
 จ ำนวน
โครงกำร

 คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทัง้หมด

 จ ำนวนงบประมำณ  คิดเป็นร้อยละ
ของ

งบประมำณ
ทัง้หมด

หน่วยด ำเนินกำร

1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ         6                  6.12     1,540,800.00             6.23 ทต.หนองหล่ม
2 ยุทธศำสตร์ดำ้นกำรพัฒนำสังคม  กำรศึกษำและวัฒนธรรม       56                57.14   20,708,140.00           83.67 ทต.หนองหล่ม
3 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม         3                  3.06          80,000.00             0.32 ทต.หนองหล่ม
4 ยุทธศำสตร์ดำ้นควำมมั่นคงและควำมสงบเรียบร้อย       10                10.20        675,450.00             2.73 ทต.หนองหล่ม
5 ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทีด่ขีององค์กรให้มปีระสิทธิภำพ       23                23.47     1,744,930.00             7.05 ทต.หนองหล่ม

 รวมทัง้สิ้น       98              100.00   24,749,320.00         100.00

บัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณในภำพรวมทัง้ 5 ยุทธศำสตร์
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2560

เทศบำลต ำบลหนองหล่ม อ ำเภอดอกค ำใต ้จังหวัดพะเยำ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลต ำบลหนองหล่ม
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 จ ำนวน
โครงกำร

 คิดเป็นร้อยละ
ของโครงกำร

ทัง้หมด

 จ ำนวนงบประมำณ  คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทัง้หมด

หน่วยด ำเนินกำร

1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
แนวทำงกำรพัฒนำ

1.1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้ำนเศรษฐกิจกำร
ทอ่งเที่ยวและกำรลงทนุ

         4                4.00      1,420,800.00                  5.74 ทุกกองงาน ทต. 
หนองหล่ม

1.2 แนวทำงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำและบริหำรจัดกำรดินและน้ ำเพ่ือประชำชน         -                      -                          -                        -   

1.3 แนงทำงกำรพัฒนำสนับสนุนและบริหำรจัดกำรแหล่งทอ่งเที่ยว กิจกรรมกำรทอ่งเที่ยวอย่ำงยั่งยืน        -                      -                          -                        -   

1.4 กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ ระบบกำรผลิตแบบครบวงจร เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำทำงกำรเกษตรและ
เพ่ิมศักยภำพกำรประกอบอำชีพรวมทั้งด้ำนกำรตลำดอย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำนในระดับ
สำกล

         2                2.00        120,000.00                  0.48

        6               6.00     1,540,800.00                 6.23

บัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2559

เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต ้ จังหวัดพะเยำ

ยุทธศำสตร์ / แนวทำงกำรพัฒนำ

 รวม
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 จ ำนวน
โครงกำร

 คิดเป็นร้อยละ
ของโครงกำร

ทัง้หมด

 จ ำนวนงบประมำณ  คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทัง้หมด

หน่วยงำน
ด ำเนินกำร

2 ยุทธศำสตร์ดำ้นกำรพัฒนำสังคม  กำรศึกษำและวัฒนธรรม

แนวทำงกำรพัฒนำ

2.1 พฒันาศักยภาพทนุทางสังคม เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพยีง

         1                1.00             5,000.00                  0.02

2.2 การอนุรักษส่์งเสริมศิลปวฒันธรรม ประเพณี และภมูิปญัญาทอ้งถิ่น        10              10.00        235,600.00                  0.95
2.3 การส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์กรชุมชนหรือภาคประชาชนใหม้ีความเข็มแข็งเพื่อการ

พฒันาทอ้งถิ่น
         4                4.00        140,000.00                  0.57

2.4 การพฒันาส่งเสริมการจัดการศึกษาทกุระดับเพื่อพฒันาคนในชุมชนและทอ้งถิ่น        25              25.00      5,853,540.00                23.65
2.5 การส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนและแก้ไขปญัหาทางสังคม          5                5.00    13,884,000.00                56.10
2.6 แนวทางการพฒันาการส่งเสริมและแก้ไขปญัหาสาธารณสุข          7                7.00        175,000.00                  0.71
2.7 การพฒันาส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวสัดิการประชาชนกลุ่มเปา้หมายเพื่อสร้าง

หลักประกันความมั่นคง
         4                4.00        410,000.00                  1.66

2.8 การส่งเสิรมบคุลากรภาครัฐ ประชาชน ใหม้ีทกัษะชีวติ ภายใต้การอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน          1                1.00             5,000.00                  0.02
      57             57.00   20,708,140.00               83.67

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2559

เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต ้ จังหวัดพะเยำ

ยุทธศำสตร์ / แนวทำงกำรพัฒนำ

 รวม

-5-

บัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ



 จ ำนวน
โครงกำร

 คิดเป็นร้อยละ
ของโครงกำร

ทัง้หมด

 จ ำนวนงบประมำณ  คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทัง้หมด

หน่วยด ำเนินกำร

3 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม

แนวทำงกำรพัฒนำ

3.1 การอนุรักษฟ์ื้นฟแูละบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน          2                2.00           70,000.00                  0.28
3.2 การพฒันาศักยภาพชุมชน เพื่อการจัดการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างมี

ประสิทธภิาพ
        -                      -                          -                        -   

3.3 ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพของบคุลากร อปท.  เพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

         1                1.00           10,000.00                  0.04

        3               3.00          80,000.00                 0.32
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บัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2559

เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต ้ จังหวัดพะเยำ

ยุทธศำสตร์ / แนวทำงกำรพัฒนำ

 รวม



 จ ำนวน
โครงกำร

 คิดเป็นร้อยละ
ของโครงกำร

ทัง้หมด

 จ ำนวนงบประมำณ  คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทัง้หมด

หน่วยด ำเนินกำร

4 ยุทธศำสตร์ดำ้นควำมมั่นคงและควำมสงบเรียบร้อย
แนวทำงกำรพัฒนำ

4.1 ปกปอ้ง และเทดิทนูสถาบนั ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ และเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันทข์องคนในชาติ

         1                1.00             5,000.00                  0.02

4.2 ปอ้งกันและแก้ไขปญัหาความมั่นคงภายในและตามชายแดน          3                3.00           69,000.00                  0.28
4.3 เสริมสร้างความเข็มแข็งองค์กรประชาชนและพฒันาศักยภาพด้านความปลอดภยัในชีวติและ

ทรัพย์สิน
         3                3.00        125,000.00                  0.51

4.4 การปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั          3                3.00        476,450.00                  1.93

      10             10.00        675,450.00                 2.73
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บัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2559

เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต ้ จังหวัดพะเยำ

ยุทธศำสตร์ / แนวทำงกำรพัฒนำ

 รวม



 จ ำนวน
โครงกำร

 คิดเป็นร้อยละ
ของโครงกำร

ทัง้หมด

 จ ำนวนงบประมำณ  คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทัง้หมด

หน่วยด ำเนินกำร

5 ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทีด่ขีององค์กรให้มปีระสิทธิภำพ
แนวทำงกำรพัฒนำ

5.1 การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภบิาล        16              16.00      1,162,500.00                  4.70

5.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเวทเีรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชารัฐ          3                3.00           92,430.00                  0.37
5.3 พฒันาสมรรถนะขององค์กร และบคุลากรเพื่อบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ          3                3.00        460,000.00                  1.86
5.4 ส่งเสริมสนับสนุนการบรูณาการการท างาน และการพฒันาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ่น
         2                2.00           30,000.00                  0.12

      24             24.00     1,744,930.00                 7.05
    100           100.00   24,749,320.00             100.00 รวมทัง้สิ้น

บัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2559

เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต ้ จังหวัดพะเยำ

ยุทธศำสตร์ / แนวทำงกำรพัฒนำ

 รวม
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1.  ภายใตย้ทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
       วตัถุประสงค์ของยทุธศาสตร์
               -    เพื่อให้ประชาชนมีรายได้พอเพียงต่อการด ารงชีวิตอยา่งมีคุณภาพและยั่งยนื -  เพื่อให้ประชาชนมีขดีความสามารถในการแขง่ขนัด้านการค้าการลงทุน
               -    เพื่อให้ประชาชนมีโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่   
1.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงและสนับสนุนดา้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการกอ่สร้างอาคาร

ป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภัยพร้อมโรงจอดรถ

ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร  ยาว ๒๐.๐๐ เมตร  
รายละเอยีดตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
หนองหล่ม

        785,000 ทต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

2 โครงการกอ่สร้างลานจอด
รถพร้อมรางระบายน้ า

เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างลานจอดรถพื้นที่ 789 
ตารางเมตร หนา 0.12 เมตร               
พร้อมรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 0.03 เมตร ยาว 26 เมตร

        452,000 ทต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

3 โครงการปรับปรุงโรงจอด
รถด้านหน้าส านักงาน
เทศบาลต าบลหนองหล่ม

เพื่อจา่ยเป็นค่าปรับปรุงโรงจอดรถด้านหน้า
ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่ม    
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

          36,800 ทต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม
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บัญชโีครงการ / กิจกรรม /  งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
เทศบาลต าบลหนองหลม่  อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวัดพะเยา

ล าดบั
ที่

โครงการ / กิจกรรม พ.ศ. 2560รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2559



1.  ภายใตย้ทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

1.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงและสนับสนุนดา้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 โครงการปรับปรุงโรงจอด

รถด้านหลังส านักงาน
เทศบาลต าบลหนองหล่ม

เพื่อจา่ยเป็นค่าปรับปรุงโรงจอดรถด้านหลัง
ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่ม                
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร 

        147,000 ทต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

     1,420,800
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ล าดบั
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



1.  ภายใตย้ทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

1.2  แนวทางการพัฒนาแหลง่น้ าและบริหารจดัการดนิและน้ าเพ่ือประชาชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- - -  - - -

พ.ศ. 2559
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รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2560ล าดบั
ที่

โครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ



1.  ภายใตย้ทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

1.3  แนงทางการพัฒนาสนับสนุนและบริหารจดัการแหลง่ท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยนื

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- - - - - -

-12-

ล าดบั
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



1.  ภายใตย้ทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
1.4  การพัฒนาองค์ความรู้ ระบบการผลติแบบครบวงจร เพ่ือเพ่ิมมลูค่าสนิค้าทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพการประกอบอาชพีรวมทั้งดา้นการตลาดอยา่งมคุีณภาพและมาตรฐานในระดบัสากล

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม

อาชีพราษฎร
เพื่อจา่ยเป็นค่าส าหรับการส่งเสริมอาชีพราษฎร
โดยจา่ยเป็นค่าอบรมฝึกอาชีพ  จดัซ้ือวัสดุ
อปุกรณ์  สนับสนุนและส่งเสริมช่วยเหลือกลุ่ม
อาชีพและราษฎรเช่น เมล็ดพันธุ์พืช  กล้าพันธุ์
พืช  พันธุ์สัตว์  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  รวมทั้ง
อาหารสัตว์  ปุย๋  สารเคมีก าจดัโรคระบาด  พืช
และสัตว์  และอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

          50,000 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

2 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมสนับสนุน
ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรต าบล
ต าบลหนองหล่ม

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ย โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตขา้วหอมมะลิคุณภาพดีและ
โครงการส่งเสริมการใช้ปุย๋พืชสดเพื่อเพิ่มผลผลิต
ในนาขา้ว

          20,000 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

 งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2559

-13-

ล าดบั
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม พ.ศ. 2560



2.  ภายใตย้ทุธศาสตร์การพัฒนาสังคมการศึกษาและวฒันธรรม
       วตัถุประสงค์ของยทุธศาสตร์

-           เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาอยา่งทั่วถงึและมีคุณภาพ    -  เพื่อให้ประชาชนด ารงชีวิตและอยู่ร่วมกนัอยา่งมีความสุขตามหลักศาสนาและสอดคล้องวัฒนธรรมท้องถิ่น
-           เพื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านร่างกายและจติใจ     -  เพื่อให้ประชาชนมีความมัน่คงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์น

๒.๑ แนวทางพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกจิและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ค่าใช้จา่ยโครงการ

ส่งเสริมตามแนวทาง
เศรษฐกจิพอเพียงเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยส าหรับโครงการส่งเสริม
ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียงเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต

            5,000 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

     1,495,800

-14-

ล าดบั
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



2.  ภายใตย้ทุธศาสตร์การพัฒนาสังคมการศึกษาและวฒันธรรม
๒.๒  แนวทางการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา

และประเพณ๊ต่างๆ
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดังานประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น งาน
พิธีทางศาสนา งานพระราชพิธี รัฐพิธี และงาน
ประเพณีต่าง ๆ

          40,000 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

2 โครงการวันปยิะมหาราช เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดังานวันปิยะ
มหาราช

          10,000 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

3 ค่าใช้จ่ายงานวันลอยกระทง เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดังานวันลอย
กระทง

        100,000 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

4 ค่าใช้จ่ายในการจัดกจิกรรม
วันพ่อแหง่ชาติ

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดังานวันพ่อ
แห่งชาติ

          10,000 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

5 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
สักการะเจ้าพ่อค าปวน

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดังานวันสักการะ
เจา้พ่อค าปวน

          40,600 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

6 ค่าใช้จ่ายในการจัดกจิกรรม
วันแม่แหง่ชาติ

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมวันแม่
แห่งชาติ

          10,000 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

7 ค่าใช้จ่ายส่งเสริม
คณะกรรมการบริหารสภา
วัฒนธรรมต าบลหนองหล่ม

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการส่งเสิรมสภา
วัฒนธรรมต าบลหนองหล่ม

            5,000 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

8 ค่าใช้จ่ายส่งเสริม
วัฒนธรรมต าบล

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมวัฒนธรรม
ต าบลหนองหล่ม

            5,000 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

-15-

ล าดบั
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



2.  ภายใตย้ทุธศาสตร์การพัฒนาสังคมการศึกษาและวฒันธรรม
๒.๒  แนวทางการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 ค่าใช้จ่ายในการจัดกจิกรรม

เข้าพรรษา
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมวัน
เขา้พรรษา

          10,000 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

10 ค่าใช้จ่ายขับเคล่ือนการ
สร้างภมูคุ้ิมกนัทางสังคม
ในมิติวัฒนธรรม

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยขบัเคล่ือนการสร้าง
ภูมิคุ้มกนัทางสังคม ในมิติวัฒนธรรม

            5,000 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

-16-

ล าดบั
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



2.  ภายใตย้ทุธศาสตร์การพัฒนาสังคมการศึกษาและวฒันธรรม
๒.3  แนวทางการส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์กรชุมชนหรือภาคประชาชนให้มีความเขม็แขง็เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ค่าใช้จา่ยส่งเสริมกลุ่ม

สตรีต าบลหนองหล่ม
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยกจิกรรมสตรี เพื่อพัฒนา
กจิการของกลุ่มสตรี

          30,000 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

2 ค่าใช้จา่ยในการแขง่ขนั
กฬีานักเรียนเยาวชนและ
ประชาชน

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัการแขง่ขนักฬีา
นักเรียนเยาวชน  ประชาชน  หรือกฬีาระหว่าง
ส่วนราชการหรือกฬีาภายในเทศบาลหรือส่งทีม

นักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนั ต่าง ๆหรือ กฬีา
ท้องถิ่นสัมพันธ์  และอื่นๆ  ที่เกี่ยวขอ้ง

        100,000 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

3 ค่าใช้จา่ยขบัเคล่ือนการ
สร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคม 
ในมิติวัฒนธรรม

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการขบัเคล่ือนการ
สร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคม ในมิติวัฒนธรรม

            5,000 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

4 ค่าใช้จา่ยโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการ
จดัท าแผนชุมชนและการ
จดัประชุมประชาคมแผน
ชุมชนและสนับสนุนการ
ขบัเคล่ือนแผนชุมชน

เพื่อจา่ยเป็นค่าส่งเสริม สนับสนุนการจดัท า
แผนชุมชนและการจดัประชุมประชาคมแผน
ชุมชนและสนับสนุนการขบัเคล่ือนแผนชุมชน

            5,000 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ล าดบั
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

-17-



2.  ภายใตย้ทุธศาสตร์การพัฒนาสังคมการศึกษาและวฒันธรรม
๒.4  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจดัการศึกษาทุกระดับเพื่อพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ค่าใช้จา่ยโครงการจา้ง

นักเรียนนักศึกษาท างาน
ในช่วงปิดภาคเรียนและ
สอนพิเศษช่วงปิดภาค
เรียนและเสาร์  - อาทิตย์

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการจา้งนักเรียน
นักศึกษาท างานในช่วงปิดภาคเรียนและสอน
พิเศษช่วงปิดภาคเรียนและเสาร์ – อาทิตย์

          50,000 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

2 ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็กของศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอตัรา คนละ 2,๐๐๐
บาท / ปี  จ านวน  ๑๓  คน

          26,000 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

3 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลหนองหล่ม

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคาร  ปรับปรุงภูมิทัศน์   และอื่น ๆ  ที่เป็น
กจิการที่เกี่ยวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวน  ๔  ศูนย์

          30,000 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

4 ค่าใช้จา่ยส่งเสริมกจิกรรม
 เด็ก และเยาวชน

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของเด็ก
และเยาวชน เป็นการส่งเสริม เด็กและเยาวชน

          30,000 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

5 ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  จ านวน  59 
คน   เฉล่ียคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน จ านวน  
๒6๐ วัน

        115,050 ศพด. บา้นใหม่
เหนอื

ทต.หนองหล่ม

6 ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  จ านวน ๒3  
คน เฉล่ียคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน จ านวน    
๒6๐ วัน

          44,850 ศพด. บา้นปางงุ้น ทต.หนองหล่ม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

-18-

ล าดบั
ที่

โครงการ / กิจกรรม



2.  ภายใตย้ทุธศาสตร์การพัฒนาสังคมการศึกษาและวฒันธรรม
๒.4  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจดัการศึกษาทุกระดับเพื่อพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 48 

คน เฉล่ียคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน จ านวน    
๒6๐ วัน

          93,600 ศพด. ต้นแบบ
หนองหล่ม

ทต.หนองหล่ม

8 ค่าอาหารเสริม (นม) พื่อจา่ยเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  จ านวน 51 
คน เฉล่ียคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน จ านวน    
๒6๐ วัน

          99,450 ศพด. วัดไชยมงคล ทต.หนองหล่ม

9 ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 81 
คน เฉล่ียคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน จ านวน 
๒๖๐ วัน

        157,950 รร.บา้นใหม่ ทต.หนองหล่ม

10 ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 38  
คน เฉล่ียคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน นวน ๒๖๐ 
วัน

          74,100 รร.แมพ่ริก ทต.หนองหล่ม

11 ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 78 
คน  เฉล่ียคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน  จ านวน 
๒๖๐ วัน

        152,100 รร.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

12 ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  จ านวน ๕9 
คน เฉล่ียคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน  จ านวน 
๒๖๐ วัน

        115,040 รร.บา้นปางงุ้น ทต.หนองหล่ม

13 ค่าอาหารกลางวัน เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 59 
คน ๆ ละ 20  บาท  จ านวน   ๒45 วัน

     2,891,000 ศพด. ใหมเ่หนอื ทต.หนองหล่ม

-19-

ล าดบั
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



2.  ภายใตย้ทุธศาสตร์การพัฒนาสังคมการศึกษาและวฒันธรรม
๒.4  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจดัการศึกษาทุกระดับเพื่อพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
14 ค่าอาหารกลางวัน เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 23 

คน ๆ ละ 20  บาท  จ านวน   ๒45 วัน
        112,700 ศพด.ปางงุ้น ทต.หนองหล่ม

15 ค่าอาหารกลางวัน เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 48 
คน ๆ ละ 20  บาท  จ านวน   ๒45 วัน

        235,200 ศพด. ต้นแบบ
หนองหล่ม

ทต.หนองหล่ม

16 ค่าอาหารกลางวัน เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 51 
คน ๆ ละ 20  บาท  จ านวน   ๒45 วัน

        249,900 ศพด.วัดไชยมงคล ทต.หนองหล่ม

17 ค่าอาหารกลางวัน เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารกลางวัน  จ านวน ๒๐๐ 
วัน  คน ละ 20 บาท จ านวน  78 คน

        312,000 รร.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

18 ค่าอาหารกลางวัน เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารกลางวัน  จ านวน ๒๐๐ 
วัน  คนละ 20 บาท จ านวน  38 คน

        152,000 รร.แมพ่ริก ทต.หนองหล่ม

19 ค่าอาหารกลางวัน เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารกลางวัน  จ านวน ๒๐๐ 
วัน คนละ 20 บาท จ านวน  81 คน

        324,000 รร.บา้นใหม่ ทต.หนองหล่ม

20 ค่าอาหารกลางวัน เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารกลางวัน   จ านวน ๒๐๐ 
วัน คนละ 20 บาท จ านวน  ๕9คน

        236,000 รร.ปางงุ้น ทต.หนองหล่ม

21 ค่าทุนการศึกษา เพี่อจา่ยเป็นค่าทุนการศึกษาส าหรับผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็กตามโครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 กบัมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  จ านวน 1
อตัรา

          45,000 ทต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

-20-

ล าดบั
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



2.  ภายใตย้ทุธศาสตร์การพัฒนาสังคมการศึกษาและวฒันธรรม
๒.4  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจดัการศึกษาทุกระดับเพื่อพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
22

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าจัดการ
เรียนการสอน            
(รายหัว)  ส าหรับศูนย์
พัฒนาเดก็เล็กบ้านใหม่
เหนือ

เพื่อจา่ยเป็นจดัการเรียนการสอน(รายหัว)
ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เหนือจ านวน
 59 คน ๆ ละ 1,700 บาท

        100,300 ศพด. ใหมเ่หนอื ทต.หนองหล่ม

23 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายกากรบริหาร
สถานศึกษาค่าจัดการ
เรียนการสอน             
(รายหัว)ส าหรับศูนย์
พัฒนาเดก็เล็กบ้านปางงุ้น

เพื่อจา่ยเป็นจดัการเรียนการสอน(รายหัว)
ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เหนือจ านวน
 23 คน ๆ ละ 1,700 บาท

          39,000 ศพด.ปางงุ้น ทต.หนองหล่ม

24 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายกากรบริหาร
สถานศึกษาค่าจัดการ
เรียนการสอน            
(รายหัว)ส าหรับศูนย์
พัฒนาเดก็เล็กตน้แบบ
หนองหล่ม

เพื่อจา่ยเป็นจดัการเรียนการสอน(รายหัว)
ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เหนือจ านวน
 48 คน ๆ ละ 1,700 บาท

          81,600 ศพด. ต้นแบบ
หนองหล่ม

ทต.หนองหล่ม

    5,766,840

-21-

พ.ศ. 2560ล าดบั
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2559



2.  ภายใตย้ทุธศาสตร์การพัฒนาสังคมการศึกษาและวฒันธรรม
๒.4  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจดัการศึกษาทุกระดับเพื่อพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
25 โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายกากรบริหาร
สถานศึกษาค่าจัดการ
เรียนการสอน            
(รายหัว)ส าหรับศูนย์
พัฒนาเดก็เล็กวดัไชย
มงคล

เพื่อจา่ยเป็นจดัการเรียนการสอน(รายหัว)
ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เหนือจ านวน
 51 คน ๆ ละ 1,700 บาท

          86,700 ศพด.วัดไชยมงคล ทต.หนองหล่ม

-22-

ล าดบั
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ พ.ศ. 2560สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2559



2.  ภายใตย้ทุธศาสตร์การพัฒนาสังคมการศึกษาและวฒันธรรม
๒.5  แนวทางการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไ้ขปัญหาทางสังคม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เบีย้ยงัชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ เพื่อจา่ยเป็นสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพผู้ติดเชื้อเอดส์

จ านวน  4๐  คน ๆ ละ ๕๐๐ บาท  ต่อเดือน
จ านวน 12 เดือน

        240,000 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

2 เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ เพื่อจา่ยเป็นค่าเบีย้ยงัชีพให้แกผู้่มีสิทธิรับเงิน
เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายใุนต าบลหนองหล่มเป็นราย
เดือนแบบขั้นบันใด จ านวน ๑,๑๖๓ คน

     9,062,400 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

3 เบีย้ยงัชีพคนพิการ เพื่อจา่ยเป็นค่าเบีย้ยงัชีพให้แกผู้่มีสิทธิรับเบีย้ยงั
ชีพความพิการในต าบลหนองหล่มเป็นรายเดือน
 จ านวน ๔๗๑ คนๆ ละ ๘๐๐ บาท

     4,521,600 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

4 ค่าใช้จา่ยโครงการอบรม
สิทธิสตรีผู้สูงอายผูุ้พิการ
ผู้ป่วยเอดส์ต าบลหนอง
หล่ม

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการอบรมสิทธิสตรี
 ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์ ต าบลหนองหล่มและอื่นๆ
 ที่เกี่ยวขอ้ง

          40,000 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

5 ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริม
กจิกรรมผู้สูงอายุ

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของ
ผู้สูงอายเุป็นการส่งเสริมผู้สูงอายุ

          20,000 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

-23-

ล าดบั
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



2.  ภายใตย้ทุธศาสตร์การพัฒนาสังคมการศึกษาและวฒันธรรม
๒.6  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและแกไ้ขปัญหาสาธารณสุข

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ค่าใช้จา่ยโครงการ

ส่งเสริมกจิกรรม
อาสาสมัครสาธารณสุข
(อสม.)

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรม
อาสาสมัครสาธารณสุข และค่าใช้จา่ยอื่นๆ

            5,000 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

2 ค่าใช้จา่ยโครงการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาโรคเอดส์

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ในโครงการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาโรคเอดส์

            5,000 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

3 ค่าใช้จา่ยโครงการ
ป้องกนัควบคุมโรคระงับ
โรคติดต่อและโรคระบาด
อื่น ๆ

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือน้ ายาเคมีส าหรับพ่น
ท าลายยงุลาย  จดัซ้ือทรายอะเบท  ค่าวัคซีน
ป้องกนัพิษสุนัขบ้า  สารเคมีก าจดัโรคไขห้วัดนก
 และโรคระบาดอื่น ๆ  รวมถงึค่าจา้งเหมาเพื่อ
ก าจดัโรคค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

          50,000 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

4 โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้บริโภคและ
เรียกร้องสิทธิอนัชอบธรรม

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ตามโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคและเรียกร้องสิทธิ
อนัชอบธรรม

            5,000 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

5 ค่าใช้จ่ายโครงการ
จัดการขยะในชุมชน

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ตามโครงการ
จดัการขยะในชุมชน

            5,000 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

-24-

ล าดบั
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



2.  ภายใตย้ทุธศาสตร์การพัฒนาสังคมการศึกษาและวฒันธรรม
๒.6  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและแกไ้ขปัญหาสาธารณสุข

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 โครงการตรวจสอบติดตาม

คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภณัฑ์อาหาร ยา
เคร่ืองมือทางการแพทย์
และวัตถุอนัตรายในสถานที่
จ าหนา่ยตามที่ระบใุน
พระราชบญัญัติแต่ละ
ประเภท

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ย ตามโครงการตรวจสอบ
ติดตามคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
ยาเคร่ืองมือทางการแพทยแ์ละวัตถอุนัตรายใน
สถานที่จ าหน่ายตามทีระบุในพระราชบัญญัติ
แต่ละประเภท

            5,000 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

7 โครงการตรวจสอบติดตาม
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภณัฑ์อาหาร ยา
เคร่ืองมือทางการแพทย์
และวัตถุอนัตรายในสถานที่
จ าหนา่ยตามที่ระบใุน
พระราชบญัญัติแต่ละ
ประเภท

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการระบบ
การแพทยฉ์กุเฉนิประจ าต าบลหนองหล่ม      
เช่น ค่าจา้งเหมาบุคคลภายนอกในการ
ปฏิบัติงาน ค่าจดัซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกายส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน ค่าฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้แก่
ผู้ปฏิบัติงาน ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง และ
ค่าใช้จา่ยอื่นที่เกี่ยวขอ้ง ฯลฯ

        100,000 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

-25-

ล าดบั
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



2.  ภายใตย้ทุธศาสตร์การพัฒนาสังคมการศึกษาและวฒันธรรม
๒.7 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจดัสวัสดิการประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างหลักประกนัความมัน่คง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ค่าใช้จา่ยโครงการแกไ้ข

ปัญหาความยากจน
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมสนับสนุน
และแกไ้ขปัญหาความยากจน

          40,000 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

2 เงินสมทบระบบ
หลักประกนัสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

เพื่อจา่ยสมทบระบบหลักประกนัสุขภาพ
ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ

        120,000 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

3 สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลหนองหล่ม

เพี่อจา่ยสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล
หนองหล่ม

        100,000 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

4 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

เพื่อจา่ยสมทบกองทุนประกนัสังคมตาม
พระราชบัญญัติประกนัสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ใน
อตัราร้อยละห้าของค่าจา้งพนักงานจา้ง

        150,000 ทต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

ล าดบั
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
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2.  ภายใตย้ทุธศาสตร์การพัฒนาสังคมการศึกษาและวฒันธรรม
๒.8 แนวทางการส่งเสิรมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะชีวิต ภายใต้การอยู่ร่วมกนัในประชาคมอาเซียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ค่าใช้จ่ายโครงการ

ฝึกอบรมให้ความรู้ดา้น
ภาษาอังกฤษ

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านภาษาองักฤษและอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

            5,000 ทต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

16,829,000   

 งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

-27-

ล าดบั
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม



๓. ภายใตย้ทุธศาสตร์ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
       วตัถุประสงค์ของยทุธศาสตร์

-          เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพื้นที่
๓.๑  แนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อความยั่งยนื

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการสงวน อนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ด้าน
ดิน น้ า ป่า

          40,000 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

2 ค่าใช้จา่ยโครงการ
กอ่สร้างฝายชลอน้ าและ
ซ่อมแซมต้นน้ าล าธาร

เพื่อจา่ยเป็นค่าสนับสนุนโครงการรกอ่สร้างฝาย
ชลอน้ าและซ่อมแซมฝายต้นน้ าล าธารตามแนว
พระราชด าริ

          30,000 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

-28-

ล าดบั
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



๓. ภายใตย้ทุธศาสตร์ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
๓.2  แนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อการจดัการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอยา่งมีประสิทธิภาพ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- - -  - - -

-29-

ล าดบั
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



๓. ภายใตย้ทุธศาสตร์ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
๓.3  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อปท.  เพื่อการสนับสนุนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ค่าใช้จา่ยโครงการป้องกนั

และควบคุมไฟป่าและ
หมอกควัน

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการป้องกนัควบคุม
ไฟป่าและหมอกควัน

          10,000 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

80,000          

-30-

ล าดบั
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



๔. ภายใตย้ทุธศาสตร์ดา้นความมัน่คงและความสงบเรียบร้อย
      วตัถุประสงค์ของยทุธศาสตร์

-          เพื่อให้ประชาชน/ชุมชนมีความมัน่คงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์น
 ๔.1  ปกป้อง และเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉนัท์ของคนในชาติ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ค่าใช้จา่ยการสร้างความ

สมานฉนัท์ การปกป้อง
สถาบันส าคัญของชาติ
และ สร้างความเขม้แขง็

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยการสร้างความสมานฉนัท์
การปกป้องสถาบันส าคัญของชาติและสร้าง
ความเขม้แขง็

            5,000 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

-31-

ล าดบั
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



๔. ภายใตย้ทุธศาสตร์ดา้นความมัน่คงและความสงบเรียบร้อย
 ๔.2  ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความมัน่คงภายในและตามชายแดน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม

และรณรงค์ตอ่ตา้นยา
เสพตดิ

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ในการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดและการเดินรณรงค์
ป้องกนัวันยาเสพติดประจ าปี 2560

          10,000 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

2 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
กิจกรรมส่งเสริมบ าบัด
ฟ้ืนฟูและส่งเสริม
ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ ผู้
ตดิ/ผู้เสพยาเสพตดิ

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด กจิกรรมส่งเสริมบ าบัด
ฟื้นฟูและส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพให้แก ่ผู้ติด/ผู้
เสพยาเสพติด

          39,000 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

3 ค่าใช้จ่ายโครงการ
หมูบ่้านเอาชนะยาเสพ
ตดิอยา่งยั่งยนืเพ่ือแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิใน
ครอบครัว

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ในการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดในชุมชน

          20,000 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

-32-

ล าดบั
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



๔. ภายใตย้ทุธศาสตร์ดา้นความมัน่คงและความสงบเรียบร้อย
 ๔.3  เสริมสร้างความเขม็แขง็องค์กรประชาชนและพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์น

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการพัฒนาศักยภาพ

เครือขา่ยอาสาสมัคร
ป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินการกจิกรรม
ของ อปพร.

        100,000 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

2 ค่าใช้จา่ยโครงการป้องกนั
และลดอบุัติเหตุในช่วงปี
ใหม่และเทศกาลสงกรานต์

เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการป้องกนัและลด
อบุัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ เช่น 
เทศกาล ปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์

          24,000 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

3 ค่าตอบแทนเงินรางวัลน า
จบัแกเ่จา้พนักงานตาม 
พ.ร.บ  จราจร  พ.ศ.
๒๕๒๒

เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนเงินรางวัลน าจบัแกเ่จา้
พนักงาน พ.ร.บ.จราจร พ.ศ.2522

            1,000 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

-33-

ล าดบั
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



๔. ภายใตย้ทุธศาสตร์ดา้นความมัน่คงและความสงบเรียบร้อย
 ๔.4  การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ค่าใช้จา่ยเพื่อบรรเทาสา

ธารณภัย
เพื่อจา่ยเป็นค่าบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ที่อาจ
เกดิขึ้นซ่ึงมิอาจคาดหมายได้ล่วงหน้าโดยจา่ย
เป็นค่าวัสดุ

          50,000 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

2 ค่าใช้จา่ยโครงการ
ฝึกซ้อมแผนป้องกนัสา
ธารณภัย

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการฝึกซ้อมแผน
ป้องกนัอบุัติภัยต่าง ๆ ที่เกดิขึ้น เช่นอบุัติภัย
การจราจร อบุัติภัยทางการท างานอบุัติภัยใน
สาธารณสถาน  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวขอ้ง

          10,000 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

3 เงินส ารองจา่ย เพื่อจา่ยเป็น ค่าใช้จา่ยในกรณีจ าเป็น  หรือกรณี
ฉกุเฉนิเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนหรือมีเหตุการณ์ต่าง ๆ  ที่มิอาจ
คาดหมายได้ ล่วงหน้า

        416,450 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

675,450        

-34-

ล าดบั
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



๕. ภายใตย้ทุธศาสตร์การบริหารจัดการองค์การทีด่ขีององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
      วตัถุประสงค์ของยทุธศาสตร์

-          เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านต่าง  ๆ  จากภาครัฐอยา่งทั่วถงึมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
5 .๑  การบริหารจดัการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโขง่ เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโขง่ 

จ านวน 2 ตัว ละ 22,000 บาท
          44,000 ทต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

2 เคร่ืองสูบน้ า เพื่อจา่ยเปนค่าจดัซ้ือเคร่ืองสูบน้ า 
(Submersible Pump) ขนาด 2 แรง (1.5 kw)

          23,000 ทต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

3 ค่าจัดซ้ือรถบรรทุก 
(ดเีซล)

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑
 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
 ขบัเคล่ือน ๔ ล้อ แบบดับเบิล้แค็บ  โดยมี
คุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ประจ าปี ๒๕๕๘ ดังนี ้                              
      ๑. เป็นกระบะส าเร็จรูป
๒. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิล้แค็บ ๔ ประตู
๓. เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ
๔. ราคารวมภาษีสรรพสามิต

896,000        ทต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

-35-

พ.ศ. 2560ล าดบั
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2559



๕. ภายใตย้ทุธศาสตร์การบริหารจัดการองค์การทีด่ขีององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
5 .๑  การบริหารจดัการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 เครื่องพิมพ์  แบบฉีดหมึก เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์จ านวน ๑ เคร่ือง  โดยมี

คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคาพืน้ฐานงบประมาณ ปี ๒๕๕๙ ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
คุณลักษณะพืน้ฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ FAX ภายในเคร่ืองเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพน่หมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพมิพไ์ม่น้อยกวา่ 4,800x1,200 dpi หรือ
 1200x4,800 dpi
- มีความเร็วในการพมิพร่์างขาวด าไม่น้อยกวา่ 33 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพมิพร่์างสีไม่น้อยกวา่ 15 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกวา่ 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกวา่ 99 ส าเนา      - สามารถ
ย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือดีกวา่                                   จ านวน
ไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกวา่ 100 แผ่น

          7,900 ทต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

โครงการ / กิจกรรม

-36-

ล าดบั
ที่

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



๕. ภายใตย้ทุธศาสตร์การบริหารจัดการองค์การทีด่ขีององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
5 .๑  การบริหารจดัการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 ค่าจัดซ้ือรถจักรยานยนต์ เพื่อจ่ายเปน็ค่า รถจักรยานยนต์  จ านวน 1 คัน 

ขนาด 120 ซีซี แบบเกยีร์ธรรมดา โดยมี
คุณลักษณะตามบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ ประจ าป ี
2558 โดยมคุีณลักษณะ ดังนี้
1) ขนาดที่ก าหนดเปน็ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ
ขัน้ต่ า
(1) กรณีขนาดต่ ากว่า ซีซี ที่ก าหนดไมเ่กนิ 5 ซีซี 
หรือขนาดเกนิกว่า ซีซี ที่ก าหนดไมเ่กนิ 5 ซีซี
เปน็รถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่ก าหนดไว้
(2) ราคาที่ก าหนดไมร่วมอปุกรณ์และค่าจดทะเบยีน
(3) การจัดซ้ือรถจักรยานยนต์ ใหม้คุีณสมบติัตาม
มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม

          52,000 ทต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

-37-

ล าดบั
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



๕. ภายใตย้ทุธศาสตร์การบริหารจัดการองค์การทีด่ขีององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
5 .๑  การบริหารจดัการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล

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

6 เครื่องพิมพ์  แบบฉีดหมึก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก ส าหรับ
กระดาษขนาด A๓  จ านวน ๑ เคร่ือง ครุภัณฑ์ดังกล่าว
เป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานงบประมาณ ปี 
๒๕๕๙ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200
 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด
 A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 
ภาพต่อนาที (ipm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 
ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อ
นาที (ipm)
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 
2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ 
Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

            8,500 ทต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

พ.ศ. 2558

-38-

ล าดบั
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2557



๕. ภายใตย้ทุธศาสตร์การบริหารจัดการองค์การทีด่ขีององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
5 .๑  การบริหารจดัการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 ค่าครุภัณฑ์จราจร

สัญญาณไฟกระพริบ
พลังงานแสงอาทิตย์
พร้อมตดิตัง้

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือสัญญาณไฟจราจร
กระพริบพลังงานแสงอาทิตยพ์ร้อมติดต้ัง 
จ านวน 3 ชุดๆ ละ 15,000 บาท จดุติดต้ัง 
จดุที่ 1 บริเวณถนนหน้าบ้านนางแสงแทน 
เล้ียวสกลุ 81 หมูท่ี่ 1 จดุที่ 2 บริเวณถนน
หน้าบ้านนายวรชาติ พินิจ 84 หมูท่ี่ 2 จดุที่ 3
 บริเวณถนนหน้าบ้านนางขวัญศิริ แซ่เต๋ิน 227
 หมูท่ี่ 5 โดยมีรายมีรายละเอยีดดังนี้
ชุดโคมไฟจราจรกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์
พร้อมติดต้ัง
 -แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 5 วัตต์ จ านวน 3 แผง
 -แบตเตอร่ีแห้ง ขนาด 12 V 9AH จ านวน 3 
ลูก
 -โคมไฟกระพริบ ขนาด 300 มม. 156 LEDs
 สีเหลือง 3 โคม พร้อมเสาเหล็กขนาด 2 นิว้ สูง
 2.5 เมตร จ านวน 3 ต้น

        45,000 ทต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

-39-

ล าดบั
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



๕. ภายใตย้ทุธศาสตร์การบริหารจัดการองค์การทีด่ขีององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
5 .๑  การบริหารจดัการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8 ค่าจดัซ้ือตู้เอกสาร เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือตู้เหล็ก เพื่อจดัเกบ็เอกสาร

 ขนาด ๒ บาน จ านวน 3  ตู้  ตู้ละ ๖,๐๐๐  
บาท

        18,000 ทต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

9 ค่าจดัซ้ือโต๊ะ ระดับ 3-6 เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือโต๊ะท างานส าหรับพนักงาน
เทศบาล จ านวน ๑ ตัว ตัวละ  ๓,๓๐๐ บาท

          3,300 ทต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

10 ค่าจดัซ้ือเกา้อี้ท างาน 
ระดับ 3-6

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือโต๊ะท างานส าหรับพนักงาน
เทศบาล จ านวน ๑ ตัว ตัวละ  ๓,๓๐๐ บาท

          3,300 ทต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

11 ค่าใช้จา่ยในการจดัท า
แผนที่ภาษี

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเกา้อี้ท างานส าหรับ
พนักงานเทศบาล จ านวน ๑ ตัว ตัวละ 1,500
 บาท

            1,500 ทต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

12 ค่าใช้จา่ยในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจดัเกบ็
รายได้

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ ค่าจา้งเหมา
บริการถา่ยเอกสาร และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่
เกี่ยวขอ้งในการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัเกบ็
รายได้ ฯลฯ

          10,000 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

13 โครงการจดัท าแผนที่
ต าบล,ผังชุมชน

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัท าแผนที่ต าบล
หนองหล่ม,ผังชุมชน, และอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

          30,000 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

14 ค่าใช้จา่ยโครงการวัน
เทศบาล

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยต่างๆที่จ าเป็น ในการจดั
งานวันเทศบาล ประจ าปี  พ.ศ. 25๖๐

          10,000 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

15 ค่าใช้จา่ยโครงการวัน
ท้องถิ่นไทย

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการวันท้องถิ่นไทย
และอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

            5,000 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2560

-40-

พ.ศ. 2559ล าดบั
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ



๕. ภายใตย้ทุธศาสตร์การบริหารจัดการองค์การทีด่ขีององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
5 .๑  การบริหารจดัการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
16 ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้

กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา

เพื่อจา่ยเป็นค่าซ้ือพวงมาลัย  ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้หรือพวงมาลาในพิธีต่าง ๆ และ
ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

            5,000 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

-41-

ล าดบั
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



๕. ภายใตย้ทุธศาสตร์การบริหารจัดการองค์การทีด่ขีององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
5 .2  การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชารัฐ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ค่าใช้จ่ายโครงการตัง้

งบประมาณสนับสนุน
สถานทีส่ าหรับเป็นศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารจัดซ้ือ
จัดจ้างของหน่วยบริหาร
ส่วนราชการส่วนท้องถ่ิน

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยศูนยข์อ้มูลการจดัซ้ือจดั
จา้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ

          16,000 อ.ดอกค าใต้ ทต.หนองหล่ม

2 ค่าใช้จา่ยในการเลือกต้ัง เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการเลือกต้ัง
นายกเทศมนตรี,สมาชิกสภาเทศบาลและ
สนับสนุนค่าใช้จา่ยในการเลือกต้ัง ส.ว., ส.ส.
,และ ส.จ.

          50,000 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

3 ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย

เพื่อจา่ยเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย   ต้ังจา่ยอตัราร้อยละเศษหนึง่ส่วน
หกของงบประมาณรายรับจริงประจ าปีและ
งบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติมทุกฉบับของปีที่
ผ่านมา( ไม่รวมเงินก ู้เงินจา่ยขาดเงินสะสม และ
เงินอดุหนุนทุกประเภท )

          26,430 สันนบิาตเทศบาล
แหง่ประเทศไทย

ทต.หนองหล่ม
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๕. ภายใตย้ทุธศาสตร์การบริหารจัดการองค์การทีด่ขีององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
5 .3  พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพื่อบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ค่าใช้จา่ยในการเดินทาง

ไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร   เช่น 
ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ
 และค่าใช้จา่ยอื่นๆ  ของผู้บริหารท้องถิ่น  
พนักงานเทศบาล พนักงานจา้งตามภารกจิ  
พนักงานจา้งทั่วไป  ลูกจา้งประจ า  และ 
สมาชิกสภาเทศบาล

        130,000 ราชอณากจักร
และนอกราช 
อนณาจักร

ทต.หนองหล่ม

2 ค่าใช้จา่ยโครงการพัฒนา
เพื่อการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ

เพื่อจา่ยเป็นค่าการออกบริการประชาชน
เคล่ือนที่  จดัหาตู้รับเร่ืองราวร้องทุกข ์ 
ร้องเรียนประจ าหมูบ่้าน  การเผยแพร่ขอ้มูล
ขา่วสาร  เช่น  แผ่นพับ  ใบปลิว  โปสเตอร์  
และจดัท าป้ายปิดประกาศขอ้มูลขา่วสารประจ า
หมูบ่้าน  และส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง ระดับ
ครัวเรือน  ระดับชุมชน และระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

          10,000 ทต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

3 เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการส่วนท้องถิ่น

เพื่อจา่ยสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของ
ขา้ราชการส่วนท้องถิ่น   (กบท.)  ในอตัราร้อย
ละสองของประมาณการรายรับทั่วไป ประจ าปี 
๒๕๕9    (ไม่รวมรายได้จากเงินกู้ เงินจา่ยขาด
เงินสะสมและเงินอดุหนุนทุกประเภท)

        320,000 (กบท.) ทต.หนองหล่ม
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๕. ภายใตย้ทุธศาสตร์การบริหารจัดการองค์การทีด่ขีององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
5 .4  ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการการท างาน และการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ค่าจา้งที่ปรึกษา เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งในการส ารวจความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการในเขตพื้นที่ต าบลหนองหล่ม
๒๐,๐๐๐ ต าบลหนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาจัด
นิทรรศการ  การประกวด
  การฝึกอบรบและ
สัมมนา การแข่งขัน 
ตา่ง ๆ

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดังาน  จดั
นิทรรศการ  การประกวด  การฝึกอบรม และ
สัมมนาต่าง ๆ  การแขง่ขนั และอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

๑๐,๐๐๐ ต าบลหนองหล่ม ทต.หนองหล่ม
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