
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลทุงผ้ึง 
เร่ือง  แผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลทุงผ้ึง   

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
------------------------------------ 

 
 ดวยเทศบาลตําบลทุงผึ้ง ไดดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลทุงผึ้ง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ซ่ึงในการจัดทําแผนการดําเนินงานดังกลาว คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลทุงผึ้งได
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คํานํา 
 
 แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตําบลทุงผึ้งจัดทําข้ึนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ.2561 โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงยุทธศาสตรการพัฒนาแผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมท่ีตองการ
ดําเนินการจริงท้ังหมดในเขตพ้ืนท่ีของตําบลทุงผึ้ง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

 ดังนั้น เพ่ือเปนการนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติ เม่ือรูแหลงท่ีมาของงบประมาณและไดจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ.2565 เรียบรอยแลว จึงมีความจําเปนท่ีจะตองจัดทําแผนการดําเนินงาน เพ่ือใหทราบระยะเวลา
และรายละเอียดของการดําเนินงานของแตละโครงการ/กิจกรรมท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน และสามารถใชเปนแนวทางในการ
ตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอไป 

 เทศบาลตําบลทุงผึ้ง หวังเปนอยางยิ่งวา แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับนี้จะ
สามารถนําไปใชประโยชนและเปนแนวทางในการดําเนินงานตอหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 1   
บทนํา 

 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ซ่ึงเปนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันใหความสําคัญกับการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกําหนดกรอบความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การปกครอง การ
บริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ไดบัญญัติใหมีองคกร
รับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกการปกครองสวนทองถ่ิน พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติวาดวยการ
ลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ.2542 ซ่ึงจุดหมายดังกลาวจัดทําข้ึนเพ่ือให
การกระจายอํานาจเปนไปอยางโปรงใสและสามารถตรวจสอบได องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมีอํานาจกวางขวางข้ึน 
ซ่ึงมิใชมีหนาท่ีบริการสาธารณะพ้ืนฐานแกประชาชนในทองถ่ินเทานั้น แตรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมทองถ่ิน และเปนองคกรท่ีเปดใหประชาชนทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหารและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลมาก 
 แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 จึงเปนเอกสารท่ีรวบรวมแผนงาน/โครงการและกิจกรรมท่ี
ดําเนินการจริงท้ังหมด ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลทุงผึ้ง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เพ่ือใหทราบถึงกิจกรรมการ 
ดําเนินการพัฒนาในพ้ืนท่ีภายในเขตปกครองของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
1. ลักษณะของแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
 1.1 เปนเอกสารแผนพัฒนาท่ีแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนา 
ตลอดจนระยะเวลาท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
 1.2 เปนเอกสารแผนพัฒนาท่ีแสดงใหเห็นแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 

2. วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
 2.1 เพ่ือเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารในการควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยาง
เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 
 2.2 เพ่ือแสดงใหเห็นความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน ลดความซํ้าซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณา
การการทํางานกับหนวยงาน 

3. ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 หมวด 5 การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ขอ 26 ไดกําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงาน โดยมีข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
 3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนารวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในเขตพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
 3.2 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารประกาศเปนแผนการ
ดําเนินงาน ท้ังนี้ ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศเพ่ือใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
และตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 
 
4. ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 



 4.1 ทําใหการดําเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 
 4.2 มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนําแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
 4.3 เพ่ือใหการใชจายงบประมาณในแตละปของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 4.4 เพ่ือใหทราบถึงจํานวนงบประมาณท่ีตองจายจริงในแตละป 
 4.5 สามารถบริหารเวลาในการดําเนินงานโครงการของทุกสวนของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
 4.6 สามารถนําแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะหปญหาอันเกิดจากการดําเนินโครงการตางๆตามงบประมาณใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไดอยางถูกตอง 
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จํานวนโครงการคิดเปนรอยละของ จํานวน รอยละ หนวย

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ ของงบประมาณ ดําเนินการ

1.1 แผนงานการเคหะและชุมชน 12 17.14 4,747,956   25.24         กองชาง

1.2 แผนงานการเกษตร 1 1.43 429,400      2.28           

รวม 13 18.57 5,177,356   27.52

2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 4.29 140,000      0.74 ปองกันฯ

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.43 45,000         0.24 กองชาง

2.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 1.43 5,000           0.03 สํานักปลัด

2.4 แผนงานการเกษตร 3 4.29 15,000         0.08 สํานักปลัด

รวม 8 11.43 205,000      1.09

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 2.86 15,000         0.08 สํานักปลัด

3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 4.29 40,000         0.21 ปองกันฯ

3.3 แผนงานการศึกษา 11 15.71 2,731,025   14.52 การศึกษา

3.4 แผนงานสาธารณะสุข 3 4.29 175,000      0.93 สํานักปลัด

3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 4 5.71 35,000         0.19 สังคมสงเคราะห

3.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 1.43 20,000         0.11 สํานักปลัด

3.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 7 10.00 212,000      1.13 สํานักปลัด

3.8 แผนงานงบกลาง 3 4.29 9,136,000   48.57 สํานักปลัด

รวม 34 48.57 12,364,025 65.73

บทที่ 2

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนดําเนินงานงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2565

เทศบาลตําบลทุงผึ้ง  อําเภอแจหม  จังหวัดลําปาง

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงการสรางพื้นฐาน

แบบ ผด.01
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จํานวนโครงการคิดเปนรอยละของ จํานวน รอยละ หนวย

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ ของงบประมาณ ดําเนินการ

4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห 1 1.43 10,000         0.05 สังคมสงเคราะห

4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 1.43 10,000         0.05 สํานักปลัด

รวม 2 2.86 20,000         0.11

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 5 7.14 100,000      0.53 สํานักปลัด

รวม 5 7.14 100,000      0.53

ประภทครุภัณฑ

1. ครุภัณฑสํานักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 5 7.14 33,300         0.18 สํานักปลัด

1.2 แผนงานการศึกษา 1 1.43 60,200         0.32 กองชาง

รวม 6 8.57 93,500         0.50

2. ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

2.1 แผนงานบริหารทั่วไป 1 1.43 22,000         0.12 สํานักปลัด

รวม 1 1.43 22,000         0.12

3. ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 1.43 829,000      4.41 กองชาง

รวม 1 1.43 829,000      4.41

รวมทั้งสิ้น 70 100.00 18,810,881 100.00

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารและพัฒนาองคกร

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ผลผลิตของงบประมาณ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บทที่ 3

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565

เทศบาลตําบลทุงผึ้ง  อําเภอแจหม  จังหวัดลําปาง

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(ถนนสายแมอีด) บานแจคอน หมูที่ 2 ตําบล

ทุงผึ้ง อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายแมอีด) บานแจ

คอน หมูที่ 2 ระยะทาง 0.200 กิโลเมตร ชวง 

0+000.000 ถึง 0+200.000 ผิวทางกวาง 4.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800.00 ตร.ม. พรอมปาย

โครงการตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง

494,900      ถนนสาย

แมอีด 

บานแจ

คอน หมูที่

 2

เทศบาลตําบล

ทุงผึ้ง

2 โครงการกอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(Box Culvert) บานหัวฝาย หมูที่ 3 ตําบลทุง

ผึ้ง อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง

กอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) 

บานหัวฝาย หมูที่ 3 ขนาด 1 ชอง 3.00 x  1.80 เมตร 

ยาว 8.00 เมตร

      285,100 บานหัว

ฝาย หมูที่

 3

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย

 12) บานทุงผึ้ง หมูที่ 4 ตําบลทุงผึ้ง อําเภอ

แจหม จังหวัดลําปาง

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 12) บานทุงผึ้ง 

หมูที่ 4 ระยะทาง 0.071 กิโลเมตร ชวง 0+000.000

 ถึง 0+071.000 ผิวทางกวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 284.000 ตร.ม. พรอมปาย

โครงการตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง

      164,200 บานทุงผึ้ง

 หมูที่ 4 

(ซอย 12)

เทศบาลตําบล

ทุงผึ้ง

เทศบาลตําบล

ทุงผึ้ง

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย

 2) บานทุงผึ้ง หมูที่ 4 ตําบลทุงผึ้ง อําเภอแจ

หม จังหวัดลําปาง

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 2) บานทุงผึ้ง หมูที่

 4 ระยะทาง 0.077 กิโลเมตร ชวง 0+000.000 ถึง 

0+077.000 ผิวทางกวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 308.00 ตร.ม. พรอมปาย

โครงการตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง

      177,500 บานทุงผึ้ง

 หมูที่ 4 

(ซอย 2)

เทศบาลตําบล

ทุงผึ้ง

แบบ ผด.02
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5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน

แมชอฟา หมูที่ 5 (ถนนสายทางเขาสุสาน) 

ตําบลทุงผึ้ง อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมชอฟา หมูที่ 5 

(ถนนสายทางเขาสุสาน) ระยะทาง 0.114 กิโลเมตร ชวง

 0+000.000 ถึง 0+114.000 ผิวทางกวาง 4.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 456.00 

ตร.ม. พรอมปายโครงการตามแบบแปลนของเทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง

285,100      บานแม

ชอฟา 

หมูที่ 5 

(ถนนสาย

ทางเขา

สุสาน)

เทศบาลตําบล

ทุงผึ้ง

6 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัว U 

พรอมฝาปด และบอพัก บานแจคอน หมูที่ 6 

ตําบลทุงผึ้ง อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัว U พรอมฝาปดและบอ

พัก บานแจคอน หมูที่ 2 ขนาด กวาง 0.50 เมตร ลึก 

0.70 เมตร หนา 0.12 - 0.15 เมตร ยาว 300.00 

เมตร พรอมบอพัก จํานวน 2 บอ พรอปายโครงการตาม

แบบแปลนของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง

   1,361,500 บานแจ

คอน หมูที่

 6

เทศบาลตําบล

ทุงผึ้ง

7 โครงการกอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(Box Culvert) บานใหมสามัคคี (หวยวาด) 

หมูที่ 7 ตําบลทุงผึ้ง อําเภอแจหม จังหวัด

ลําปาง

กอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) 

บานใหมสามัคคี (หวยวาด) หมูที่ 7 ขนาด 1 ชอง 3.00 x

 1.80 เมตร ยาว 8.00 เมตร พรอมปายโครงการตาม

แบบแปลนของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง

      285,100 บานใหม

สามัคคี 

(หวยวาด)

 หมูที่ 7

เทศบาลตําบล

ทุงผึ้ง

เทศบาลตําบล

ทุงผึ้ง

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน

แมจอกฟา หมูที่ 8 (ถนนสายแมชอฟา-แม

จอกฟา) ตําบลทุงผึ้ง อําเภอแจหม จังหวัด

ลําปาง

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมจอกฟา หมูที่ 8 

(ถนนสายแมชอฟา - แมจอกฟา) ระยะทาง 0.205 

กิโลเมตร ชวง 0+000.000 ถึง 0+205.000 ผิวทาง

กวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 820.00 ตร.ม. พรอมปายโครงการตามแบบแปลน

ของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง

      499,200 บานแม

จอกฟา 

หมูที่ 8 

(ถนนสาย

แมชอฟา-

แมจอกฟา)

9 โครงการกอสรางหองน้ําสํานักงานเทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง

กอสรางหองน้ําสํานักงานเทศบาลตําบลทุงผึ้ง       498,400 สํานักงาน

เทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง

เทศบาลตําบล

ทุงผึ้ง
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4,747,956   

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ผลผลิตของงบประมาณ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

429,400      

5,177,356   

รวม

เทศบาลตําบล

ทุงผึ้ง

10 โครงการปรับปรุงหองน้ําประชุม สํานักงาน

เทศบาลตําบลทุงผึ้ง

ปรับปรุงหองน้ําหองประชุม สํานักงานเทศบาลตําบลทุงผึ้ง       176,100 สํานักงาน

เทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง

11 โครงการปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

บานแจคอน หมูที่ 2 ตําบลทุงผึ้ง อําเภอแจหม

 จังหวัดลําปาง

ปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานแจคอน หมูที่ 2       379,600 ศพด. 

บานแจ

คอน หมูที่

 2

เทศบาลตําบล

ทุงผึ้ง

 1.2 แผนงานการเกษตร

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบล

ทุงผึ้ง

12 เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (คา K) จํานวน

 8 โครงการ

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (คา K) จํานวน 8 โครงการ       141,256

รวม

รวมทั้งสิ้น

เทศบาลตําบล

ทุงผึ้ง

1 โครงการขุดลอกทํานบดินหวยหาง บานทุงฮาง

 หมูที่ 1 ตําบลทุงผึ้ง อําเภอแจหม จังหวัด

ลําปาง

ขุดลอกทํานบดินหวยหาง บานทุงฮาง หมูที่ 1 ขนาดกวาง

 24-72 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 1.50 - 2.50 เมตร

 หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา 11,148.75 ลบ.ม. 

ความลาดเอียง 1:2 พรอมปายโครงการตามแบบแปลน

ของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง

429,400      บานทุง

ฮาง หมูที่

 1
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2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หนวย

ที่ ผลผลิตของงบประมาณ (บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

140,000  

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หนวย

ที่ ผลผลิตของงบประมาณ (บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

45,000    

ตําบลทุงผึ้ง เทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง

     45,000โครงการบริหารจัดการขยะ ขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น จ.ลําปาง

1 อุดหนุนองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565

เทศบาลตําบลทุงผึ้ง  อําเภอแจหม  จังหวัดลําปาง

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวม

 2.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานขยะมูลฝอย)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวม

1 โครงการจัดทําแนวกันไฟปาและหมอกควัน จัดโครงการรวมกับประชาชนตําบลทุงผึ้งจัดทํา

แนวกันไฟปาและหมอกควัน

     30,000 ตําบลทุงผึ้ง

2 โครงการอบรมและฝกทบทวนการปองกัน

ภัยตางๆการซอมแผนเผชิญเหตุ

จัดโครงการอบรมและฝกทบทวนการปองกันภัย

ตางๆ การซอมแผนเผชิญเหตุ ใหกับครู 

บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง ศพด.

     10,000 ตําบลทุงผึ้ง เทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง

เทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง

3 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา

ภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น

จัดอบรมใหความรูแกจิตอาสาภัยพิบัติประจํา

เทศบาลตําบลทุงผึ้ง

    100,000 ตําบลทุงผึ้ง เทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หนวย

ที่ ผลผลิตของงบประมาณ (บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5,000      

2.4 แผนงานการเกษตร

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หนวย

ที่ ผลผลิตของงบประมาณ (บาท) ดําเนินการ 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

เทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง

15,000    

205,000  

เทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระ

ดําเนินการจัดทําโครงการฯ        5,000 ตําบลทุงผึ้ง เทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง

       5,000

5,000       ปลอยพันธุปลาตามแหลงน้ําธรรมชาติ ในวัน

สําคัญ

โครงการปลอยพันธุสัตวน้ําตามแหลงน้ํา

ธรรมชาติ

ตําบลทุงผึ้ง

ตําบลทุงผึ้ง

1 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ตําบล

ทุงผึ้ง

ดําเนินการจัดโครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใน

พื้นที่ตําบลทุงผึ้ง

ตําบลทุงผึ้ง เทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง

       5,000

2.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม

รวมยุทธศาสตรการพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

งานวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิม

พระชนมพรรษา

3 ปลูกตนไม ตามเทศกาลหรือวันสําคัญตางๆ

2
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หนวย

ที่ ผลผลิตของงบประมาณ (บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง

15,000        

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หนวย

ที่ ผลผลิตของงบประมาณ (บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ในชวงเทศกาลสําคัญ

จัดโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ในชวงเทศกาลสงทายปเกาตอนรับปใหมและ

เทศกาลสงกรานต

10,000         ตําบลทุงผึ้ง เทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง

40,000       

3 โครงการฝกอบรม/ ทบทวน /ฝกซอมแผน

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร)

จัดฝกอบรม ใหแก อปพร.          20,000 ตําบลทุงผึ้ง เทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง

2 โครงการประชุมจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง

จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 5,000          ตําบลทุงผึ้ง เทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง

1 คาใชจายในการเลือกตั้ง เพื่อดําเนินการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตร/ี

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงผึ้ง

10,000         ตําบลทุงผึ้ง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565

เทศบาลตําบลทุงผึ้ง  อําเภอแจหม  จังหวัดลําปาง

 3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวม

 3.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวม

1 โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. จัดกิจกรรมวัน อปพร.          10,000 ตําบลทุงผึ้ง เทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง



 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หนวย

ที่ ผลผลิตของงบประมาณ (บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง

เทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง

เทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง

2,731,025   

โรงเรียน

ในพื้นที่

เทศบาล

เทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง

11 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพครู บุคลากร

ทางการศึกษา และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาประจําป

จัดอบรมเพิ่มศักยภาพครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ดานการจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษาประจําป

          5,000 ตําบลทุงผึ้ง เทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง

10 โครงการทองถิ่นรักษการอาน จัดกิจกรรมทองถิ่นรักษการอาน           5,000 ตําบลทุงผึ้ง

9 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพครู บุคลากร

ทางการศึกษา และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

ดานการจัดทําแผนงบประมาณประจําป

จัดอบรมเพิ่มศักยภาพครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ดานการจัดทํา

แผนงบประมาณประจําป

          5,000 ศพด. เทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง

8 โครงการอบรมสงเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย 

สุขภาพอนามัย และโภชนาการ ศพด.

จัดอบรมสงเสริมพัฒนาการเด็กสมวัยสุขภาพ

อนามัยและโภชนาการ ศพด

         10,000 ตําบลทุงผึ้ง

เทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง

โครงการวันเด็กแหงชาติ7 จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ          50,000 ตําบลทุงผึ้ง

6 โครงการอบรมและศึกษาดูงานดานการ

ประเมินตนเอง (SAR) และการประเมิน

ภายนอกของสถานศึกษาที่สังกัด อปท

จัดอบรมและศึกษาดูงานดานการประเมินตนเอง 

(SAR) และการประเมินภายนอกของสถานศึกษา

         15,000 ตําบลทุงผึ้ง เทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง

อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 

โรงเรียน (สพฐ.)

5 อุดหนุนใหแกโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลทุงผึ้ง     1,113,000

คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับ ศพด . เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาสําหรับ

 ศพด.ตําบลทุงผึ้ง

       718,575

3

เทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง

คาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก2

4 คาอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

และโรงเรียนในพื้นที่ตําบลทุงผึ้ง

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแกศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กและโรงเรียนในตําบลทุงผึ้ง

         56,500 ตําบลทุงผึ้ง เทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง
ศพด. 4 

ศูนย ร.ร. 7 

โรง

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันใหแก

 ศพด. ตําบลทุงผึ้ง

       565,950 ตําบลทุงผึ้ง

1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาจัดการเรียนการสอน 

(รายหัว) ใหแก ศพด. จํานวน 4 ศูนย

       187,000 ตําบลทุงผึ้ง เทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง

3.3 แผนงานการศึกษา

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวม
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หนวย

ที่ ผลผลิตของงบประมาณ (บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง

เทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง

3 โครงการพระราชดําริที่เกี่ยวของกับงานดานสาธารณสุข

3.1 โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูละ 5,000 บาท 40,000         ตําบลทุงผึ้ง เทศบาล

อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน จํานวน 8 หมู ตําบลทุงผึ้ง

ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

3.2 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูละ 10,000 บา 80,000         ตําบลทุงผึ้ง เทศบาล

สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย จํานวน 8 หมู ตําบลทุงผึ้ง

ลักษณ อัครราชกุมารี

3.3 โครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสูลูก อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูละ 5,000 บาท 40,000         ตําบลทุงผึ้ง เทศบาล

สภากาชาดไทย พระเจาวรวงศเธอ พระองค จํานวน 8 หมู เทศบาล

เจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ตําบลทุงผึ้ง

175,000      

 3.4  แผนงานสาธารณะสุข

2 โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา จัดการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา          10,000 ตําบลทุงผึ้ง

1 โครงการบริการแพทยฉุกเฉิน ใหบริการทางดานการแพทยฉุกเฉิน           5,000 ตําบลทุงผึ้ง

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวม

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หนวย

ที่ ผลผลิตของงบประมาณ (บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

35,000       

 3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวม

โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ "สูงวัย 

อยางมีคุณคา ชราอยางมีศักดิ์ศร"ี

จัดฝกอบรมพัฒนาศักยภาพผูสูงวัยตําบลทุงผึ้ง 10,000 ตําบลทุงผึ้ง เทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู

พิการ

จัดอบรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการ          10,000 ตําบลทุงผึ้ง เทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง

3 โครงการสงเสริม/พัฒนาศักยภาพกลุมสตรี

ตําบลทุงผึ้ง

จัดอบรมสงเสริม/พัฒนาศักยภาพกลุมสตรีตําบล

ทุงผึ้ง

         10,000

2

1

ตําบลทุงผึ้ง เทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง

4 โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน

ศูนยบริการคนพิการทั่วไป

 สนับสนุนการดําเนินงานศูนยบริการคนพิการ

ทั่วไป

          5,000 ตําบลทุงผึ้ง เทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หนวย

ที่ ผลผลิตของงบประมาณ (บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

20,000       

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หนวย

ที่ ผลผลิตของงบประมาณ (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการจัดการแขงขันกีฬาเชื่อม

ความสัมพันธและตานยาเสพติด ตําบลทุงผึ้ง

จัดการแขงขันกีฬาประจําปรวมกับหนวยงาน

ราชการและประชาชนตําบลทุงผึ้ง

50,000         ตําบลทุงผึ้ง เทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง

จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงประจําป

เทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง

ตําบลทุงผึ้ง เทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง

ที่ทําการ

ปกครอง

อําเภอแจหม

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแจหม ที่ทําการ

ปกครอง

อําเภอแจหม

212,000      

3.7  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

 3.6  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวม

1 โครงการสนับสนุนการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด ประจําป 2565

อุดหนุนอําเภอแจหมเพื่อรวมดําเนินการ

โครงการสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหา

         20,000 ตําบลทุงผึ้ง เทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง

2 โครงการกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง          30,000 ตําบลทุงผึ้ง เทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง

3 โครงการสืบสานประเพณีปใหมเมือง รดน้ํา

ดําหัวผูสูงอายุของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง

จัดกิจกรรมประเพณีปใหมเมือง รดน้ําดําหัว

ผูสูงอายุ ของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง

         50,000 ตําบลทุงผึ้ง เทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง

4 โครงการหลอเทียน แหเทียนและถวาย

เทียนพรรษา เนื่องในวันเขาพรรษา

จัดกิจกรรมวันเขาพรรษา รวมกับหนวยงาน

ราชการในพื้นที่และประชาชนตําบลทุงผึ้ง

13,000         ตําบลทุงผึ้ง

5 โครงการวัดประชารัฐ ดวยวิถีสัปปายะ 5ส. จัดกิจกรรมรวมกับประชาชนและวัด           4,000

6 โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงสักการะ

เจาพอพญาคําลือ

อุดหนุนใหที่ทําการปกครองอําเภอแจหม          50,000 อําเภอแจ

หม

7 โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจําป 2565          15,000 อําเภอแจ

หม
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หนวย

ที่ ผลผลิตของงบประมาณ (บาท) ดําเนินการ 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 เบี้ยยังชีพผูสุงอายุ สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 6,900,000    ตําบลทุงผึ้ง เทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ สงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ ตําบลทุงผึ้ง เทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 36,000         ตําบลทุงผึ้ง เทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง

9,136,000   

12,364,025 

รวม

รวมยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

 3.8 แผนงานงบกลาง

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

    2,200,000
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หนวย

ที่ ผลผลิตของงบประมาณ (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการสงเสริมอาชีพประชาชนตําบลทุงผึ้ง จัดอบรมสงเสริมอาชีพใหแกประชาชนตําบล ตําบลทุงผึ้ง เทศบาล

ทุงผึ้ง ตําบลทุงผึ้ง

10,000 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หนวย

ที่ ผลผลิตของงบประมาณ (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการจัดงานฤดูหนาวและของดีนคร อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแจหม 10,000  อําเภอ ที่ทําการ

ลําปาง ประจําป 2565 แจหม ปกครอง

อําเภอแจหม

10,000 

20,000 รวมยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565

เทศบาลตําบลทุงผึ้ง  อําเภอแจหม  จังหวัดลําปาง

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวม

4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวม

10,000
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หนวย

ที่ ผลผลิตของงบประมาณ (บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

100,000  

100,000  

4

5 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล จัดกิจกรรมวันเทศบาล 24 เมษายน        5,000 เทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง

เทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง

โครงการจัดกิจกรรมวันทองถิ่น จัดกิจกรรมวันทองถิ่น (18 มีนาคม)        5,000 เทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง

เทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง

รวม

รวมยุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนาองคกร

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565

เทศบาลตําบลทุงผึ้ง  อําเภอแจหม  จังหวัดลําปาง

5. ยุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนาองคกร

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ สําหรับ

คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 

และพนักงานจาง

1 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร สมาชิก

สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู

เทศบาล และพนักงานจาง

     20,000 ตําบลทุงผึ้ง เทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง

2 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

สําหรับคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

 พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจาง

จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับคณะ

ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล

 พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจาง

     20,000 ตําบลทุงผึ้ง เทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง

3 โครงการฝกอบรมการจัดทําแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพยสินของเทศบาลตําบล

ทุงผึ้ง

จัดฝกอบรมการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสินของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง

     50,000 เทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง

เทศบาล

ตําบลทุงผึ้ง
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค .

ก .
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ .
ย .

ก.
ค.

ส.
ค.

ก .
ย .

2 โตะประชุม เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะประชุม จํานวน 

2 ตัว ราคาตัวละ 3,000 บาท รวมเปน

จํานวนเงิน 6,000 บาท เปนไปตาม

ราคาทองถิ่น

       6,000 ทต.ทุงผึ้ง สํานักปลัด

3 เกาอี้สํานักงานพนักพิงสูง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน 

สําหรับผูบริหารระดับกลาง เปนไปตาม

ราคาทองถิ่น

       5,500 ทต.ทุงผึ้ง สํานักปลัด

4 ตูเก็บเอกสาร เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร

สํานักงาน เปนไปตามราคาทองถิ่น

       4,900 ทต.ทุงผึ้ง สํานักปลัด

5 โตะทํางาน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 2

 ตัว ราคาตัวละ 3,500 บาท เปนไปตาม

ราคาทองถิ่น

       7,000 ทต.ทุงผึ้ง สํานักปลัด

33,300    

1

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

เพื่อจายเปนคาชุดโตะทํางานรูปตัวแอล 

จํานวน 1 ชุด เปนไปตามราคาทองถิ่น

ชุดโตะทํางาน        9,900 ทต.ทุงผึ้ง สํานักปลัด

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลทุงผึ้ง อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

รวม

แบบ ผด.02/1
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แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

60,200   

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

 ขนาด 13,000 BTU จํานวน 2 

เครื่อง ราคาเครื่องละ 30,100 บาท 

เปนไปตามเกณฑราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ ฉบับปจจุบัน

    60,200 ทต.ทุงผึ้ง สํานักปลัด

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

งบประมาณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวม

โครงการ/กิจกรรม

1

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

22,000   

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก1 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร

โนตบุก จํานวน 1 เครื่อง เปนไปตาม

เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวง 

    22,000 ทต.ทุงผึ้ง สํานักปลัด

งบประมาณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

รวม

โครงการ/กิจกรรม
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    ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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

829,000 

  829,000 ทต.ทุงผึ้ง กองชาง

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวม

รถบรรทุก (ดีเซล) เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถยนตสวนกลาง 

(กองชาง) เปนไปตามเกณฑราคา

มาตรฐานครุภัณฑ ฉบับปจจุบัน



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


