
 

           
                                       

แบบ ผด. ๒ 

 
แผนการด าเนนิงาน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

เทศบาลต าบลลิ้นฟ้า 
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมความเข้มแข็งของชุมชน 

 
๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว 

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่และส่งเสริมในด้านการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
๒.  แนวทางการพัฒนา 

-  แนวทางการพัฒนา  แนวทางที่ ๑  ส่งเสริมอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  งานประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ล าดั
บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

กิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการประเพณีงาน
ลอยกระทง 

-  ค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีงาน
ลอกกระทง  งบประมาณ  ๗๐,๐๐๐ 

บาท 

ต าบลลิ้น
ฟูา 

กอง
การศึกษา 

 

     
 

      
 
 

 

๒ อุดหนุนส่วนราชการ -  อุดหนุนปกครองอ าเภอโครงการงาน
รัฐพิธี  งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท 

- กอง
การศึกษา 
 

            

๓ โครงการชูธรรมน าชีวิต -  ค่าใช้จ่ายโครงการชูธรรมน าชีวิต
ภายในต าบลลิ้นฟูา  งบประมาณ  

๒๐,๐๐๐   บาท 

ต าบลลิ้น
ฟูา 

กอง
การศึกษา 

 

            

๔ อุดหนุนประเพณีบุญ
บั้งไฟประจ าปี ๒๕๖๔ 

- ส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ ภายใน
เทศบาลต าบลลิ้นฟูา งบประมาณ 

ต าบลลิ้น
ฟูา 

กอง
การศึกษา 

            



 

           
                                       

แบบ ผด. ๒ 

๑๕๐,๐๐๐  บาท 

 
 
 

ล าดั
บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

กิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๕  อุดหนุนปกครอง
อ าเภอ งานบุญผะเหวด   

- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานบุญผะเหวด
ประจ าปี จังหวัดร้อยเอ็ด 

งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 

จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

กองการศึกษา 
 

     
 

      
 
 

 

๖ โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด
ประจ าต าบล 

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจ า
ต าบล งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

ต าบล
ลิ้นฟูา 

กองการศึกษา 
 

            

๗ โครงการแข่งขันกีฬา
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอจตุร
พักตรพิมานสัมพันธ์
และกีฬาเทศบาล
สัมพันธ์จังหวัดรอ้ยเอ็ด 

-ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอจตุร
พักตรพิมานสัมพันธ์และกีฬา
เทศบาลสัมพันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด 

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐  บาท 

ต าบล
ลิ้นฟูา 

กองการศึกษา 
 

            

๘ โครงการเยาวชนและ
ประชาชนเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาภายใน

-ค่าใช้จ่ายเด็ก,เยาวชนและประชาชน
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายในจังหวัด
ร้อยเอ็ด งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 

ต าบล
ลิ้นฟูา 

กองการศึกษา             



 

           
                                       

แบบ ผด. ๒ 

จังหวัดร้อยเอ็ด 

๙ โครงการค่าใช้จ่ายการ
ฝึกอบรมเข้าค่าย
คุณธรรมจริยธรรมต้าน
ยาเสพติด 

-             ฝึก              ณ 
                          

งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

ต าบล
ลิ้นฟูา 

กองการศึกษา             

 
 
 
 

ล าดั
บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

กิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๑ โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงวัยร้อย
ดวงใจสานสัมพันธ์วัน
ผู้สูงอายุ  

- ค่าใช้จ่ายด าเนินกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงวัยร้อยดวงใจสานสัมพันธ์
วันผู้สูงอายุ เช่น การแข่งขันกีฬา การ
เล่นเกมส์ การรดน้ าขอพร งบประมาณ 

๕๐,๐๐๐  บาท 

ต าบล
ลิ้นฟูา 

ส านักปลัด             

 
 
 
 
 



 

           
                                       

แบบ ผด. ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการด าเนนิงาน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
เทศบาลต าบลลิ้นฟ้า 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 
 

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การศึกษาและวัฒนธรรม 
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่และส่งเสริมในด้านการพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 แนวทางการพัฒนา 
-   แนวทางการพัฒนา  แนวทางที่ ๒  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ พ้ืนที่ หน่วย พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 

           
                                       

แบบ ผด. ๒ 

ที ่ กิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

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

๑ ค่าจัดซื้ออาหารเสริม 

(นม)  ให้กับโรงเรียนใน
เขตพ้ืนที่บริการ จ านวน 

๒๖๐  วัน  

- ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ให้กับ
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ จ านวน 

๒๖๐  วัน  งบประมาณ   ๖๐๕,๘๑๔   

บาท 

ต าบล
ลิ้นฟูา 

กอง
การศึกษา 

 

     
 

      
 
 

 

๒ ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตพ้ืนที่ให้บริการ 

๒๘๐ วัน จ านวน ๓ ศูนย ์    

-  ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนที่ให้บริการ 

๒๘๐  วัน   จ านวน  ๓  ศูนย ์ เป็น
จ านวนเงิน  ๕๒๐,๘๐๐   บาท 

- กอง
การศึกษา 

 

            

๓ โครงการจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) 

- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) งบประมาณ  

๑๖๐,๐๐๐   บาท   

ต าบล
ลิ้นฟูา 

กอง
การศึกษา 

 

            

 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ 
กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
พ้ืนที่ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔ ค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ
อุปกรณ์ส านักงานของเทศบาล ให้สามารถ

ต าบ
ลลิ้น

กองการศึกษา 
 

            



 

           
                                       

แบบ ผด. ๒ 

ใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐
บาท) งบประมาณ ๒๐,๐๐๐  บาท 

ฟูา 

๕ ค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เช่น
กระดาษเขียนโปรสเตอร์ ผ้าเขียนปูาย  

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐  บาท 

- กองการศึกษา             

๖  ครุภัณฑ์
ส านักงานติดตั้ง
พัดลมผนังศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองโล
หนองแก 

เพ่ือจัดซื้อพัดลมติดผนังจ านวน ๕ เครื่องละ 

๒,๐๐๐  บาท  งบประมาณ ๑๐,๐๐๐  บาท 
- กองการศึกษา             

๗ ประเภทอุดหนุน
ส่วนราชการเพ่ือ
จ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนปกครอง
อ าเภอ โครงการ
งานรัฐพิธี  

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนปกครองอ าเภอ 

โครงการงานรัฐพิธี  เป็นเงินจ านวน  

๑๕,๐๐๐  บาท 

- กองการศึกษา             

๘ โครงการสนับ
สนับสนุนเครื่อง
เล่นสนามชิงช้า
ควงคู่กระดาษลื่น  

เพ่ือจัดซื้อเครื่องเล่นสนามชิงช้าควงคู่
กระดานลื่น ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗๘X๓๐๒X

๑๗๔  เซนติเมตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองโลหนองแก งบประมาณ ๕๐,๐๐๐  

บาท   

- กองการศึกษา             

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ พ้ืนที่ หน่วย พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 

           
                                       

แบบ ผด. ๒ 

ที ่ กิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

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

๙ โครงการสนับสนุนเครื่อง
เล่นสนาม สไลน์เดอร์  

 - เพ่ือจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม สไลน์
เดอร์บ้านน้อย ๒ ชั้น พัฒนาเด็ก
บ้านลิ้นฟูาขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗๘X

๓๐๒X๑๗๔ เซนติเมตร 

งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท 

- กองการศึกษา 
 

     
 

      
 
 

 

๑๐  อุดหนุนโรงเรียนลิ้นฟูา
วิทยาคารในโครงการเข้า
ค่ายลูกเสือของเด็ก
นักเรียน  

-  อุดหนุนโรงเรียนลิ้นฟูาวิทยาคาร
ในโครงการเข้าค่ายลูกเสือของเด็ก
นักเรียนในเขตเทศบาล  เป็นเงิน
จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท 

ต าบ
ลลิ้น
ฟูา 

กองการศึกษา 
 

            

๑๑ อุดหนุนโรงเรียนลิ้นฟูา
วิทยาคารตามโครงการ
แข่งขันกีฬาเครือข่าย 

- อุดหนุนโรงเรียนลิ้นฟูาวิทยา
คารตามโครงการแข่งขันกีฬาเครือ 

ลิ้นฟูา ดู่น้อย  เป็นเงินจ านวน 

๒๐,๐๐๐  บาท 

- กองการศึกษา             

๑๒ ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์เพ่ือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  เป็นเงินจ านวน  

๒๐,๐๐๐  บาท  

- กองการศึกษา             

๑๓ ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ  -  ค่าจัดซื้อ ทีวี จ านวน ๓ เครื่อง 

๓๒ นิ้ว เครื่องละ  ๘,๐๐๐  บาท 

จ านวน ๓ ศูนย ์งบประมาณ 

๒๔,๐๐๐  บาท 

- กองการศึกษา             



 

           
                                       

แบบ ผด. ๒ 

๑๔ ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ - ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นซีดี ๓ เครื่องๆ 

ละ ๒,๐๐๐  บาท จ านวน ๓ ศูนย์ 
งบประมาณ ๖,๐๐๐  บาท 

 กองการศึกษา             

 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

กิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๕ โครงการจัดงาน
เผยแพร่ผลงาน
สถานศึกษาผลงาน
ทางการวิชาการ 

- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเผยแพร่
ผลงานสถานศึกษาผลงานทางวิชาการ 

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐  บาท 

- กองการศึกษา             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

           
                                       

แบบ ผด. ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการด าเนนิงาน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
เทศบาลต าบลลิ้นฟ้า 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
 

๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร ์ เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน 
๒.   แนวทางการพัฒนา 
(๑)  แนวทางการพัฒนา  แนวทางท่ี ๑ ส่งเสริม การลงทุน การพาณิชย์ และการกระจายรายได ้ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนที่ หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการจัดซื้อเมล็ด
พันธุ์พืชผักสวนครัว 

-  เพ่ือจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนผักครัว 

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐  บาท 
ต าบล
ลิ้นฟูา 

ส านักปลัด       
 

       



 

           
                                       

แบบ ผด. ๒ 

๒ โครงการอนุรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   

-  เพ่ือจัดซื้อซื้อสิ่งแวดล้อม   ๒๐,๐๐๐   

บาท 
ต าบล
ลิ้นฟูา 

ส านักปลัด             

๓ โครงการปูองกันและ
ควบคุมโรคระบาด 

-  การปูองกันและควบคุมโรคระบาด 

งบประมาณตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท 
ต าบล
ลิ้นฟูา 

ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนที่ หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔ โครงการจัดซื้อยา
ปูองกันก าจัดโรคพืช
และแมลงศัตรูพืช   

-  เพ่ือจัดซื้อยาปูองกันก าจัดโรคพืชและ
แมลงศัตรูพืช งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  

บาท   

ต าบลลิ้น
ฟูา 

ส านักปลัด       
 

       

๕ โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
ต่างๆภายในต าบลลิ้น
ฟูา 

- เพ่ือส่งเสริมการตั้งชมรมผู้สูงอายุและผู้
พิการ  งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท 

ต าบลลิ้น
ฟูา 

ส านักปลัด              

๖ โครงการส่งเสริมรัก
การอ่าน   

- เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านภายใน
เทศบาลต าบลลิ้นฟูา  งบประมาณ  

ต าบลลิ้น
ฟูา 

ส านักปลัด              



 

           
                                       

แบบ ผด. ๒ 

๑๐,๐๐๐  บาท 
๗ โครงการปูองกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด   

-  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด  งบประมาณ  

๓๙,๐๐๐  บาท 

ต าบลลิ้น
ฟูา 

ส านักปลัด              

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนการด าเนนิงาน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
เทศบาลต าบลลิ้นฟ้า 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่และส่งเสริมในด้านการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
๑. แนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา  แนวทางที่ ๑  ส่งเสริมสวัสดิการสังคมส าหรับผู้ด้อยโอกาส 

ล าดั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ พ้ืนที่ หน่วย พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 

           
                                       

แบบ ผด. ๒ 

บที ่ กิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

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

๑ โครงการจัดเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 
 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ  เป็นเงินจ านวน  ๗๕๕,๐๐๐   บาท   

- งบกลาง/ส านัก
ปลัด 

     
 

       

๒ โครงการเบี้ยยังชีพผู้
พิการ 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่างสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้
พิการ  เป็นเงินจ านวน  ๑,๑๕๒,๐๐๐   บาท   

- งบกลาง/ส านัก
ปลัด 

            

๓ โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส์ 

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยผู้ปุวยเอดส์  
เป็นเงินจ านวน  ๑๒,๐๐๐   บาท 

- งบกลาง/ส านัก
ปลัด 

            

๔ โครงการจัดงาน
สัปดาห์ผู้สูงอายุ 

-   เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม
สัปดาห์ผู้สูงอายุ  เช่น  การแข่งขันกีฬา  การ
เล่นเกมส์  การรดน้ าขอพร เป็นเงินจ านวน  

๕๐,๐๐๐  บาท  

ต าบล
ลิ้นฟูา 

ส านักปลัด             

๕ โครงการส่งเสริมและ
เพ่ิมศักยภาพกลุ่ม
อาชีพแก่คนพิการและ
ผู้ด้วยโอกาสผู้สูงอายุ 

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและเพ่ิม
ศักยภาพกลุ่มอาชีพแก่คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส,ผู้สูงอายุ  งบประมาณ  

๕๐,๐๐๐  บาท 

ต าบล
ลิ้นฟูา 

ส านักปลัด              

 
 
 

ล าดั
บที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนที่ หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 

           
                                       

แบบ ผด. ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

๖ โครงการสร้างสุขให้
แผ่นดินประจ าปี 
๒๕๖๔ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างความสุข
ให้แผ่นดิน ประจ าปี ๒๕๖๔  งบประมาณ 

๒๐,๐๐๐  บาท 

- ส านักปลัด      
 

       



 

           
                                       

แบบ ผด. ๒ 

 
แผนการด าเนนิงาน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

เทศบาลต าบลลิ้นฟ้า 
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ  ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐ 

 
๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ  ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐ 

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพ่ือพัฒนาองค์กรในการปฏิบัติหน้าที่และการบริการที่มีประสิทธิภาพ 
๒. แนวทางการพัฒนา 

(๑)  แนวทางการพัฒนา  แนวทางท่ี ๑ เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการ 
ล าดั
บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่ หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ 
 

โครงการบ ารุงรักษา
หรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

-   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ส านักงานของ
เทศบาลต าบลลิ้นฟูา  ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกต ิ(วงเงินไม่เกิน  ๕,๐๐๐ บาท)  
เป็นเงินจ านวน  ๒๐,๐๐๐  บาท 

- 
 

ส านักปลัด  
 

 

     
 

       

๒ โครงการจัดซื้อวัสดุ
งานบ้านงานครัว   

-  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   
เป็นเงินจ านวน  ๒๐,๐๐๐ บาท  

- 
 

ส านักปลัด  
 

            

๓ โครงการจัดซื้อวัสดุ
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน   

เพลา   ตลับลูกปืน  น้ ามันเบรก อาน หัว
เทียน ไขควง นอตและสกรู  ล็อคคลัตช์  

- 
 

ส านักปลัด  
 

 

            



 

           
                                       

แบบ ผด. ๒ 

ล็อคพวงมาลัย  สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ 

เป็นเงินจ านวน  ๓๐,๐๐๐ บาท  
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

กิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔ โครงการจัดซื้อวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่นรถยนต์ , รถจักรยานยนต์และ
ทรัพย์สินอื่นๆของเทศบาล   เช่น  น้ ามัน
ดีเซล  น้ ามันก๊าด  น้ ามันเบนซิน  ถ่าน  

แก๊สหุงต้ม  น้ ามันจารบี  น้ ามันเครื่อง 

ฯลฯ เป็นเงินจ านวน  ๓๗,๒๐๐  บาท 

- 
 

ส านักปลัด  
 

 

     
 

       

๕ โครงการจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์   

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น   

แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล   แผ่นกรอง
แสง   กระดาษต่อเนื่อง   แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์   เม้าส์  ซอพแวร์ฯลฯ  

เป็นเงินจ านวน  ๒๐,๐๐๐ บาท   

- 
 

ส านักปลัด  
 

 

            

๘ 
 

จ่ายค่าโทรศัพท์ -  ค่าโทรศัพท์  เป็นเงินจ านวน  ๕,๐๐๐ 

บาท   
- 

 
ส านักปลัด       

 
       

๙ ค่าบริการทางด้าน -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ต - ส านักปลัด             



 

           
                                       

แบบ ผด. ๒ 

โทรคมนาคม ต าบล  งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐  บาท   
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

กิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๐ ค่าไฟฟูา   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟูาส าหรับส านักงาน
เทศบาลต าบลลิ้นฟูาและไฟฟูาสาธารณะ  

งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐  บาท  

- ส านักปลัด             

๑๑ ค่าน้ าประปา   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาส าหรับ
ส านักงานเทศบาลต าบลลิ้นฟูา 

- ส านักปลัด             

๑๒ ค่าบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมปรับปรุง
ครุภัณฑ์    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ ์ที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาล ที่
ช ารุดเสียหาย ได้แก ่เครือ่งคอมพิวเตอร์  
เครื่องพิมพ์ดีด  โต๊ะเก้าอ้ี เครื่องโทรสาร  

รถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน กค  8507), 
เครื่องขยายเสียง  ฯลฯ  ให้สามารถใช้

- ส านักปลัด             



 

           
                                       

แบบ ผด. ๒ 

งานได้ตามปกติ   งบประมาณ ๖๗,๒๐๐  

บาท 
๑๓ ค่าครุภัณฑ์งานบ้าน

งานครัว    
เพ่ือเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็งและข้ออ่อนแบบสะพาย , 
เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ แรงม้า 

ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓๐ ซีซี
พร้อมใบมีด   จ านวน 2 เครื่องๆ ละ  

๑๐,๐๐๐  บาท งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  

บาท 
 
 
 
 

- ส านักปลัด             

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

กิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๔ อุดหนุนอุดหนุนส่วน
ราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   

- อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้าง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ งบประมาณ 

๒๐,๐๐๐  บาท   

- 
 

ส านักปลัด       
 

       

๑๕ โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่   

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตามโครงการ เช่น เบี้ยเลี้ยง วัสดุ 
อุปกรณ์ ฯลฯ  งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  

- ส านักปลัด             



 

           
                                       

แบบ ผด. ๒ 

บาท 

๑๖ โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์   

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตามโครงการ เช่น เบี้ยเลี้ยง วัสดุ 
อุปกรณ์ ฯลฯ  งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  

บาท 

- ส านักปลัด             

๑๗ โครงการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ศูนย์
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย (อปพร.) 
เทศบาลต าบลลิ้นฟูา 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่า อาหาร เครื่องดื่ม ค่า
สถานที ่ค่าเบี้ยเลี้ยง  งบประมาณ 

๑๐๐,๐๐๐ บาท 

- ส านักปลัด             

๑๘ วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง   

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดยุานพาหนะและ

ขนส่ง เช่น  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  เพลา 

ตลับลูกปืน อาน หัวเทยีน ไขควง นอตและสกรู  
ล็อคคลตัช ์ ล็อคพวงมาลัย  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  

ไฟหน้า  ไฟถอย  ไฟเลี้ยว ฯลฯ ส าหรับ  

รถยนต์ดับเพลิง (ทะเบยีน ๘๒-๓๔๓๒)  
รถบรรทุกน้ า  รถกู้ชีพ ของเทศบาล     

- ส านักปลัด             

 

ล าดับที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ 
กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืน
ที ่

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย. พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย. 

๑๙ วัสดุ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น  ค่าน้ ามัน - ส านักปลัด              



 

           
                                       

แบบ ผด. ๒ 

เชื้อเพลิง
และหล่อ
ลื่น   

ดีเซล เบนซิน  น้ ามันจารบี  น้ ามันเครื่อง ฯลฯ  ส าหรับ  

รถยนต์ดับเพลิง (ทะเบียน ๘๒-๓๔๓๒)    รถบรรทุกน้ า  รถ
กู้ชีพของเทศบาล    งบประมาณ ๔๑,๕๐๐  บาท   

  

๒๐ บ ารุงรักษา
หรือ
ซ่อมแซม
ปรับปรุง
ครุภัณฑ์   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่เป็น
ทรัพย์สินของเทศบาล ที่ช ารุดเสียหายได้แก่ เครื่อง
คอมพิวเตอร์,เครื่องพิมพ์ดีด ,โต๊ะเก้าอี, เครื่องโทรสาร , 
รถยนต์ดับเพลง, (ทะเบียน 82-3432) เครื่องขยายเสียง 

ฯลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ งบประมาณ  ๗๒,๒๐๐  

บาท 

- ส านักปลัด             

๒๑ ครุภัณฑ์
คอมพิวเต
อร์   

- เครื่องคอมพิวเตอร ์*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) คุณลักษณะ
พื้นฐาน มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 

CORE) มีความเร็วสญัญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHZ หรือ
ดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 

หรือมีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู (HARD DRIVE) 
ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด 

SOLID STATE DISK ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 100 GB จ านวน 1  

หน่วย มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (NETWORK INTERFACE) แบบ 10/100/1000 BASE-T หรือ
ดีกว่าจ านวนไม่น้อย 1 ช่อง  มีแปนูพิมพ์และเมาส์  มีจอภาพแบบ 

LCD หรือดีกว่า มี CONTRAST RATIO ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย (เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 
งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท 

- ส านักปลัด             

 
 



 

           
                                       

แบบ ผด. ๒ 

 

ล าดับที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ 
กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืน
ที ่

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย. พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย. 

๒๒ ครุภัณฑ์เครื่อง
ปริ้นเตอร์   

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเครื่องพิมพ์ MULTIFUNCTION แบบฉีดหมึก 

(INKJET)   เป็นอุปกรณ์ทีม่ีความสามารถเป็น PRINTER, 
COPIER , SCANNER และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน  ใช้
เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (INKJET)  มีความละเอียดในการ
พิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800X1,200 DPI หรือ 1200X4,800 DPI  

มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อ
นาที (PPM) หรือ 15 ภาพต่อนาที (IPM)- มีความเร็วในการ
พิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (PPM) หรือ 10 ภาพ
ต่อนาที (IPM)  สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-ส)ี 
ได ้ มีความละเอียดในการสแกนสงูสุดไม่น้อยกว่า 

1,200X2,400 DPI  มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัต ิ(AUTO 

DOCUMENT FEED)  สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและ
ขาวด า  สามารถท าส าเนาไดสู้งสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา  

สามารถย่อและขยายได ้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์ มีช่อง
เชื่อมต่อระบบเครือข่าย (NETWORK INTERFACE) แบบ 

10/100 BASE-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไรส้าย (WI-FI) ได ้ สามารถ
ใช้ได้กับ A4, LETTER, LEGAL และ CUSTOM โดยถาดใส่
กระดาษไดไ้ม่น้อยกว่า 100 แผ่น(เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 
2562) งบประมาณ ๗,๙๐๐  บาท   

- 
 

ส านักปลัด       
 

       

 


