30,000 0.04 ส านักปลดั 

4.4 แผนงานการศึกษา - - - - - 

4.5 แผนงานสาธารณสุข - - - - - 

4.6 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ - - - - - 

4.7 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 2 2.10 112,000 0.16 ส านักปลดั 

4.8 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - - - - - 

4.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - 

4.10 แผนงานการเกษตร - - - - - 

4.11 แผนงานงบกลาง - - - - - 

รวม 3 3.15 142,000 0.20 - 

ผด 01 
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บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.๒๕66 
เทศบำลต ำบลทุ่งข้ำวพวง 

ยุทธศำสตร/์แนวทำง 
จ ำนวนโครงกำรที่

ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

ยุทธศำสตร์ที่ 5  ด้ำนกำรส่งเสรมิกำรศกึษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญำ
ท้องถิ่น 

     

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (ส านักปลัด) - - - - - 

5.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (กองคลัง) - - - - - 

5.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน - - - - - 

5.4 แผนงานการศึกษา 16 16.84 10,783,000 15.90 กองการศึกษา 

5.5 แผนงานสาธารณสุข - - - - - 

5.6 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ - - - - - 

5.7 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - 

5.8 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 17 17.89 675,000 0.99 กองการศึกษา 

5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - 

5.10 แผนงานการเกษตร - - - - - 

5.11 แผนงานงบกลาง - - - - - 

รวม 33 34.73 11,458,000 16.89 - 

ผด 01 



 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566                                                                      หน้า 9                                                                                                                                                                      

          
 

 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.๒๕66 
เทศบำลต ำบลทุ่งข้ำวพวง 

ยุทธศำสตร/์แนวทำง 
จ ำนวนโครงกำรที่

ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

ยุทธศำสตร์ที่ 6  ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน      

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (ส านักปลัด) - - - - - 

6.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (กองคลัง) - - - - - 

6.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน - - - - - 

6.4 แผนงานการศึกษา - - - - - 

6.5 แผนงานสาธารณสุข - - - - - 

6.6 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ - - - - - 

6.7 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - 

6.8 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - - - - - 

6.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 17 17.89 8,059,800 11.88 กองช่าง 

6.10 แผนงานการเกษตร - - - - - 

6.11 แผนงานงบกลาง - - - - - 

รวม 17 17.89 8,059,800 11.88 - 
 

ผด 01 
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บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.๒๕66 

เทศบำลต ำบลทุ่งข้ำวพวง 

ยุทธศำสตร/์แนวทำง 
จ ำนวนโครงกำรที่

ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

ยุทธศำสตร์ที่ 7  ด้ำนกำรพัฒนำทำงเศรษฐกจิ      

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (ส านักปลัด) - - - - - 

7.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (กองคลัง) 1 1.05 100,000 0.14 กองคลัง 

7.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน - - - - - 

7.4 แผนงานการศึกษา - - - - - 

7.5 แผนงานสาธารณสุข - - - - - 

7.6 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ - - - - - 
7.7 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.05 20,000 0.02 ส านักปลดั 

7.8 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - - - - - 

7.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - 

7.10 แผนงานการเกษตร - - - - - 

7.11 แผนงานงบกลาง - - - - - 
รวม 2 2.10 120,000 0.17 - 

 
 
 
 
 

 

ผด 01 
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บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.๒๕66 

เทศบำลต ำบลทุ่งข้ำวพวง 

ยุทธศำสตร/์แนวทำง 
จ ำนวนโครงกำรที่

ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

ยุทธศำสตร์ที่ 8  ด้ำนกำรพัฒนำกำรเมืองกำรบริหำร      

8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (ส านักปลัด) 6 6.31 98,000 0.14 ส านักปลดั 

8.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (กองคลัง) 2 2.10 530,000 0.78 กองคลัง 

8.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน - - - - - 

8.4 แผนงานการศึกษา - - - - - 

8.5 แผนงานสาธารณสุข - - - - - 

8.6 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ - - - - - 
8.7 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - 

8.8 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - - - - - 

8.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - 

8.10 แผนงานการเกษตร - - - - - 

8.11 แผนงานงบกลาง - - - - - 
รวม 8 8.42 628,000 0.92 - 
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บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.๒๕66 

เทศบำลต ำบลทุ่งข้ำวพวง 

ยุทธศำสตร/์แนวทำง 
จ ำนวนโครงกำรที่

ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

ยุทธศำสตร์ที่ 9  ด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสปรำศจำกทุจริต      

9.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (ส านักปลัด) - - - - - 

9.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (กองคลัง) - - - - - 

9.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน - - - - - 

9.4 แผนงานการศึกษา - - - - - 

9.5 แผนงานสาธารณสุข - - - - - 

9.6 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ - - - - - 
9.7 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 2 2.10 40,000 0.05 ส านักปลดั 

9.8 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - - - - - 

9.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - 

9.10 แผนงานการเกษตร - - - - - 

9.11 แผนงานงบกลาง - - - - - 
รวม 2 2.10 40,000 0.05 - 

 
 
 
 
 
 

ผด 01 
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.๒๕66  

1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุขและส่งเสริมคุณภำพชีวิต  
1.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร  
รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำก

โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕65 พ.ศ.๒๕66 

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 โครงการจัดกิจกรรม
วันสตรีสากล 
 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดกิจกรรม
วันสตรีสากล เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่า
วัสดุ และค่าใช้จา่ยอื่น ๆที่เกีย่วขอ้ง 
 

20,000 
 

เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด             

2 โครงการจ้างนักเรียน/
นักศึกษา ท างานช่วง
ปิดภาคเรียน 

จ้างนักเรียน/นักศึกษา ท างานช่วงปิดภาค
เรียน 

20,000 
 

เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด             

3 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสถาบัน
ครอบครัวตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบัน
ครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกีย่วขอ้ง 

10,000 ภายในจังหวัด
เชียงใหม่ 

ส านักปลัด             

4 ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินกิจกรรมกลุ่ม
ผู้สูงอายุต าบลทุ่งข้าว
พวง 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมของผู้สูงอายุ
ต าบลทุ่งข้าวพวง เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้ง 

40,000 เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง   

ส านักปลัด             

5 โครงการด าเนิน
กิจกรรมกลุ่มเยาวชน
ต าบลทุ่งข้าวพวง 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม
เยาวชนต าบลทุ่งข้าวพวง เช่น ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่
เกี่ยวขอ้ง 

10,000 เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง   

ส านักปลัด             

ผด 02 
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ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร  
รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำก

โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕65 พ.ศ.๒๕66 

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 โครงการสร้างชุมชน
เข้มแข็งเพื่อเอาชนะยา
เสพติด/ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างชุมชนเข้มแขง็เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด/ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา เช่น ค่าตอบแทน 
ค่าฝึกอบรม ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

20,000 ภายในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด             

7 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของกลุ่ม
ผู้สูงอายุต าบลทุ่งข้าว
พวง 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม เช่น 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

10,000 เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด             

8 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกบัยาเสพติด 

บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 15,000 หอประชุม 
เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

สภ.นาหวาย             
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1.2 แผนงำนสำธำรณสุข 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร  
รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำก

โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕65 พ.ศ.๒๕66 

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 โครงการการแพทย์
ฉุกเฉิน 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมทาง
การแพทย์ฉุกเฉิน เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย ค่าวัสดุ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ 

50,000 เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด             

2 โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าโดยจา่ยเปน็ค่า
ใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใชจ้า่ย
อื่นๆ 

60,000 เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด             

3 โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนให้แกห่มู่บ้าน จ านวน 7 หมู่บา้นๆ 
ละ 20,000บาท ตามโครงการตาม
พระราชด าริด้าน สาธารณสุขชุมชนต าบลทุ่ง
ข้าวพวงโดยจา่ยเป็นค่าใช้สอย ค่าตอบแทน 
ค่าวัสดุ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ 

140,000 เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด             

4 โครงการรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์
ควบคุมและป้องกัน
โรคติดต่อและไม่
ติดต่อ 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม โครงการ 
เช่น ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ  
ที่เกี่ยวขอ้ง 

10,000 ภายในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด             
 
 
 

 
5 โครงการป้องกันโรค

ไข้เลือดออกและ
ก าจัดลูกน้ ายุงลาย 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม โครงการ 
เช่น ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ  
ที่เกี่ยวขอ้ง 

18,000 เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด             
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1.3 แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร  
รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จำกโครงกำร 
งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕65 พ.ศ.๒๕66 

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
ท้องถิ่นอ าเภอเชียงดาว 
(สถานที่กลาง) 

อุดหนุน ทต.ปิงโค้ง เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอ
เชียงดาว (สถานทีก่ลาง) ประจ าป ี
2566 

35,000 ที่ว่าการอ าเภอ 
เชียงดาว 

ส านักปลัด             

2 
 
 
 

โครงการส่งเสริมช่วยเหลือ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม
โครงการ เช่น ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  
และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

30,000 เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด             

 
1.4  แผนงำนงบกลำง 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร  
รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จำกโครงกำร 
งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕65 พ.ศ.๒๕66 

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 
 
 
 

จ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอาย ุ 1.ออกหนว่ยบรกิารจ่ายเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือน
ละ 1 ครั้งไม่เกินวันที่ 30 ของเดือน 
2.โอนเงินสงเคราะห์เข้าบัญชีกรณีที่
ผู้สูงอายุมีความประสงค์ให้โอนเงิน
เข้าบัญช ี

7,669,200 ผู้สูงอาย ุ
ภายในพื้นที่เขต
เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด             

2 
 
 
 

จ่ายเบีย้ยังชีพคนพิการ 
 
 

1.ออกหนว่ยบรกิารจ่ายเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ เดือน
ละ 1 ครั้งไม่เกินวันที่ 30 ของเดือน 
2.โอนเงินสงเคราะห์เข้าบัญชีกรณีที่
ผู้พิการมีความประสงค์ให้โอนเงินเข้า
บัญชี 

1,953,600 คนพิการ 
ภายในพื้นที่เขต
เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด             
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ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร  
รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จำกโครงกำร 
งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕65 พ.ศ.๒๕66 

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 จ่ายเบีย้ยังชีพผู้ปว่ยโรค
เอดส ์

1.ออกหนว่ยบรกิารจ่ายเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
เดือนละ 1 ครั้งไม่เกินวันที่ 30 ของ
เดือน 
2.โอนเงินสงเคราะห์เข้าบัญชีกรณีที่
ผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์มีความประสงค์ให้
โอนเงินเข้าบัญชี 

114,000 ผู้ป่วยติดเชื้อเอดส ์
ภายในพื้นที่เขต
เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด             
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2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน 
2.1  แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร  
รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จำกโครงกำร 
งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕65 พ.ศ.๒๕66 

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
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนเทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 
 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมของ
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง เช่น 
ค่าฝึกอบรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่
เกี่ยวขอ้ง 

80,000 เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด             

2 โครงการซักซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยด้าน
อัคคีภัย 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ด้านอัคคีภยั เช่น 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

20,000 เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด             

3 โครงการลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม ่

ค่าใช้จ่ายในโครงการลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และตั้งจุด
บริการประชาชนชว่งเทศกาลปีใหม่ 

5,000 เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด             

4 โครงการลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

ค่าใช้จ่ายในโครงการลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและตั้งจุด
บริการประชาชนชว่งเทศกาล
สงกรานต์ 

5,000 เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด             

5 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภยัพิบัติ
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมชุดปฏิบัตกิารจิตอาสาภัย
พิบัติเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง เช่น 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

10,000 เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด             
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2.2 แผนงำนงบกลำง 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร  
รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำก

โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕65 พ.ศ.๒๕66 

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 ารองจ่ายในกรณี
ฉุกเฉินที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้า
และส าหรับชว่ยเหลือ
ประชาชนผู้ได้รับ
ความเดือดร้อนและ
ประสบภัยธรรมชาต ิ

1.ส ารวจภยั 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา 
3.ช่วยเหลือตามหลักเกณฑ ์

150,000 เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร  
รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำก

โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕65 พ.ศ.๒๕66 

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 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การอ านวย
ความสะดวกด้านการ 
จราจร แก่ อปพร. 

บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับงานจราจร ฝกึการ
ตั้งด่าน ฝึกการอ านวยความสะดวกดา้น
การจราจร 

15,000 หอประชุม 
เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

สภ.นาหวาย             
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3.ยุทธศำสตร์  ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
3.1 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร  
รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จำกโครงกำร 
งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕65 พ.ศ.๒๕66 

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 
 
 
 

โครงการบูรณาการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมโดยชุมชม (Big 
Cleaning day) 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 
โครงการ เช่น ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกีย่วขอ้ง 

30,000 ภายในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด             

 
 
3.2 แผนงำนสำธำรณสุข 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร  
รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จำกโครงกำร 
งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕65 พ.ศ.๒๕66 

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 ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกีย่วขอ้ง 

30,000 ภายในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด             
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3.3 แผนงำนกำรเกษตร 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร  
รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จำกโครงกำร 
งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕65 พ.ศ.๒๕66 

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 รักษ์ป่า 
รักษาแผ่นดินกจิกรรมการ
อนุรักษ์ป่าต้นน้ า อนุรักษ์
ทรัพยากรปา่ไม้ 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม
โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ า อนุรักษ์
ทรัพยากรปา่ไม้ เช่น ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าใช้จา่ย
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

10,000 ภายในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด             

2 โครงการป้องกันปัญหาไฟป่า
และหมอกควันในเขตพื้นที่
ต าบลทุ่งข้าวพวง 

เพื่อใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมเป็น
ค่าใช้สอย ค่าตอบแทนค่าวัสดุและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ 

10,000 ภายในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด             

3 โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
กิจกรรม เป็นค่าใช้สอย ค่าตอบแทน
ค่าวัสดุ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง ฯลฯ 

10,000 ภายในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด             

 
 
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำชุมชน 
4.1 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร  
รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จำกโครงกำร 
งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕65 พ.ศ.๒๕66 

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
ของอาสาสมัครป้องกันภยั
ฝ่ายพลเรือนเทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 
โครงการ เช่น ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกีย่วขอ้ง 

30,000 เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด             
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4.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร  
รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จำกโครงกำร 
งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕65 พ.ศ.๒๕66 

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
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การแก้ไข เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนฯ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
โครงการประชุมสัมมนารับฟังความ
คิดเห็นผู้แทนชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งในการแก้ไข เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนฯ แผนการ
ด าเนินงาน การติดตามประเมิน
แผนการสนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชนโดยจ่ายเป็นค่าใช้สอย 
ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และคา่ใช้จ่าย 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

12,000 เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด             

2 โครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานของกลุ่มผู้น าชุมชน
สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร
บุคลากร ฯลฯ 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม เช่น 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

100,000 เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด             
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5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
5.1 แผนงำนกำรศึกษำ 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร  
รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จำกโครงกำร 
งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕65 พ.ศ.๒๕66 

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 ประจ าปี  
พ.ศ.2566 

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

60,000  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

2 โครงการประชุมสัมมนา
พัฒนาศักยภาพพนักงานครู
เทศบาลและบุคลากร
ทางการศึกษา ประจ าปี 
2566 
 

เพื่อใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและ
สัมมนา ตามโครงการประชุมสัมมนา
พัฒนาศักยภาพพนักงานครูเทศบาล
และบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 
2565 โดยจ่ายเป็นค่าใช้สอย  
ค่าตอบแทนค่าวัสด ุและค่าใช้จา่ย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการด าเนิน
โครงการ ฯลฯ 

100,000  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

3 โครงการแข่งขันทักษะและ
แสดงผลงานทางวิชาการ
ของนักเรียน ในสังกัด
เทศบาล 

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันทักษะและ
แสดงผลงานทางวิชาการโดยจ่ายเป็น
ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินโครงการ 

50,000    เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

4 โครงการพัฒนาการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล 

เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาล 

55,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาล
ต าบลทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

5 โครงการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาล 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล 

50,000  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            



 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566                                                                      หน้า 24                                                                                                                                                                      

          
 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร  
รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จำกโครงกำร 
งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕65 พ.ศ.๒๕66 

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 เงินอุดหนุนส าหรับอาหาร
กลางวัน 

ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล 
 

2,712,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาล 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

7 อินเตอร์เน็ตโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล 
-ระบบ ADSL 
-ระบบ  WIFI 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล  
-เบิกหักผลกัส่งให้โรงเรียน 

33,600  โรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

8 เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพจัดการศึกษา(ค่า
ปัจจัยพื้นฐานเด็กยากจน) 

ค่าปัจจัยพื้นฐานเด็กยากจน โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล 
-เบิกหักผลกัส่งให้โรงเรียน 

25,000  โรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

9 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

930,400  โรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

10 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

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

560,000  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด 

เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

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

2,192,000 
 

 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก โรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลและ
โรงเรียนสังกัด 

สพฐ. 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            



 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566                                                                      หน้า 25                                                                                                                                                                      

          
 

 

ล ำดับที่ โครงกำร  
รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จำกโครงกำร 
งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕65 พ.ศ.๒๕66 

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 โครงการกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะและพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็กในช่วงปิด
ภาคเรียน 

โดยจ่ายเป็นค่าใช้สอย ค่าตอบแทน 
ค่าวัสดุ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง ในการด าเนินโครงการ ฯลฯ 

5,000 เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

 
 

            

13 โครงการส่งเสริมการ
พัฒนากิจการลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาด 

โดยจ่ายเป็นค่าใช้สอย ค่าตอบแทน 
ค่าวัสดุ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่

เกี่ยวขอ้ง ในการด าเนินโครงการ ฯลฯ 

30,000 เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

 
 

            

14 อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

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

3,900,000  โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

 
 

            

15 อุดหนุนศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

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

40,000 โรงเรียนบ้านห้วย
ทรายขาว 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

16 อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด 
สพฐ.ตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพการศึกษาสังกัด 
สพฐ. 

อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษา 
สังกัด สพฐ.จ านวน 4 โรงเรียน 
-โรงเรียนบ้านแม่กอนใน 
-โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 
-โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 
-โรงเรียนพัฒนาต้นน้ าขุนคอง 

40,000  โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 
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5.2 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร  

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร  
รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จำกโครงกำร 
งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕65 พ.ศ.๒๕66 

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
ประเพณีสงกรานต์ต าบลทุ่ง
ข้าวพวง 

จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์รดน้ า
ด าหัวผู้สูงาย ุส่วนราชการต่างๆ เพือ่
อนุรักษ์และสืบสานประเพณี
สงกรานต์โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่า
ใช้สอย ค่าวัสด ุและค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง 
 

60,000 เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

2 
 

 
 

โครงการอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณชีนเผ่า 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมประเพณีชน
เผ่าต่างๆ เพื่ออนุรักษแ์ละสืบสาน
ประเพณีชนเผ่า โดยจา่ยเป็นค่า ตอบ
แทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าใช้จา่ย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

60,000 เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

3 โครงการประเพณีลอย
กระทง 

จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงโดย
จ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนิน
กิจกรรม เช่น ค่าตอบแทน ค่าของ
รางวัล ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

80,000 เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

4 โครงการอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณียี่เป็งหมู่บ้านในเขต
ต าบลทุ่งข้าวพวง 

จัดกิจกรรมประเพณียี่เป็งหมู่บา้นโดย
จ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนิน
กิจกรรมโครงการประเพณียี่เป็ง 
หมู่บ้าน เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกีย่วข้อง 
 

60,000 ภายในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

5 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในโครงการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น โดยจา่ยเป็นค่าใช้สอย
ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและค่าใช้จา่ย
อื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ 

30,000 ภายในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 
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ล ำดับที่ โครงกำร  
รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จำกโครงกำร 
งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕65 พ.ศ.๒๕66 

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 โครงการกิจกรรมงาน
ประเพณีเข้าพรรษาต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในโครงการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น โดยจา่ยเป็นค่าใช้สอย 
ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและค่าใช้จา่ย
อื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ 

60,000 ภายในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

 
 

            

7 โครงการอุดหนุน 
วัดพระธาตุดอยมอญจิ่ง 

อุดหนุนวัดพระธาตุดอยมอญจิ่งเพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี
สรงน้ าองค์พระธาตุ วัดพระธาตุดอย
มอญจิ่ง ประจ าปี 2566 

20,000 วัดพระธาต ุ
ดอยมอญจิ่ง 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

 
 

            

8 โครงการอุดหนุน 
วัดพระธาตุศรีสามรักษ ์

อุดหนุนวัดพระธาตุศรีสามรักษ์เพือ่
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี
สรงน้ าองค์พระธาตุ วัดพระธาตุศรี
สามรักษ์ประจ าปี 2566 

20,000 วัดพระธาต ุ
ศรีสามรักษ์ 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

 
 

            

9 โครงการอุดหนุน 
วัดสว่างมงคล 

อุดหนุนวัดสวา่งมงคลเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสรง
น้ าองค์พระธาต ุวัดสวา่งมงคล
ประจ าป ี2566 

20,000 วัดสว่างมงคล กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

10 โครงการอุดหนุน 
วัดห้วยเป้า 

อุดหนุนวัดหว้ยเป้า เพื่อเป็นค่าใช้จา่ย
ในการจัดงานประเพณีสรงน้ าองค์พระ
ธาตุดอยปานต่าง วัดหว้ยเป้าประจ าปี 
2566 

20,000 องค์พระธาต ุ
ดอยปานตา่ง 
วัดห้วยเป้า 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

 
 

            

 
 
 
 
 



 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566                                                                      หน้า 28                                                                                                                                                                      

          
 

 
 
 
 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร  
รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จำกโครงกำร 
งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕65 พ.ศ.๒๕66 

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 โครงการอุดหนุน 
วัดนันติยาราม 

อุดหนุนวัดนันติยารามเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสรง
น้ าองค์พระธาตวุัดนันติยาราม
ประจ าป ี2566 

20,000 วัดนันติยาราม กองการศึกษา
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

12 โครงการอุดหนุน 
วัดกอนสุทธาวาส 

อุดหนุนวัดกอนสุทธาวาสเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสรง
น้ าองค์พระธาตวุัดกอนสุทธาวาส
ประจ าป ี2566 

20,000 องค์พระธาตุแสงก๋า
วัดกอนสุทธาวาส 

กองการศึกษา
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

13 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 

            

14 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา/
กรีฑา นักเรียนในสังกัด 

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

40,000  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 
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ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร  
รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จำกโครงกำร 
งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕65 พ.ศ.๒๕66 

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 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านกีฬาชุมชนต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

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

10,000  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

            

16 
 
 
 

โครงการแข่งขันกีฬารวมพล
คนท้องถิ่นและกีฬาสหมิตร 

โดยจ่ายเป็นค่าจัดส่งนักกีฬา ค่า
อุปกรณ์กีฬาหรือกรีฑา ค่าชุด
นักกีฬาตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกีย่วขอ้ง 

50,000 เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

            

17 
 
 
 

อุดหนุนโครงการจัดงานไม้
ดอกไม้ประดับ ประจ าป ี
2566 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ
เชียงดาว เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยตาม
โครงการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับ 
ประจ าป ี2566 โดยจา่ย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

5,000 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเชียงดาว 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 
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6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
6.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง) 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร  
รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จำกโครงกำร 
งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕65 พ.ศ.๒๕66 

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 
 
 
 

โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
อเนกประสงค์ พร้อมป้าย
โครงการ (หย่อมบ้านใหม่
พัฒนา) 

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
อเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 11.90 
เมตร ยาว 22.20 เมตร หนา 0.12 
เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่ 
248.00 เมตร 
 

133,000 บ้านแม่กอน หมู ่2 
(หย่อมบา้นใหม่
พัฒนา) 

กองช่าง
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

2 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ฝาปิดพร้อมป้ายโครงการ 
(ถนนสายหลกับริเวณปาก
ทางหย่อมบา้นสันต้นเปา) 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 0.50 
เมตร ยาว 72.00 เมตร ลึก 0.50 
เมตร 

384,000 บ้านแม่กอน หมู ่2 
(ถนนสายหลกั
บริเวณปากทาง
หย่อมบา้นสันต้น
เปา) 

กองช่าง
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ป้ายโครงการ(ซอยข้างบ้าน
นายวรศักดิ ์ค าวงค์) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรืออพื้นที่ คศล.ไม่น้อยกว่า 
440.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง
ดินถมปรับเกลี่ยทั้งสองข้าง ข้างละ 
0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที ่
 

315,000 บ้านทุ่งข้าวพวง 
หมู่ 3 (ซอยข้าง
บ้านนายวรศักดิ์ 
ค าวงค์) 

กองช่าง
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ป้ายโครงการ (ทางเข้าหย่อม
บ้านปางเบาะ) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 115.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ คศล.ไม่น้อยกวา่ 
460.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง
ดินถมปรับเกลี่ยทั้งสองข้าง ข้างละ 
0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที ่
 
 

339,000 บ้านแม่จา หมู ่4 
(ทางเข้าหย่อมบ้าน
ปางเบาะ) 

กองช่าง
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 
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ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร  
รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จำกโครงกำร 
งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕65 พ.ศ.๒๕66 

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 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ฝาปิด พร้อมปา้ยโครงการ
(บ้านนางสายทอง แกว้
จันทร-์น้ าปิง) 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 0.50 
เมตร ยาว 150.00 เมตร ลึก 0.50 
เมตร 

477,000 บ้านแม่จา หมู ่4 
(บ้านนางสายทอง 
แก้วจันทร–์ น้ าปิง) 

กองช่าง
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ป้ายโครงการ(หย่อมบา้นแม่
จาเหนือ สามแยกป่าเกี้ยะ) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 108.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ คศล.ไม่น้อยกวา่ 
432.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง
ดินถมปรับเกลี่ยทั้งสองข้าง ข้างละ 
0.50 เมตรหรือตามสภาพพื้นที ่

335,000 บ้านแม่จา หมู ่4 
(หย่อมบา้นแม่จา
เหนือ สามแยกปา่
เกี้ยะ) 

กองช่าง
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ป้ายโครงการ(หย่อมบา้น
ห้วยปา่ฮ่อม ซอยทางเข้า
โบสถ์2) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 52.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 156.00 
ตารางเมตรพร้อมไหล่ทางดินถมปรับ
เกลี่ยทั้งสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร
หรือตามสภาพพื้นที ่

105,000 บ้านห้วยทรายขาว 
หมู่ 5 (หย่อมบา้น
ห้วยปา่ฮ่อม ซอย
ทางเข้าโบสถ์ 2) 

กองช่าง
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ป้ายโครงการ (หยอ่มบ้าน
ห้วยปา่ฮ่อม ซอยบ้าน 
นายสมศักดิ์ เลากอย) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 340.00 
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินถมปรับ
เกลี่ยทั้งสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร 
หรือตามสภาพพื้นที ่

243,000 บ้านห้วยทรายขาว 
หมู่ 5 (หย่อมบา้น
ห้วยปา่ฮ่อม ซอย
บ้านนายสมศักดิ ์
เลากอย) 

กองช่าง
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

9 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ฝาปิด พร้อมปา้ยโครงการ 
(ซอยบ้านนายนคร บุญกอง
รัตน์) 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 0.20 
เมตร ยาว 137.00 เมตร ลึก 0.40 
เมตร 

455,000 บ้านห้วยทรายขาว 
หมู่5(ซอยบ้าน 
นายนคร บุญกอง
รัตน์) 

กองช่าง
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 
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ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร  
รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จำกโครงกำร 
งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕65 พ.ศ.๒๕66 

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

10 โครงการก่อสร้างผนังกันดิน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถม
ดินปรับพื้นที่บริเวณข้าง
ห้องครัวประจ า หมู่บ้าน 
พร้อมป้ายโครงการ (บริเวณ
ข้างห้องครัวประจ าหมู่บ้าน) 

ก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมถมดินปรับพื้นที่บริเวณ
ข้างห้องครัวประจ าหมู่บ้าน ฐานผนัง
กันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 
2.00 เมตร ยาว 21.00 เมตรสูง 
3.00 เมตร คิดเป็นความยาวผนังกัน
ดินคอนกรีตเสริมเหล็ก 21.00 เมตร 

315,000 บ้านห้วยตีนตั่ง  
หมู่7 (บริเวณข้าง
ห้องครัวประจ า
หมู่บ้าน) 

กองช่าง
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

11 โครงการก่อสร้างระบบกรอง
น้ าบาดาลขนาดใหญ่และถัง
น้ าใส่ขนาดใหญ่ ระบบโซล่า
เซลล์ พร้อมป้ายโครงการ 

ก่อสร้างระบบกรองน้ าบาดาลขนาด
ใหญ่และถังน้ าใส่ขนาดใหญ่ระบบโซ
ล่าเซลล์ ระบบกรองน้ าบาดาลขนาด 
10 ลูกบาศก์เมตร และถังน้ าใสขนาด 
100 ลูกบาศก์เมตร 

1,717,000 บ้านห้วยเป้า 
หมู่ 1 

กองช่าง
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

12 โครงการติดตั้งเสาไฟถนน
โคมไฟแอลอีดีพลังงาน
แสงอาทิตย ์

ติดต้ังเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี
พลังงานแสงอาทิตย์ รุ่น Kelli-
13506 จ านวน 7 ชุด (ตามบัญชี
นวัตกรรมไทย เดือน ธันวาคม 2563 
เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 
2565) 

474,600 บ้านห้วยตีนตั่ง  
หมู่ 7 

กองช่าง
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

13 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

เพื่อใช้เป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น ถนน คสล. 
อาคาร รางระบายน้ า สะพาน และ
สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภคพื้นฐาน
อื่นๆ ฯลฯ 

1,371,200 เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองช่าง
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ป้ายโครงการบริเวณรอบ
ส านักงานเทศบาล – กศน. 
ต าบลทุ่งข้าวพวง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 135.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่ 
คสล. ไม่น้อยกว่า 540.00 ตาราง
เมตร พร้อมไหล่ทางดินถมปรับเกลี่ย
ทั้งสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที ่

392,000 
(กันเงิน ปีงบฯ 

2565) 

บริเวณรอบ
ส านักงานเทศบาล 
- กศน.ต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองช่าง
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 
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ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร  
รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จำกโครงกำร 
งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕65 พ.ศ.๒๕66 

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 โครงการก่อสร้างห้องน้ า
สาธารณะเทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะเทศบาล
ต าบลทุ่งข้าวพวง พื้นที่ด าเนินการ 
16.00 ตารางเมตร 

250,000 
(กันเงิน ปีงบฯ 

2565) 

เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองช่าง
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

16 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ป้ายโครงการ(ทางเข้าหย่อม
บ้านแม่จาน้อย) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 198.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่ 
594.00 ตารางเมตรพร้อมไหล่ทาง
ดินถมปรับเกลี่ยทั้งสองข้างข้างละ 
0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที ่

497,000 
(กันเงิน ปีงบฯ 

2565) 

บ้านแม่จา หมู ่4 
(ทางเข้าหย่อมบ้าน

แม่จาน้อย) 

กองช่าง
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

17 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ป้ายโครงการ(ซอยดาวูม ี2) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่ 
300.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง
ดินถมปรับเกลี่ยทั้งสองข้าง ข้างละ 
0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที ่

257,000 
(กันเงิน ปีงบฯ 

2565) 

บ้านขุนคอง หมู่ 6 
(ซอยดาวูม ี2) 

กองช่าง
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 
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7 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ 
7.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร  
รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จำกโครงกำร 
งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕65 พ.ศ.๒๕66 

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  

โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส ารวจ 
และจัดเก็บข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน โดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุที่
เกี่ยวขอ้ง   
 

100,000 พื้นที่ในเขต
เทศบาล 

ต าบลทุ่งข้าวพวง 

กองคลัง 
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

 
7.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร  
รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จำกโครงกำร 
งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕65 พ.ศ.๒๕66 

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  
 

ฝึกอบรมให้ความรู้ โดยจา่ยเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม
โครงการ เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 

20,000 เทศบาล 
ต าบลทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด             
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8 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรเมืองกำรบริหำร 
8.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร  
รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จำกโครงกำร 
งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร 

หนว่ยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕65 พ.ศ.๒๕66 

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
โครงการเฉลิมพระเกียรติต่างๆโดย
จ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่า
วัสดุต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
 

10,000  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด             

2 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าพาหนะ และ ค่าใช้จ่าย ๆ
อื่นเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามที่
คณะกรรมการเลือกตั้งก าหนด 
 

50,000  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด             

3 โครงการต่างๆตามนโยบาย
รัฐบาล คณะรัฐมนตรี
นโยบายจังหวัดและนโยบาย
อ าเภอ 

ค่าใช้จ่ายโครงการต่างๆตามนโยบาย
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีนโยบายจังหวัด
และนโยบายอ าเภอ เช่น ค่าจา้ง
ส ารวจ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่า
วัสดุ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้ง 
 

10,000  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด             

4 โครงการกิจกรรมวันท้องถิ่น
ไทย 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม
โครงการ เช่น ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

10,000  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด             

5 โครงการกิจกรรมวันเทศบาล ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม
โครงการ เช่น ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

10,000  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด             

6 โครงการการใช้งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม
โครงการ เช่น ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

8,000  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด             
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ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร  
รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จำกโครงกำร 
งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕65 พ.ศ.๒๕66 

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

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

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการ
ด าเนินการจัดท าระบบบัญชี 
คอมพิวเตอร์ของ อปท.(E-laas) 

30,000  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองคลัง 
เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

            

8 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ และ 
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ช ารุด
เสียหาย 

โดยจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 

500,000  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

กองคลัง 
เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

            

 
 
9 ยุทธศำสตร์ด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสปรำศจำกทุจริต 
9.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร  
รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จำกโครงกำร 
งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕65 พ.ศ.๒๕66 

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 โครงการอบรมกฏหมาย
เบื้องต้นส าหรับประชาชน
คณะผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น ผู้น าชุมชนและ
พนักงานเทศบาล 

ฝึกอบรมกฏหมายเบื้องต้นส าหรับ
ประชาชนคณะผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น ผู้น าชุมชนและพนกังาน
เทศบาล โดยจา่ยเป็นค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าใช้จา่ย
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

20,000  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด             

2 โครงการให้ความรู้ปลูก
จิตส านึกในการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ฝึกอบรมให้ความรู้ปลกูจิตส านึกใน
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตโดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทน ค่า
ใช้สอย ค่าวัสด ุและค่าใช้จา่ยอื่นๆที่
เกี่ยวขอ้ง ติดตาม-ประเมินผล 

20,000  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด             
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 

เทศบำลต ำบลทุ่งข้ำวพวง อ ำเภอเชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่ 
 

1.ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 
1.1 แผนงำนสำธำรณสุข 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร  รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕65 พ.ศ.๒๕66 

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 
 
 
 

เครื่องผลิตออกซิเจน 
(Oxygen Concentrator) 
ขนาด 5 ลิตร 

เครื่องผลิตออกซิเจน 
(Oxygen Concentrator) 
ขนาด 5 ลิตร จ านวน 1 เครื่อง ซ่ึง
เป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือบญัชีราคา
มาตรฐาน ครุภัณฑ์ที่เทศบาล มีความ
จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล 
จัดหาตามราคาที่สบืได้ในท้องถิ่น 

25,000  เทศบาล 
ต าบล 

ทุ่งข้าวพวง 

ส านักปลัด             

รวม 1  25,000               

 
2.ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร  รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕65 พ.ศ.๒๕66 

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 
 
 
 

พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิว้ จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิว้ 
จ านวน 24 ตวั ตัวละ 1,800 บาท 
ซ่ึงเป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่เทศบาล มี
ความจ าเป็นต้องใช้ในกิจการของ
เทศบาล จัดหาตามราคาที่สืบได้ใน
ท้องถิ่น 

43,200  เทศบาล 
ต าบล 

ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

รวม 1  43,200               

ผด 02/1 
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    2.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร  รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕65 พ.ศ.๒๕66 

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 
 
 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว้) 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้) จ านวน 2 
เครื่อง ๆละ 22,000 บาท ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบบัเดือนธันวาคม 
2564 ล าดับที ่7 หนา้ที่ 5 

44,000  เทศบาล 
ต าบล 

ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

2 เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 
VA 

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 
VA จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 2,500 
บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพวิเตอร์ ฉบบัเดือน 
ธันวาคม 2564 ล าดับที่ 62 หน้าที ่
27 

5,000  เทศบาล 
ต าบล 

ทุ่งข้าวพวง 

กองการศึกษา
เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

            

รวม 2  49,000               
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