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บทนำ
1. บทนำ
แผนการดำเนินงาน (Action Plan) หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอีย ดแผนงาน โครงการพั ฒ นา และกิจกรรมที่ดำเนิน การจริงทั้ งหมด
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ นั้น
โครงการพั ฒ นา หมายถึ ง โครงการที่ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ สนองต่ อแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่น ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้
2. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน
2.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
2.2 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒ นาและกิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่ของ
เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.3 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้การปฏิบัติมีความชัดเจน
มากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่ว ยงานภายในและ
ภายนอกให้เหมาะสมกับห้วงเวลาและสถานะการคลังของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
2.4 เพื่อควบคุมและตรวจสอบการดำเนิ นงานตามแผนงาน/โครงการให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
2.5 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ ว ยการจั ด ทำแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอน
ดำเนินการ ดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น หน่ ว ยราชการส่ ว นกลาง ส่ วนภู มิภ าค รั ฐ วิส าหกิจ และหน่ วยงานอื่ น ๆ
ที่ ด ำเนิ น การในพื้ น ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แล้ ว จั ด ทำร่ า งแผนการดำเนิ น งานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็ น แผนการดำเนิ นงาน ทั้งนี้ให้ ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้ าวันนับแต่วันที่
ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 12 แผนการดำเนินงาน ให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นั บ แต่ วั น ที่ ป ระกาศใช้ ง บประมาณรายจ่ า ยประจำปี งบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม งบประมาณ
จากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่น ๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้น
“การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

1

4. ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน
1. แผนการดำเนิ น งานเป็ น เครื่ อ งมื อ สำคั ญ ในการบริ ห ารงานของนายกเทศมนตรี ต ำบล
ทุ่งช้าง เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
2. ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการและกิจกรรม
พัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน ลดความซ้ำซ้อนของ
โครงการที่มีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น มีความเหมาะสมกับห้วงเวลา/สถานการณ์ปัจจุบัน และ
สถานะการคลังของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
4. เปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนในพื้ น ที่ ได้ มี ส่ ว นร่ว มในการตรวจสอบ ติ ด ตามและประเมิ น ผล
โครงการ/กิจ กรรมการพัฒ นาของเทศบาลตำบลทุ่ งช้าง เพื่ อแสดงถึงการปฏิบั ติงานมีค วามโปร่งใส
ประชาชนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล

2

บัญชีสรุปโครงการกันเงินรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ไว้เบิกในปีถัดไป
เทศบาลตาบลทุ่งช้าง
จานวน
โครงการที่
ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยงาน
ดาเนินการ

3

37.50

10,487,178.17

87.73

กองช่าง

รวม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคงของมนุษย์
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

3

37.50

10,487,178.17

87.73

3
3

37.50
37.50

906,800.00
906,800.00

7.58
7.58

กองช่าง

1

12.50

540,000.00

4.52

สานักปลัดฯ

รวม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริการ
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

1

12.50

540,000.00

4.52

1

12.50

20,000.00

0.17

1
8
3

12.50
100.00

20,000.00
11,953,978.17

0.17
100.00

ยุทธศาสตร์/แผนงาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวม
รวมทั้งหมด

สานักปลัดฯ

-1-

รำยละเอียดโครงกำรกันเงินรำยจ่ำยไว้เบิกในปีถัดไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
เทศบำลตำบลทุ่งช้ำง
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 1 ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

1

โครงกำร

โครงการก่อสร้างเสริมผิวพารา
แอสฟัลท์คอนกรีต บ้านทุ่งผึ้ง
หมู่ที่ 5, บ้านทุ่งช้าง หมู่ที่ 2,
บ้านแพะกลาง หมู่ที่ 6,
บ้านสลี หมู่ที่ 1 ตาบลทุ่งช้าง
อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
- ก่อสร้างเสริมผิวพาราแอสฟัลท์
คอนกรีต จานวน 4 จุด
จุดที่ 1 บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 5
จุดที่ 2 บ้านทุ่งช้าง หมู่ที่ 2
จุดที่ 3 บ้านแพะกลาง หมู่ที่ 6
จุดที่ 4 บ้านสลี หมู่ที่ 1
จานวน 7 ช่วง กว้าง 4 เมตร
ความยาวรวม 6,069 เมตร
ความหนา 0.04 เมตร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

7,810,001.14

บ้านทุ่งผึ้ง
หมู่ที่ 5,
บ้านทุ่งช้าง
หมู่ที่ 2,
บ้านแพะกลาง
หมู่ที่ 6,
บ้านสลี
หมู่ที่ 1,
ตาบลทุ่งช้าง

4

หน่วยงำน พ.ศ. 2563
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564

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

ลำดับ
ที่

กองช่าง

แผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 - 2565)
ห้วงปี 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้า 124 รายการที่
1-4

รำยละเอียดโครงกำรกันเงินรำยจ่ำยไว้เบิกในปีถัดไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
เทศบำลตำบลทุ่งช้ำง
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 1 ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

2

โครงการก่อสร้างเสริมผิวพารา
แอสฟัลท์คอนกรีต
บ้านสันกลาง หมู่ที่ 5,
บ้านเฟือยลุง หมู่ที่ 9
ตาบลและ อาเภอทุ่งช้าง
จังหวัดน่าน

- ก่อสร้างเสริมผิวพาราแอลฟัลท์คอนกรีต
จานวน 2 จุด จุดที่ 1 บ้านสันกลาง
หมู่ที่ 5 จานวน 2 ช่วง
จุดที่ 2 บ้านเฟือยลุง หมู่ที่ 9
จานวน 5 ช่วง ความกว้าง 4 เมตร
ความยาวรวม 1,652 เมตร
หนา 0.04 เมตร

3

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
(บ้านสลี)

- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง 4.00
เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาว
170.00 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
680.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นหัวสะพาน
บ้านสลี - บริเวณสวนนายจรัส อินต๊ะนาม

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

2,241,177.03

บ้านสันกลาง
หมู่ที่ 5,
บ้านเฟือยลุง
หมู่ที่ 9
ตาบลและ

กองช่าง

436,000

บ้านสลี
หมู่ที่ 1
ตาบลทุ่งช้าง

กองช่าง

5

หน่วยงำน พ.ศ. 2563
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564

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

ลำดับ
ที่

แผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 - 2565)
ห้วงปี 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้า 124,125
รายการที่ 5,6

แผนพัฒนาท้องถิ่น
เปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 4) พ.ศ.2563
หน้า 4 รายการที่ 1

รำยละเอียดโครงกำรกันเงินรำยจ่ำยไว้เบิกในปีถัดไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
เทศบำลตำบลทุ่งช้ำง
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 2 ด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

1

2

3

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

โครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล. - ก่อสร้างลาเหมือง คสล. ชนิดตัวยูแบบไม่มี
ชนิดตัวยูแบบไม่มีฝาปิด (บริเวณ ฝาปิด (บริเวณนานางบัวไหล หน่อทอง)
นานางบัวไหล หน่อทอง)
ขนาดความกว้าง 0.80 เมตร
ความลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ความหนา
0.10 เมตร ความยาว 163.00 เมตร
โครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล. - ก่อสร้างลาเหมือง คสล. ชนิดตัวยูแบบไม่มี
ชนิดตัวยูแบบไม่มีฝาปิด (บริเวณ ฝาปิด (บริเวณนานายเดช ไชยพิสิษฐ์)
นานายเดช ไชยพิสิษฐ์)
(นาทุ่งอ่าง) ขนาดความกว้าง 0.80 เมตร
(นาทุ่งอ่าง)
ความลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ความหนา
0.10 เมตร ความยาว 50.00 เมตร
- ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. ชนิดตัวยู
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
คสล. ชนิดตัวยูแบบไม่มีฝาปิด
แบบไม่มีฝาปิด (นานายไสว คามอญ)
(นานายไสว คามอญ) (บ้านมอญ) ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร
ความลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร ความหนา
0.10 เมตร ความยาว 200.00 เมตร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

354,000

บ้านเฟือยลุง
หมู่ที่ 9
ตาบลและ

กองช่าง

152,800

บ้านเฟือยลุง
หมู่ที่ 9
ตาบลและ

กองช่าง

เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/
เฉพาะกิจ
(กรณีอุทกภัย)

400,000

บ้านมอญ
หมู่ที่ 6
ตาบลและ

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้า 72
รายการที่ 33

6

หน่วยงำน พ.ศ. 2563
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564

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

ลำดับ
ที่

แผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 - 2565)
ห้วงปี 2564
เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/
เฉพาะกิจ
(กรณีอุทกภัย)

รำยละเอียดโครงกำรกันเงินรำยจ่ำยไว้เบิกในปีถัดไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
เทศบำลตำบลทุ่งช้ำง
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำสังคม คุณภำพชีวิต และควำมมั่นคงของมนุษย์
3.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

1

โครงกำร

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
(CCTV) ในพื้นที่เทศบาล
ตาบลทุ่งช้าง

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

-จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายในอาคาร
สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
จานวน 4 จุด
-จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
แบบ มุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายนอก
อาคารสาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย
ทั่วไป จานวน 5 จุด
- จัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย
(Network Video Recorder)
แบบ 16 ช่อง จานวน 1 เครื่อง
- จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE
(PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง
จานวน 1 เครื่อง

540,000

ในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบล
ทุ่งช้าง
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หน่วยงำน พ.ศ. 2563
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564

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

ลำดับ
ที่

สานักปลัดฯ

แผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 - 2565)
ห้วงปี 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2563
หน้า 6 รายการที่ 1

รำยละเอียดโครงกำรกันเงินรำยจ่ำยไว้เบิกในปีถัดไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
เทศบำลตำบลทุ่งช้ำง
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำสังคม คุณภำพชีวิต และควำมมั่นคงของมนุษย์
3.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

- จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080
พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA
จานวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อสายส่งสัญญาณภาพชนิด Fiber
Optic สาหรับภายนอก 12 CORE
จานวน 2,600 เมตร
- จัดซื้อตู้ CCTV Cabinet สาหรับจัดเก็บ
อุปกรณ์ภายนอก จานวน 6 ชุด
- จัดซื้อเสาเหล็ก ขนาด 4 x 4 นิ้ว
ยาว 6 เมตร จานวน 1 ต้น
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หน่วยงำน พ.ศ. 2563
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564

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

ลำดับ
ที่

แผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 - 2565)
ห้วงปี 2564

รำยละเอียดโครงกำรกันเงินรำยจ่ำยไว้เบิกในปีถัดไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
เทศบำลตำบลทุ่งช้ำง
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 6 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรบริกำร
4.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

1

โครงกำร

โครงการประเมินประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตาบลทุ่งช้าง

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
- โครงการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตาบลทุ่งช้าง

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

20,000

สานักงาน
เทศบาลตาบล
ทุ่งช้าง
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หน่วยงำน พ.ศ. 2563
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564

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

ลำดับ
ที่

สานักปลัดฯ

แผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 - 2565)
ห้วงปี 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้า 115
รายการที่ 2

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงานเทศบาลตาบลทุ่งช้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ 2564

ยุทธศาสตร์/แผนงาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
1.3 แผนงานการพาณิชย์
รวม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รวม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคงของมนุษย์
3.1 แผนงานการศึกษา
3.2 แผนงานสาธารณสุข
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
3.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
3.6 แผนงานงบกลาง
รวม

จานวน
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการที่
โครงการทั้งหมด
ดาเนินการ

จานวน
งบประมาณ

แบบ ผด. 01

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยงานดาเนินการ

10
1
1
12

13.15
1.32
1.32
15.79

3,823,000
247,000
135,000
4,205,000

19.46
1.26
0.69
21.41

กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ

3
3

3.95
3.95

90,000
90,000

0.46
0.46

สานักปลัดฯ

4
5
25
1
2
4
41

5.26
6.58
32.89
1.32
2.63
5.26
53.95

4,304,400
2,540,000
165,000
100,000
20,000
7,691,000
14,820,400

21.92
12.93
0.84
0.51
0.10
39.16
75.46

กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
สานักปลัดฯ
สานักปลัดฯ/กองสาธารณสุขฯ
สานักปลัดฯ
สานักปลัดฯ/กองสาธารณสุขฯ
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บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงานเทศบาลตาบลทุ่งช้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ 2564

ยุทธศาสตร์/แผนงาน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และพลังงาน
5.1 แผนงานการเกษตร
5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รวม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและการบริการ
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
รวม
รวมทั้งสิ้น

จานวน
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการที่
โครงการทั้งหมด
ดาเนินการ

จานวน
งบประมาณ

แบบ ผด. 01

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยงานดาเนินการ

12
12

15.79
15.79

195,000
195,000

0.10
0.10

สานักปลัดฯ / กองการศึกษา

1
1
2

1.32
1.32
2.63

10,000
30,000
40,000

0.05
0.15
0.20

สานักปลัดฯ
สานักปลัดฯ

4
2
6
76

5.26
2.63
7.89
100.00

1.12
0.36
1.48
100.00

สานักปลัดฯ
สานักปลัดฯ

11

220,000
70,000
290,000
19,640,400

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำนเทศบำลตำบลทุ่งช้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพลังงำน
5.1 แผนงำนกำรเกษตร
ลำดับ

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

สถำนที่

หน่วยงำน

(บำท)

ดำเนินกำร

รับผิดชอบ
หลัก

แผนพัฒนำท้องถิ่น
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

(พ.ศ.2561 - 2565)
ห้วงปี 2564

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

ที่

งบประมำณ

แบบ ผด. 02

1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

- ดาเนินการสารวจ/รวบรวมข้อมูลพันธุกรรมพืชปลูกรักษา
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช
- จัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ ทรัพยากรทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

10,000

38

ในเขต
สานักปลัด ฯ
เทศบาลตาบลทุ่งช้าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 - 2565)
เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)
พ.ศ. 2563 หน้า 4
รายการที่ 1

แบบ ผด. 02

แผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 - 2565)
ห้วงปี 2564

พ.ศ. 2564

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

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำนเทศบำลตำบลทุ่งช้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพลังงำน
5.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
งบประมำณ
หน่วยงำน
ลำดับ
โครงกำร
สถำนที่
(บำท)
รับผิดชอบ พ.ศ. 2563
ที่
ดำเนินกำร
หลัก
1 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการคัดแยกขยะ
ต้นทางด้วยแนวคิด
Zero Waste Community
เทศบาลตาบลทุ่งช้าง

- ดาเนินการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ในการบริหารจัดการขยะประเภทต่างๆ อย่างถูกวิธี

30,000
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ในเขต
กอง
เทศบาลตาบลทุ่งช้าง สาธารณสุขฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 - 2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3)
พ.ศ. 2563 หน้า 16
รายการที่ 3

แบบ ผด. 02

แผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565)
ห้วงปี 2564

พ.ศ. 2564

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

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำนเทศบำลตำบลทุ่งช้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพลังงำน
5.3 แผนงำนเคหะและชุมชน
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
งบประมำณ
หน่วยงำน
ลำดับ
โครงกำร
สถำนที่
(บำท)
รับผิดชอบ พ.ศ. 2563
ที่
ดำเนินกำร
หลัก
1 โครงการในการจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400,000
6,000 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย จานวน 1 คัน
1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า
10 ลูกบาศ์กเมตร และสามารถรับน้าหนักมูลฝอย ได้ไม่น้อยกว่า
5,000 กิโลกรัม
2) ตัวถังทาด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. พื้นหนาไม่น้อยกว่า
4.50 มิลลิเมตร
3) น้าหนักของรถรวมน้าหนักบรรทุกไม่ต่ากว่า 12,000 กิโลกรัม
4) ชุดอัดท้ายทางานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดัน
สูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว
5) มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง
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สานักงาน
เทศบาล
ตาบลทุ่งช้าง

กอง
สาธารณสุขฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 - 2565)
หน้า 130 รายการที่ 2

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำนเทศบำลตำบลทุ่งช้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02/1

5. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
5.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
ครุภัณฑ์

1 โทรทัศน์ แอล อี ดี
(LED TV )
แบบ SMART TV

รวม

1

รำยละเอียดของครุภัณฑ์
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ SMART TV
ระดับควำมละเอียดจอภำพ 1920 x1080 พิกเซล
ขนำด 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง

งบประมำณ สถำนที่
หน่วยงำน พ.ศ. 2563
ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก
(บำท)

พ.ศ. 2564

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

ลำดับ
ที่

13,500

สำนักงำน
เทศบำล
ตำบลทุ่งช้ำง

13,500
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สำนักปลัดฯ

แผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565)
ห้วงปี 2564
-

