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คำนำ 
 

  การจัดทำแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลทุ่งทอง ดำเนินการตามระเบียกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาของององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2559 ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม 
หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีต้อง
ดำเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณนั้น เป็นเอกสารท่ีรวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ท่ี
ดำเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีของเทศบาลตำบลทุ่งทอง  เพื่อให้พร้อมท่ีจะนำไปปฏิบัติและสามารถใช้ในการดำเนินการ
ตามแผนการพัฒนาท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามนโยบายท่ีคณะผู้บริหารมุ่งหวังท่ีจะให้เกิดการ
พัฒนาในท้องถ่ิน 

   เทศบาลตำบลทุ่งทอง  ขอขอบพระคุณทุกฝ่ายท่ีได้ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนดำเนินงานท้ังส่วน
ราชการ  ภาคเอกชน  ประชาคมท้องถ่ิน  ประชาชน  ตลอดจนพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบลทุกคน  และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานฉบับน้ี  จะเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 
 
 
 

     ( นายสมพงษ์  ยอดวงศ์ )  
ประธานคณะกรรมการพฒันาเทศบาลตำบลทุ่งทอง 
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ส่วนที่ 1 
      บทนำ 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548และฉบับ
เพิ่มเติม2559 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินวางแผนพัฒนา โดยจัดทำแผนพัฒนาส่ีปี  เพื่อเป็นการแปลงยุทธศาสตร์
การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อไป และให้นำโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีระบุในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นมาจัดทำแผนดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานและแผนการใช้
จ่ายเงินตามปีงบประมาณ  นั้น 

แผนดำเนินงาน  หมายถึง แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถ่ินประจำปีงบประมาณ นั้น ทำให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ/กิจกรรม มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน และ
การจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อ
ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและ
การประเมินผล  

ดังได้กล่าวมาแล้วว่า แผนดำเนินงาน  คือเป้าหมายท่ีต้องการพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์เป้าหมาย จุดมุ่งหมาย 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์นอกจากนั้นแล้ว แผนดำเนินงาน ยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
กล่าวคือ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเมื่อจัดทำเสร็จแล้วต้องนำมาจัดทำโครงการ/
กิจกรรม เพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึนและสามารถปฏิบัติได้จริง 

ดังนั้น โครงการท่ีบรรจุอยู่ในแผนดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลทุ่งทอง  จึงมีความพร้อมท่ีจะดำเนินการ โดยมีการ
ประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ/กิจกรรม รวมท้ังผลประโยชน์จะได้รับจากโครงการ /กิจกรรมและมีความพร้อมใน
รูปแบบและรายละเอียดท่ีสามารถดำเนินการได้ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อไป 
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สภาพทั่วไปและข้อมูล 

พื้นฐานสำคัญของเทศบาลตำบลทุ่งทอง 
1.  ด้านกายภาพ 

 1.1  ลักษณะท่ีต้ัง 
 เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดชัยภูมิ  เป็นระยะทาง  
13  กิโลเมตร  มีพื้นท่ีท้ังส้ิน  61.33  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  38,331.25 ไร่  หมู่บ้านซึ่งต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีเทศบาล
ตำบลทุ่งทอง  มีจำนวน  17  หมู่บ้าน  ดังนี้ 
 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน จำนวนพื้นท่ี (ไร่) หมายเหตุ 

หมู่ท่ี  1 บ้านเขว้า 4,700 บางส่วน 

หมู่ท่ี  3 บ้านโนนหมาว้อ 1,909  

หมู่ท่ี  4 บ้านคลองไผ่งาม 2,950  

หมู่ท่ี  5 บ้านโนนตาด 3,500  

หมู่ท่ี  6 บ้านต้อน 2,379  

หมู่ท่ี  7 บ้านกุดฉนวน 1,469.5  

หมู่ท่ี  8 บ้านหนองโสมง 2,010  

หมู่ท่ี  9 บ้านกุดไข่นุ่น 3,075  

หมู่ท่ี  10 บ้านโนนโก 890  

หมู่ท่ี  11 บ้านม่วง 2,400 บางส่วน 

หมูท่ี  12 บ้านอุดมผล 2,250 บางส่วน 

หมู่ท่ี  14 บ้านบูรพา 2,500 บางส่วน 

หมู่ท่ี  15 บ้านหนองอุดม 1,341  

หมู่ท่ี  16 บ้านหนองแขม 1,045.25  

หมู่ท่ี  17 บ้านต้อนอุดม 2,543  

หมู่ท่ี  18 บ้านโนนส้มมอ 1,900  

หมูท่ี  19 บ้านกุดฉนวนอุดม 1,469.5  

 
 1.2  อาณาเขต 

เทศบาลตำบลทุ่งทอง  มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใกล้เคียง  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอบ้านเขว้า 
     จังหวัดชัยภูมิ   

ทิศตะวันออก ติดกับ   เทศบาลตำบลชีลอง  และ เทศบาลตำบลลุ่มลำชี   
ทิศใต้  ติดกับ   เทศบาลตำบลลุ่มลำชี  และ องค์การบริหารส่วนตำบล 

    ส้มป่อย 
ทิศตะวันตก      ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง และเทศบาลตำบล                                                                         
                              ตลาดแร้ง 
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1.3  ลักษณะภูมิประเทศ 

  เทศบาลตำบลทุ่งทอง  ไม่มีพื้นท่ีราบ พื้นท่ีป่า และภูเขา  มีลักษณะเป็นพื้นท่ีราบลุ่ม   
มี คลองน้ำ ลำธาร  ลำห้วย ในเขตพื้นท่ีเทศบาลตำบลทุ่งทอง  จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 
  1. ลำห้วยคลองไผ่งาม 
  2. ลำห้วยกุดเบ็น 
  3. ลำห้วยกุดไข่นุ่น 
  4. ลำห้วยหวาย 
  5. ลำห้วยชีลอง 

 
1.4  ลักษณะภูมิอากาศ 
 เทศบาลตำบลทุ่งทอง  อยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน  มีฤดูกาล  3  ฤดู  คือ 
 ฤดูร้อน   ประมาณ  เดือนมีนาคม          -   เดือน  พฤษภาคม 
 ฤดูฝน   ประมาณ  เดือนมิถุนายน        -   เดือน  ตุลาคม 

 ฤดูหนาว  ประมาณ  เดือนพฤศจิกายน    -   เดือน  กุมภาพันธ์ 
 

 1.5  ประชากร 
 จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง  มีท้ังส้ิน  6,361  คน 
  แยกเป็นชาย      3,208  คน 
  แยกเป็นหญิง      3,153  คน 
             มีความหนาแน่นเฉล่ีย  103 คน / ตารางกิโลเมตร 
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2. การเมือง  การปกครอง ประชากร 

ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทยอีสานย้ายถ่ินฐานมาจากจังหวัดนครราชสีมา  ต้ังรกราก 
มาเป็นเวลานาน  มีภาษาอีสานเป็นภาษาท้องถ่ิน  จำนวนประชากรสามารถแบ่งได้เป็นหมู่บ้านดังนี้ 
 **  ท่ี มาจาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองอำเภอบ้านเขว้า ข้อมูล 
วันท่ี 7 เมษายน 2559 

 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร 
หมู่ท่ี 1 บ้านเขว้า นายบุญปลูก  พรมแพง 087-379-3997 

หมู่ท่ี 3 บ้านโนนหมาว้อ นางละออ  ทองห่อ 088-370-5081 

หมู่ท่ี 4 บ้านคลองไผ่งาม นายปรีชา  ทองเจริญ 091-342-6751 

หมู่ท่ี 5 บ้านโนนตาด นายทองใบ  อ่อนเขว้า 093-320-6810 

หมู่ท่ี 6 บ้านต้อน นายนาวิน  แป้นหาญ 082-142-5296 

หมู่ท่ี 7 บ้านกุดฉนวน นายสวิล  โถชัย 087-964-8114 

หมู่ท่ี 8 บ้านหนองโสมง นายสุริยา  เสมา 089-282-6745 

หมู่ท่ี 9 บ้านกุดไข่นุ่น นายทองสูน  ขำเขว้า 088-477-2625 

หมู่ท่ี 10 บ้านโนนโก นายคะนอง  ใสแสง 087-253-1825 

หมู่ท่ี 11 บ้านม่วงพันธนะ นางเพ็ญศรี   อธิราชเทวินทร์ 089-426-4988 

หมู่ท่ี 12 บ้านอุดมผล นายไสว  ใสแสง 081-064-3488 

หมู่ท่ี 14 บ้านบูรพา นายประพันธ์  เกิดถาวร 080-333-4949 

หมู่ท่ี 15 บ้านหนองอุดม นายพัทธิยะ  น้อยทอง 083-369-8911 

หมู่ท่ี 16 บ้านหนองแขม นายทินกร  เสนชัย 089-283-0043 

หมู่ท่ี 17 บ้านต้อนอุดม นางสุคนธ์  ทุคนธ์ชัย 089-583-6916 

หมู่ท่ี 18 บ้านโนนส้มมอ นายเสถียร  ยวงสุวรรณ์ 089-083-4983 

หมู่ท่ี 19 บ้านกุดฉนวนอุดม นายสำเริง  ปราบคะเชนทร์ 082-042-8078 

 
เทศบาลตำบลทุ่งทอง  มีการปกครองและบริการราชการ  เป็น  2  ส่วนคือ 

 1.  การบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทองประกอบด้วยหมู่บ้าน  จำนวน  17 หมู่บ้าน  ซึ่งแต่ละหมู่บ้านจะปกครองโดยมีผู้ใหญ่บ้าน  

โดยนายเสถียร ยวงสุวรรณ์ ดำรงตำแหน่งกำนันประจำตำบลบ้านเขว้า 
 

 2.  การบริหารราชการท้องถ่ิน 
เทศบาลตำบลทุ่งทองเป็นการบริหารส่วนท้องถ่ิน  ประกอบด้วย  2  ฝ่าย  คือ   

ฝ่ายการเมือง  และฝ่ายพนักงานเทศบาล 
 -  ฝ่ายการเมือง  ประกอบด้วย  ผู้บริหารท้องถ่ิน  และสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง   
  * ผู้บริหารท้องถ่ินประกอบ ด้วยนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง 
จำนวน 1 คนรองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง จำนวน  2  คน  มาจากการแต่งต้ังของนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง 
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง จำนวน 1 คนมาจากการแต่งต้ังของ 
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นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง และท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง  จำนวน 1 คนมาจากการแต่งต้ังของนายกเทศมนตรี
ตำบลทุ่งทอง   

*  สภาเทศบาลตำบลทุ่งทองมาจากการเลือกตั้ง 2 เขต ๆ ละ  6  คน   
                              มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งทองท้ังหมดรวม  12  คน 
การเมือง ( การเลือกต้ัง ) 
 เน่ืองจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง  และนายกเทศมนตรี
ตำบลทุ่งทอง  ข้ึนในวันท่ี  31  มีนาคม   2556  ตามพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ิน  และผู้บริหารท้องถ่ิน  
พ.ศ.  2545  และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี  2)พ.ศ.  2546  โดยมีผู้มาใช้สิทธ์ิ  ปรากฏตามรายละเอียด  ดังนี้ 
 1.  การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบล  โดยใช้เขตเทศบาลตำบลทุ่งทองเป็นเขตเลือกต้ังมีผู้สมัครรับเลือกต้ังท้ังส้ิน 2  
คน สามารถเลือกได้  1  คน จำนวน  ผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังจำนวน  4,971  คนมีผู้มาใช้สิทธ์ิ  3,760  คน  คิดเป็นร้อยละ  75%  
บัตรเสียจำนวน  99  บัตร  คิดเป็นร้อยละ  1.99  บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน  จำนวน  16  บัตร  คิดเป็นร้อยละ  0.32% 
 2.  การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล  แบ่งออกเป็น  2  เขต  โดยถือเขต  หมู่บ้านเป็นเขตเลือกต้ัง เลือกได้เขตละ  1  
คน  เฉล่ียผู้มาใช้สิทธ์ิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง  ผู้มีสิทธ์ิเลือกตั้งจำนวน  2,418  คนมีผู้มาใช้สิทธ์ิ  1,893  คน  
คิดเป็นร้อยละ  78%  บัตรเสียจำนวน  102  บัตร  คิดเป็นร้อยละ  4.22  บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน  จำนวน  8  บัตร  คิด
เป็นร้อยละ  0.33%  

***ครบวาระ 31  มีนาคม  2560*** 
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เทศบาลตำบลทุ่งทอง  มีฐานะเปน็นิติบุคคลและเป็นการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 

ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (รวมทั้งที่ไดแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๔๓)  
พ.ศ. ๒๔๙๖ ดังนั้น  จึงมีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการขององค์กร  ซ่ึงประกอบด้วย 

 

ท่ี ช่ือ   -  สกุล ตำแหน่ง หมู่ท่ี 
ระดับ 

การศึกษา 
ได้รับเลือกตั้งเมื่อ ครบวาระ 

1 นายประเสริฐ  มิตรชอบ ประธานสภา ฯ 15 ม.3 31 มี.ค.2556 30 มี.ค.2560 

2 นายวิเชียร  จำเริญพล รองประธาน ฯ 7 ป.6 31 มี.ค.2556 30 มี.ค.2560 

3 นางละมัย   อ่อนเขว้า เลขานุการสภา  
ฯ 

5 ป.ตรี 31 มี.ค.2556 30 มี.ค.2560 

4 นายทองคำ  ดีเขว้า สมาชิกสภา  ฯ 9 ป.4 31 มี.ค.2556 30 มี.ค.2560 

5 นายสุนันศรีพิลัย สมาชิกสภา  ฯ 11 ม.6 31 มี.ค.2556 30 มี.ค.2560 

6 นายสมถวิล  หมั่นอุตส่าห์ สมาชิกสภา  ฯ 7      ป.4 31 มี.ค.2556 30 มี.ค.2560 

7 นายสมจิต  ทิชัย สมาชิกสภา  ฯ 9     ม.6 31 มี.ค.2556 30 มี.ค.2560 

8 นางสุพิน  สู้โนนตาด สมาชิกสภา  ฯ 19     ม.6 31 มี.ค.2556 30 มี.ค.2560 

9 นายประจักษ์  เหล่ือมจอ
หอ 

สมาชิกสภา  ฯ 5 ม.3 31 มี.ค.2556 30 มี.ค.2560 

10 นายสนิท  หาทอง สมาชิกสภา  ฯ 8 ป.4 31 มี.ค.2556 30 มี.ค.2560 

11 นางวันทนา  ป่ินมณี สมาชิกสภา  ฯ 4 ป.โท 31 มี.ค.2556 30 มี.ค.2560 

12 นายสะลัด  ชาวิชัย สมาชิกสภา  ฯ 5 ม.6 31 มี.ค.2556 30 มี.ค.2560 
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รายช่ือคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งทอง 

ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 
 

ท่ี ช่ือ   -  สกุล ตำแหน่ง หมู่ท่ี 
เขต

เลือกตั้งท่ี 
ได้รับเลือกตั้งเมื่อ ครบวาระ 

1 นายสมพงษ์  ยอดวงศ์ นายกเทศมนตรี 6 1 31 มี.ค.2556 30 มี.ค.2560 

2 นายวัชระ  วุสันเทียะ รองนายกฯ 4 1 14 พ.ค. 2556 30 มี.ค.2560 

3 นายอภิสิทธ์ิ  เช้ืออาสา รองนายกฯ 7 2 14 พ.ค. 2556 30 มี.ค.2560 

4 นายหล่า  เจนชัย ท่ีปรึกษา  ฯ 6 1 14 พ.ค. 2556 30 มี.ค.2560 

5 นายสุชาติ  ขำเขว้า เลขานุการ ฯ 6 2 14 พ.ค. 2556 30 มี.ค.2560 

 

    ศักยภาพของเทศบาลตำบลทุ่งทอง 

 
 เทศบาลตำบลทุ่งทองมีบุคลากร    จำนวน  68 คน   

-  ตำแหน่งในสำนักปลัดเทศบาล    จำนวน  41 คน 
-  ตำแหน่งในกองคลัง     จำนวน   8 คน 
-  ตำแหน่งในกองช่าง     จำนวน  11 คน 
-  พนักงานประจำรถขยะ     จำนวน    8 คน 
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การจัดทำแผนดำเนินงานมีข้ันตอนในการจัดทำดังนี้ 
ขั้นตอนที่  1    คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ   
ท่ีดำเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถ่ิน 
 

ขั้นตอนที่  2    คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถ่ินประกาศเป็น
แผนการดำเนินงาน ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ิน
ทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสับวัน 

 

 

เค้าโครงร่างแผนดำเนินงาน 

 ร่างแผนดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1  บทนำ 
   องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
    บทนำ 

   วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน 
   ข้ันตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน 
   ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน 
 
ส่วนท่ี 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
                องค์ประกอบ ประกอบด้วย   
   บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
   บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 

ประโยชน์ของการจัดทำแผนดำเนินงาน 

 

  การจัดทำแผนดำเนินงานเพื่อเป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ได้พิจารณาอย่าง
รอบคอบและเห็นถึงรายละเอียดของแต่ละแผนงาน / โครงการ  ท่ีเช่ือมโยงกันอย่างมีระบบรวมถึงแนวทางการดำเนินการต่าง  
ๆ  ท่ีจะเช่ือมโยงและส่งผล  ท้ังในเชิงสนับสนุนรวมถึงอุปสรรคท่ีมีต่อกัน  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้นำรายละเอียด
แผนงาน / โครงการ  มาตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินการและใช้ทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  และให้เกิดประโยชน์อันสูงสุด 
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ทรัพยากรหลัก  เพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

 

 1.เงิน  ท้ังเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเองและแหล่งงบประมาณภายนอก  รวมท้ังมาตรการ
ประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย 

2.คน    ซึ่งหมายความรวมต้ังแต่ผู้บริหาร  พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกระดับ  ซึ่งจะมีความแตกต่าง
หลากหลาย  ท้ังด้านความรู้  ทักษะทัศนคติ  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องนำศักยภาพของกำลังคนเหล่านั้นมาใช้  
รวมท้ังต้องพัฒนากำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและถ้าพิจารณาในความหมายอย่าง
กว้างขวาง  อาจหมายความรวมถึงประชาชนในท้องถ่ินซึ่งจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินด้วย 

3.วัสดุอุปกรณ์หมายถึง  เครื่องจักร  เครื่องมือ  รวมทั้งอาคารสถานท่ีท่ีจะสามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการ
ท้องถ่ินให้เกิดการพัฒนาสูงสุด  โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์  ให้มีความทันสมัยเพื่อรองรับความก้าวหน้าของสังคมโดย
ส่วนรวมได้อย่างเท่าทัน  และใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว  อย่างเต็มศักยภาพ 

4.การบริหารจัดการ  เป็นส่ิงท่ีจะช่วยขับเคล่ือนทรัพยากรท้ังสามประการข้างต้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  มีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยนื  การบริหารจัดการเป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ท่ีต้องศึกษาและนำไปปฏิบัติควบคู่กันไป
อย่างต่อเนื่อง 

 

ประโยชน์ของการจัดทำแผนดำเนินงาน 
 

  การจัดทำแผนดำเนินงานเพื่อเป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ
และเห็นถึงรายละเอียดของแต่ละแผนงาน / โครงการ  ท่ีเช่ือมโยงกันอย่างมีระบบรวมถึงแนวทางการดำเนินการต่าง  ๆ  ท่ีจะ
เช่ือมโยงและส่งผล  ท้ังในเชิงสนับสนุนรวมถึงอุปสรรคท่ีมีต่อกัน  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้นำรายละเอียดแผนงาน 
/ โครงการ  มาตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินการและใช้ทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  และให้เกิดประโยชน์อันสูงสุด 



 

 

 

 
 

ส่วนที่ 2 

 

 

 

 
 
 



ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปการ                   2.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้้า ของหมู่บ้านและเช่ือมโยงกับต้าบลอ่ืน

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
 ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงกำรก่อสร้ำงถนน 

คสล. ภำยในเขตพ้ืนท่ี
หมู่บ้ำน หมู่ 14 บ้ำน
บูรพำ (บำงส่วน)

ก่อสร้ำงถนน คสล.รอบหมู่บ้ำน บ้ำนบูรพำ
ช่วงจำกบ้ำนนำงสนิท จินชัย ไปสำมแยก
บ้ำนนำยแดง กว้ำง 5.00 เมตร ยำว 114 

เมตร หนำ 0.15 เมตร พ้ืนท่ีคอนกรีตรวมไม่
น้อยกว่ำ 570 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทำง

300000.-     ม.14   

เขต พ้ืนท่ี  
ทต.ทุ่งทอง

กองช่ำง

พร้อมปรับแต่งพ้ืนท่ี
2 ก่อสร้ำงถนน คสล. ก่อสร้ำงถนน คสล.ภำยในหมู่บ้ำน 200000.- ม.17  กองช่ำง

ภำยในเขตพ้ืนท่ีหมู่บ้ำน บ้ำนต้อนอุดม ช่วงจำกศำลำไปกลำงบ้ำน  เขต พ้ืนท่ี 
 หมู่ 17 บ้ำนต้อนอุดม กว้ำง 5.00 เมตรยำว 71 ม. หนำ 0.15 ม. ทต.ทุ่งทอง

พ้ืนท่ีคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่ำ 355 ตร.ม. 

ลงลูกรังบดอัดแน่น  หนำ 0.15 เมตร 

ลงลูกรังไหล่ทำงพร้อมปรับแต่งพ้ืนท่ี
3 ก่อสร้ำงถนน คสล.    ก่อสร้ำงถนน คสล.รอบหมู่บ้ำน บ้ำนกุดฉนวน 40,000.- ม.19 กองช่ำง

ภำยในเขตพ้ืนท่ีหมู่บ้ำน อุดม ช่วงบ้ำนนำยบุญทะ แก่นชัยภูมิ เขตพ้ืนท่ี
หมู่ 19บ้ำนกุดฉนวนอุดม   กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 25 ม.หนำ 0.15 ม. ทต.ทุ่งทอง

 พ้ืนท่ีคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่ำ 75 ตร.ม. 

ลงลูกรังไหล่ทำงพร้อมปรับแต่งพ้ืนท่ี

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 (จ่ายขาดเงินสะสม คร้ังท่ี 4 และโอนต้ังจ่ายรายการใหม่คร้ังท่ี 16) 

เทศบาลต้าบลทุ่งทอง อ้าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ    6. โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน
พ.ศ.2562 พ.ศ 2563



ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
 ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
4 ก่อสร้ำงถนน คสล.    ก่อสร้ำงถนน คสล.รอบหมู่บ้ำน บ้ำนกุดฉนวน 55,900.- ม.19 กองช่ำง

ภำยในเขตพ้ืนท่ีหมู่บ้ำน อุดม ช่วงบ้ำนนำยสุนัน  ดวงชัยภูมิ เขตพ้ืนท่ี
หมู่ 19บ้ำนกุดฉนวนอุดม   กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 35 ม. หนำ 0.15 ม. ทต.ทุ่งทอง

พ้ืนท่ีคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่ำ 105 ตร.ม. 

ลงลูกรังไหล่ทำงพร้อมปรับแต่งพ้ืนท่ี
5 ก่อสร้ำงถนน คสล.    ก่อสร้ำงถนน คสล.รอบหมู่บ้ำน บ้ำนกุดฉนวน 165,500.- หมู่ 7   กองช่ำง

ภำยในเขตพ้ืนท่ีหมู่บ้ำน ช่วงศำลำกลำงหมู่บ้ำน กว้ำง 5.00 เมตร เขตพ้ืนท่ี
หมู่ 7 บ้ำนกุดฉนวน ยำว 60  เมตร หนำ 0.15 เมตร ทต.ทุ่งทอง

พ้ืนท่ีคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่ำ 300 ตร.ม. 

ลงลูกรังบดอัดแน่น หนำเฉล่ีย 0.15 ม.  

ลงลูกรังไหล่ทำงพร้อมปรับแต่งพ้ืนท่ี
6 ก่อสร้ำงถนน คสล. ก่อสร้ำงถนน คสล.ภำยในหมู่บ้ำน 121,600.- หมู่ 15 กองช่ำง

ภำยในเขตพ้ืนท่ีหมู่บ้ำน บ้ำนหนองอุดม ช่วงบ้ำนหนองอุดม เขตพ้ืนท่ี
หมู่ 15 บ้ำนหนองอุดม    ไปบ้ำนห้วยหวำย กว้ำง 4.00 เมตร ทต.ทุ่งทอง

ยำว 58 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
พ้ืนท่ีคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่ำ 232 ตร.ม. 

ลงลูกรังไหล่ทำงพร้อมปรับแต่งพ้ืนท่ี
7 ก่อสร้ำงถนน คสล. ก่อสร้ำงถนน คสล.ภำยในหมู่บ้ำน 141,000.- หมู่ 4 กองช่ำง

ภำยในเขตพ้ืนท่ีหมู่บ้ำน บ้ำนคลองไผ่งำม ช่วงบ้ำนนำงกุลทอง เขตพ้ืนท่ี
หมู่ 4 บ้ำนคลองไผ่งำม    แจ้งสว่ำงศรี กว้ำง 3.00 ม. ยสว 85 ม. ทต.ทุ่งทอง

 หนำ 0.15 ม.พ้ืนท่ีคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่ำ
 255 ตร.ม.  ลงลูกรังบดอัดแน่น หนำเฉล่ีย 
0.15ม.ลงลูกรังไหล่ทำงพร้อมปรับแต่งพ้ืนท่ี

พ.ศ.2562 พ.ศ 2563



ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
 ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
8 ก่อสร้ำงถนน คสล. ก่อสร้ำงถนน คสล.ภำยในหมู่บ้ำน 59,000.- หมู่ 4 กองช่ำง

ภำยในเขตพ้ืนท่ีหมู่บ้ำน ช่วงบ้ำนนำยผจญ  ประภำวงศ์ เขตพ้ืนท่ี
หมู่ 4 บ้ำนคลองไผ่งำม    กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 36 เมตร ทต.ทุ่งทอง

หนำ 0.15 เมตร พ้ืนท่ีคอนกรีตรวมไม่น้อย
กว่ำ108 ตร.ม. ลงลูกรังบดอัดแน่น 
หนำเฉล่ีย 0.15 ม. ลงลูกรังไหล่ทำง
พร้อมปรับแต่งพ้ืนท่ีด ำเนินกำร

9 ก่อสร้ำงถนน คสล. ก่อสร้ำงถนนคสล.ภำยในบริเวณรอบหมู่บ้ำน 42,500.- หมู่ 5 กองช่ำง
ภำยในเขตพ้ืนท่ีหมู่บ้ำน ช่วงบ้ำนนำงพิน  จ่ำชัย กว้ำง 2.70 เมตร เขตพ้ืนท่ี
หมู่ 5 บ้ำนโนนตำด    ยำว 30 เมตร หนำ 0.15 เมตร ทต.ทุ่งทอง

พ้ืนท่ีคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่ำ 81 ตร.ม. 

ลงลูกรังไหล่ทำงพร้อมปรับแต่งพ้ืนท่ี
10 ก่อสร้ำงถนน คสล. ก่อสร้ำงถนนคสล.ภำยในบริเวณรอบหมู่บ้ำน 147,000.- หมู่ 5 กองช่ำง

ภำยในเขตพ้ืนท่ีหมู่บ้ำน ช่วงไปล ำห้วยกุดเบ็น (ต่อจำกจุดส้ินสุดเดิม) เขตพ้ืนท่ี
หมู่ 5 บ้ำนโนนตำด    กว้ำง 4.00 ม. ยำว 70 ม. หนำ 0.15 ม. ทต.ทุ่งทอง

พ้ืนท่ีคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่ำ 280 ตร.ม. 

ลงลูกรังไหล่ทำงพร้อมปรับแต่งพ้ืนท่ี
11 ก่อสร้ำงถนน คสล. ก่อสร้ำงถนน คสล.ภำยในหมู่บ้ำน 386,800.- หมู่ 9  กองช่ำง

ภำยในเขตพ้ืนท่ีหมู่บ้ำน ช่วงบ้ำนนำงกองงำย  จงกลนี ไปบ้ำน    เขตพ้ืนท่ี
หมู่ 9 บ้ำนกุดไข่นุ่น   นำยหลำว  ศรีกุศล กว้ำง 4.00 เมตร ทต.ทุ่งทอง

ยำว 179 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
พ้ืนท่ีคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่ำ 716 ตร.ม. 

ลงลูกรังบดอัดแน่น หนำเฉล่ีย 0.15 ม. ลงลูกรังไหล่ทำงพร้อมปรับแต่งพ้ืนท่ี

พ.ศ.2562 พ.ศ 2563



ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
 ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 ปรับปรุงถนนลูกรัง พ้ืนท่ีรอบบ้ำนโนนตำด สำยปำกตะคำบ 50,000.- หมู่ 5 กองช่ำง

พ้ืนท่ีกำรเกษตร หมู่ 5 ไปหนองแก กว้ำง 3 เมตร ยำว 800 เมตร  เขตพ้ืนท่ี
บ้ำนโนนตำด โดยลงลูกรังผิวถนน หนำเฉล่ีย 0.10 เมตร ทต.ทุ่งทอง

ช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อ (บำงตอน) 

ปริมำตรลูกรังไม่น้อยกว่ำ 247 ลบ.ม.

พร้อมปรับเกล่ียผิวถนนให้เรียบร้อย  
2 ปรับปรุงถนนลูกรัง พ้ืนท่ีรอบบ้ำนหนองโสมง 99,700.- หมู่ 8 กองช่ำง

พ้ืนท่ีกำรเกษตร หมู่ 8 สำยนำนำยเก็ง จ ำนงชอบ  ไป  ท่ำกกยำง เขตพ้ืนท่ี
บ้ำนหนองโสมง กว้ำง 4 เมตร ยำว 1,800 เมตร ทต.ทุ่งทอง

โดยลงลูกรังผิวถนน หนำเฉล่ีย 0.10 เมตร 
ช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อ (บำงตอน) ปริมำตร
ลูกรังไม่น้อยกว่ำ 492 ลบ.ม. พร้อมปรับ
เกล่ียผิวถนนให้เรียบร้อย  

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน
พ.ศ.2562 พ.ศ 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 (จ่ายขาดเงินสะสม คร้ังท่ี 4 และโอนต้ังจ่ายรายการใหม่คร้ังท่ี 16) 

เทศบาลต้าบลทุ่งทอง อ้าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ             3. การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร         1.2 พัฒนาคุณภาพการเกษตร การตลาดและเครือข่ายสินค้าการเกษตรและวิสาหกิจชุมชน



ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
 ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
3 ปรับปรุงถนนลูกรัง พ้ืนท่ีรอบบ้ำนโนนโก สำยพนังก้ันน้ ำชีช่วง 50,000.- หมู่ 10 กองช่ำง

พ้ืนท่ีกำรเกษตร หมู่ 10 ท่ำสูบน้ ำบ้ำนโนนโก ถึงสะพำนข้ำมล ำน้ ำชี เขตพ้ืนท่ี
บ้ำนโนนโก บ้ำนโนนเชือก กว้ำง 4 เมตร ยำว 1000 ม. ทต.ทุ่งทอง

โดยลงลูกรังผิวถนน หนำเฉล่ีย 0.10 เมตร 
ช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อ(บำงตอน)ปริมำตรลูกรัง 
ไม่น้อยกว่ำ 247 ลบ.ม.พร้อมปรับเกล่ีย
ผิวถนนให้เรียบร้อย 

พ.ศ.2562 พ.ศ 2563



ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
 ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 ขุดลอกล ำห้วยชีลอง ขุดลอกล ำห้วยชีลอง หมู่ 6 บ้ำนต้อน 434,600.- หมู่ 6 กองช่ำง

หมู่ 6 บ้ำนต้อน กว้ำง 15 เมตร ยำว 1,200 เมตร ลึกเฉล่ีย เขตพ้ืนท่ี
3.50 เมตร ปริมำตรดินขุดไม่น้อยกว่ำ ทต.ทุ่งทอง
13,500 ลูกบำศก์เมตร

2 ขุดลอกล ำห้วยคลองระกำ ขุดลอกล ำห้วยคลองระกำ หมู่ 6 บ้ำนต้อน 434,600.- หมู่ 6 กองช่ำง
หมู่ 6 บ้ำนต้อน กว้ำง 15 เมตร ยำว 1,400 เมตร ลึกเฉล่ีย เขตพ้ืนท่ี

3.50 เมตร ปริมำตรดินขุดไม่น้อยกว่ำ ทต.ทุ่งทอง
13,500 ลูกบำศก์เมตร

3 ขุดลอกหนองทุ่งแมว ขุดลอกหนองทุ่งแมว หมู่6 บ้ำนต้อน 434,600.- หมู่ 6 กองช่ำง
หมู่ 6 บ้ำนต้อน กว้ำง 80 เมตร ยำว 150 เมตร ลึกเฉล่ีย เขตพ้ืนท่ี

3.50 เมตร ปริมำตรดินขุดไม่น้อยกว่ำ ทต.ทุ่งทอง
13,500 ลูกบำศก์เมตร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 (เงินจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน) 

เทศบาลต้าบลทุ่งทอง อ้าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ             3. การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร         1.1 พัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ.2562 พ.ศ 2563



ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
 ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
4 ขุดลอกล ำห้วยหวำย ขุดลอกล ำห้วยหวำย หมู่ 3 บ้ำนโนนหมำว้อ 434,600.- หมู่ 3 กองช่ำง

หมู่ 3 บ้ำนโนนหมำว้อ กว้ำง 18 เมตร ยำว 1,000 เมตร ลึกเฉล่ีย เขตพ้ืนท่ี
3.50 เมตร ปริมำตรดินขุดไม่น้อยกว่ำ ทต.ทุ่งทอง
13,500 ลูกบำศก์เมตร

5 ขุดลอกล ำห้วยรูแข้ ขุดลอกล ำห้วยรูแข้ หมู่ 17 บ้ำนต้อนอุดม 434,600.- หมู่ 17 กองช่ำง
หมู่ 17 บ้ำนต้อนอุดม กว้ำง 15 เมตร ยำว 1,500 เมตร ลึกเฉล่ีย เขตพ้ืนท่ี

3.50 เมตร ปริมำตรดินขุดไม่น้อยกว่ำ ทต.ทุ่งทอง
13,500 ลูกบำศก์เมตร

6 ขุดลอกล ำห้วยคลองไผ่งำม ขุดลอกล ำห้วยคลองไผ่งำม หมู่ 5 434,600.- หมู่ 5 กองช่ำง
หมู่ 5 บ้ำนโนนตำด บ้ำนโนนตำด กว้ำง 18 เมตร ยำว 1,000 เขตพ้ืนท่ี

เมตร ลึกเฉล่ีย 3.50 เมตร ปริมตรดินขุด ทต.ทุ่งทอง
ไม่น้อยกว่ำ 13,500 ลูกบำศก์เมตร

7 ขุดลอกหนองอ้อน้อย ขุดลอกหนองอ้อน้อย หมู่ 19 บ้ำนกุดฉนวน 444,300.- หมู่19 กองช่ำง
หมู่19บ้ำนกุดฉนวนอุดม อุดม กว้ำง 25 เมตร ยำว 150 เมตร เขตพ้ืนท่ี

ลึกเฉล่ีย 4 เมตร ปริมำตรดินขุดไม่น้อยกว่ำ ทต.ทุ่งทอง
13,800 ลูกบำศก์เมตร

8 ขุดลอกหนองหว่ำ ขุดลอกหนองหว่ำ หมู่ 9 บ้ำนกุดไข่นุ่น 446,800.- หมู่ 9 กองช่ำง
หมู่ 9 บ้ำนกุดไข่นุ่น กว้ำง 30 เมตร ยำว 150 เมตร ลึกเฉล่ีย เขตพ้ืนท่ี

4 เมตร ปริมำตรดินขุดไม่น้อยกว่ำ 13,880 ทต.ทุ่งทอง
ลูกบำศก์เมตร
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ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
 ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
9 ขุดลอกหนองกุดบัว ขุดลอกหนองกุดบัว หมู่ 9 บ้ำนกุดไข่นุ่น 445,900.- หมู่ 9 กองช่ำง

หมู่ 9 บ้ำนกุดไข่นุ่น กว้ำง 25 เมตร ยำว 150 เมตร ลึกเฉล่ีย เขตพ้ืนท่ี
4 เมตร ปริมำตรดินขุดไม่น้อยกว่ำ 13,850 ทต.ทุ่งทอง
ลูกบำศก์เมตร

10 ขุดลอกหนองกุดชุมแสง ขุดลอกหนองกุดชุมแสง หมู่ 9 บ้ำนกุดไข่นุ่น 444,300.- หมู่ 9 กองช่ำง
หมู่ 9 บ้ำนกุดไข่นุ่น กว้ำง 30 เมตร ยำว 150 เมตร ลึกเฉล่ีย เขตพ้ืนท่ี

4 เมตร ปริมำตรดินขุดไม่น้อยกว่ำ 13,800 ทต.ทุ่งทอง
ลูกบำศก์เมตร

11 ขุดลอกล ำห้วยคลองไผ่งำม ขุดลอกล ำห้วยคลองไผ่งำม หมู่ 18 445,600.- หมู่ 18 กองช่ำง
หมู่ 18 บ้ำนโนนส้มมอ บ้ำนโนนส้มมอ กว้ำง 18 เมตร ยำว 1,000 เขตพ้ืนท่ี

เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร ปริมำตรดินขุดไม่ ทต.ทุ่งทอง
น้อยกว่ำ 13,840 ลูกบำศก์เมตร

12 ขุดลอกหนองกระทุ่ม ขุดลอกหนองกระทุ่ม  หมู่ 12 บ้ำนอุดมผล 446,800.- หมู่ 12 กองช่ำง
หมู่ 12 บ้ำนอุดมผล กว้ำง 40 เมตร ยำว 80 เมตร ลึกเฉล่ีย เขตพ้ืนท่ี

4 เมตร ปริมำตรดินขุดไม่น้อยกว่ำ 13,880 ทต.ทุ่งทอง
ลูกบำศก์เมตร

13 ขุดลอกล ำห้วยกุดเบ็น ขุดลอกล ำห้วยกุดเบ็น หมู่ 8 บ้ำนหนองโสมง 445,900.- หมู่ 8 กองช่ำง
หมู่ 8 บ้ำนหนองโสมง กว้ำง 25 เมตร ยำว 500 เมตร ลึกเฉล่ีย เขตพ้ืนท่ี

3.50 เมตร ปริมำตรดินขุดไม่น้อยกว่ำ ทต.ทุ่งทอง
 13,850  ลูกบำศก์เมตร
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ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
 ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

14 ขุดลอกหนองอ้อใหญ่ ขุดลอกหนองอ้อใหญ่ หมู่ 7 บ้ำนกุดฉนวน 446,800.- หมู่ 7 กองช่ำง
หมู่ 7 บ้ำนกุดฉนวน กว้ำง 50 เมตร ยำว 150 เมตร ลึกเฉล่ีย เขตพ้ืนท่ี

4 เมตร ปริมำตรดินขุดไม่น้อยกว่ำ ทต.ทุ่งทอง
 13,880  ลูกบำศก์เมตร

15 ขุดลอกล ำเหมือง ขุดลอกล ำเหมือง(หลังโรงเรียนบ้ำนกุดฉนวน) 446,800.- หมู่ 7 กองช่ำง
หมู่ 7 บ้ำนกุดฉนวน หมู่ 7 บ้ำนกุดฉนวน กว้ำง 15 เมตร ยำว เขตพ้ืนท่ี

800 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.5 เมตร ปริมำตรดิน ทต.ทุ่งทอง
ขุดไม่น้อยกว่ำ 13,880 ลูกบำศก์เมตร

16 ขุดลอกล ำห้วยคลองไผ่งำม ขุดลอกล ำห้วยคลองไผ่งำม (ตอนล่ำง) 446,800.- หมู่ 7 กองช่ำง
(ตอนล่ำง) หมู่ 7 หมู่ 7 บ้ำนกุดฉนวน กว้ำง 20 เมตร ยำว เขตพ้ืนท่ี
บ้ำนกุดฉนวน 800 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.5 เมตร ปริมำตรดิน ทต.ทุ่งทอง

ขุดไม่น้อยกว่ำ 13,880 ลูกบำศก์เมตร
17 ขุดลอกล ำห้วยกุดเบ็น ขุดลอกล ำห้วยกุดเบ็น (ตอนล่ำง) 446,800.- หมู่ 19 กองช่ำง

(ตอนล่ำง) หมู่ 19 หมู่ 19 บ้ำนกุดฉนวนอุดม กว้ำง 25 เมตร เขตพ้ืนท่ี
บ้ำนกุดฉนวนอุดม  ยำว 300 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.5 เมตร ทต.ทุ่งทอง

ปริมำตรดินขุดไม่น้อยกว่ำ 13,880 

ลูกบำศก์เมตร
18 ขุดลอกล ำห้วยฝำยกกตูม ขุดลอกล ำห้วยฝำยกกตูม หมู่ 19 445,900.- หมู่ 19 กองช่ำง

หมู่ 19 บ้ำนกุดฉนวน- บ้ำนกุดฉนวนอุดม กว้ำง 20 เมตรยำว 200 เขตพ้ืนท่ี
อุดม เมตร ลึกเฉล่ีย 3.50 เมตร ปริมำตรดินขุด ทต.ทุ่งทอง

ไม่น้อยกว่ำ 13,850 ลูกบำศก์เมตร
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