
 
 
 
 
 
 

 
แผนการด าเนินงาน 

(ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563) 
 
 
 

เทศบาลต าบลหนองหล่ม 
อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา 



-๑- 
 

แผนการด าเนนิงาน 
ส่วนที่ ๑ บทน า 

๑.๑  บทน า 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2561  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจัดท าแผนการ
ด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสบิวันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเตมิ 
งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดร้ับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกจิหรอื
หน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปงีบประมาณนั้น ส าหรับแผนการด าเนินงาน เปน็
เครื่องมือส าคัญในการบรหิารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อควบคุมการด าเนินงานใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ  รวมทั้งยงัเป็นเครือ่งมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผล ซึ่งตอ้งจัดท าใหเ้สร็จภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตลุาคมของปีงบประมาณนั้น ๆ หรอืภายในสามสบิวัน นับแต่วันที่อนุมัติใหเ้พิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน เพื่อให้ด าเนินโครงการในปงีบประมาณนั้น ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทกุแหง่ จงึ
จ าเป็นต้องท าแผนการด าเนินงาน ให้แล้วเสร็จและน ามาประกาศใช้ในองค์กรท้องถ่ิน 
  

๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 การจัดท าแผนการด าเนินงาน มีวัตถุประสงค์เพือ่แสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาและ 
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจ าปงีบประมาณนั้นท าให้แนวทางในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึนมกีารประสานและ
บูรณาการการท างานกบัหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอยีดต่าง ๆ ของแผนงาน / โครงการในแผนการด าเนินงาน            
จะท าใหก้ารติดตามประเมินผลมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 
 

๑.๓  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันา รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ๒.   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าร่างแผนด าเนินงาน   
โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานต่าง ๆ  
 ๓.  คณะกรรมการสนบัสนุนการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน น าร่างแผนปฏิบัติการเสนอต่อคณะกรรมการพฒันา
ท้องถ่ิน 
 ๔.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพจิารณาร่างแผนด าเนินงาน  แล้วเสนอผูบ้รหิารท้องถ่ินเพื่อให้ความ เห็นชอบ 

๕. เมื่อผูบ้ริหารท้องถ่ินให้ความเห็นชอบร่างแผนด าเนนิงาน  ให้ประกาศเป็นแผนการด าเนินงานโดยประกาศ
แผนการด าเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพือ่ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกันและต้อง                  
ปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสบิวัน  จากข้ันตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
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                   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ      รวบรวมโครงการ / กิจกรรม 
จัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน                  หน่วยงานอ่ืน 

 
คณะกรรมการสนับสนุนการ   จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
จัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ   เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 
จัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน 
 
คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน   พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 
         
       

เสนอร่างฯต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 
        
 

ผู้บริหารท้องถ่ินให้ความเห็นชอบ 
ผู้บริหารท้องถ่ิน        
 
       ประกาศใช้ 
        
 
๑.๔  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
๑.  ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน ๆ ได้ทราบถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาและกจิกรรมที่ด าเนินการ

จริงทั้งหมดในพื้นที ่
๒.  มีแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความชัดเขนในการปฏิบัติ         

มากขึ้น 
๓.  แผนด าเนินงาน ท าให้ง่ายและสะดวกต่อการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปงีบประมาณ 
 



 จ ำนวน
โครงกำร

 คิดเป็นรอ้ยละ
ของโครงกำร

ทัง้หมด

 จ ำนวนงบประมำณ  คิดเป็นรอ้ยละ
ของ

งบประมำณ
ทัง้หมด

หน่วยด ำเนินกำร

1 ยทุธศำสตรก์ำรพัฒนำเศรษฐกิจ         8               5.52        236,000.00             0.99 ทต.หนองหล่ม
2 ยทุธศำสตรด้์ำนกำรพัฒนำสังคม  กำรศึกษำและวฒันธรรม       80             55.17   18,774,200.00           78.68 ทต.หนองหล่ม
3 ยทุธศำสตรก์ำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม         6               4.14        905,000.00             3.79 ทต.หนองหล่ม
4 ยทุธศำสตรด้์ำนควำมมัน่คงและควำมสงบเรยีบรอ้ย       11               7.59     1,028,000.00             4.31 ทต.หนองหล่ม
5 ยทุธศำสตรก์ำรส่งเสรมิกำรบรหิำรจดักำรทีดี่ขององค์กรใหม้ีประสิทธิภำพ       40             27.59     2,916,920.00           12.23 ทต.หนองหล่ม

 รวมทัง้สิน้     145           100.00   23,860,120.00         100.00

บัญชีสรปุจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณในภำพรวมทัง้ 5 ยทุธศำสตร์
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2563

เทศบำลต ำบลหนองหล่ม อ ำเภอดอกค ำใต้ จงัหวดัพะเยำ

ยทุธศำสตรก์ำรพัฒนำเทศบำลต ำบลบ้ำนหนองหล่ม

-3-



 จ ำนวน
โครงกำร

 คิดเป็นรอ้ยละ
ของโครงกำร

ทัง้หมด

 จ ำนวนงบประมำณ  คิดเป็นรอ้ยละของ
งบประมำณทัง้หมด

หน่วยด ำเนินกำร

1 ยทุธศำสตรก์ำรพัฒนำเศรษฐกิจ
แนวทำงกำรพัฒนำ

1.1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงและสนับสนุน ระบบ 
เศรษฐกจิ การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน

         2                 1.38           45,000.00                   0.19 ทุกกองงาน ทต. 
หนองหล่ม

1.2 พฒันาแหล่งน้้าและบริหารจัดการน้้า เพื่อประชาชน          2                 1.38           61,000.00                   0.26

1.3 พฒันา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กจิกรรมการท่องเที่ยวอย่าง
ย่ังยืน

        -                       -                          -                         -   

1.4 พฒันาองค์ความรู้ ระบบการผลิตแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทาง
การเกษตรและเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชพีรวมทั้งด้านการตลาดอย่างมี
คุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล

         4                 2.76         130,000.00                   0.54

        8               5.52       236,000.00                 0.99
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ยทุธศำสตร ์/ แนวทำงกำรพัฒนำ

 รวม

บัญชีสรปุจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2563

เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จงัหวดัพะเยำ



 จ ำนวน
โครงกำร

 คิดเป็นรอ้ยละ
ของโครงกำร

ทัง้หมด

 จ ำนวนงบประมำณ  คิดเป็นรอ้ยละของ
งบประมำณทัง้หมด

หน่วยงำน
ด ำเนินกำร

2 ยทุธศำสตรด้์ำนกำรพัฒนำสังคม  กำรศึกษำและวฒันธรรม

แนวทำงกำรพัฒนำ
2.1 พฒันาศักยภาพทุนทางสังคม และสร้างองค์ความรู้ให้ชมุชนมีภูมิต้านทานก้าหนด

วาะรการพฒันาเพื่อให้เกดิความเขม็แขง็ของชมุชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีงการพฒันาเพื่อให้เกดิความเขม็แขง็ของชมุชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง

         2                 1.38           25,000.00                   0.10

2.2 ส่งเสริมอนุรักษท์้านุบ้ารุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน่        13                 8.97         285,000.00                   1.19
2.3 การส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์การชมุชนหรือภาคประชาชนให้มีความ

เขม้แขง็เพื่อการพฒันาท้องถิน่
         2                 1.38         105,000.00                   0.44

2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อพฒันาประชาชนในชมุชนและ
ท้องถิน่

       40              27.59      3,655,400.00                 15.32
2.5 ส่งเสริมพฒันาคุณภาพชวิีตของประชาชนและแกไ้ขปัญหาทางสังคม          4                 2.76    14,150,800.00                 59.31
2.6 ส่งเสริมและและพฒันาสุขภาวะในชมุชน        17              11.72         383,000.00                   1.61
2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชน กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้าง

หลักประกนัความ มัน่คง
         2                 1.38         170,000.00                   0.71

2.8 ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะชวิีต ภายใต้การอยู่ร่วมกนัใน
ประชาคมอาเซียน

 -  -  -  - 

      80             55.17   18,774,200.00               78.68
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บัญชีสรปุจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

ยทุธศำสตร ์/ แนวทำงกำรพัฒนำ

 รวม

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2563

เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จงัหวดัพะเยำ



 จ ำนวน
โครงกำร

 คิดเป็นรอ้ยละ
ของโครงกำร

ทัง้หมด

 จ ำนวนงบประมำณ  คิดเป็นรอ้ยละของ
งบประมำณทัง้หมด

หน่วยด ำเนินกำร

3 ยทุธศำสตรก์ำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม

แนวทำงกำรพัฒนำ
3.1 อนุรักษแ์ละการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อความย่ังยืน          5                 3.45         895,000.00                   3.75
3.2 การพฒันาศักยภาพชมุชน เพื่อการจัดการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ

คุณภาพส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
 -  -  -  - 

3.3 ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพของบุคลากร อปท. เพื่อการสนับสนุนการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

         1                 0.69           10,000.00                   0.04

        6               4.14       905,000.00                 3.79
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บัญชีสรปุจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2563

เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จงัหวดัพะเยำ

ยทุธศำสตร ์/ แนวทำงกำรพัฒนำ

 รวม



 จ ำนวน
โครงกำร

 คิดเป็นรอ้ยละ
ของโครงกำร

ทัง้หมด

 จ ำนวนงบประมำณ  คิดเป็นรอ้ยละของ
งบประมำณทัง้หมด

หน่วยด ำเนินกำร

4 ยทุธศำสตรด้์ำนควำมมัน่คงและควำมสงบเรยีบรอ้ย
แนวทำงกำรพัฒนำ

4.1  ปกป้อง เทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์และเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉนัท์ของคนในชาติ

         1                 0.69             5,000.00                   0.02

4.2 ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความมัน่คงภายในและตามชายแดน          3                 2.07           69,000.00                   0.29
4.3  เสริมสร้างความเขม็แขง็องค์กรประชาชนและพฒันาศักยภาพด้านความปลอดภัย

ในชวิีตและทรัพย์สิน
         3                 2.07         201,000.00                   0.84

4.4  การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย          4                 2.76         753,000.00                   3.16

      11               7.59     1,028,000.00                 4.31
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บัญชีสรปุจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2563

เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จงัหวดัพะเยำ

ยทุธศำสตร ์/ แนวทำงกำรพัฒนำ

 รวม



 จ ำนวน
โครงกำร

 คิดเป็นรอ้ยละ
ของโครงกำร

ทัง้หมด

 จ ำนวนงบประมำณ  คิดเป็นรอ้ยละของ
งบประมำณทัง้หมด

หน่วยด ำเนินกำร

5 ยทุธศำสตรก์ำรส่งเสรมิกำรบรหิำรจดักำรทีดี่ขององค์กรใหม้ีประสิทธิภำพ
แนวทำงกำรพัฒนำ

5.1 การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล          9                 6.21      1,631,700.00                   6.84

5.2  การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชารัฐ          3                 2.07         136,000.00                   0.57

5.3 พฒันาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ

       27              18.62      1,144,220.00                   4.80

5.4 ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการท้างานและการพฒันาศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่

         1                 0.69             5,000.00                   0.02

      40             27.59     2,916,920.00               12.23
    145           100.00   23,860,120.00             100.00
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 รวมทัง้สิน้

บัญชีสรปุจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2563

เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จงัหวดัพะเยำ

ยทุธศำสตร ์/ แนวทำงกำรพัฒนำ

 รวม



ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบเศรษฐกจิ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกจิ

1.1  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน เพ่ือรองรบัการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุน ระบบ เศรษฐกิจ การทอ่งเทีย่ว การค้าและการลงทนุ
แผนงานเคหะและชุมชน

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 โครงการจดัท าระบบผัง

เมือง ผังชุมชน แผนที่
ชุมชน

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัท าผังเมือง ผัง
ชุมชน แผนที่ชุมชนต าบลหนองหล่ม การ
วางแผนและการปรับปรุงผังเมืองรวม/การวาง
ผังชุมชน การจดัท าแนวเขตการปกครองของ
เทศบาล และอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้อง

            5,000 ต าบลหนองหล่ม กองช่าง

2 ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานที่จา่ยให้แกเ่อกชน 
นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซ่ึงส่ิงกอ่สร้าง

 เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งผู้ให้บริการงานจา้งออกแบบ
 หรือควบคุมงานกอ่สร้าง ค่ารับรองแบบ        
โครงการกอ่สร้างของเทศบาลต าบลหนองหล่ม

          40,000 ทต.หนองหล่ม กองช่าง

รวม 2           45,000
2           45,000
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม /  งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม พ.ศ. 2562รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561

ผด.02 



1.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิ
1.2  พฒันาแหล่งน  าและบริหารจัดการน  า เพือ่ประชาชน

แผนงานเคหะและชุมชน

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 ค่าจา้งเหมาบริการเป่า
ล้างบ่อบาดาล

เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาเป่าล้างทดสอบ
ปริมาณน  าบ่อบาดาล บ่อละ 8,000 บาท 
จ านวน 5 บ่อ เป็นเงิน 40,000 บาท และ
ทดสอบวิเคราะห์คุณภาพน  าบาดาล ตัวอย่างละ
 1,500 บาท จ านวน 5 ตัวอย่าง เป็นเงิน 
7,500 บาท

          47,500 ต าบลหนองหล่ม กองช่าง

2 ค่าจา้งเหมาบริการ
ทดสอบวิเคราะห์
คุณภาพน้ด าบาดาล

เพื่อจา่ยเป็นค่าทดสอบวิเคราะห์คุณภาพน  า
บาดาล หมูท่ี่ 1-9 จ านวน 9 หมู ่ๆ  ละ 
1,500 บาท เป็นเงิน 13,500 บาท

          13,500 ต าบลหนองหล่ม กองช่าง

รวม 2           61,000

2           61,000

1.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิ

1.3  พฒันา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งทอ่งเทีย่ว กิจกรรมการทอ่งเทีย่วอย่างย่ังยืน

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

รวม -  - 
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ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ



1.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิ
1.4  พฒันาองค์ความรู้ ระบบการผลิตแบบครบวงจร เพือ่เพิม่มูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพิม่ศักยภาพการประกอบอาชีพรวมทั งด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล

แผนงานสรา้งความเข็มแข็งของชุมชน

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  จดัซื อวัสดุ
อปุกรณ์  สนับสนุนและส่งเสริมช่วยเหลือกลุ่ม
อาชีพและราษฎรเช่น เมล็ดพันธ์ุพืช  กล้าพันธ์ุ
พืช  พันธ์ุสัตว์  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  รวมทั ง
อาหารสัตว์  ปุ๋ย  สารเคมีก าจดัโรคระบาด  พืช
และสัตว์  และอืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง

          50,000 ต.หนองหล่ม ส านักปลัด

2 ค่าใช้จา่ยส่งเสริมกลุ่ม
สตรีต าบลหนองหล่ม

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยกจิกรรมสตรี เพื่อพัฒนา
กจิการของกลุ่มสตรี

          40,000 ต.หนองหล่ม ส านักปลัด

รวม 2           90,000

 งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561
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ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม พ.ศ. 2562



แผนงานการเกษตร

1 ค่าใช้จา่ยส่งเสริม
สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ต าบลหนองหล่ม

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ย โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและ
โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อเพิ่มผลผลิต
ในนาข้าว

          20,000 ต.หนองหล่ม ส านักปลัด

รวม 1           20,000

แผนงานสรา้งความเข็มแข็งของชุมชน
1 ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริม

กจิกรรมผู้สูงอายุ
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของ
ผู้สูงอายุเป็นการส่งเสริมผู้สูงอายุ

          20,000 ต.หนองหล่ม ส านักปลัด

รวม 1           20,000

8 4         130,000
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ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

๒.๑ พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม และสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชนมีภูมิต้านทานก าหนดวาะรการพัฒนาเพื่อให้เกดิความเข็มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงการพัฒนาเพื่อให้เกดิความเข็มแข็ง
ของชุมชนตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานสังคมสงเคราะห ์งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์

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
ผู้ด้อยโอกาสด้วยวิถี
เศรษฐกจิพอเพียง

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยส าหรับโครงการส่งเสริม
ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียงเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง และมีความ
เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างย่ังยืน

          20,000 ต.หนองหล่ม ส านักปลัด

รวม 1           20,000

แผนงานสรา้งความเข็มแข็งของชุมชน
2 ค่าใช้จา่ยโครงการ

ส่งเสริมตามแนวทาง
เศรษฐกจิพอเพียงเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยส าหรับโครงการส่งเสริม
ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียงเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต

            5,000 ต.หนองหล่ม ส านักปลัด

รวม 1             5,000

2           25,000

 งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม



ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.๒  ส่งเสริมอนุรักษ์ท านุบ ารุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

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 ค่าใช้จ่ายโครงการวัน

เทศบาล
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆทีจ่ าเป็น ในการจัด
งานวันเทศบาล ประจ าปี พ.ศ.2562 หรอือ่ืนๆที่
เก่ียวข้อง

            5,000 ทต.หนองหล่ม่ ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 ค่าใช้จ่ายโครงการวัน
ทอ้งถ่ินไทย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันทอ้งถ่ินไทย
และอ่ืนๆทีเ่ก่ียวข้อง

            5,000 ทต.หนองหล่ม่ ส านัก
ปลัดเทศบาล

รวม 2           10,000

แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
1 ค่าใช้จ่ายในพธีิทางศาสนา

และประเพณ๊ต่างๆ
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดังานประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น งาน
พิธีทางศาสนา งานพระราชพิธี รัฐพิธี และงาน
ประเพณีต่าง ๆ

          40,000 ต.หนองหล่ม ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 โครงการวันปยิะมหาราช เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดังานวันปิยะ
มหาราช

          10,000 ต.หนองหล่ม ส านัก
ปลัดเทศบาล

3 โครงการวันลอยกระทง เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดังานวันลอย
กระทง

          80,000 ต.หนองหล่ม ส านัก
ปลัดเทศบาล

4 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมเฉลิม
พระเกยีรติเนือ่งในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจา้อยู่หัว รัชกาลที่ 10

          10,000 ต.หนองหล่ม ส านัก
ปลัดเทศบาล

5 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสักา
ระเจ้าพอ่ค าปวน

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดังานวันสักการะ
เจา้พ่อค าปวน

        100,000 ต.หนองหล่ม ส านัก
ปลัดเทศบาล

6 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
วันเข้าพรรษา

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมวัน
เข้าพรรษา

          10,000 ต.หนองหล่ม ส านัก
ปลัดเทศบาล

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ

-15- 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.๒  ส่งเสริมอนุรักษ์ท านุบ ารุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานศาสนาวัฒนธรรม

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 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพนัปหีลวง

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมเฉลิม
พระเกยีรติสมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิ
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

            5,000 ต.หนองหล่ม ส านัก
ปลัดเทศบาล

8 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิา
พชัรสุธาพมิลลักษณ พระ
บรมราชินี

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สุทิดาพัชร
สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

            5,000 ต.หนองหล่ม ส านัก
ปลัดเทศบาล

9 ค่าใช้จ่ายส่งเสริม
คณะกรรมการบริหารสภา
วัฒนธรรมต าบลหนองหล่ม

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการวัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชน

            5,000 ต.หนองหล่ม ส านักปลัด

10 ค่าใช้จา่ยส่งเสริม
วัฒนธรรมต าบล

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมวัฒนธรรม
ต าบลหนองหล่ม

            5,000 ต.หนองหล่ม ส านักปลัด

11 โครงการสร้างภูมิคุ้มกนั
วัคซีนวัฒนธรรม "ค่านิยม
 12 ประการ"

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการสร้างภูมิคุ้มกนั
วัคซีนวัฒนธรรม "ค่านิยม 12 ประการ"

            5,000 ต.หนองหล่ม ส านักปลัด

รวม 11         275,000

13         285,000

-16-

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ พ.ศ. 2562หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561



ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.3  การส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์การชุมชนหรือภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แผนงานสรา้งความเข็มแข็ง

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 โครงการจติอาสาเราท า

ความดีด้วยหัวใจ
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการจติอาสาเราท า
ความดีด้วยหัวใจ กจิกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น
 กจิกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ และการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ในพื นที่
ต าบลหนองหล่มและพื นที่จงัหวัดพะเยา

            5,000 ต.หนองหล่ม ส านักปลัด

รวม 1             5,000

แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
2 ค่าใช้จา่ยในการแข่งขัน

กฬีานักเรียนเยาวชนและ
ประชาชน

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัการแข่งขันกฬีา

นักเรียนเยาวชน  ประชาชน  หรือกฬีาระหว่าง

ส่วนราชการหรือกฬีาภายในเทศบาลหรือส่งทีม

นักกฬีาเข้าร่วมการแข่งขัน ต่าง ๆหรือ กฬีา

ท้องถิ่นสัมพันธ์  และอืน่ๆ  ที่เกีย่วข้อง

        100,000 ต.หนองหล่ม ส านักปลัด

รวม 1         100,000

2 105,000        

-17-

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ



ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา

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

          30,000 ต.หนองหล่ม ส านักปลัด งาน
การศึกษา

2 ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

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

          26,000 ต.หนองหล่ม ส านักปลัด งาน
การศึกษา

3 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลหนองหล่ม

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคาร  ปรับปรุงภูมิทัศน์   และอืน่ ๆ  ที่เป็น
กจิการที่เกีย่วข้องและเป็นประโยชน์ต่อศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวน  ๔  ศูนย์

          50,000 ต.หนองหล่ม ส านักปลัด งาน
การศึกษา

4 ค่าใช้จา่ยส าหรับพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครูสังกดั
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยส าหรับพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูที่สังกดัศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลต าบลหนองหล่ม จ านวน 7 อตัรา ๆ
ละ 10,000 บาท/ปี รายละเอยีดตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือส านักงาน
ก.จ.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

          70,000 ต.หนองหล่ม ส านักปลัด งาน
การศึกษา

5 ค่าใช้จา่ยส่งเสริมกจิกรรม
 เด็ก และเยาวชน

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของเด็ก
และเยาวชน เป็นการส่งเสริม เด็กและเยาวชน

          30,000 ต.หนองหล่ม ส านักปลัด งาน
การศึกษา

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา
6 ค่าอาหารเสริม (นม)  เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  จ านวน  47

 คน   เฉล่ียคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน จ านวน 
๒6๐ วัน

          91,650 ศพด. บา้นใหม่
เหนือ

ส านักปลัด งาน
การศึกษา

7 ค่าอาหารเสริม (นม)  เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  จ านวน 21 
คน เฉล่ียคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน จ านวน ๒6
๐ วัน

          40,950 ศพด. บา้นปางงุ้น ส านักปลัด งาน
การศึกษา

8 ค่าอาหารเสริม (นม) เเพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 43 
คน เฉล่ียคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน จ านวน     
๒6๐ วัน

          83,850 ศพด. ต้นแบบ
หนองหล่ม

ส านักปลัด งาน
การศึกษา

9 ค่าอาหารเสริม (นม)  เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  จ านวน 54 
คน เฉล่ียคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน จ านวน     
 ๒6๐ วัน

        105,300 ศพด. วัดไชยมงคล ส านักปลัด งาน
การศึกษา

10 ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 122
 คน เฉล่ียคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน จ านวน   
๒๖๐ วัน

        237,900 รร.บา้นใหม่ ส านักปลัด งาน
การศึกษา

11 ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 54  
คน เฉล่ียคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน จ านวน   
๒๖๐ วัน

        105,300 รร.แม่พริก ส านักปลัด งาน
การศึกษา

12 ค่าอาหารเสริม (นม) เเพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 112
 คน  เฉล่ียคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน  จ านวน 
๒๖๐ วัน

        218,400 รร.หนองหล่ม ส านักปลัด งาน
การศึกษา

13 ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  จ านวน 62 
คน เฉล่ียคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน  จ านวน 
๒๖๐ วัน

        120,900 รร.บา้นปางงุ้น ส านักปลัด งาน
การศึกษา
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา

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 47 

คน ๆ ละ 20  บาท  จ านวน  ๒45 วัน
        230,300 ศพด. ใหม่เหนือ ส านักปลัด งาน

การศึกษา

15 ค่าอาหารกลางวัน เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 21 
คน ๆ ละ 20  บาท  จ านวน ๒45 วัน

        102,900 ศพด.ปางงุ้น ส านักปลัด งาน
การศึกษา

16 ค่าอาหารกลางวัน เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารกลางวัน  จ านวน  43 
คน ๆ ละ 20 บาท จ านวน ๒45 วัน

        210,700 ศพด. ต้นแบบ
หนองหล่ม

ส านักปลัด งาน
การศึกษา

17 ค่าอาหารกลางวัน เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารกลางวัน  จ านวน  54 
คน ๆ ละ 20 บาท  จ านวน ๒45  วัน

        264,600 ศพด.วัดไชยมงคล ส านักปลัด งาน
การศึกษา

18 ค่าอาหารกลางวัน เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารกลางวัน จ านวน ๒00  
วัน  ละ 20 บาท จ านวน  112 คน

        448,000 รร.หนองหล่ม ส านักปลัด งาน
การศึกษา

19 ค่าอาหารกลางวัน เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารกลางวัน จ านวน ๒00  
วัน  ละ 20 บาท จ านวน  54 คน

        216,000 รร.แม่พริก ส านักปลัด งาน
การศึกษา

20 ค่าอาหารกลางวัน เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารกลางวัน จ านวน ๒00  
วัน  ละ 20 บาท จ านวน  122 คน

        488,000 รร.บา้นใหม่ ส านักปลัด งาน
การศึกษา

21 ค่าอาหารกลางวัน เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารกลางวัน จ านวน ๒00  
วัน  ละ 20 บาท จ านวน  62 คน

        248,000 รร.ปางงุ้น ส านักปลัด งาน
การศึกษา

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ

-20-



ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา

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

บริการสถานศึกษาค่า
จดัการเรียนการสอน

เเพื่อจา่ยเป็นค่าจดัการเรียนการสอน(รายหัว)  
จ านวน 47 คน คนะละ 1,700 บาท

          79,900 ศพด. ใหม่เหนือ ส านักปลัด งาน
การศึกษา

22 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริการสถานศึกษาค่า
จดัการเรียนการสอน

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัการเรียนการสอน (รายหัว) 
จ านวน 21คน คนะละ 1,700 บาท

          35,700 ศพด.ปางงุ้น ส านักปลัด งาน
การศึกษา

23 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริการสถานศึกษาค่า
จดัการเรียนการสอน

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัการเรียนการสอน (รายหัว) 
จ านวน 43 คน คนะละ 1,700 บาท

          73,100 ศพด. ต้นแบบ
หนองหล่ม

ส านักปลัด งาน
การศึกษา

24 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริการสถานศึกษาค่า
จดัการเรียนการสอน

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัการเรียนการสอน (รายหัว) 
จ านวน 54 คน คนะละ 1,700 บาท

          91,800 ศพด.วัดไชยมงคล ส านักปลัด งาน
การศึกษา

25 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริการสถานศึกษาค่า
หนังสือเรียน

เพื่อจา่ยเป็นค่าหนังสือเรียน   จ านวน 47 คน 
คนะละ 200 บาท

            9,400 ศพด. ใหม่เหนือ ส านักปลัด งาน
การศึกษา

26 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริการสถานศึกษาค่า
หนังสือเรียน

เพื่อจา่ยเป็นค่าหนังสือเรียน  จ านวน 21คน 
คนะละ 200 บาท

            4,200 ศพด.ปางงุ้น ส านักปลัด งาน
การศึกษา

27 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริการสถานศึกษาค่า
หนังสือเรียน

เพื่อจา่ยเป็นค่าหนังสือเรียน จ านวน 43 คน 
คนะละ 200 บาท

            8,600 ศพด. ต้นแบบ
หนองหล่ม

ส านักปลัด งาน
การศึกษา
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ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ



ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา

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

บริการสถานศึกษาค่า
หนังสือเรียน

เพื่อจา่ยเป็นค่าหนังสือการเรียน  จ านวน 54 
คน คนะละ 200 บาท

          10,800 ศพด.วัดไชยมงคล ส านักปลัด งาน
การศึกษา

29 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริการสถานศึกษาค่า
อปุกรณ์การเรียน

เพื่อจา่ยเป็นค่าอปุกรณ์การเรียน   จ านวน 47 
คน คนะละ 200 บาท

            9,400 ศพด. ใหม่เหนือ ส านักปลัด งาน
การศึกษา

30 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริการสถานศึกษาค่า
อปุกรณ์การเรียน

เพื่อจา่ยเป็นค่าอปุกรณ์การเรียน  จ านวน 21
คน คนะละ 200 บาท

            4,200 ศพด.ปางงุ้น ส านักปลัด งาน
การศึกษา

31 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริการสถานศึกษาค่า
อปุกรณ์การเรียน

เพื่อจา่ยเป็นค่าอปุกรณ์การเรียน จ านวน 43 
คน คนะละ 200 บาท

            8,600 ศพด. ต้นแบบ
หนองหล่ม

ส านักปลัด งาน
การศึกษา

32 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริการสถานศึกษาค่า
อปุกรณ์การเรียน

เพื่อจา่ยเป็นค่าอปุกรณ์การเรียน  จ านวน 54 
คน คนะละ 200 บาท

          10,800 ศพด.วัดไชยมงคล ส านักปลัด งาน
การศึกษา

33 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริการสถานศึกษาค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน

เพื่อจา่ยเป็นค่าเคร่ืองแบบนักเรียน   จ านวน 
47 คน คนะละ 300 บาท

          14,100 ศพด. ใหม่เหนือ ส านักปลัด งาน
การศึกษา

34 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริการสถานศึกษาค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน

เพื่อจา่ยเป็นค่าเคร่ืองแบบนักเรียน  จ านวน 21
 คน คนะละ 300 บาท

            6,300 ศพด.ปางงุ้น ส านักปลัด งาน
การศึกษา
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา

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

บริการสถานศึกษาค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน

เพื่อจา่ยเป็นค่าเคร่ืองแบบนักเรียน จ านวน 43
 คน คนะละ 300 บาท

          12,900 ศพด. ต้นแบบ
หนองหล่ม

ส านักปลัด งาน
การศึกษา

36 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริการสถานศึกษาค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน

เพื่อจา่ยเป็นค่าเคร่ืองแบบนักเรียน  จ านวน 54
 คน คนะละ 300 บาท

          16,200 ศพด.วัดไชยมงคล ส านักปลัด งาน
การศึกษา

37 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริการสถานศึกษาค่า
กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

เพื่อจา่ยเป็นค่ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน
 47 คน คนะละ 430 บาท

          20,210 ศพด. ใหม่เหนือ ส านักปลัด งาน
การศึกษา

38 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริการสถานศึกษาค่า
กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

เพื่อจา่ยเป็นค่ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน 
21 คน คนะละ 430 บาท

            9,030 ศพด.ปางงุ้น ส านักปลัด งาน
การศึกษา

39 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริการสถานศึกษาค่า
กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

เพื่อจา่ยเป็นค่ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 
43 คน คนะละ 430 บาท

          18,490 ศพด. ต้นแบบ
หนองหล่ม

ส านักปลัด งาน
การศึกษา

40 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริการสถานศึกษาค่า
กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

เพื่อจา่ยเป็นค่ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน 
54 คน คนะละ 430 บาท

          23,220 ศพด.วัดไชยมงคล ส านักปลัด งาน
การศึกษา

รวม 40      3,655,400
40     3,655,400

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

-23-



ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.5  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไ้ขปัญหาทางสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

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 ค่าใช้จา่ยโครงการอบรม

สิทธิสตรีผู้สูงอายุคน
พิการผู้ป่วยเอดส์ต าบล
หนองหล่ม

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการอบรมสิทธิสตรี
 ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์ ต าบลหนองหล่มและอืน่ๆ
 ที่เกีย่วข้อง

          40,000 ต.หนองหล่ม ส านักปลัด

รวม 1           40,000

แผนงานงบกลาง
1 เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจา่ยเป็นค่าเบี ยยังชีพให้แกผู้่มีสิทธ์ิรับเงิน

เบี ยยังชีพผู้สูงอายุในต าบลหนอหล่มเป็นราย
เดือนแบบขั นบันใด  จ านวน 1,147  คน ๆ ละ
 ๕๐๐ บาท  ต่อเดือน จ านวน 12 เดือน

     9,050,400 ต.หนองหล่ม ส านักปลัด

2 เบี ยยังชีพคนพิการ เพื่อจา่ยเป็นค่ายังชีพให้แกผู้่มีสิทธิรับเบี ยยังชีพ
ความพิการในต าบลหนองหล่มเป็นรายเดือน
จ านวน 499 คนฯ คนละ 800 บาท

     4,790,400 ต.หนองหล่ม ส านักปลัด

3 เบี ยยังชีพผู้ติดเชื อเอดส์ เพื่อจา่ยเป็นสงเคราะห์เบี ยยังชีพผู้ติดเชื อเอดส์
จ านวน  45  คน ๆ ละ ๕๐๐ บาท  ต่อเดือน
จ านวน 12 เดือน

        270,000 ต.หนองหล่ม ส านักปลัด

รวม 3    14,110,800
4 14,150,800   
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ที่
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.6  ส่งเสริมและและพัฒนาสุขภาวะในชุมชน

แผนงานสาธารณสุข

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 และค่าใช้จา่ยอืน่ๆ

            5,000 ต.หนองหล่ม ส านักปลัด งาน
สาธารณสุข

2 ค่าใช้จา่ยโครงการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
โรคเอดส์

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ในโครงการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคเอดส์

            5,000 ต.หนองหล่ม ส านักปลัด งาน
สาธารณสุข

3 ค่าใช้จา่ยโครงการ
ป้องกนัควบคุมโรคระงับ
โรคติดต่อและโรคระบาด
อืน่ ๆ

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซื อน  ายาเคมีส าหรับพ่น
ท าลายยุงลาย  จดัซื อทรายอะเบท  ค่าวัคซีน
ป้องกนัพิษสุนัขบ้า การป้องกนัและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า สารเคมีก าจดัโรคไข้หวัดนก  และ
โรคระบาดอืน่ ๆ รวมถึงค่าจา้งเหมาเพื่อก าจดั
โรคค่าน  ามันเชื อเพลิงและอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้อง

          70,000 ต.หนองหล่ม ส านักปลัด งาน
สาธารณสุข

4 โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้บริโภคและ
เรียกร้องสิทธิอนัชอบธรรม

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ตามโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคและเรียกร้องสิทธิ
อนัชอบธรรม

            5,000 ต.หนองหล่ม ส านักปลัด งาน
สาธารณสุข

5 ค่าใช้จา่ยโครงการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินประจ า
ต าบลหนองหล่ม

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินประจ าต าบลหนองหล่ม

        100,000 ต.หนองหล่ม ส านักปลัด งาน
สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

ล าดับ
ที่
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๒.6  ส่งเสริมและและพัฒนาสุขภาวะในชุมชน
แผนงานสาธารณสุข

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
ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา
ปลอดภัย และร้านค้า

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ย ตามโครงการตรวจสอบ
ติดตามคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
ยาเคร่ืองมือทางการแพทย์และวัตถุอนัตรายใน
สถานที่จ าหน่ายตามทีระบุในพระราชบัญญัติ
แต่ละประเภท

            5,000 ต.หนองหล่ม ส านักปลัด งาน
สาธารณสุข

7 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการ
ขยะและบ าบดัน  าเสียใน
ชุมชน

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยต่างๆ  ตามโครงการ
จดัการขยะและบ าบัดน  าเสียในชุมชน

          10,000 ต.หนองหล่ม ส านักปลัด งาน
สาธารณสุข

8 โครงการส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และขึ น
ทะเบยีนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากพษิสุนัขบา้

เพื่อจา่ยเป็นค่าส ารวจและขึ นทะเบียนจ านวน
สุนัขและแมวในเขตต าบลหนองหล่ม โดยท า
การส ารวจปีละ 2 ครั ง

            3,000 ต.หนองหล่ม ส านักปลัด งาน
สาธารณสุข

9 วัคซีนปอ้งกันพษิสุนัขบา้ เพื่อจา่ยเป็นการด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกนัและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท ตามจ านวน
ประชากรสุนัข/แมว จ านวน 1,000 ตัว ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานสมเด็จพระเจา้น้องนางเธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกมุารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี

          30,000 ต.หนองหล่ม ส านักปลัด งาน
สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.6  ส่งเสริมและและพัฒนาสุขภาวะในชุมชน

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ
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แผนงานสาธารณสุข

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 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมู่บา้น หมู่ที ่1
เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัท าโครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข รายละเอยีดตามหนังสือ ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5
กรกฏาคม 2561

          20,000 ต.หนองหล่ม ส านักปลัด งาน
สาธารณสุข

10 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที ่2

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัท าโครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข รายละเอยีดตามหนังสือ ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5
กรกฏาคม 2561

          20,000 ต.หนองหล่ม ส านักปลัด งาน
สาธารณสุข

11 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที ่3

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัท าโครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข รายละเอยีดตามหนังสือ ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5
กรกฏาคม 2561

          20,000 ต.หนองหล่ม ส านักปลัด งาน
สาธารณสุข

12 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที ่4

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัท าโครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข รายละเอยีดตามหนังสือ ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5
กรกฏาคม 2561

          20,000 ต.หนองหล่ม ส านักปลัด งาน
สาธารณสุข

13 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที ่5

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัท าโครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข รายละเอยีดตามหนังสือ ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5
กรกฏาคม 2561

          20,000 ต.หนองหล่ม ส านักปลัด งาน
สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.6  ส่งเสริมและและพัฒนาสุขภาวะในชุมชน

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ



แผนงานสาธารณสุข

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 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมู่บา้น หมู่ที ่6
เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัท าโครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข รายละเอยีดตามหนังสือ ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5
กรกฏาคม 2561

          20,000 ต.หนองหล่ม ส านักปลัด งาน
สาธารณสุข

15 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที ่7

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัท าโครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข รายละเอยีดตามหนังสือ ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5
กรกฏาคม 2561

          20,000 ต.หนองหล่ม ส านักปลัด งาน
สาธารณสุข

16 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที ่8

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัท าโครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข รายละเอยีดตามหนังสือ ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5
กรกฏาคม 2561

          20,000 ต.หนองหล่ม ส านักปลัด งาน
สาธารณสุข

17 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที ่9

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัท าโครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข รายละเอยีดตามหนังสือ ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5
กรกฏาคม 2561

          20,000 ต.หนองหล่ม ส านักปลัด งาน
สาธารณสุข

รวม 17         383,000

17         383,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
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ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



๒.7 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจดัสวัสดิการประชาชน กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างหลักประกนัความ มัน่คง
แผนงานสรา้งความเข็มแข็งของชุมชน

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 ส านักปลัด งาน
พฒันาชุมชน

รวม 1           40,000

แผนงานงบกลาง

1 เงินสมทบระบบ
หลักประกนัสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื นที่

เพื่อจา่ยสมทบระบบหลักประกนัสุขภาพ
ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ

        130,000 ต.หนองหล่ม ส านักปลัด งาน
สาธารณสุข

รวม 1         130,000

2 170,000        

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

พ.ศ. 2562

-29-

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ



๒.8 ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะชีวิต ภายใต้การอยู่ร่วมกนัในประชาคมอาเซียน  
แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

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

รวม -                

80 0 -                

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
-30-

พ.ศ. 2562ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
๓.๑  อนุรักษ์และการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อความย่ังยืน

แผนงานเกษตร งานอนุรกัษ์แหล่งน้ าและป่าไม้

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 น  า ป่า

          40,000 ต.หนองหล่ม ส านักปลัด

2 ค่าใช้จา่ยโครงการ
กอ่สร้างฝายชลอน  าและ
ซ่อมแซมต้นน  าล าธาร

เพื่อจา่ยเป็นค่าสนับสนุนโครงการรกอ่สร้างฝาย
ชลอน  าและซ่อมแซมฝายต้นน  าล าธารตามแนว
พระราชด าริ

          30,000 ต.หนองหล่ม ส านักปลัด

3 โครงการสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกยีรติ

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกยีรติ บริเวณสาธารณะดงหอหนอง
หล่ม โดยการจดัท าป้ายเฉลิมพระเกยีรติ ป้าย
นิศทรรศการ ม้านัง่ ขอบคันหิน พื นปูปล๊อก
คอนกรีต และปรับปรุงภูมิทัศน์  บริเวณป้าย
เฉลิมพระเกยีรติ รายละเอยีดตามแบบแปลน 
กรมโยธาธิการและผังเมือง

        715,000 ดงหอหนองหล่ม กองช่าง

4 โครงการปรับปรุง
สวนสาธารณะดงหอ
หนองหล่ม

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ย โครงการปรับปรุงสวนสา
ธารณดงหอหนองหล่ม หมูท่ี่ 8 และอืน่ ฯลฯ ที่
เกีย่วข้อง

        100,000 ดงหอหนองหล่ม กองช่าง

5 โครงการปลูกป่าทดแทน เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการปลูกป่าทดแทน
บ่อขยะและเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

          10,000 ดงหอหนองหล่ม ส านักปลัด

รวม 5 895,000        

5 895,000        

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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๓.2  การพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อการจดัการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

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

รวม - -

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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๓.3  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อปท. เพื่อการสนับสนุนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
แผนงารเกษตร งานอนุรกัษ์แหล่งน้ าและป่าไม้

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

ป้องกนัและควบคุมไฟป่า
และหมอกควัน

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการป้องกนัควบคุม
ไฟป่าและหมอกควัน

          10,000 ต.หนองหล่ม ส านักปลัด

รวม 1 10,000          
6 1 10,000          

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 ส่งเสริมความมัน่คงภายในและตามแนวชายแดน

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 4 ความมัน่คง และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความมัน่คงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
 ๔.1   ปกป้อง เทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

แผนงานสรา้งความเข็มแข็งของชุมชน

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

สมานฉันท์ การปกป้อง
สถาบันส าคัญของชาติ
และ สร้างความเข้มแข็ง

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยการสร้างความสมานฉันท์
การปกป้องสถาบันส าคัญของชาติและสร้าง
ความเข้มแข็ง

            5,000 ต.หนองหล่ม ส านักปลัด

รวม 1 5,000            
1 5,000            

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความมัน่คงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
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ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



 ๔.2 ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความมัน่คงภายในและตามชายแดน
แผนงานสรา้งความเข็มแข็งของชุมชน

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 ค่าใช้จา่ยโครงการหมูบ่้าน

เอาชนะยาเสพติดอย่าง
ย่ังยืนเพื่อแกไ้ขปัญหายา
เสพติดในครอบครัว

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ในการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดในชุมชน

          20,000 ต.หนองหล่ม ส านักปลัด

2 ค่าใช้จา่ยโครงการอบรม
และรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ในการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดและการเดินรณรงค์
ป้องกนัวันยาเสพติดประจ าปี 2561

          10,000 ต.หนองหล่ม ส านักปลัด

3 โครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด 
ฝึกอบรมอาชีพให้แก ่ผู้
ติด/ผู้เสพยาเสพติด

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด กจิกรรมส่งเสริมบ าบัด
ฟื้นฟูและส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพให้แก ่ผู้ติด/ผู้
เสพยาเสพติด

          39,000 ต.หนองหล่ม ส านักปลัด

รวม 3 69,000          
3 69,000          

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความมัน่คงและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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 ๔.3   เสริมสร้างความเข็มแข็งองค์กรประชาชนและพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนงานรกัษาความสงบภายใน

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

เครือข่ายอาสาสมัคร
ป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินการกจิกรรม
อาสามสมัครป้องกนัภัยฝ่ายผลเรือนและการฝึก
ทบทวน อปพร.

        100,000 ต.หนองหล่ม ส านักปลัด

2 ค่าใช้จา่ยโครงการ
ป้องกนัและลดอบุัติเหตุ
อบัติภัย และสาธารณภัย

เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการป้องกนัและลด
อบุัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ เช่น 
เทศกาล ปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ

          20,000 ต.หนองหล่ม ส านักปลัด

รวม 2 120,000        
แผนงานงบกลาง

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

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

            1,000 ต.หนองหล่ม ส านักปลัด

รวม 1 1,000            
3 121,000        

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความมัน่คงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
-36-

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



 ๔.4 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย
แผนงานรกัษาความสงบภายใน

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
เกดิขึ นซ่ึงมิอาจคาดหมายได้ล่วงหน้าโดยจา่ย
เป็นค่าวัสดุ อปุกรณ์กอ่สร้างต่างๆ ฯลฯ

          20,000 ต.หนองหล่ม ส านักปลัด

2 ค่าใช้จา่ยโครงการ
ฝึกซ้อมแผนป้องกนัสา
ธารณภัย

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการฝึกซ้อมแผน
ป้องกนัอบุัติภัยต่าง ๆ ที่เกดิขึ น เช่นอทุกภัย
อคัคีภัย วาตภัย อบุัติภัยการจราจร อบุัติภัย
ทางการท างานอบุัติภัยในสาธารณสถาน  และ
อืน่ ๆ  ที่เกีย่วข้อง

          20,000 ต.หนองหล่ม ส านักปลัด

3 โครงการกอ่สร้างอาคาร
สูบน  าป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณะภัย

เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างอาคารสูบน  าป้องกนั
และบรรเทาสาธารณะภัย หมูท่ี่ 8 ต าบลหนอง
หล่ม

        413,000 หมู่ที ่8 กองช่าง

รวม 3 453,000        
แผนงานงบกลาง

1 เงินส ารองจา่ย เพื่อจา่ยเป็น ค่าใช้จา่ยในกรณีจ าเป็น  หรือ
กรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนหรือมีเหตุการณ์ต่าง ๆ  ที่มิอาจ
คาดหมายได้ ล่วงหน้า

        300,000 ต.หนองหล่ม ส านักปลัด

รวม 1 300,000        
11 4 753,000        

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
-37-

 งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจดัการองค์การที่ดีให้มีประสิทธิภาพ

5.๑  การบริหารจดัการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบรหิารงานคลัง

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 ค่าใช้จา่ยในการจดัท า

และปรับปรุงระบบพัฒนา
รายได้และแผนที่ภาษี

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัท าแผนที่ภาษี
และปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี

        20,000 ทต.หนองหล่ม กองคลัง

2 ค่าใช้จา่ยในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจดัเกบ็
รายได้

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซื อวัสดุอปุกรณ์ ค่าจา้งเหมา
บริการถ่ายเอกสาร และค่าใช้จา่ยอืน่ๆที่เกีย่วข้อง

        20,000 ทต.หนองหล่ม กองคลัง

รวม 2 40,000          

2         40,000

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจดัการองค์การที่ดีให้มีประสิทธิภาพ
-38-

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



5.2  การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชารัฐ
แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

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 อดุหนุนองค์การบริหาร

ส่วนต าบลป่าซาง
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยศูนย์ข้อมูลการจดัซื อจดั
จา้งขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ

          16,000 อ.ดอกค าใต้ ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 ค่าจา้งที่ปรึกษา เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งในการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการในเขตพื นที่ต าบลหนองหล่ม

          20,000 จ.พะเยา ส านัก
ปลัดเทศบาล

รวม 2 36,000          
แผนงานสรา้งความเข็มแข็งของชุมชน

1 ค่าใช้จา่ยในการเลือกตั ง เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการเลือกตั ง
นายกเทศมนตรี,สมาชิกสภาเทศบาลและ
สนับสนุนค่าใช้จา่ยในการเลือกตั ง ส.ว., ส.ส.
,และ ส.จ.

        100,000 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

รวม 1 100,000        

3         136,000

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจดัการองค์การที่ดีให้มีประสิทธิภาพ

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ
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พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



5.3  พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพื่อการบริหารจดัการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

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 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  

จัดนิทรรศการ  การ
ประกวด  การฝึกอบรม 
และสัมมนา

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  จัด
นิทรรศการ  การประกวด  การฝึกอบรม และ
สัมมนาต่าง ๆ  การแข่งขัน และอ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวข้อง

          10,000 ทต.หนองหล่ม ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียน

เพ่ือจ่ายเป็นค่ะรรมเนียมและค่าลงทะเบียนใน
การฝึกอบรมตามหนังสือสั่งการต่างของสมาชิก
สภาเทศบาล ผู้บรหิารทอ้งถ่ิน พนักงานเทศบาล 
ลุกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัว่ไป (ส านักปลัด,กองคลัง)

        150,000 ทต.หนองหล่ม ส านัก
ปลัดเทศบาล 

กองคลัง

3 ค่าใช้จา่ยในการเดินทาง
ไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร   เช่น 
ค่าเบี ยเลี ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ
 และค่าใช้จา่ยอืน่ๆ  ของผู้บริหารท้องถิ่น  
พนักงานเทศบาล พนักงานจา้งตามภารกจิ  
พนักงานจา้งทั่วไป  ลูกจา้งประจ า  และ 

        150,000 ราชอณากจักร
และนอกราช 
อนณาจักร

ทต.หนองหล่ม

4 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา

เพื่อจา่ยเป็นค่าซื อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้หรือพวงมาลาในพิธีต่างๆและค่าใช้จา่ย
อืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง

            5,000 ทต.หนองหล่ม ส านักปลัด

5 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมใน
การป้องกนัการทุจริต

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมในการป้องกนัการทุจริตและอืน่ๆ
ที่เกีย่วข้อง

          10,000 ทต.หนองหล่ม ส านักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจดัการองค์การที่ดีให้มีประสิทธิภาพ

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ
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5.3  พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพื่อการบริหารจดัการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

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 ค่าใช้จา่ยโครงการพัฒนา

เพื่อการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ

เพื่อจา่ยเป็นค่าการออกบริการประชาชนเคล่ือนที่  
จดัหาตู้รับเร่ืองราวร้องทุกข์  ร้องเรียนประจ าหมูบ่้าน 
 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  เช่น  แผ่นพับ  ใบปลิว  
โปสเตอร์  และจดัท าป้ายปิดประกาศข้อมูลข่าวสาร
ประจ าหมูบ่้าน  และส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง ระดับ
ครัวเรือน  ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

          10,000 ทต.หนองหล่ม ส านักปลัด

รวม 5 335,000        
แผนงานรกัษาความสงบภายใน

1 ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียน

เพ่ือจ่ายเป็นค่ะรรมเนียมและค่าลงทะเบียนใน
การฝึกอบรมตามหนังสือสั่งการต่างของสมาชิก
สภาเทศบาล ผู้บรหิารทอ้งถ่ิน พนักงานเทศบาล 
ลุกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัว่ไป

          10,000 ทต.หนองหล่ม ส านักปลัด งาน
ป้องกันฯ

รวม 1 10,000          
แผนงานการศึกษา

1 ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียน

เพ่ือจ่ายเป็นค่ะรรมเนียมและค่าลงทะเบียนใน
การฝึกอบรมตามหนังสือสั่งการต่างของสมาชิก
สภาเทศบาล ผู้บรหิารทอ้งถ่ิน พนักงานเทศบาล 
ลุกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัว่ไป

          10,000 ทต.หนองหล่ม ส านักปลัด งาน
การศึกษา

รวม 1 10,000          

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจดัการองค์การที่ดีให้มีประสิทธิภาพ
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ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



5.3  พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพื่อการบริหารจดัการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
แผนงานสังคมสงเคราะห์

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 ค่าธรรมเนียมและ

ค่าลงทะเบียน
เพ่ือจ่ายเป็นค่ะรรมเนียมและค่าลงทะเบียนใน
การฝึกอบรมตามหนังสือสั่งการต่างของสมาชิก
สภาเทศบาล ผู้บรหิารทอ้งถ่ิน พนักงานเทศบาล 
ลุกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัว่ไป

          10,000 ทต.หนองหล่ม ส านักปลัด งาน
พัฒนาชุมชน

รวม 1 10,000          
แผนงานสาธารณสุข

1 ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียน

เพ่ือจ่ายเป็นค่ะรรมเนียมและค่าลงทะเบียนใน
การฝึกอบรมตามหนังสือสั่งการต่างของสมาชิก
สภาเทศบาล ผู้บรหิารทอ้งถ่ิน พนักงานเทศบาล 
ลุกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัว่ไป (กองช่าง)

          10,000 ทต.หนองหล่ม ส านักปลัด งาน
สาธารณสุข

รวม 1 10,000          
แผนงานเคหะและชุมชน

1 ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียน

เพ่ือจ่ายเป็นค่ะรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรมตามหนังสือสัง่การต่างของสมาชิกสภา
เทศบาล ผู้บรหิารท้องถ่ิน พนักงานเทศบาล ลุกจ้าง
ประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทัว่ไป (กองช่าง)

          50,000 ทต.หนองหล่ม กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจดัการองค์การที่ดีให้มีประสิทธิภาพ

พ.ศ. 2562ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561
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5.3  พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพื่อการบริหารจดัการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
แผนงานเคหะและชุมชน

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

ไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร   เช่น ค่าเบี ย
เลี ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และ
ค่าใช้จา่ยอื่นๆ  ของผู้บริหารท้องถิน่  พนักงาน
เทศบาล พนักงานจา้งตามภารกจิ  พนักงานจา้งทั่วไป 
 ลูกจา้งประจ า  และ สมาชิกสภาเทศบาล

          30,000 ราชอณากจักร
และนอกราช 
อนณาจักร

กองช่าง

รวม 2 80,000          

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ล าดับ
ที่

 งบประมาณโครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม



ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจดัการองค์การที่ดีให้มีประสิทธิภาพ
5.3  พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพื่อการบริหารจดัการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

แผนงานงบกลาง

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 เงินสมทบกองทุน

ประกนัสังคม
เพื่อจา่ยสมทบกองทุนประกนัสังคมตาม
พระราชบัญญัติประกนัสงคม พ.ศ.2533 ใน
อตัราร้อยละห้าของค่าจา้งพนักงานจา้ง

        170,000 ประกันสังคม
จังหวัดพะเยา

ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน

เพื่อจา่ยเป็นค่าสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน
รายปี ในอตัราร้อยละ 0.2 ของค่าจา้งของ
ค่าจา้งโดยประมาณทั งปี

            7,700 ประกันสังคม
จังหวัดพะเยา

ส านัก
ปลัดเทศบาล

3 เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เพื่อจา่ยสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น   (กบท.)  ในอตัราร้อย
ละสองของประมาณการรายรับทั่วไป ประจ าปี 
๒๕62    (ไม่รวมรายได้จากเงินกู ้เงินจา่ยขาด
เงินสะสมและเงินอดุหนุนทุกประเภท)

        380,000 (กบท.) ส านัก
ปลัดเทศบาล

4 ค่าบ ารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย

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

          31,520 สันนิบาตเทศบาล
แหง่ประเทศไทย

ทต.หนองหล่ม

5 เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบล
หนองหล่ม

เพื่อจา่ยสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล
หนองหล่ม รายละเอยีดตามหนังสือด่วนที่สุด ที่
 มท.0891.4/ว2502 ลงวันที่ 20 ส.ค.2553

        100,000 ประกันสังคม
จังหวัดพะเยา

ส านัก
ปลัดเทศบาล

รวม 16 689,220        

27 1,144,220     
-44-

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจดัการองค์การที่ดีให้มีประสิทธิภาพ
5.4 ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการท างานและการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

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

ส่งเสริมการจดัท าแผน
และการจดัประชุม
ประชาคม

เเพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการส่งเสริมการ
จดัท าแผนพัฒนาต าบลและการจดัประชุม

            5,000 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

รวม 1 5,000            

31 1 5,000            

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562











๒.๑ พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม และสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชนมีภูมิต้านทานก าหนดวาะรการพัฒนาเพื่อให้เกดิความเข็มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงการพัฒนาเพื่อให้เกดิความเข็มแข็ง

































































ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างคุณค่าและพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชน
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์การที่ดีใหม้ีประสิทธิภาพ

5.๑  การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
1. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
1.1 แผนงานรกัษาความสงบภายใน

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 รถบรรทกุ(ดเีซล) เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือรถบรรทกุ(ดีเซล) จ านวน 1 คัน ๆ ละ 

715,000.-บาท         
 (รายละเอียดตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ  
ธันวาคม ๒๕61) โดยมีคุณลักษณะดังนี้        
 ขนาด 1 ตัน ขับเคล่ือน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า         
 110 กิโลวัตต์         
   -แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (cab)        
     1) มีน้ าหนักบรรทกุไม่ต่ ากว่า 1 ตัน        
     2) มีช่องว่างด้านหลังคนขับส าหรับนั่งหรือเก็บของได้        
     3) เปน็กระบะส าเร็จรูป        
     4) เปน็ราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ 

    715,000 ทต.หนองหล่ม ส านักปลัด งาน
บริหารทั่วไป
เกีย่วกบัการ

รักษาความสงบ
ภายใน

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ

-45-
บัญชีจ านวนครภัุณฑ์ส าหรบัทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา

ผด.02/1 



1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 รถบรรทกุ(ดเีซล) เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือรถบรรทกุ(ดีเซล) จ านวน 1 คัน ๆ ละ 

829,000.-บาท         
(รายละเอียดตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ  
ธันวาคม ๒๕61) โดยมีคุณลักษณะดังนี้        
ขนาด 1 ตัน ขับเคล่ือน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า         
 110 กิโลวัตต์         
-แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (cab)        
    1) มีน้ าหนักบรรทกุไม่ต่ ากว่า 1 ตัน        
    2) มีช่องว่างด้านหลังคนขับส าหรับนั่งหรือเก็บของได้        
    3) เปน็กระบะส าเร็จรูป        
    4) เปน็ราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ     

    829,000 ทต.หนองหล่ม กองช่าง งาน
บริหารทั่วไป
เกีย่วกบัเคหะ
และชุมชน

รวม 2  1,544,000

ล าดับ
ที่

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ



2. ประเภทครุภัณฑ์โฆษนาและเผยแพร่ 
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

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 ป้ายไฟวิง่ LED เพือ่จัดซ้ือปา้ยไฟว่ิง LED  ขนาด 96x32x10 เซนติเมตร 

จ านวน 1 ชุด ราคาชุดละ 15,000.-บาท          
โดยครุภัณฑ์ดังกล่าวเปน็ครุภัณฑ์นอกเหนือบญัชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าป ี๒๕61           
แต่มีความจ าเปน็ต้องใช้ในการท างานและเพือ่การ
ประชาสัมพนัธ์ส าหรับงานจัดเก็บรายได้ และงานอื่นๆ ของ
เทศบาล          
ซ่ึงจัดหาได้ ตามราคาทอ้งตลาดจะค านึงถึงประโยชน์สูงสุดใน
การปฏิบติังาน ความเหมาะสมและการประหยัด          
งบประมาณ

      15,000 ทต.หนองหล่ม งานบริหารงาน
คลัง

รวม 1      15,000
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หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ



3. ประเภทครุภัณฑ์งานบา้นและงานครัว
3.1 แผนงานสาธารณสุข 

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 ตูเ้ย็น เพือ่จัดซ้ือตู้เย็นขนาด 5 คิวบกิฟตุ  จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 

6,500 บาท        
(รายละเอียดตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ  
ธันวาคม ๒๕61) โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้        
- ตู้เย็นขนาด 5 คิวบกิฟตุ        
1) ขนาดทีก่ าหนดเปน็ความจุภายในขั้นต่ า        
2) เปน็รุ่นทีไ่ด้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟา้
ฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย        
3) การจัดซ้ือตู้เย็นขนาดอื่นใหค้ านึงถึงการประหยัดพลังงาน
ไฟฟา้ด้วยนอกเหนือจากการพจิารณาด้านราคา

        6,500 ทต.หนองหล่ม ส านักปลัด งาน
บริหารทั่วไป

เกีย่วกบั
สาธารณะสุข

รวม 1        6,500

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ



4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

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 เคร่ืองพมิพแ์บบฉดีหมึก

พร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์
(Ink Tank Printer)

เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink 
Tank Printer)  จ านวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท
รวมเปน็เงิน 12,900.- บาท โดยใช้เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์          
ฉบบัเดือนมีนาคม 2562 ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน 
ดังนี้        
- เปน็เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอยีดในการพมิพไ์ม่น้อยกว่า 
1,200x1,200 dp        
- มีความเร็วในการพมิพร่์างขาวด าส าหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 
8.8 ภาพต่อนาที(ipm)        
- มีความเร็วในการพมิพร่์างสีส าหรับกระดาษขนาด 
A4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ
ต่อนาที(ipm       
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง        
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น        
- สามารถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal และ Custom 
     

     12,900 ทต.หนองหล่ม งานบริหารงาน
คลัง

พ.ศ. 2562
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ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561



4.2 แผนการศึกษา

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

พร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์
(Ink Tank Printer)

เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink 
Tank Printer)  จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท
 รวมเปน็เงิน 4,300.- บาท  โดยใช้เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ฉบบั
เดือนมีนาคม 2562 ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน 
ดังนี้        
- เปน็เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต        
- มีความละเอยีดในการพมิพไ์ม่น้อยกว่า 
1,200x1,200 dp        
- มีความเร็วในการพมิพร่์างขาวด าส าหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 
8.8 ภาพต่อนาที(ipm)        
- มีความเร็วในการพมิพร่์างสีส าหรับกระดาษขนาด 
A4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ
ต่อนาที(ipm)        

       4,300 ทต.หนองหล่ม งานบริหารงาน
คลัง

รวม 2      17,200

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ
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5. ประเภทครุภัณฑ์อืน่ๆ
5.1 แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อย

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 เลือ่ยโซย่นต์  พือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ จ านวน 1 

เคร่ือง         
 โดยครุภัณฑ์ดังกล่าวเปน็ครุภัณฑ์นอกเหนือบญัชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าป ี๒๕61           
 แต่มีความจ าเปน็ต้องใช้ในการท างานและเพือ่ใช้ในงานปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณะภัย และงานอื่นๆ ของเทศบาล          
 ซ่ึงจัดหาได้ ตามราคาทอ้งตลาดจะค านึงถึงประโยชน์สูงสุดใน
การปฏิบติังาน ความเหมาะสมและการประหยัด          
 งบประมาณ โดยมีคุณลักษณะดังนี้        
   -เปน็เล่ือยเคร่ืองยนต์ แบบบาร์ ขนาด 11.5 นิ้ว        
   -เปน็เคร่ืองยนต์เบนซิล 2 จังหวะ

        9,000 ทต.หนองหล่ม ส านัก
ปลัดเทศบาล 

งานบริหารทั่วไป
เกีย่วกบัการ
รากษาความ
สงบภายใน

 

รวม 1        9,000
7 1,591,700 

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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