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ประกาศ อบต.ทุ่งกว๋าว 
เรื่อง   การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

******************************************* 
                ด๎วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให๎ อปท .สภาท๎องถิ่น และผู๎บริหารท๎องถิ่น เปิดเผยข๎อมูล
และรายงานผลการด าเนินงานให๎ประชาชนทราบรวมตลอดท้ังมีกลไกให๎ประชาชนในท๎องถิ่นมีสํวนรํวมด๎วย 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
      ด๎วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข๎อ 13 (5) ก าหนดให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตํอสภา
ท๎องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นพร๎อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชน
ในท๎องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห๎าวันนับแตํวันที่ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกลําวและต๎องปิดประกาศโดยเปิดเผยไมํน๎อยกวําสามสิบวันโดยอยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม 
ของทุกปี 
        ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให๎เป็นไปตามเจตนารมณ๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น อบต.ทุํงกว๐าว จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ 
การใช๎จําย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 มา เพ่ือให๎ประชาชนได๎มีสํวนรํวมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการอบต .ทุํงกว๐าว ดังนี้ 
 

ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.ทุํงกว๐าว  
 
    "แหลํงน้ าสมบูรณ๑ ต าบลนําอยูํ สูํวิถีชุมชนพอเพียง" 
 

ข. พันธกิจ ของอบต.ทุํงกว๐าว  
    1.  จัดให๎มีแหลํงน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอยํางเพียงพอ 
     2.  พัฒนาปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะอื่นๆ  
     3.  สํงเสริมด๎านอาชีพของประชาชนให๎สามารถพึ่งตนเองได๎ 
     4.  สํงเสริมการมีสํวนรํวมของชุมชน 
     5.  สํงเสริมให๎มีการอนุรักษ๑และฟื้นฟูดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎ยื่นยืน 
     6.  สํงเสริมและพัฒนาด๎านการทํองเที่ยว 
     7.  พัฒนาการเกษตรอยํางยั่งยืนสูํชุมชนพอเพียง 
     8.  สํงเสริมให๎ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ด๎านการศึกษา  สาธารณสุข  สวัสดิการสังคม  และความ ปลอดภัยใน 
          ชีวิตและทรัพย๑สิน 
     9.  อนุรักษ๑วัฒนธรรมประเพณี  และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
     10.  พัฒนาการเมือง และการบริหาร  
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.ทุํงกว๐าวได๎ก าหนดยุทธศาสตร๑และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร๑ไว๎ 5      
ยุทธศาสตร๑ ดังนี้ 
         1. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
         2. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
         3. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการพัฒนาสังคม 
         4. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
         5. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการบริหารและพัฒนาองค๑กร 

ง. การวางแผน 
                อบต.ทุํงกว๐าว ได๎จัดท าแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว๎ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผํานการมีสํวนรํวมของประชาชน เชํน การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต๎องการที่แท๎จริงของประชาชนในพื้นท่ี กํอน
น ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว๎ในแผนพัฒนา 3 ปี ตํอไป  
                อบต.ทุํงกว๐าว ได๎ประกาศใช๎แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 
โดยได๎ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

67 197,069,800.00 98 217,445,000.00 96 273,545,000.00 84 313,993,500 

ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
อนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

21 61,778,000.00 23 66,577,000.00 25 76,937,000.00 21 67,177,000.00 

ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
พัฒนาสังคม 

172 43,903,600.00 135 57,141,100.00 138 64,520,100.00 130 62,552,100.00 

ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

34 6,352,700.00 42 11,007,700.00 34 5,557,700.00 35 7,192,700.00 

ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
บริหารและพัฒนา
องค๑กร 

14 3,980,000.00 10 1,040,000.00 10 1,040,000.00 10 1,040,000.00 

รวม 308 313,084,100 308 353,210,800 303 421,599,800 280 451,955,300 
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 จ. การจัดท างบประมาณ 
 

ผู๎บริหารอบต .ทุํงกว๐าว ได๎ประกาศใช๎ข๎อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่  17 กันยายน 2560 โดยมี
โครงการที่บรรจุอยูํในข๎อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 90 โครงการ งบประมาณ 31,797,370 บาท สามารถ
จ าแนกตามยุทธศาสตร๑ ได๎ดังนี้ 

 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร๑การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 14 5,882,840.00 

ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 9 2,768,000.00 

ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการพัฒนาสังคม 47 21,741,530.00 

ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการพัฒนาเศรษฐกิจ 13 165,000.00 

ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการบริหารและพัฒนาองค๑กร 7 1,240,000.00 

รวม 90 31,797,370.00 
 

  รายละเอียดโครงการในข๎อบัญญัติงบประมาณ อบต.ทุํงกว๐าว มีดังนี้ 
 
 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค ์
ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน 

กํอสร๎างถนน คสล . 
หมูํที่ 5 ซอย 17, 
ซอย 7  

 200,000.00 เพื่อกํอสร๎างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจร  ให๎อยูํ
ในสภาพที่ดี  และได๎
มาตรฐาน  

- ซอย 17 กว๎าง 4 ม. ยาว 
300 ม. หนา 0.15 ม. - 
ซอย 7 กว๎าง 4 ม. ยาว 
300 ม. หนา 0.15 ม. 

2. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน 

กํอสร๎างถนนแอสฟัล 
ติกซอย 8 หมูํที่ 6 

 200,000.00 เพื่อกํอสร๎างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจร  ให๎อยูํ
ในสภาพที่ดี  และได๎
มาตรฐาน  

ขนาดกว๎าง 4 ม. ยาว 200 
ม. หนา 0.04 ม. หรือพื้นที่
รวม 800 ตร.ม. 

3. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน 

กํอสร๎างรางระบายน้ า 
หมูํที่ 10 ซอย 4 

 200,000.00 เพื่อกํอสร๎างรางระบายน้ า
ให๎อยูํในสภาพที่ดีและได๎
มาตรฐาน 

รางระบายน้ าขนาดกว๎าง  
0.30 ม. ยาว 500 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.40 ม. 

4. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟูาซอย
หน๎าวัดถึงสะพานปุา
ช๎า หมี่ที่ 9 

 200,000.00 เพื่อขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ 

ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าพร๎อม
ติดต้ังไฟกิ่ง 

5. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟูาซอย 
5, ซอย 7, ซอย 3 
หมูํที่ 12 

 200,000.00 เพื่อขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ 

ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าพร๎อม
ติดต้ังไฟกิ่ง 

6. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน 

กํอสร๎างถนน คสล . 
หลังโรงเรียนบ๎าน
ปลายนนา หมูํที่ 7 

 54,000.00 เพื่อกํอสร๎างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจร  ให๎อยูํ
ในสภาพที่ดี  และได๎
มาตรฐาน  
 
 
 
 

ขนาดกว๎าง 4 ม. ยาว 140 
ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่
ไมํน๎อยกวํา 560 ม. 
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7. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน 

กํอสร๎างถนน คสล . 
ซอย 1, 2/1, 3/1, 
3/2, 3/4, 5, 6/1, 
10/1, 12/1 หมูํที่ 
2 

 200,000.00 เพื่อกํอสร๎างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจร  ให๎อยูํ
ในสภาพที่ดี  

ขนาดกว๎าง 3 ม. และ 4 ม. 
ยาวรวม 400 ม. หนา 
0.15 ม. 

8. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน 

วางทํอ PVC เพื่อ
การเกษตรจากอําง
ห๎วยเปูง หมูํที่ 14 

 200,000.00 เพื่อวางทํอ PVC ให๎อยูํใน
สภาพที่ดีและได๎มาตรฐาน 

ขนาด Ø 3-4 นิ้ว ยาว 
1,200 ม. 

9. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน 

กํอสร๎างถนน คสล . 
ซอย 14 ซอยบ๎าน
นายค าปัน , ซอย 3 
ซอยข๎างบ๎านนายสุค า 
หมูํที่ 4 

 200,000.00 เพื่อกํอสร๎างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจร  ให๎อยูํ
ในสภาพที่ดี  และได๎
มาตรฐาน  

ขนาดกว๎าง 4 ม. ยาว 300 
ม. หนา 0.15 ม. 

10. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน 

กํอสร๎างรางระบายน้ า 
ซอย 7 หมูํที่ 13 

 200,000.00 เพื่อกํอสร๎างรางระบายน้ า
ให๎อยูํในสภาพที่ดีและได๎
มาตรฐาน 

ขนาดกว๎าง 0.30 ม. ยาว 
160 ม. 

11. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน 

กํอสร๎างถนน คสล . 
บ๎านทุํงขํวง หมูํที่ 2 
เช่ือมบ๎านปุาเวียง หมูํ
ที่ 11  

เงินสะสม /
เงินทุน
ส ารองสะสม 

799,000.00 เพื่อกํอสร๎างถนนและ
ปรับปรุงผิวจราจร  ให๎อยูํ
ในสภาพที่ดี  และได๎
มาตรฐาน  

ผิวจราจรกว๎าง 5.00 เมตร 
ยาวรวม 935 เมตรหนา 
0.15 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 4,675 
ตารางเมตร  

12. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน 

งานซํอมสร๎างผิว
จราจรแบบแอสฟัลท๑
คอนกรีตผสม
ยางพา รา บ๎านเฮ้ีย  
หมูํที่ 9 ? บ๎านปุา
เวียง หมูํที่ 11 

เงินสะสม /
เงินทุน
ส ารองสะสม 

1,280,000.00 เพื่อซํอมสร๎างผิวจราจร  ให๎
อยูํในสภาพที่ดี  และได๎
มาตรฐาน  

ขนาดผิวจราจรกว๎าง 4.00 
เมตร ยาว 880 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 3,520 ตาราง
เมตร 

13. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน 

งานซํอมสร๎างผิว
จราจรแบบแอสฟัลท๑
คอนกรีตผสม
ยางพาราบ๎านจ๐ง  หมูํ
ที่ 4-บ๎านปลายนา  
หมูํที่ 7 

เงินสะสม /
เงินทุน
ส ารองสะสม 

1,850,000.00 เพื่อซํอมสร๎างผิวจราจร  ให๎
อยูํในสภาพที่ดี  และได๎
มาตรฐาน  

ขนาดผิวจราจรกว๎าง 5.50 
เมตร  ยาว 2,000 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ไมํน๎อยกวํา 11,000 ตาราง
เมตร 

14. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน 

ปรับปรุงระบบไฟฟูา
แสงสวํางภายใน
หมูํบ๎าน บ๎านจ๐ง หมูํที่ 
4  

รายได๎อื่น ๆ 99,840.00 เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟูา
แสงสวํางภายในหมูํบ๎านให๎
อยูํในสภาพที่ดีและได๎
มาตรฐาน 

ปรับปรุงระบบไฟฟูาแสง
สวํางภายในหมูํบ๎าน  

15. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

โครงการเสริมสร๎าง
ประสิทธิภาพการ
แก๎ปัญหาหมอกควัน
และไฟปุา 

 30,000.00 เพื่อให๎ประชาชนมี
จิตส านึกในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

ราษฎรหมูํที่  1 ? 14, 
อส.ปพ , อปพร., รส.ทป 

16. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 
 
 

โครงการเฝูาระวัง
และแก๎ไขปัญหาไฟ
ปุาและหมอกควัน 

 50,000.00 เพื่อปูองกัน  บ าบัด ฟื้นฟู 
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

เฝูาระวัง และจัดซื้ออุปกรณ๑
ไฟปุา ในต าบลทุํงกว๐าว 
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17. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

กํอสร๎างกลํองแก
รเบี้ยนแมํน้ าตุ๐ย หมูํที่ 
1 

 200,000.00 เพื่อกํอสร๎างกลํองแก
รเบี้ยนให๎อยูํในสภาพดีและ
ได๎มาตรฐาน 

ขนาดยาว 40 ม. สูงเฉลี่ย 
2.50 ม. 

18. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ  2,400,000.00 เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
มาจัดเก็บขยะในพื้นที่
ต าบลทุํงกว๐าว 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ จ านวน 
1 คัน 

19. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

โครงการเลิกเผา เลิก
เนํา เลิกเหม็น  

 15,000.00 เพื่อแก๎ไขปัญหาขยะและ
มลพิษต าบลทุํงกว๐าว 

พื้นที่ต าบลทุํงกว๐าว 

20. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

โครงการสํงเสริมการ
มีสํวนรํวมลดภาวะ
โลกร๎อน 

 15,000.00 เพื่อให๎ประชาชนมี
จิตส านึกในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

ประชาชน เด็ก และเยาวชน
ต าบลทุํงกว๐าว 

21. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

โครงการสร๎างปุาด๎วย
ฝายชะลอน้ าเฉลิม
พระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ พระ
เจ๎าอยูํหัว ฯ  

 50,000.00 เพื่อกํอสร๎างฝายชะลอน้ า
ให๎อยูํในสภาพดีและได๎
มาตรฐาน 

ฝายชะลอน้ า หมูํที่ 1-14 

22. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

สวนพฤกษศาสตร๑
โรงเรียน 

 4,000.00 เพื่อให๎เยาวชนมีจิตส านึก
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

นักเรียนโรงเรียนทุํงกว๐าว
วิทยาคมและบุคลากรทุกคน 

23. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

กิจกรรมพัฒนา
สิ่งแวดล๎อมศึกษา 

 4,000.00 เพื่อสร๎างจิตส านึกแกํ
นักเรียนด๎วยการเรียนรู๎
ด๎วยการลงมือปฏิบัติเอง 

นักเรียนโรงเรียนทุํงกว๐าว
วิทยาคมและบุคลากรทุกคน 

24. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนาสังคม 

เผยแพรํ
ประชาสัมพันธ๑
กิจกรรมของ อบต. 

 20,000.00 เพื่อประชาสัมพันธ๑การ
บริหารงานของอบต. 

จัดบอร๑ด,จัดท าวารสาร แผํน
พับ 

25. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนาสังคม 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพคณะ
ผู๎บริหาร,สมาชิกสภา,
ผู๎น าชุมชน ,
คณะกรรมการแผนฯ
องค๑การบริหารสํวน
ต าบลทุํงกว๐าว 

 300,000.00 เพื่อสํงเสริมให๎คณะ
ผู๎บริหาร ,สมชิกสภา ,ผู๎น า
ชุมชน ,คณะกรรมการ
แผนฯองค๑การบริหารสํวน
ต าบลทุํงกว๐าวมี
ประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน 

คณะผู๎บริหาร ,สมชิกสภา ,
ผู๎น าชุมชน ,คณะกรรมการ
แผนฯต าบลทุํงกว๐าว 

26. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนาสังคม 

จัดท าแผนและ
ฝึกซ๎อมแผนปูองกัน
ภัยและบรรเทาสา
ธารณภัย 

 20,000.00 เพื่อปูองกันบรรเทาสา
ธารณภัย 

จัดท าแผนและฝึกซ๎อมแผน
ปูองกันภัยและบรรเทาสา
ธารณภัยในหมูํบ๎านที่มีพื้นที่
เส่ียงภัยและพื้นที่ใกล๎เคียง 

27. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนาสังคม 

โครงการอบรม  อป
พร. 

 40,000.00 เพื่อเพิ่มทักษะในการ
ปฏิบัติหน๎าที่ของ
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน 

จัดการฝึกอบรม อปพร. 
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28. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนาสังคม 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ อปพร. 

 25,000.00 เพื่อเพิ่มทักษะในการ
ปฏิบัติหน๎าที่ของ อปพร.  

เพิ่มก าลังอปพร. และการฝึก
ทบทวน 

29. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนาสังคม 

อบรมวินัยจราจร  20,000.00 เพื่อให๎ประชาชนและ
เยาวชนในพื้นที่ต าบล
ทุํงกว๐าวมีความรู๎เรื่องกฎ
จราจร 

อบรมวินัยจราจรพร๎อมท า
ใบขับขี่แกํประชาชนและ
เยาวชนในพื้นที่ต าบล
ทุํงกว๐าว 

30. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนาสังคม 

โครงการปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ชํวงเทศกาล 

 30,000.00 เพื่อปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชํวง
เทศกาล 

ปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชํวงเทศกาล 

31. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนาสังคม 

จัดงานวันเด็ก
แหํงชาติ 

 50,000.00 เพื่อสํงเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมของเด็ก 

จัดงานวันเด็กแหํงชาติ 

32. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนาสังคม 

โครงการเยี่ยมบ๎าน
นักเรียน 

 5,000.00 เพื่อเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กนักเรียน
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กต าบล
ทุํงกว๐าว 

เด็กนักเรียนของศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กในต าบลทุํงกว๐าว 

33. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนาสังคม 

โครงการสํงเสริม
สุขภาพเด็กศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กต าบล
ทุํงกว๐าว 

 20,000.00 เพื่อสํงเสริมสุขภาพเด็ก
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กต าบล
ทุํงกว๐าว 

เด็กในต าบลทุํงกว๐าว 

34. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนาสังคม 

โครงการโรงเรียน
ผู๎สูงอายุ 

 60,000.00 อบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพ 

ผู๎สูงอายุ ต าบลทุํงกว๐าว 

35. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนาสังคม 

ปูองกันและควบคุม
โรค  

 150,000.00 เพื่อปูองกันและควบคุม
โรคติดตํอตําง ๆ 

ปูองกันและควบคุมโรค 

36. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนาสังคม 

จัดซื้อทรายอะ เบ
ทปูองกันยุงลาย 

 50,000.00 เพื่อปูองกันโรค
ไข๎เลือดออก 

จัดซื้อทรายอเบท 

37. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนาสังคม 

จัดซื้อน้ ายาเคมี
ส าหรับเครื่องพํน
หมอกควัน 

 50,000.00 เพื่อปูองกันโรค
ไข๎เลือดออก 

จัดซื้อน้ ายาเคมีส าหรับเครื่อง
พํนหมอกควัน 

38. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนาสังคม 

โครงการสํงเสริมและ
พัฒนางานห๎องสมุด 

 23,000.00 นักเรียนมีนิสัยรักการอําน
การค๎นคว๎าด๎วยตนเองและ
รู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ 

มีหนังสือไว๎บริการ แกํ
นักเรียนโรงเรียนทุํงกว๐าว
วิทยาคม 

39. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนาสังคม 

พัฒนาวงโยธวาทิต
โรงเรียนทุํงกว๐าว
วิทยาคม 

 10,000.00 เพื่อให๎สํงเสริมให๎นัดเรียน
กล๎าแสดงออกโดยการ
ท างานรํวมกันเป็นทีมลมี
ความเชื่อมั่นในตนเอง
ในทางที่ถุกต๎อง 

นักเรียนโรงเรียนทุํงกว๐าว
วิทยาคม จ านวน 250 คน 
และชุมชนต าบลทุํงกว๐าวและ
ต าบลใกล๎เคียง 

40. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนาสังคม 

โครงการพัฒนาแหลํง
เรียนรู๎ในโรงเรียน 

 15,000.00 เพื่อจัดแหลํงเรียนรู๎ภายใน
โรงเรียนให๎มีบรรยากาศที่
เอื้อตํอการจัดการศึกษา 
 
 
 
 

นักเรียนโรงเรียนทุํงกว๐าว
วิทยาคม จ านวน 250 คน 

41. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนาสังคม 

พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ใน
สถานศึกษา 

 190,000.00 เพื่อให๎มีสภาพแวดล๎อม
และแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอ

โรงเรียนบ๎านทุํงขํวง , 
โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน , 
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การจัดกระบวนการเรียนรู๎ โรงเรียนปลายนาวิทยา , 
โรงเรียนบ๎านเฮ้ีย , โรงเรียน
บ๎านถ้ า , โรงเรียนบ๎านทุํงจี้ 
และโรงเรียนบ๎านทุํงปง ,
โรงเรียนบ๎านจ๐ง  มีการจัด
และใช๎แหลํงเรียนรู๎ใน
สถานศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู๎เรียนอยํางมีประสิทธิภาพ 

42. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนาสังคม 

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ต าบลทุํงกว๐าว 

 160,000.00 เพื่อสํงเสริมสุขภาพ
ประชาชนต าบลทุํงกว๐าว 

สนับสนุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลทุํงกว๐าว  

43. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนาสังคม 

จัดหาอาหารเสริม 
(นม ) 

 733,930.00 เพื่อให๎เด็กและเยาวชน
ได๎รับสารอาหารที่เพียงพอ
ตํอความต๎องการของ
รํางกาย 

จัดหาอาหารเสริม (นม ) แกํ
เด็กเล็ก และนักเรียน 

44. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนาสังคม 

จัดหาอาหารกลางวัน  1,644,500.00 เพื่อให๎เด็กและเยาวชน
ได๎รับสารอาหารที่เพียงพอ
ตํอความต๎องการของ
รํางกาย 

จัดหาอาหารกลางวัน แกํเด็ก
เล็ก และนักเรียน 

45. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนาสังคม 

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมการจัดงาน
ฤดูหนาวและของดี
นครล าปาง 

 20,000.00 เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ส านักงานกิ่งกาชาดอ าเภอ
เมืองปานในการชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยตําง ๆ 

กิจกรรมส านักงานกิ่งกาชาด
อ าเภอเมืองปาน 

46. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนาสังคม 

จัดซื้อน้ ายาฆําเช้ือ
โรคและไวรัส ไข๎หวัด
นก 

 40,000.00 เพื่อปูองกันโรคไข๎หวัดนก จัดซื้อน้ ายาฆําเช้ือโรคและ
ไวรัสไข๎หวัดนก 

47. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนาสังคม 

โครงการปรับภูมิทัศน๑
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ทุํงกว๐าว 

 400,000.00 เพื่อปรับภูมิทัศน๑ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก อบต .
ทุํงกว๐าว 

ปรับภูมิทัศน๑ศุนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ทุํงกว๐าว 

48. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนาสังคม 

ซํอมแซมและ
ปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค๑  หมูํที่ 
8 

 200,000.00 เพื่อซํอมแซมและปรับปรุง
ศาลาเอนกประสงค๑  ให๎อยูํ
ในสภาพที่ดี  และได๎
มาตรฐาน  

ขนาดกว๎าง 7 ม. ยาว 12 ม. 

49. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนาสังคม 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
พัฒนาสตรีต าบล
ทุํงกว๐าว 

 7,000.00 เพื่อให๎สตรีได๎รับความรู๎
เกี่ยวกับสิทธิหน๎าที่การมี
สํวนรํวมในการพัฒนาขุม
ชน สังคม และการสํงเสริม
อาชีพ 

สตรีจ านวน 30 คน 

50. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนาสังคม 

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมน า
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เยาวชน 

 20,000.00 เพื่อให๎เยาวชนได๎รับความรู๎
ความเข๎าใจในหลักธรรมค า
สอนทางศาสนา 
 
 

เด็กและเยาวชนต าบล
ทุํงกว๐าว จ านวน 200 คน 

51. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนาสังคม 

โครงการสํงเสริม
ประชาธิปไตยแกํ
ประชาชน 

 20,000.00 เพื่อสํงเสริมประชาธิปไตย
แกํผู๎น าชุมชน  เยาวชน 
และประชาชน 

สํงเสริมประชาธิปไตยแกํผู๎น า
ชุมชน  เยาวชน และ
ประชาชน 
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52. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนาสังคม 

โครงการอบต.สัญจร  20,000.00 เพื่อลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชน 

ให๎บริการประชาชนด๎านตําง 
ๆ และออกหนํวยบริการ
เคลื่อนที่ 

53. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนาสังคม 

โครงการจัดท าแผน
ชุมชนและ
แผนพัฒนา 

 10,000.00 จัดเวทีประชาคม  จัดท า
แผนชุมชนและแผนพัฒนา 

จัดเวทีประชาคม  จัดท าแผน
ชุมชนและแผนพัฒนา 

54. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนาสังคม 

โครงการเสริมสร๎าง
ครอบครัวอบอุํน
เข๎มแข็ง 

 10,000.00 เพื่อสร๎างความรักความ
เข๎าใจและความสัมพันธ๑ที่ดี
ระหวํางสมาชิกใน
ครอบครัว  

สมาชิกครอบครัว  
ประกอบด๎วย พํอ แมํ ลูก 

55. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนาสังคม 

โครงการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหายาเสพ
ติดและจัดระเบียบ
สังคม 

 20,000.00 เพื่อปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาอาชญากรรมและยา
เสพติด 

พื้นที่ต าบลทุํงกว๐าว 

56. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนาสังคม 

โครงการจัดงานวัน
เข๎าพรรษา 

 20,000.00 เพื่อสํงเสริมการมีสํวนรํวม
และสร๎างจิตส านึก
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมท๎องถิ่นของ
ประชาชน 

จััดงานวันเข๎าพรรษา 

57. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนาสังคม 

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระ
ราชินีนาถฯเนื่องใน
โอกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 
สิงหาคม 

 20,000.00 เพื่อเป็นการเผยแพรํ พระ
เกียรติคุณและพระมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จพระ
นางเจ๎าศิริกิติ์ 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
ราชินีนาถฯเนื่องในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา 12 
สิงหาคม 

58. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนาสังคม 

จัดงานประเพณีปี๋
ใหมํเมือง 

 50,000.00 เพื่อสํงเสริมการมีสํวนรํวม
และสร๎างจิตส านึก
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมท๎องถิ่นของ
ประชาชน  

จัดกิจกรรมประเพณีปี๋ใหมํ
เมือง รดน้ าด าหัวผู๎สูงอายุ 
ผู๎น าชุมชน 

59. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนาสังคม 

จัดงานประเพณี
ตานก๐วยสลาก 

 70,000.00 เพื่อสํงเสริมการมีสํวนรํวม
และสร๎างจิตส านึก
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมท๎องถิ่นของ
ประชาชน 

จัดงานตานก๐วยสลาก 

60. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนาสังคม 

โครงการเชิดชู
ปราชญ๑ชาวบ๎านและ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

 30,000.00 เพื่อสํงเสริมและอนุรักษ๑ภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น 

เชิดชูปราชญ๑ชาวบ๎านและ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

61. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนาสังคม 

โครงการสํงนักกีฬา
ไปแขํงขัน 

 50,000.00 เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชน
เห็นคุณคําของการออก
ก าลังกาย 

สํงนักกีฬาไปแขํงขัน 

62. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนาสังคม 

จัดการแขํงขันกีฬา
ทุํงกว๐าวคัพ 

 100,000.00 เพื่อสํงเสริมให๎เยาวชนเห็น
คุณคําของการออกก าลัง
กาย 

เด็ก และเยาวชนต าบล
ทุํงกว๐าว 

63. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนาสังคม 

สงเคราะห๑เบี้ยยังชีพ
ผู๎ปุวยเอดส๑ 

 330,000.00 เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการ
ผู๎ปุวยเอดส๑ 

ผู๎ปุวยเอดส๑ต าบลทุํงกว๐าว 
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64. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนาสังคม 

โครงการอบรมให๎
ความรู๎เรื่องยาเสพติด 

 10,000.00 เพื่อปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาอาชญากรรมและยา
เสพติด 

อบรมให๎ความรู๎เรื่องยาเสพ
ติด (อบต.รํวมกับต ารวจ) 

65. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนาสังคม 

โครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายการบริหาร
สถานศึกษา 

 185,300.00 เพื่อให๎เด็กได๎รับสารอาหาร
ที่เพียงพอตํอความต๎องการ
ของรํางกายและมี
พัฒนาการสมวัย 

-จัดหาอาหารกลางวันแกํเด็ก
ในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กต าบล
ทุํงกว๐าว - จัดการเรียนการ
สอน (รายหัว)ศุนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลทุํงกว๐าว 

66. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนาสังคม 

สงเคราะห๑เบี้ยยังชีพ
ผู๎สูงอายุ 

 12,478,800.00 เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการ
ผู๎สูงอายุ 

ผู๎สูงอายุต าบลทุํงกว๐าว 

67. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนาสังคม 

สงเคราะห๑เบี้ยยังชีพ
คนพิการ 

 3,936,000.00 เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการผ๎ู
พิการ 

คนพิการต าบลทุํงกว๐าว 

68. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนาสังคม 

โครงการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัว ฯ 

 10,000.00 เพื่อเฉลิมพระเกียรติแสดง
ความจงรักภักดีตํอ
พระบาทสมเด็จ  พระ
เจ๎าอยูํหัว  

เฉลิมพระเกียรติแสดงความ
จงรักภักดีตํอพระบาทสมเด็จ 
พระเจ๎าอยูํหัว 

69. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนาสังคม 

วิถีถิ่น วิถีไทย  18,000.00 เพื่อให๎นักเรียนมีคุณธรรม
และจริยธรรมที่พึงประสงค๑ 
รู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ 

นักเรียนโรงเรียนทุํงกว๐าว
วิทยาคม จ านวน 250 คน 

70. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนาสังคม 

สมทบกองทุนออม
บุญวันละหนึ่งบาท
เพื่อสวัสดิการชุมชน
ต าบลทุํงกว๐าว 

 50,000.00 เพื่อสํงเสริมสุขภาพ
ประชาชนต าบลทุํงกว๐าว 

สนับสนุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลทุํงกว๐าว  

71. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

อุดหนุนกลุํมตัด
เส้ือผ๎าส าเร็จรูป บ๎าน
หัวทุํง หมูํที่ 10 

 10,000.00 เพื่อสํงเสริมอาชีพให๎กับ
ราษฎร และเป็นการสร๎าง
รายได๎ 

กลุํมตัดเส้ือผ๎าส าเร็จรูปด๎วย
จักรอุตสาหกรรม  บ๎านหัวทุํง
จ านวน 15 คน 

72. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

อุดหนุนกลุํมตัดเย็บ
เส้ือผ๎าจักร
อุตสาหกรรม  บ๎านทุํง
ปง หมูํที่ 6 

 5,000.00 เพื่อสํงเสริมอาชีพให๎กับ
ราษฎร และเป็นการสร๎าง
รายได๎ 

กลุํมตัดเส้ือผ๎าด๎วยจักร
อุตสาหกรรม จ านวน 25 
คน 

73. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

อุดหนุนกลุํมปักผ๎า
ด๎วยมือ  บ๎านทุํงปง  
หมูํที่ 6 

 5,000.00 เพื่อสํงเสริมอาชีพให๎กับ
ราษฎร และเป็นการสร๎าง
รายได๎ 

กลุํมปักผ๎าด๎วยมือบ๎านทุํงปง  
จ านวน 61 คน 

74. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

อุดหนุนกลุํมทอผ๎า  
บ๎านทุํงกว๐าว หมูํที่ 5 

 10,000.00 เพื่อสํงเสริมอาชีพให๎กับ
ราษฎร และเป็นการสร๎าง
รายได๎ 

กลุํมกลุํมทอผ๎า บ๎านทุํงกว๐าว  
จ านวน 10 คน 

75. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

อุดหนุนกลุํมเย็บจักร
อุตสาหกรรมบ๎านทุํง
แทํน หมูํที่ 3 

 5,000.00 เพื่อสํงเสริมอาชีพให๎กับ
ราษฎร และเป็นการสร๎าง
รายได๎ 

กลุํมหัตถกรรมประดิษฐ๑บ๎าน
จ๐ง จ านวน 8 คน 

76. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

อุดหนุนกลุํม
หัตถกรรมประดิษฐ๑
บ๎านจ๐ง 

 5,000.00 เพื่อสํงเสริมอาชีพให๎กับ
ราษฎร และเป็นการสร๎าง
รายได๎ 

กลุํมหัตถกรรมประดิษฐ๑บ๎าน
จ๐ง จ านวน 8 คน 

77. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

อุดหนุนกลุํม
เกษตรกรธรรมชาติ
บ๎านทุํงแทํน หมูํที่ 3 

 5,000.00 เพื่อสํงเสริมและพัฒนาการ
ท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพและ
สารอินทรีย๑ชีวภาพ 

กลุํมเกษตรกรธรรมชาติบ๎าน
ทุํงแทํน จ านวน 12 คน 
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78. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

อุดหนุนกลุํมโคขุน 
บ๎านทุํงขํวง หมูํที่ 2 

 10,000.00 เพื่อสํงเสริมอาชีพให๎กับ
ราษฎร และเป็นการสร๎าง
รายได๎ 

กลุํมโคขุนบ๎านทุํงขํวง  
จ านวน 7 คน 

79. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

สํงเสริมการปรับปรุง
พันธุ๑สัตว๑โดยการผสม
เทียม 

 20,000.00 เพื่อปรับปรุงพันธุ๑โค-
กระบือ จากการผสมเทียม 

กลุํมเกษตรกรต าบลทุํงกว๐าว 

80. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการสํงเสริมการ
ท าปุ๋ยหมักจาก เศษ
พืช 

 30,000.00 เพื่อลดการเผาและลด
ต๎นทุนการผลิตพืช 

กลุํมเกษตรกรต าบลทุํงกว๐าว 

81. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

สํงเสริมและ
พัฒนาการผลิตและ
ขยายสารชีวภัณฑ๑ 

 30,000.00 เพื่อพัฒนาเกษตรกรให๎มี
ความรู๎ความเข๎าใจ ทักษะ 
และทัศนคติด๎านการผลิต
พืชให๎ปลอดภัย และการใช๎
สารอินทรีย๑ ชีวภาพ
ทดแทนการใช๎สารเคมี 

กลุํมเกษตรกรต าบลทุํงกว๐าว  
จ านวน 70 ราย 

82. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

สนับสนุนโครงการ
พัฒนาการผลิตการ
บริหารจัดการ
ถํายทอดความรู๎ 
ศูนย๑บริการและ
ถํายทอดเทคโนโลยี
ประจ าต าบล 

 20,000.00 สํงเสริมการบริหารจัดการ
ของศูนย๑บริการและ
ถํายทอดเทคโนโลยีประจ า
ต าบล 

ต าบลทุํงกว๐าว 

83. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการชํวยเหลือ
เกษตรกรผ๎ูประสบภัย
ผลผลิตตกต่ า 

 10,000.00 เพื่อชํวยเหลือเกษตรกร
ผู๎ประสบภัยผลผลิตตกต่ า 

เกษตรกรผ๎ูประสบภัย
ผลผลิตตกต่ าต าบลทุํงกว๐าว 

84. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการบริหารและ
พัฒนาองค๑กร 

สํงบุคลากรเข๎ารับ
การอบรม /สัมมนา
ตามหลักสูตรของกรม
ฯและหนังสือสั่งการ 

 290,000.00 เพื่อพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติงานให๎ดีขึ้น 

(คณะผู๎บริหาร  ส.อบต . 
พนักงานสํวนต าบล พนักงาน
จ๎าง) 

85. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการบริหารและ
พัฒนาองค๑กร 

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
ผู๎บริหาร พนักงาน
สํวนต าบล และ
พนักงานจ๎าง 

 20,000.00 เพื่อสํงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
แกํผู๎บริหาร พนักงานสํวน
ต าบล และพนักงานจ๎าง 

อบรมคุณธรรมจริยธรรม
ผู๎บริหาร พนักงานสํวนต าบล 
และพนักงานจ๎าง 

86. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการบริหารและ
พัฒนาองค๑กร 

โครงการเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพ
บุคลากรต าบล
ทุํงกว๐าว 
 
 
 

 50,000.00 เพื่อพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติงานให๎ดีขึ้น 

พนักงานสํวนต าบล ,
พนักงานจ๎าง 

87. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการบริหารและ
พัฒนาองค๑กร 

จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย๑สิน 
อบต.ทุํงกว๐าว 

 100,000.00 เพื่อพัฒนาและจัดเก็บ
รายได๎ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย๑สิน อบต.ทุํงกว๐าว 

88. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการบริหารและ
พัฒนาองค๑กร 

โครงการปรับปรุงตํอ
เติมอาคาร
อเนกประสงค๑

 140,000.00 เพื่อปรับปรุงตํอเติมอาคาร
หอประชุมองค๑การบริหาร
สํวนต าบลทุํงกว๐าวให๎อยูํใน

อาคารหอประชุมองค๑การ
บริหารสํวนต าบลทุํงกว๐าว 
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องค๑การบริหารสํวน
ต าบลทุํงกว๐าว 

สภาพดีและได๎มาตรฐาน 

89. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการบริหารและ
พัฒนาองค๑กร 

กํอสร๎างโรงจอดรถ
องค๑การบริหารสํวน
ต าบลทุํงกว๐าว 

 500,000.00 เพื่อกํอสร๎ างโรงจอดรถให๎
อยูํในสภาพดีและได๎
มาตรฐาน 

ขนาดกว๎าง 6 เมตร ยาว 30 
เมตร  

90. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการบริหารและ
พัฒนาองค๑กร 

ปรับปรุงตํอเติม
อาคารพัสดุองค๑การ
บริหารสํวนต าบล
ทุํงกว๐าว 

 140,000.00 เพื่อตํอเติมปรับปรุงอาคาร
พัสดุวให๎อยูํในสภาพดีและ
ได๎มาตรฐาน 

ตํอเติมปรับปรุงอาคารพัสดุ
องค๑การบริหารสํวนต าบล
ทุํงกว๐าว 

 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
 

     อบต.ทุํงกว๐าว มีการใช๎จํายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข๎อบัญญัติงบประมาณ  โดยได๎มีการ
กํอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 66 โครงการ จ านวนเงิน 25,845,758 บาท มีการเบิกจํายงบประมาณ 
จ านวน 63 โครงการ จ านวนเงิน 24,123,033 ล๎านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร๑ ได๎ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร๑การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 12 5,461,045.50 10 4,361,320.50 

ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

7 2,117,992.00 7 2,117,992.00 

ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการพัฒนาสังคม 37 18,020,925.04 36 17,397,925.04 

ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการพัฒนาเศรษฐกิจ 7 73,335.00 7 73,335.00 

ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการบริหารและพัฒนาองค๑กร 3 172,460.00 3 172,460.00 

รวม 66 25,845,757.54 63 24,123,032.54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    รายละเอียดโครงการในข๎อบัญญัติงบประมาณอบต.ทุํงกว๐าว ที่มีการกํอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

1. ยุทธศาสตร๑การ กํอสร๎างถนน  200,000.00 199,000.00 47/2561 23/08/2561 60 
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พัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

คสล . หมูํที่ 5 
ซอย 17, ซอย 7  

2. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

กํอสร๎างถนนแอส
ฟัล ติกซอย 8 
หมูํที่ 6 

 200,000.00 198,000.00 48/2561 23/08/2561 60 

3. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟูา
ซอยหน๎าวัดถึง
สะพานปุาช๎า  หมี่
ที่ 9 

 200,000.00 192,733.18 บ๎านเฮ้ีย หมูํ 
9 

01/09/2561 30 

4. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟูา
ซอย 5, ซอย 7, 
ซอย 3 หมูํที่ 12 

 200,000.00 191,972.32 บ๎านแพะใหมํ 
หมุํ 12 

01/09/2561 30 

5. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

กํอสร๎างถนน 
คสล . หลัง
โรงเรียนบ๎าน
ปลายนนา  หมูํที่ 
7 

 54,000.00 53,000.00 49/2561 23/08/2561 60 

6. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

กํอสร๎างถนน 
คสล . ซอย 1, 
2/1, 3/1, 3/2, 
3/4, 5, 6/1, 
10/1, 12/1 
หมูํที่ 2 

 200,000.00 199,500.00 56/2561 26/09/2561 60 

7. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

วางทํอ PVC เพื่อ
การเกษตรจาก
อํางห๎วยเปูง หมูํที่ 
14 

 200,000.00 199,000.00 58/2561 27/09/2561 30 

8. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

กํอสร๎างถนน 
คสล . ซอย 14 
ซอยบ๎านนายค า
ปัน, ซอย 3 ซอย
ข๎างบ๎านนายสุค า 
หมูํที่ 4 

 200,000.00 199,000.00 58/2561 27/09/2561 30 

9. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

กํอสร๎างถนน 
คสล. บ๎านทุํงขํวง 
หมูํที่ 2 เช่ือม
บ๎านปุาเวียง หมูํที่ 
11  
 
 
 

เงินสะสม /
เงินทุน
ส ารองสะสม 

799,000.00 799,000.00 16/2561 30/03/2561 90 

10. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

งานซํอมสร๎างผิว
จราจรแบบแอส
ฟัลท๑คอนกรีต
ผสมยางพารา 
บ๎านเฮ้ีย  หมูํที่ 9 
? บ๎านปุาเวียง  
หมูํที่ 11 

เงินสะสม /
เงินทุน
ส ารองสะสม 

1,280,000.00 1,280,000.00 17/2561 30/03/2561 60 
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11. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

งานซํอมสร๎างผิว
จราจรแบบแอส
ฟัลท๑คอนกรีต
ผสมยางพารา
บ๎านจ๐ง หมูํที่ 4-
บ๎านปลายนา  หมูํ
ที่ 7 

เงินสะสม /
เงินทุน
ส ารองสะสม 

1,850,000.00 1,850,000.00 18/2561 30/03/2561 60 

12. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงระบบ
ไฟฟูาแสงสวําง
ภายในหมูํบ๎าน 
บ๎านจ๐ง หมูํที่ 4  

รายได๎อื่น ๆ 99,840.00 99,840.00 133/2561 19/03/2561 5 

13. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
อนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

โครงการ
เสริมสร๎าง
ประสิทธิภาพการ
แก๎ปัญหาหมอก
ควันและไฟปุา 

 30,000.00 1,500.00 111/61 12/02/2561 5 

  1,100.00 112/61 12/02/2561 5 

  3,600.00 112/61 12/02/2561 5 

14. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
อนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

จัดซื้อรถบรรทุก
ขยะ 

 2,400,000.00 2,091,000.00 10/2561 21/02/2561 60 

15. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
อนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

โครงการเลิกเผา 
เลิกเนํา เลิกเหม็น  

 15,000.00 300.00 328/61 20/08/2561 5 

  2,000.00 329/61 20/08/2561 5 

  3,000.00 330/61 20/08/2561 5 

16. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
อนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

โครงการสํงเสริม
การมีสํวนรํวมลด
ภาวะโลกร๎อน 

 15,000.00 300.00 331/2561 20/08/2561 5 

  2,200.00 332/2561 20/08/2561 5 

  3,300.00 333/2561 20/08/2561 5 

17. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
อนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

โครงการสร๎างปุา
ด๎วยฝายชะลอน้ า
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ๎าอยูํหัว ฯ  

 50,000.00 1,332.00 052/2561 14/12/2560 1 

  360.00 053/2561 14/12/2560 1 
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18. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
อนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

สวนพฤกษศาสตร๑
โรงเรียน 

 4,000.00 4,000.00 โรงเรียน
ปลายนา
วิทยา 

01/03/2561 30 

19. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
อนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

กิจกรรมพัฒนา
สิ่งแวดล๎อมศึกษา 

 4,000.00 4,000.00 โรงเรียน
ทุํงกว๐าว
วิทยาคม 

12/03/2561 10 

20. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
พัฒนาสังคม 

เผยแพรํ
ประชาสัมพันธ๑
กิจกรรมของ 
อบต. 

 20,000.00 1,200.00 016/2561 27/10/2560 1 

21. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
พัฒนาสังคม 

จัดท าแผนและ
ฝึกซ๎อมแผน
ปูองกันภัยและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

 20,000.00 2,800.00 324/2561 15/08/2561 5 

  360.00 323/2561 15/08/2561 5 

  4,200.00 325/2561 15/08/2561 5 

  6,120.00 326/2561 15/08/2561 5 

  400.00 327/2561 15/08/2561 5 

22. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ อป
พร. 

 25,000.00 400.00 241/61 18/06/2561 5 

  360.00 242/61 18/06/2561 5 

  600.00 243/61 18/06/2561 5 

23. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
พัฒนาสังคม 

อบรมวินัยจราจร  20,000.00 360.00 323/61 15/08/2561 5 

  2,800.00 324/61 15/08/2561 5 

  4,200.00 325/61 15/08/2561 5 

  6,120.00 326/61 15/08/2561 5 

  400.00 327/61 15/08/2561 5 

24. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชํวง
เทศกาล 

 30,000.00 2,760.00 056/61 22/12/2560 5 

25. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ

จัดงานวันเด็ก
แหํงชาติ 

 50,000.00 1,440.00 076/2561 10/01/2561 5 
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พัฒนาสังคม 

  20,818.00 077/2561 10/01/2561 5 

  5,000.00 078/2561 10/01/2561 5 

26. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการเยี่ยม
บ๎านนักเรียน 

 5,000.00 360.00 346/2561 23/08/2561 1 

  632.00 347/2561 23/08/2561 1 

27. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการสํงเสริม
สุขภาพเด็กศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลทุํงกว๐าว 

 20,000.00 360.00 354/2561 29/08/2561 3 

  2,400.00 355/2561 29/08/2561 3 

28. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการโรงเรียน
ผู๎สูงอายุ 

 60,000.00 200.00 029/2561 14/11/2560 5 

  1,600.00 030/2561 14/11/2560 5 

  4,800.00 031/2561 14/11/2560 5 

  1,400.00 046/2561 12/12/2560 5 

  4,200.00 047/2561 12/12/2560 5 

  1,400.00 072/61 08/01/2561 5 

  4,200.00 073/61 08/01/2561 5 

  1,400.00 109/61 12/02/2561 5 

  4,200.00 110/61 12/02/2561 5 

  1,400.00 128/61 13/03/2561 5 

  4,200.00 129/61 13/03/2561 5 

  1,400.00 160/61 17/04/2561 5 

  4,200.00 161/61 17/04/2561 5 

  1,400.00 183/61 07/05/2561 5 

  
 

4,200.00 184/61 07/05/2561 5 

29. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
พัฒนาสังคม 

ปูองกันและ
ควบคุมโรค  

 150,000.00 300.00 185/61 08/05/2561 5 

  16,655.40 186/61 09/05/2561 5 

30. ยุทธศาสตร๑การ จัดซื้อทรายอะ เบ  50,000.00 33,000.00 204/61 30/05/2561 5 
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พัฒนาด๎านการ
พัฒนาสังคม 

ทปูองกันยุงลาย 

31. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
พัฒนาสังคม 

จัดซื้อน้ ายาเคมี
ส าหรับเครื่องพํน
หมอกควัน 

 50,000.00 23,400.00 218/61 04/06/2561 5 

32. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการสํงเสริม
และพัฒนางาน
ห๎องสมุด 

 23,000.00 23,000.00 โรงเรียน
ทุํงกว๐าว
วิทยาคม 

12/03/2561 10 

33. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
พัฒนาสังคม 

พัฒนาวงโยธ
วาทิตโรงเรียน
ทุํงกว๐าววิทยาคม 

 10,000.00 10,000.00 โรงเรียน
ปลายนา
วิทยา 

01/06/2561 30 

34. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการพัฒนา
แหลํงเรียนรู๎ใน
โรงเรียน 

 15,000.00 15,000.00 โรงเรียน
ทุํงกว๐าว
วิทยาคม 

12/03/2561 10 

35. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
พัฒนาสังคม 

พัฒนาแหลํง
เรียนรู๎ใน
สถานศึกษา 

 190,000.00 50,000.00 โรงเรียน
ปลายนา
วิทยา 

01/07/2561 31 

  15,000.00 
โรงเรียนบ๎าน
ทุํงปง 

01/07/2561 31 

  15,000.00 
โรงเรียนบ๎าน
ทุํงจี้ 

01/08/2561 10 

  15,000.00 
โรงเรียนบ๎าน
จ๐ง 

01/08/2561 10 

  15,000.00 
โรงเรียนบ๎าน
ทุํงปง 

01/08/2561 10 

  15,000.00 
โรงเรียนบ๎าน
ทุํงจี้ 

01/08/2561 10 

  15,000.00 
โรงเรียนบ๎าน
ทุํงขํวง 

01/08/2561 10 

  15,000.00 
โรงเรียนบ๎าน
เฮ้ีย 

01/08/2561 10 

36. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
พัฒนาสังคม 

สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล
ทุํงกว๐าว 

 160,000.00 149,922.00 กองทุน
หลักประกัน
สุขถาพ ต .
ทุํงกว๐าว 

25/06/2561 10 

37. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
พัฒนาสังคม 

จัดหาอาหารเสริม 
(นม ) 

 733,930.00 18,572.50 1/2561 02/10/2560 30 

  37,492.84 2/2561 31/10/2560 31 

  21,505.00 3/2561 31/10/2560 31 

  32,380.18 4/2561 30/11/2560 31 

  17,681.02 5/2561 30/11/2560 31 
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  35,788.62 6/2561 29/12/2560 31 

  25,122.66 7/2561 29/12/2560 31 

  34,084.40 8/2561 31/01/2561 31 

  24,554.80 9/2561 31/01/2561 31 

  35,788.62 11/2561 28/02/2561 31 

  25,782.54 12/2561 28/02/2561 31 

  56,710.64 15/2561 20/03/2561 5 

  20,871.58 19/2561 30/03/2561 31 

  16,085.74 23/2561 30/04/2561 31 

38. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
พัฒนาสังคม 

จัดหาอาหาร
กลางวัน 

 1,644,500.00 25,200.00 ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎าน
ทุํงจี้ 

01/10/2560 10 

  24,000.00 
ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎าน
ทุํงกว๐าว 

01/10/2560 10 

  12,000.00 
ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎าน
จ๐ง 

01/10/2560 10 

  15,600.00 
ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎าน
ทุํงขํวง 

01/10/2560 10 

  13,200.00 
ศูยน๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎าน
หัวทุํง 

01/10/2560 10 

  3,600.00 
ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎าน
ถ้ า 

01/10/2560 10 

  13,200.00 
ศุนย๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎าน
ปุาเวียง 

01/10/2560 10 

  19,200.00 
ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎าน
เฮ้ีย 

01/10/2560 10 

  13,200.00 
ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎าน
ปลายนา 

01/10/2560 10 

  10,800.00 
ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎าน
ทุํงปง 

01/10/2560 10 

  36,000.00 
โรงเรียนบ๎าน
ถ้ า 

20/10/2560 10 
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  27,000.00 
โรงเรียนบ๎าน
ทุํงขํวง 

20/10/2560 10 

  39,000.00 
โรงเรียนบ๎าน
จ๐ง 

20/10/2560 10 

  49,000.00 
โรงเรียน
อนุบาลเมือง
ปาน 

20/10/2560 10 

  20,000.00 
โรงเรียนบ๎าน
ทุํงปง 

20/10/2560 10 

  53,000.00 
โรงเรียนบ๎าน
ปลายนา 

20/10/2560 10 

  28,000.00 
โรงเรียนบ๎าน
ทุํงจี้ 

20/10/2560 10 

  6,000.00 
โรงเรียนบ๎าน
เฮ้ีย 

20/10/2560 10 

  28,800.00 
ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎าน
ทุํงจี้ 

20/12/2560 10 

  27,600.00 
ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎าน
ทุํงกว๐าว 

20/12/2560 10 

  13,200.00 
ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎าน
จ๐ง 

20/12/2560 10 

  18,000.00 
ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎าน
ทุํงขํวง 

20/12/2560 10 

  19,200.00 
ศูยน๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎าน
หัวทุํง 

20/12/2560 10 

  6,000.00 
ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎าน
ถ้ า 

20/12/2560 10 

  20,400.00 
ศุนย๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎าน
ปุาเวียง 

20/12/2560 10 

  21,600.00 
ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎าน
เฮ้ีย 

20/12/2560 10 

  14,400.00 
ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎าน
ปลายนา 

20/12/2560 10 

  14,400.00 
ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎าน
ทุํงปง 

20/12/2560 10 
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  36,000.00 
โรงเรียนบ๎าน
ถ้ า 

08/01/2561 10 

  28,000.00 
โรงเรียนบ๎าน
ทุํงขํวง 

08/01/2561 10 

  39,000.00 
โรงเรียนบ๎าน
จ๐ง 

08/01/2561 10 

  49,000.00 
โรงเรียน
อนุบาลเมือง
ปาน 

08/01/2561 10 

  20,000.00 
โรงเรียนบ๎าน
ทุํงปง 

08/01/2561 10 

  53,000.00 
โรงเรียนบ๎าน
ปลายนา 

08/01/2561 10 

  28,000.00 
โรงเรียนบ๎าน
ทุํงจี้ 

08/01/2561 10 

  6,000.00 
โรงเรียนบ๎าน
เฮ้ีย 

08/01/2561 10 

  28,800.00 
ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎าน
ทุํงจี้ 

19/03/2561 10 

  27,600.00 
ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎าน
ทุํงกว๐าว 

19/03/2561 10 

  13,200.00 
ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎าน
จ๐ง 

19/03/2561 10 

  18,000.00 
ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎าน
ทุํงขํวง 

19/03/2561 10 

  21,600.00 
ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎าน
หัวทุํง 

19/03/2561 10 

  7,200.00 
ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎าน
ถ้ า 

19/03/2561 10 

  
 
 
 
 

20,400.00 
ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎าน
ปุาเวียง 

19/03/2561 10 

  21,600.00 
ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎าน
เฮ้ีย 

19/03/2561 10 

  14,400.00 
ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎าน

19/03/2561 10 
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ปลายนา 

  15,600.00 
ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎าน
ทุํงปง 

19/03/2561 10 

  56,000.00 
โรงเรียน
ปลายนา
วิทยา 

01/05/2561 10 

  31,000.00 
โรงเรียนบ๎าน
ถ้ า 

01/05/2561 10 

  49,000.00 
โรงเรียน
อนุบาลเมือง
ปาน 

01/05/2561 10 

  33,000.00 
โรงเรียนบ๎าน
จ๐ง 

01/05/2561 10 

  27,000.00 
โรงเรียนบ๎าน
ทุํงขํวง 

01/05/2561 10 

  28,000.00 
โรงเรียนบ๎าน
ทุํงจี้ 

01/05/2561 10 

  19,000.00 
โรงเรียนบ๎าน
ทุํงปง 

01/05/2561 10 

  4,000.00 
โรงเรียนบ๎าน
เฮ้ีย 

01/05/2561 10 

  54,000.00 
โรงเรียน
ปลายนา
วิทยา 

16/07/2561 10 

  32,000.00 
โรงเรียนบ๎าน
ถ้ า 

16/07/2561 10 

  50,000.00 
โรงเรียน
อนุบาลเมือง
ปาน 

16/07/2561 10 

  34,000.00 
โรงเรียนบ๎าน
จ๐ง 

16/07/2561 10 

  27,000.00 
โรงเรียนบ๎าน
ทุํงขํวง 

16/07/2561 10 

  29,000.00 
โรงเรียนบ๎าน
ทุํงจี้ 

16/07/2561 10 

  19,000.00 
โรงเรียนบ๎าน
ทุํงปง 

16/07/2561 10 

  4,000.00 
โรงเรียนบ๎าน
เฮ้ีย 

16/07/2561 10 

39. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการ
สนับสนุน
กิจกรรมการจัด
งานฤดูหนาวและ

 20,000.00 20,000.00 ที่วําการ อ .
เมืองปาน 

01/12/2560 15 
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ของดีนครล าปาง 

40. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการปรับภูมิ
ทัศน๑ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก อบต .
ทุํงกว๐าว 

 400,000.00 400,000.00 7/2561 29/01/2561 60 

41. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
พัฒนาสังคม 

ซํอมแซมและ
ปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค๑  
หมูํที่ 8 

 200,000.00 180,000.00 57/2561 27/09/2561 60 

42. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
พัฒนาสตรีต าบล
ทุํงกว๐าว 

 7,000.00 3,500.00 336/2561 21/08/2561 5 

  360.00 337/2561 21/08/2561 5 

43. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการอบรม
คุณธรรม
จริยธรรมน า
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเยาวชน 

 20,000.00 15,000.00 356/2561 31/08/2561 1 

  360.00 360/2561 31/08/2561 1 

44. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการสํงเสริม
ประชาธิปไตยแกํ
ประชาชน 

 20,000.00 360.00 252/2561 26/06/2561 5 

  1,007.00 253/2561 25/06/2561 5 

  3,040.00 254/2561 25/06/2561 5 

  4,560.00 255/2561 25/06/2561 5 

45. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการอบต .
สัญจร 

 20,000.00 130.00 307/2561 02/08/2561 1 

  740.00 308/2561 02/08/2561 1 

  2,400.00 309/2561 02/08/2561 1 

46. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการ
เสริมสร๎าง
ครอบครัวอบอุํน
เข๎มแข็ง 

 10,000.00 360.00 348/2561 24/08/2561 3 

  6,000.00 349/2561 24/08/2561 3 

  635.00 350/2561 24/08/2561 3 

47. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการปูองกัน
และแก๎ไขปัญหา
ยาเสพติดและจัด
ระเบียบสังคม 

 20,000.00 300.00 256/61 25/06/2561 5 
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  2,500.00 257/61 25/06/2561 5 

48. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการจัดงาน
วันเข๎าพรรษา 

 20,000.00 8,540.00 285/2561 20/07/2561 3 

  1,080.00 286/2561 20/07/2561 3 

  1,050.00 287/2561 20/07/2561 3 

49. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
พัฒนาสังคม 

จัดงานประเพณีปี๋
ใหมํเมือง 

 50,000.00 360.00 154/2561 10/04/2561 5 

  8,400.00 155/2561 13/04/2561 5 

  1,137.50 156/2561 13/04/2561 5 

50. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการเชิดชู
ปราชญ๑ชาวบ๎าน
และภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

 30,000.00 360.00 351/2561 27/08/2561 1 

  1,500.00 352/2561 27/08/2561 1 

  1,000.00 353/2561 27/08/2561 1 

51. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
พัฒนาสังคม 

จัดการแขํงขัน
กีฬาทุํงกว๐าวคัพ 

 100,000.00 1,800.00 136/2561 23/03/2561 5 

  9,007.00 143/2561 29/03/2561 5 

  2,750.00 144/2561 29/03/2561 5 

  2,400.00 151/2561 09/04/2561 5 

  3,900.00 152/2561 09/04/2561 5 

  10,000.00 153/2561 09/04/2561 5 

52. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
พัฒนาสังคม 

สงเคราะห๑เบี้ยยัง
ชีพผู๎ปุวยเอดส๑ 

 330,000.00 26,000.00 1/2561 01/10/2560 10 

  26,000.00 2/2561 01/11/2560 10 

  26,500.00 3/2561 01/12/2560 10 

  26,500.00 4/2561 01/01/2561 10 

  26,500.00 5/2561 01/02/2561 10 

  26,500.00 6/2561 01/03/2561 10 

  26,500.00 7/2561 01/04/2561 10 

  26,500.00 8/2561 01/05/2561 10 
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  26,000.00 9/2561 01/06/2561 10 

  26,000.00 10/2561 01/07/2561 10 

  26,000.00 11/2561 01/08/2561 10 

53. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
พัฒนาสังคม 

สงเคราะห๑เบี้ยยัง
ชีพผู๎สูงอายุ 

 12,478,800.00 1,037,000.00 1/2561 01/10/2560 10 

  1,031,500.00 2/2561 01/11/2560 10 

  1,027,900.00 3/2561 01/12/2560 10 

  1,021,900.00 4/2561 01/01/2561 10 

  1,018,600.00 5/2561 01/02/2561 10 

  1,014,700.00 6/2561 01/03/2561 10 

  1,013,100.00 7/2561 01/04/2561 10 

  1,005,400.00 8/2561 01/05/2561 10 

  998,000.00 9/2561 01/06/2561 10 

  993,600.00 10/2561 01/07/2561 10 

  990,100.00 11/2561 01/08/2561 10 

54. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
พัฒนาสังคม 

สงเคราะห๑เบี้ยยัง
ชีพคนพิการ 

 3,936,000.00 304,000.00 1/2561 01/10/2560 10 

  304,000.00 2/2561 01/11/2560 10 

  306,400.00 3/2561 01/12/2560 10 

  305,600.00 4/2561 01/01/2561 10 

  311,200.00 5/2561 01/02/2561 10 

  312,000.00 6/2561 01/03/2561 10 

  312,000.00 7/2561 01/04/2561 10 

  310,400.00 8/2561 01/05/2561 10 

  308,000.00 9/2561 06/06/2561 10 

  308,000.00 10/2561 01/07/2561 10 

  
 

308,000.00 11/2561 01/08/2561 10 

55. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัว ฯ 

 10,000.00 10,000.00 ที่ท าการ
ปกครอง อ .
เมืองปาน 

01/07/2561 31 
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56. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
พัฒนาสังคม 

วิถีถิ่น วิถีไทย  18,000.00 18,000.00 โรงเรียน
ปลายนา
วิทยา 

01/06/2561 30 

57. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

อุดหนุนกลุํมตัด
เส้ือผ๎าส าเร็จรูป 
บ๎านหัวทุํง  หมูํที่ 
10 

 10,000.00 10,000.00 กลุํมตัดเย็บ
เส้ือผ๎า หมูํ 
10 

01/08/2561 10 

58. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

อุดหนุนกลุํมทอ
ผ๎า บ๎านทุํงกว๐าว  
หมูํที่ 5 

 10,000.00 10,000.00 กลุํมทอผ๎า 
บ๎านหมูํ 5 

01/08/2561 10 

59. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

อุดหนุนกลุํม
หัตถกรรม
ประดิษฐ๑บ๎านจ๐ง 

 5,000.00 5,000.00 กลุํม
หัตถกรรม 
หมุํ 4 

01/08/2561 10 

60. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

สํงเสริมการ
ปรับปรุงพันธุ๑สัตว๑
โดยการผสม
เทียม 

 20,000.00 7,500.00 233/2561 12/06/2561 3 

  6,000.00 234/2561 12/06/2561 3 

  150.00 235/2561 12/06/2561 3 

  360.00 236/2561 12/06/2561 3 

  1,095.00 237/2561 12/06/2561 3 

61. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

โครงการสํงเสริม
การท าปุ๋ยหมัก
จาก เศษพืช 

 30,000.00 360.00 115/2561 22/02/2561 3 

  7,000.00 116/2561 22/02/2561 3 

  7,025.00 117/2561 22/02/2561 3 

62. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

สํงเสริมและ
พัฒนาการผลิต
และขยายสารชีว
ภัณฑ๑ 

 30,000.00 360.00 201/2561 21/05/2561 5 

  7,730.00 202/2561 21/05/2561 5 

  
 
 
 
 
 
 

7,000.00 203/2561 21/05/2561 5 

63. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

สนับสนุน
โครงการ
พัฒนาการผลิต
การบริหาร
จัดการถํายทอด

 20,000.00 3,755.00 306/2561 01/08/2561 5 
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ความรู๎  
ศูนย๑บริการและ
ถํายทอด
เทคโนโลยีประจ า
ต าบล 

64. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
บริหารและพัฒนา
องค๑กร 

สํงบุคลากรเข๎ารับ
การอบรม /
สัมมนาตาม
หลักสูตรของกรม
ฯและหนังสือสั่ง
การ 

 290,000.00 18,000.00 31/61 09/05/2561 30 

  7,900.00 32/61 17/05/2561 30 

  6,000.00 40/61 11/06/2561 30 

  3,500.00 42/61 15/06/2561 30 

  8,000.00 45/61 22/06/2561 30 

  2,000.00 46/61 22/06/2561 30 

  34,000.00 49/61 29/06/2561 30 

  7,900.00 33/61 17/05/2561 30 

  7,900.00 34/61 17/05/2561 30 

65. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
บริหารและพัฒนา
องค๑กร 

โครงการอบรม
คุณธรรม
จริยธรรม
ผู๎บริหาร 
พนักงานสํวน
ต าบล และ
พนักงานจ๎าง 

 20,000.00 360.00 374/2561 06/09/2561 1 

  6,900.00 375/2561 06/09/2561 1 

66. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
บริหารและพัฒนา
องค๑กร 

จัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย๑สิน อบต .
ทุํงกว๐าว 

 100,000.00 70,000.00 ส49/2561 22/08/2561 30 

 
 
 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 
อบต.ทุ่งกว๋าว เมืองปาน จ.ล าปาง  

ยุทธศาสตร๑ 
แผนการ

ด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติ
งบประมาณ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 
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1.ยุทธศาสตร๑การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 67.0 197.07 14.0 5.88 12.0 5.46 10.0 4.36 8.0 1.33 

2.ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 21.0 61.78 9.0 2.77 7.0 2.12 7.0 2.12 7.0 2.12 

3.ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการพัฒนาสังคม 172.0 43.90 47.0 21.74 37.0 18.02 36.0 17.40 33.0 3.26 

4.ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการพัฒนาเศรษฐกิจ 34.0 6.35 13.0 0.16 7.0 0.07 7.0 0.07 7.0 0.07 

5.ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการบริหารและพัฒนาองค๑กร 14.0 3.98 7.0 1.24 3.0 0.17 3.0 0.17 3.0 0.17 
 

ช. ผลการด าเนินงาน 
 

    อบต.ทุํงกว๐าว ได๎ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2561 ในเขตพ้ืนที่ โดยได๎รับความ
รํวมมือ การสํงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการตํางๆ 
ประสบผลส าเร็จด๎วยดี กํอให๎เกิดประโยชน๑แกํประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล๎เคียง  
 
ซ. คณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
 

๑.  นายนวพล   จะงาม  นายกองค๑การบริหารสํวนต าบลทุํงกว๐าว     ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายสุค า  สมนึก  รองนายกองค๑การบริหารสํวนต าบลทุํงกว๐าว          กรรมการ  
 ๓.  นายสนิท   หงศ๑คอย  รองนายกองค๑การบริหารสํวนต าบลทุํงกว๐าว  กรรมการ 
 ๔.  นายอรรถศิลป์   รู๎มาก ประธานสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล หมูํ   กรรมการ 
 ๕.  นายนิวัตร   เถาจันทร๑ต๏ะ สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล หมูํ 10 กรรมการ 
 ๖.  นางสาวกัลยาณี   จะโต สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล หมูํ 12 กรรมการ 
 ๗.  นายธวัชชัย  ขัดสายะ  ผู๎ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 ๘.  นายเดํน     มํวงมัน  ผู๎ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 ๙.  นายชุมพร  อัครจร  ผู๎ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 ๑๐. ผู๎อ านวยการโรงเรียนทุํงกว๐าววิทยาคม         (ผู๎แทนภาคราชการฯ) กรรมการ 
 ๑๑. ผู๎อ านายการโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล ทุํงขํวง (ผู๎แทนภาคราชการฯ) กรรมการ 

๑๒. ผู๎อ านายการโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล ปุาเวียง (ผู๎แทนภาคราชการฯ) กรรมการ 
 ๑๓. ประธานเครือขํายกลุํมโรงเรียนทุํงกว๐าว           (ผู๎แทนภาคราชการฯ) กรรมการ 
 ๑๔. นายแสงเมือง   คงสามารถ  (ผู๎แทนประชาคมต าบล)    กรรมการ 
 ๑๕. นายอิ่นแก๎ว  เหล็กหลํอ  (ผู๎แทนประชาคมต าบล)    กรรมการ 
 ๑๖. นายก าพล  จบทั่ว   (ผู๎แทนประชาคมต าบล)    กรรมการ 
 ๑๗. นางโสภา  อนุจร   (ผู๎แทนประชาคมต าบล)    กรรมการ 
 ๑๘. นางจินตนา  ธรรมเวศ (ผู๎แทนประชาคมต าบล)    กรรมการ 
 ๑๙. ปลัดองค๑การบริหารสํวนต าบลทุํงกว๐าว       กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๐. หัวหน๎าส านักปลัดองค๑การบริหารสํวนต าบลทุํงกว๐าว                   กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
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  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 

๑. ปลัดองค๑การบริหารสํวนต าบลทุํงกว๐าว     ประธานกรรมการ 
 ๒. รองปลัดองค๑การบริหารสํวนต าบลทุํงกว๐าว    กรรมการ 
 ๓. หัวหน๎าสํวนการคลัง       กรรมการ 
 ๔. หัวหน๎าสํวนโยธา       กรรมการ 
 ๕. หัวหน๎าสํวนสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม     กรรมการ 
 ๖. นายอภิรักษ๑  ลับแล  ( ผู๎แทนประชาคมต าบล)   กรรมการ 
 ๗. นายบุญชาติ  รักเหลํา  ( ผู๎แทนประชาคมต าบล)   กรรมการ 
 ๘. นายเกษตร  อภิปสันติ  ( ผู๎แทนประชาคมต าบล)   กรรมการ 
 ๙. หัวหน๎าส านักปลัดองค๑การบริหารสํวนต าบลทุํงกว๐าว  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐. นักวิเคราะห๑นโยบายและแผน     กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
 

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกทํานหรือหนํวยงานราชการตํางๆ ที่เก่ียวข๎องมีข๎อสงสัยหรือมีความประสงค๑จะ
เสนอตวามคิดเห็นหรือข๎อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.ทุํงกว๐าวทราบ เพ่ือจะได๎พิจารณาการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต๎องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะตํอไป  
 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ     ณ    วันที ่ 19   ธันวาคม   2561 
 

 
 
 
 
 

      ( นายนวพล   จะงาม ) 
        นายกองค๑การบริหารสํวนต าบลทุํงกว๐าว 


