
 
 
 

 
 

 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองหล่ม 
เรื่อง ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 

…………………………….. 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กร       
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  ข้อ ๒๗  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม  โดยพิจารณารวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการ  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงาน  อ่ืน ๆ ที่ด าเ นินการ ใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนด าเนินการเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือ
พิจารณาร่างแผนการด าเนินการ  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  ประกาศใช้เป็นแผนการด าเนินงาน 
 

  ดังนั้น  เทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวดัพะเยา  จึงขอประกาศใช้แผนการ
ด าเนินงาน  ประจ าปี  2564  เพ่ือให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  
 

  ประกาศ    ณ   วันที่   15   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 

             ว่าที่ร้อยโท 
              (วันชัย    ถิ่นจันทร์)  

               ปลัดเทศบาล ปฏบิัติหน้าที่ 
                                                      นายกเทศมนตรีต าบลหนองหล่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
แผนการด าเนินงาน 

(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
 
 
 

เทศบาลต าบลหนองหล่ม 
อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา 



 จ ำนวน
โครงกำร

 คิดเป็นร้อยละ
ของโครงกำร

ทัง้หมด

 จ ำนวนงบประมำณ  คิดเป็นร้อยละ
ของ

งบประมำณ
ทัง้หมด

หน่วยด ำเนินกำร

1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ         7               4.83        192,100.00             0.84 ทต.หนองหล่ม
2 ยุทธศำสตร์ดำ้นกำรพัฒนำสังคม  กำรศึกษำและวัฒนธรรม       86             59.31   19,221,460.00           84.46 ทต.หนองหล่ม
3 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม         8               5.52     1,081,500.00             4.75 ทต.หนองหล่ม
4 ยุทธศำสตร์ดำ้นควำมมั่นคงและควำมสงบเรียบร้อย       11               7.59        555,000.00             2.44 ทต.หนองหล่ม
5 ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทีด่ขีององค์กรให้มปีระสิทธิภำพ       33             22.76     1,706,820.00             7.50 ทต.หนองหล่ม

 รวมทัง้สิ้น     145           100.00   22,756,880.00         100.00

บัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณในภำพรวมทัง้ 5 ยุทธศำสตร์
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2564

เทศบำลต ำบลหนองหล่ม อ ำเภอดอกค ำใต ้จังหวัดพะเยำ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลต ำบลบ้ำนหนองหล่ม
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 จ ำนวน
โครงกำร

 คิดเป็นร้อยละ
ของโครงกำร

ทัง้หมด

 จ ำนวนงบประมำณ  คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทัง้หมด

หน่วยด ำเนินกำร

1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
แนวทำงกำรพัฒนำ

1.1 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการเปล่ียนแปลงและสนับสนุน ระบบ 
เศรษฐกิจ การท่องเทีย่ว การค้าและการลงทุน

         2                1.38           45,000.00                  0.20 ทุกกองงาน ทต. 
หนองหล่ม

1.2 พัฒนาแหล่งน้้าและบริหารจัดการน้้า เพือ่ประชาชน          1                0.69           17,100.00                  0.08

1.3 พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่ว กิจกรรมการท่องเทีย่วอย่าง
ยั่งยืน

        -                      -                          -                        -   

1.4 พัฒนาองค์ความรู้ ระบบการผลิตแบบครบวงจร เพือ่เพิม่มูลค่าสินค้าทางการเกษตร
และเพิม่ศักยภาพการประกอบอาชีพรวมทัง้ด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐานในระดับสากล

         4                2.76        130,000.00                  0.57

        7               4.83        192,100.00                 0.84
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ยุทธศำสตร์ / แนวทำงกำรพัฒนำ

 รวม

บัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2564

เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต ้ จังหวัดพะเยำ



 จ ำนวน
โครงกำร

 คิดเป็นร้อยละ
ของโครงกำร

ทัง้หมด

 จ ำนวนงบประมำณ  คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทัง้หมด

หน่วยงำน
ด ำเนินกำร

2 ยุทธศำสตร์ดำ้นกำรพัฒนำสังคม  กำรศึกษำและวัฒนธรรม

แนวทำงกำรพัฒนำ
2.1 พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม และสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชนมีภูมิต้านทานก้าหนด

วาะรการพัฒนาเพือ่ให้เกิดความเข็มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงการพัฒนาเพือ่ให้เกิดความเข็มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

         2                1.38           25,000.00                  0.11

2.2 ส่งเสริมอนุรักษ์ท้านุบ้ารุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น        13                8.97        265,000.00                  1.16
2.3 การส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์การชุมชนหรือภาคประชาชนให้มีความ

เข้มแข็งเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น
         2                1.38        105,000.00                  0.46

2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ เพือ่พัฒนาประชาชนในชุมชนและ
ท้องถิ่น

       45              31.03      3,729,060.00                16.39
2.5 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหาทางสังคม          4                2.76    14,544,400.00                63.91
2.6 ส่งเสริมและและพัฒนาสุขภาวะในชุมชน        18              12.41        383,000.00                  1.68
2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชน กลุ่มเป้าหมาย เพือ่สร้าง

หลักประกันความ มั่นคง
         2                1.38        170,000.00                  0.75

2.8 ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะชีวิต ภายใต้การอยู่ร่วมกันใน
ประชาคมอาเซียน

 -  -  -  - 

      86             59.31   19,221,460.00               84.46
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บัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

ยุทธศำสตร์ / แนวทำงกำรพัฒนำ

 รวม

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2564

เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต ้ จังหวัดพะเยำ



 จ ำนวน
โครงกำร

 คิดเป็นร้อยละ
ของโครงกำร

ทัง้หมด

 จ ำนวนงบประมำณ  คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทัง้หมด

หน่วยด ำเนินกำร

3 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม

แนวทำงกำรพัฒนำ
3.1 อนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพือ่ความยั่งยืน          7                4.83      1,071,500.00                  4.71
3.2 การพัฒนาศักยภาพชุมชน เพือ่การจัดการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ

คุณภาพส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
 -  -  -  - 

3.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อปท. เพือ่การสนับสนุนการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

         1                0.69           10,000.00                  0.04

        8               5.52     1,081,500.00                 4.75
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บัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2564

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  ปกป้อง เทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

         1                0.69             5,000.00                  0.02

4.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในและตามชายแดน          3                2.07           69,000.00                  0.30
4.3  เสริมสร้างความเข็มแข็งองค์กรประชาชนและพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน
         3                2.07        121,000.00                  0.53

4.4  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย          4                2.76        360,000.00                  1.58

      11               7.59        555,000.00                 2.44
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บัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2564

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 การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล        21              14.48        533,100.00                  2.34

5.2  การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชารัฐ          3                2.07        436,000.00                  1.92

5.3 พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพือ่การบริหารจัดการทีดี่และมี
ประสิทธิภาพ

         8                5.52        732,720.00                  3.22

5.4 ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการท้างานและการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

         1                0.69             5,000.00                  0.02

      33             22.76     1,706,820.00                 7.50
    145           100.00   22,756,880.00             100.00

-8-

 รวมทัง้สิ้น

บัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2564

เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต ้ จังหวัดพะเยำ

ยุทธศำสตร์ / แนวทำงกำรพัฒนำ

 รวม



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการแขง่ขนั
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบเศรษฐกจิ
ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกจิ

1.1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงและสนับสนุน ระบบ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน
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 และอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

            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

-9-
บัญชโีครงการ / กิจกรรม /  งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลหนองหลม่  อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวัดพะเยา

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม พ.ศ. 2564รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563

ผด.02 



1.  ภายใต้ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิ
1.2  พัฒนาแหล่งน  าและบริหารจัดการน  า เพื่อประชาชน

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 ค่าจา้งเหมาบริการ
ทดสอบวิเคราะห์
คุณภาพน้ด าบาดาล

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

          17,100 ต าบลหนองหล่ม กองช่าง

รวม 1           17,100

1           17,100

1.  ภายใต้ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิ

1.3  พัฒนา สนบัสนนุ และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กจิกรรมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน

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 -  - 

-10-

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ



1.  ภายใต้ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิ
1.4  พัฒนาองค์ความรู้ ระบบการผลิตแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มมลูค่าสินค้าทางการเกษตรและเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพรวมทั งด้านการตลาดอย่างมคุีณภาพและมาตรฐานในระดับสากล

แผนงานสร้างความเขม็แขง็ของชมุชน

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 เมล็ดพันธุ์พืช  กล้าพันธุ์
พืช  พันธุ์สัตว์  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  รวมทั ง
อาหารสัตว์  ปุย๋  สารเคมีก าจดัโรคระบาด  พืช
และสัตว์  และอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

          50,000 ต.หนองหล่ม ส านกัปลัด

2 ค่าใช้จา่ยส่งเสริมกลุ่ม
สตรีต าบลหนองหล่ม

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยกจิกรรมสตรี เพื่อพัฒนา
กจิการของกลุ่มสตรี

          40,000 ต.หนองหล่ม ส านกัปลัด

รวม 2           90,000

 งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563

-11-

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม พ.ศ. 2564



แผนงานการเกษตร
1 ค่าใช้จา่ยส่งเสริม

สนับสนุนศูนยถ์า่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร
ต าบลหนองหล่ม

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ย โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตขา้วหอมมะลิคุณภาพดีและ
โครงการส่งเสริมการใช้ปุย๋พืชสดเพื่อเพิ่มผลผลิต
ในนาขา้ว

          20,000 ต.หนองหล่ม ส านกัปลัด

รวม 1           20,000

แผนงานสร้างความเขม็แขง็ของชมุชน
1 ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริม

กจิกรรมผู้สูงอายุ
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของ
ผู้สูงอายเุป็นการส่งเสริมผู้สูงอายุ

          20,000 ต.หนองหล่ม ส านกัปลัด

รวม 1           20,000

4         130,000

7         192,100

-12-



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
ยทุธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

๒.๑ พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม และสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชนมีภูมิต้านทานก าหนดวาะรการพัฒนาเพื่อให้เกดิความเขม็แขง็ของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงการพัฒนาเพื่อให้เกดิความเขม็แขง็
ของชมุชนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานสงัคมสงเคราะห์ งานสวัสดกิารสงัคมสงเคราะห์

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
คุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสให้มีความรู้ความเขา้ใจ
ในปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง และมีความ
เขม้แขง็ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อยา่งยั่งยนื

          20,000 ต.หนองหล่ม ส านกัปลัด

รวม 1           20,000

แผนงานสร้างความเขม็แขง็ของชมุชน
2 ค่าใช้จา่ยโครงการ

ส่งเสริมตามแนวทาง
เศรษฐกจิพอเพียงเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยส าหรับโครงการส่งเสริม
ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียงเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต

            5,000 ต.หนองหล่ม ส านกัปลัด

รวม 1             5,000

2           25,000

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

-13-

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ



ยทุธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.๒  ส่งเสริมอนุรักษ์ท านุบ ารุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 ค่าใชจ้า่ยโครงการวัน

เทศบาล
เพ่ือจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยตา่งๆที่จ าเป็น ในการจดั
งานวันเทศบาล ประจ าปี พ.ศ.2562 หรืออ่ืนๆที่
เก่ียวขอ้ง

            5,000 ทต.หนองหลม่ ส านัก
ปลดัเทศบาล

2 ค่าใชจ้า่ยโครงการวัน
ท้องถ่ินไทย

เพ่ือจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยโครงการวันท้องถ่ินไทย
และอ่ืนๆที่เก่ียวขอ้ง

            5,000 ทต.หนองหลม่ ส านัก
ปลดัเทศบาล

รวม 2           10,000

แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
1 ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา

และประเพณ๊ต่างๆ
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดังานประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น งาน
พิธีทางศาสนา งานพระราชพิธี รัฐพิธี และงาน
ประเพณีต่าง ๆ

          40,000 ต.หนองหล่ม ส านัก
ปลดัเทศบาล

2 โครงการวันปยิะมหาราช เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดังานวันปิยะ
มหาราช

          10,000 ต.หนองหล่ม ส านัก
ปลดัเทศบาล

3 โครงการวันลอยกระทง เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดังานวันลอย
กระทง

          60,000 ต.หนองหล่ม ส านัก
ปลดัเทศบาล

4 ค่าใช้จ่ายในการจัดกจิกรรม
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยูห่วั
รัชกาลที่ 10

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมเฉลิม
พระเกยีรติเนือ่งในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจา้อยู่หัว รัชกาลที่ 10

          10,000 ต.หนองหล่ม ส านัก
ปลดัเทศบาล

5 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสักา
ระเจ้าพ่อค าปวน

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดังานวันสักการะ
เจา้พ่อค าปวน

        100,000 ต.หนองหล่ม ส านัก
ปลดัเทศบาล

6 ค่าใช้จ่ายในการจัดกจิกรรม
วันเข้าพรรษา

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมวัน
เขา้พรรษา

          10,000 ต.หนองหล่ม ส านัก
ปลดัเทศบาล

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

-14- 



ยทุธศาสตร์ที่ 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 ค่าใช้จ่ายในการจัดกจิกรรม

เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกต์ิิ
พระบรมราชินนีาถ พระ
บรมราชชนนพีันปหีลวง

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมเฉลิม
พระเกยีรติสมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิ
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

            5,000 ต.หนองหล่ม ส านกั
ปลัดเทศบาล

8 ค่าใช้จ่ายในการจัดกจิกรรม
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สุทิดาพัชร
สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

            5,000 ต.หนองหล่ม ส านกั
ปลัดเทศบาล

9 ค่าใช้จ่ายส่งเสริม
คณะกรรมการบริหารสภา
วัฒนธรรมต าบลหนองหล่ม

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการวัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชน

            5,000 ต.หนองหล่ม ส านกัปลัด

10 ค่าใช้จา่ยส่งเสริม
วัฒนธรรมต าบล

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมวัฒนธรรม
ต าบลหนองหล่ม

            5,000 ต.หนองหล่ม ส านกัปลัด

11 โครงการสร้างภูมิคุ้มกนั
วัคซีนวัฒนธรรม "ค่านิยม
 12 ประการ"

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการสร้างภูมิคุ้มกนั
วัคซีนวัฒนธรรม "ค่านิยม 12 ประการ"

            5,000 ต.หนองหล่ม ส านกัปลัด

รวม 11         255,000

13         265,000

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ พ.ศ. 2564

-15- 

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563



ยทุธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.3  การส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์การชุมชนหรือภาคประชาชนให้มีความเขม้แขง็เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แผนงานสร้างความเขม็แขง็

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 านกัปลัด

รวม 1             5,000

แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
2 ค่าใช้จา่ยในการแขง่ขนั

กฬีานักเรียนเยาวชนและ
ประชาชน

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัการแขง่ขนักฬีา

นักเรียนเยาวชน  ประชาชน  หรือกฬีาระหว่าง

ส่วนราชการหรือกฬีาภายในเทศบาลหรือส่งทีม

นักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนั ต่าง ๆหรือ กฬีา

ท้องถิ่นสัมพันธ์  และอื่นๆ  ที่เกี่ยวขอ้ง

        100,000 ต.หนองหล่ม ส านกัปลัด

รวม 1         100,000

2 105,000        
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หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ



ยทุธศาสตร์ที่ 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 านกัปลัด งาน
การศึกษา

2 ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็กของศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก

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

          26,000 ต.หนองหล่ม ส านกัปลัด งาน
การศึกษา

3 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลหนองหล่ม

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

          26,000 ต.หนองหล่ม ส านกัปลัด งาน
การศึกษา

4 ค่าใช้จา่ยส าหรับพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครูสังกดั
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยส าหรับพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูที่สังกดัศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กของ
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 านกัปลัด งาน
การศึกษา

5 ค่าใช้จา่ยส่งเสริมกจิกรรม
 เด็ก และเยาวชน

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของเด็ก
และเยาวชน เป็นการส่งเสริม เด็กและเยาวชน

          30,000 ต.หนองหล่ม ส านกัปลัด งาน
การศึกษา
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รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม



ยทุธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา
6 ค่าอาหารเสริม (นม)  เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  จ านวน  42

 คน   เฉล่ียคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน จ านวน 
๒6๐ วัน

          81,900 ศพด. บา้นใหม่
เหนอื

ส านกัปลัด งาน
การศึกษา

7 ค่าอาหารเสริม (นม)  เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  จ านวน 23
คน เฉล่ียคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน จ านวน     
๒6๐ วัน

          44,850 ศพด. บา้นปางงุ้น ส านกัปลัด งาน
การศึกษา

8 ค่าอาหารเสริม (นม) เเพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 44 
คน เฉล่ียคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน จ านวน     
๒6๐ วัน

          85,800 ศพด. ต้นแบบ
หนองหล่ม

ส านกัปลัด งาน
การศึกษา

9 ค่าอาหารเสริม (นม)  เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  จ านวน 42 
คน เฉล่ียคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน จ านวน     
 ๒6๐ วัน

          81,900 ศพด. วัดไชยมงคล ส านกัปลัด งาน
การศึกษา

10 ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 118
 คน เฉล่ียคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน จ านวน   
๒๖๐ วัน

        230,100 รร.บา้นใหม่ ส านกัปลัด งาน
การศึกษา

11 ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 90  
คน เฉล่ียคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน จ านวน   
๒๖๐ วัน

        175,500 รร.แมพ่ริก ส านกัปลัด งาน
การศึกษา

12 ค่าอาหารเสริม (นม) เเพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 65 
คน  เฉล่ียคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน  จ านวน 
๒๖๐ วัน

        126,750 รร.หนองหล่ม ส านกัปลัด งาน
การศึกษา

13 ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  จ านวน 63 
คน เฉล่ียคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน  จ านวน 
๒๖๐ วัน

        122,850 รร.บา้นปางงุ้น ส านกัปลัด งาน
การศึกษา
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ยทุธศาสตร์ที่ 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 42

คน ๆ ละ 20  บาท  จ านวน  ๒45 วัน
        205,800 ศพด. ใหมเ่หนอื ส านกัปลัด งาน

การศึกษา

15 ค่าอาหารกลางวัน เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 23 
คน ๆ ละ 20  บาท  จ านวน ๒45 วัน

        112,700 ศพด.ปางงุ้น ส านกัปลัด งาน
การศึกษา

16 ค่าอาหารกลางวัน เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารกลางวัน  จ านวน  44 
คน ๆ ละ 20 บาท จ านวน ๒45 วัน

        215,600 ศพด. ต้นแบบ
หนองหล่ม

ส านกัปลัด งาน
การศึกษา

17 ค่าอาหารกลางวัน เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารกลางวัน  จ านวน  42 
คน ๆ ละ 20 บาท  จ านวน ๒45  วัน

        205,800 ศพด.วัดไชยมงคล ส านกัปลัด งาน
การศึกษา

18 ค่าอาหารกลางวัน เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารกลางวัน จ านวน ๒00  
วัน  ละ 20 บาท จ านวน  65 คน

        260,000 รร.หนองหล่ม ส านกัปลัด งาน
การศึกษา

19 ค่าอาหารกลางวัน เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารกลางวัน จ านวน ๒00  
วัน  ละ 20 บาท จ านวน  90 คน

        360,000 รร.แมพ่ริก ส านกัปลัด งาน
การศึกษา

20 ค่าอาหารกลางวัน เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารกลางวัน จ านวน ๒00  
วัน  ละ 20 บาท จ านวน  118 คน

        472,000 รร.บา้นใหม่ ส านกัปลัด งาน
การศึกษา

21 ค่าอาหารกลางวัน เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารกลางวัน จ านวน ๒00  
วัน  ละ 20 บาท จ านวน  63 คน

        252,000 รร.ปางงุ้น ส านกัปลัด งาน
การศึกษา

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ



ยทุธศาสตร์ที่ 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.
22 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ

บริการสถานศึกษาค่า
จดัการเรียนการสอน

เเพื่อจา่ยเป็นค่าจดัการเรียนการสอน(รายหัว)  
จ านวน 30 คน คนะละ 1,700 บาท

          51,000 ศพด. ใหมเ่หนอื ส านกัปลัด งาน
การศึกษา

23 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริการสถานศึกษาค่า
จดัการเรียนการสอน

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัการเรียนการสอน (รายหัว) 
จ านวน 15 คน คนะละ 1,700 บาท

          25,500 ศพด.ปางงุ้น ส านกัปลัด งาน
การศึกษา

24 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริการสถานศึกษาค่า
จดัการเรียนการสอน

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัการเรียนการสอน (รายหัว) 
จ านวน 28 คน คนะละ 1,700 บาท

          47,600 ศพด. ต้นแบบ
หนองหล่ม

ส านกัปลัด งาน
การศึกษา

25 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริการสถานศึกษาค่า
จดัการเรียนการสอน

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัการเรียนการสอน (รายหัว) 
จ านวน 34 คน คนะละ 1,700 บาท

          47,800 ศพด.วัดไชยมงคล ส านกัปลัด งาน
การศึกษา

26 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริการสถานศึกษาค่า
หนังสือเรียน

เพื่อจา่ยเป็นค่าหนังสือเรียน   จ านวน 30 คน 
คนะละ 200 บาท

            6,000 ศพด. ใหมเ่หนอื ส านกัปลัด งาน
การศึกษา

27 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริการสถานศึกษาค่า
หนังสือเรียน

เพื่อจา่ยเป็นค่าหนังสือเรียน  จ านวน 15 คน 
คนะละ 200 บาท

            3,000 ศพด.ปางงุ้น ส านกัปลัด งาน
การศึกษา

28 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริการสถานศึกษาค่า
หนังสือเรียน

เพื่อจา่ยเป็นค่าหนังสือเรียน จ านวน 28 คน 
คนะละ 200 บาท

            5,600 ศพด. ต้นแบบ
หนองหล่ม

ส านกัปลัด งาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563
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ล าดับ
ที่



ยทุธศาสตร์ที่ 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.
29 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ

บริการสถานศึกษาค่า
หนังสือเรียน

เพื่อจา่ยเป็นค่าหนังสือการเรียน  จ านวน 34 
คน คนะละ 200 บาท

            6,800 ศพด.วัดไชยมงคล ส านกัปลัด งาน
การศึกษา

30 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริการสถานศึกษาค่า
อปุกรณ์การเรียน

เพื่อจา่ยเป็นค่าอปุกรณ์การเรียน   จ านวน 30 
คน คนะละ 200 บาท

            6,000 ศพด. ใหมเ่หนอื ส านกัปลัด งาน
การศึกษา

31 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริการสถานศึกษาค่า
อปุกรณ์การเรียน

เพื่อจา่ยเป็นค่าอปุกรณ์การเรียน  จ านวน 15 
คน คนะละ 200 บาท

            3,000 ศพด.ปางงุ้น ส านกัปลัด งาน
การศึกษา

32 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริการสถานศึกษาค่า
อปุกรณ์การเรียน

เพื่อจา่ยเป็นค่าอปุกรณ์การเรียน จ านวน 28 
คน คนะละ 200 บาท

            5,600 ศพด. ต้นแบบ
หนองหล่ม

ส านกัปลัด งาน
การศึกษา

33 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริการสถานศึกษาค่า
อปุกรณ์การเรียน

เพื่อจา่ยเป็นค่าอปุกรณ์การเรียน  จ านวน 34 
คน คนะละ 200 บาท

            6,800 ศพด.วัดไชยมงคล ส านกัปลัด งาน
การศึกษา

34 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริการสถานศึกษาค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน

เพื่อจา่ยเป็นค่าเคร่ืองแบบนักเรียน   จ านวน 
30 คน คนะละ 300 บาท

            9,000 ศพด. ใหมเ่หนอื ส านกัปลัด งาน
การศึกษา

35 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริการสถานศึกษาค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน

เพื่อจา่ยเป็นค่าเคร่ืองแบบนักเรียน  จ านวน 15
 คน คนะละ 300 บาท

            4,500 ศพด.ปางงุ้น ส านกัปลัด งาน
การศึกษา
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ยทุธศาสตร์ที่ 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.
36 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ

บริการสถานศึกษาค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน

เพื่อจา่ยเป็นค่าเคร่ืองแบบนักเรียน จ านวน 28 
คน คนะละ 300 บาท

            8,400 ศพด. ต้นแบบ
หนองหล่ม

ส านกัปลัด งาน
การศึกษา

37 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริการสถานศึกษาค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน

เพื่อจา่ยเป็นค่าเคร่ืองแบบนักเรียน  จ านวน 34
 คน คนะละ 300 บาท

          10,200 ศพด.วัดไชยมงคล ส านกัปลัด งาน
การศึกษา

38 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริการสถานศึกษาค่า
กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

เพื่อจา่ยเป็นค่ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน
 30 คน คนะละ 430 บาท

          12,900 ศพด. ใหมเ่หนอื ส านกัปลัด งาน
การศึกษา

39 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริการสถานศึกษาค่า
กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

เพื่อจา่ยเป็นค่ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน 
15 คน คนะละ 430 บาท

            6,450 ศพด.ปางงุ้น ส านกัปลัด งาน
การศึกษา

40 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริการสถานศึกษาค่า
กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

เพื่อจา่ยเป็นค่ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 
28 คน คนะละ 430 บาท

          12,040 ศพด. ต้นแบบ
หนองหล่ม

ส านกัปลัด งาน
การศึกษา

41 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริการสถานศึกษาค่า
กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

เพื่อจา่ยเป็นค่ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน 
34 คน คนะละ 430 บาท

          14,620 ศพด.วัดไชยมงคล ส านกัปลัด งาน
การศึกษา

42 โครงการกอ่สร้างรั วศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางงุ้น

เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างรั วศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปางงุ้น หมูท่ี่ 6

        302,000 ศพด.ปางงุ้น กองช่าง

43 โครงการปรับปรุงต่อเติม
หลังคาศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กบ้านปางงุ้น

เพื่อจา่ยเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมหลังคาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางงุ้น หมูท่ี่ 6

          98,000 ศพด.ปางงุ้น กองช่าง
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ยทุธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา
44 โครงการอบรมสัมนา"การ

จดัระบบประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษาปฐมวัยของ
อปท.ตามกฏกระทรวง
การประกนัคุณภาพ 
การศึกษา พ.ศ.2561"

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการอบรมสัมนาการ
จดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาปฐมวัย       
ของ อปท.ตามกฏกระทรวงการประกนัคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561

          22,000 กรมส่งเสริมฯ ส านกัปลัด งาน
การศึกษา

45  โครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในสังกดัเทศบาลที่
รับผิดชอบด้านกจิกรรม
พัฒนาเด็กและเยาวชน 
กฬีา และนันทนาการ

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในสังกดัเทศบาลที่รับผิดชอบ
ด้านกจิกรรม       
พัฒนาเด็กและเยาวชน กฬีา และนันทนาการ  
ประจ าปี พ.ศ.2564

            4,500 กรมส่งเสริมฯ ส านกัปลัด งาน
การศึกษา

รวม 40      3,729,060
45     3,729,060
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ยทุธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.5  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไ้ขปัญหาทางสังคม

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

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

สิทธิสตรีผู้สูงอายคุน
พิการผู้ป่วยเอดส์ต าบล
หนองหล่ม

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการอบรมสิทธิสตรี
 ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์ ต าบลหนองหล่มและอื่นๆ
 ที่เกี่ยวขอ้ง

          40,000 ต.หนองหล่ม ส านกัปลัด

รวม 1           40,000

แผนงานงบกลาง
1 เบี ยยงัชีพผู้สูงอายุ เพื่อจา่ยเป็นค่าเบี ยยงัชีพให้แกผู้่มีสิทธิ์รับเงิน

เบี ยยงัชีพผู้สูงอายใุนต าบลหนอหล่มเป็นราย
เดือนแบบขั นบันใด  จ านวน 1,194  คน ๆ ละ
 ๕๐๐ บาท  ต่อเดือน จ านวน 12 เดือน

     9,404,400 ต.หนองหล่ม ส านกัปลัด

2 เบี ยยงัชีพคนพิการ เพื่อจา่ยเป็นค่ายงัชีพให้แกผู้่มีสิทธิรับเบี ยยงัชีพ
ความพิการในต าบลหนองหล่มเป็นรายเดือน
จ านวน 500 คนฯ คนละ 800 บาท

     4,800,000 ต.หนองหล่ม ส านกัปลัด

3 เบี ยยงัชีพผู้ติดเชื อเอดส์ เพื่อจา่ยเป็นสงเคราะห์เบี ยยงัชีพผู้ติดเชื อเอดส์
จ านวน  50  คน ๆ ละ ๕๐๐ บาท  ต่อเดือน
จ านวน 12 เดือน

        300,000 ต.หนองหล่ม ส านกัปลัด

รวม 3    14,504,400
4 14,544,400   
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โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ยทุธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.6  ส่งเสริมและและพัฒนาสุขภาวะในชุมชน

แผนงานสาธารณสขุ

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 ส านกัปลัด งาน
สาธารณสุข

2 ค่าใช้จา่ยโครงการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาโรคเอดส์

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ในโครงการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาโรคเอดส์

            5,000 ต.หนองหล่ม ส านกัปลัด งาน
สาธารณสุข

3 ค่าใช้จา่ยโครงการ
ป้องกนัควบคุมโรคระงับ
โรคติดต่อและโรคระบาด
อื่น ๆ

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซื อน  ายาเคมีส าหรับพ่น
ท าลายยงุลาย  จดัซื อทรายอะเบท  ค่าวัคซีน
ป้องกนัพิษสุนัขบ้า การป้องกนัและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า การป้องกนัและระงับโรคติดเชื อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) สารเคมีก าจดั
โรคไขห้วัดนก  และโรคระบาดอื่น ๆ รวมถงึ
ค่าจา้งเหมาเพื่อก าจดัโรคค่าน  ามันเชื อเพลิงและ

          70,000 ต.หนองหล่ม ส านกัปลัด งาน
สาธารณสุข

4 โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้บริโภคและ
เรียกร้องสิทธิอนัชอบธรรม

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ตามโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคและเรียกร้องสิทธิ
อนัชอบธรรม

            5,000 ต.หนองหล่ม ส านกัปลัด งาน
สาธารณสุข

5 ค่าใช้จา่ยโครงการระบบ
การแพทยฉ์กุเฉนิประจ า
ต าบลหนองหล่ม

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการระบบ
การแพทยฉ์กุเฉนิประจ าต าบลหนองหล่ม

        100,000 ต.หนองหล่ม ส านกัปลัด งาน
สาธารณสุข

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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ยทุธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.6  ส่งเสริมและและพัฒนาสุขภาวะในชุมชน

แผนงานสาธารณสขุ

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
ปลอดภยั และร้านค้า

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ย ตามโครงการตรวจสอบ
ติดตามคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
ยาเคร่ืองมือทางการแพทยแ์ละวัตถอุนัตรายใน
สถานที่จ าหน่ายตามทีระบุในพระราชบัญญัติ
แต่ละประเภท

            5,000 ต.หนองหล่ม ส านกัปลัด งาน
สาธารณสุข

7 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการ
ขยะและบ าบดัน  าเสียใน
ชุมชน

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยต่างๆ  ตามโครงการ
จดัการขยะและบ าบัดน  าเสียในชุมชน

          10,000 ต.หนองหล่ม ส านกัปลัด งาน
สาธารณสุข

8 โครงการส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และขึ น
ทะเบยีนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยั
จากพิษสุนขับา้

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

            3,000 ต.หนองหล่ม ส านกัปลัด งาน
สาธารณสุข

9 วัคซีนปอ้งกนัพิษสุนขับา้ เพือ่จ่ายเป็นการด าเนินการฉีดวคัซีนป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท ตามจ านวน
ประชากรสุนัข/แมว จ านวน 1,000 ตัว ตามโครงการ
สัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควฒัน 
วรขัตติยราชนารี

          30,000 ต.หนองหล่ม ส านกัปลัด งาน
สาธารณสุข

พ.ศ. 2564ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563
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ยทุธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.6  ส่งเสริมและและพัฒนาสุขภาวะในชุมชน

แผนงานสาธารณสขุ

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

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

          20,000 ต.หนองหล่ม ส านกัปลัด งาน
สาธารณสุข

11 อดุหนนุคณะกรรมการ
หมูบ่า้น หมูท่ี่ 2

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

          20,000 ต.หนองหล่ม ส านกัปลัด งาน
สาธารณสุข

12 อดุหนนุคณะกรรมการ
หมูบ่า้น หมูท่ี่ 3

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

          20,000 ต.หนองหล่ม ส านกัปลัด งาน
สาธารณสุข

13 อดุหนนุคณะกรรมการ
หมูบ่า้น หมูท่ี่ 4

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

          20,000 ต.หนองหล่ม ส านกัปลัด งาน
สาธารณสุข

14 อดุหนนุคณะกรรมการ
หมูบ่า้น หมูท่ี่ 5

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

          20,000 ต.หนองหล่ม ส านกัปลัด งาน
สาธารณสุข

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ



ยทุธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.6  ส่งเสริมและและพัฒนาสุขภาวะในชุมชน

แผนงานสาธารณสขุ

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

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

          20,000 ต.หนองหล่ม ส านกัปลัด งาน
สาธารณสุข

16 อดุหนนุคณะกรรมการ
หมูบ่า้น หมูท่ี่ 7

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

          20,000 ต.หนองหล่ม ส านกัปลัด งาน
สาธารณสุข

17 อดุหนนุคณะกรรมการ
หมูบ่า้น หมูท่ี่ 8

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

          20,000 ต.หนองหล่ม ส านกัปลัด งาน
สาธารณสุข

18 อดุหนนุคณะกรรมการ
หมูบ่า้น หมูท่ี่ 9

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

          20,000 ต.หนองหล่ม ส านกัปลัด งาน
สาธารณสุข

รวม 18         383,000

18         383,000

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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ยทุธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.7 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจดัสวัสดิการประชาชน กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างหลักประกนัความ มัน่คง

แผนงานสร้างความเขม็แขง็ของชมุชน

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 านกัปลัด งาน
พัฒนาชุมชน

รวม 1           40,000

แผนงานงบกลาง
1 เงินสมทบระบบ

หลักประกนัสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื นที่

เพื่อจา่ยสมทบระบบหลักประกนัสุขภาพ
ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ

        130,000 ต.หนองหล่ม ส านกัปลัด งาน
สาธารณสุข

รวม 1         130,000

2 170,000        

-29-

พ.ศ. 2564หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ



ยทุธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.8 ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะชีวิต ภายใต้การอยู่ร่วมกนัในประชาคมอาเซียน  

แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 -                

86 19,221,460   

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

-30-

พ.ศ. 2564สถานที่ด าเนินการ



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอยา่งยั่งยนื
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ยทุธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
๓.๑  อนุรักษ์และการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อความยั่งยนื

แผนงานเคหะและชมุชน งานไฟฟ้าและถนน

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 โครงการกอ่สร้างราง

ระบายน  าพร้อมบ่อพัก
คสล.ฌาปนสถานต าบล
หนองหล่ม

เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างรางระบายน  าพร้อมบ่อ
พักฌาปนสถานหนองหล่ม

        309,000 ต.หนองหล่ม ส านกัปลัด

2 โครงการปรับปรุง
ทางเดินฌาปนสถาน
ต าบลหนองหล่ม

 เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างปรับปรุงทางเดินเชื่อม
เมรุภายในบริเวณฌาปนสถานหนองหล่ม

        584,000 ต.หนองหล่ม ส านกัปลัด

รวม 2         893,000
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ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



๓.๑  อนุรักษ์และการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อความยั่งยนื
แผนงานเกษตร งานอนุรักษ์แหลง่น้ 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

          28,500 ต.หนองหล่ม ส านกัปลัด

2 ค่าใช้จา่ยโครงการ
กอ่สร้างฝายชลอน  าและ
ซ่อมแซมต้นน  าล าธาร

เพื่อจา่ยเป็นค่าสนับสนุนโครงการรกอ่สร้างฝาย
ชลอน  าและซ่อมแซมฝายต้นน  าล าธารตามแนว
พระราชด าริ

          30,000 ต.หนองหล่ม ส านกัปลัด

3 โครงการสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกยีรติ

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกยีรติเนือ่งในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก         
โดยการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกยีรติ
ดงหอหนองหล่ม หมูท่ี่ 8 และอื่นๆ ฯลฯ ที่
เกี่ยวขอ้ง

        100,000 ดงหอหนองหล่ม กองช่าง

4 โครงการปลูกป่าทดแทน เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการปลูกป่าทดแทน
บ่อขยะและเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

          10,000 หมูท่ี่ 5 ส านกัปลัด

5 โครงการอนุรักษ์พันธุพืช
อนัเนือ่งมาจาก
พระราชด าริ

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการอนุรักษ์พันธุพืช
อนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

          10,000 กองช่าง

รวม 5 178,500        
7 1,071,500     
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ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



๓.2  การพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อการจดัการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมอยา่งมีประสิทธิภาพ

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 - -
0 0
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ล าดับ
ที่

สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ



ยทุธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
๓.3  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อปท. เพื่อการสนับสนุนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แผนงารเกษตร งานอนุรักษ์แหลง่น้ 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 ค่าใช้จา่ยโครงการป้องกนั

และควบคุมไฟป่าและ
หมอกควัน

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการป้องกนัควบคุม
ไฟป่าและหมอกควัน

          10,000 ต.หนองหล่ม ส านกัปลัด

รวม 1 10,000          
1 10,000          

8 1,081,500     

 งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 ส่งเสริมความมัน่คงภายในและตามแนวชายแดน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 4 ความมัน่คง และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยทุธศาสตร์ที่ 4 ความมัน่คงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
 ๔.1   ปกป้อง เทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยแ์ละเสริมสร้างความปรองดองสมานฉนัท์ของคนในชาติ

แผนงานสร้างความเขม็แขง็ของชมุชน

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 ส านกัปลัด

รวม 1 5,000            
1 5,000            
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ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ยทุธศาสตร์ที่ 4 ความมัน่คงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
 ๔.2 ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความมัน่คงภายในและตามชายแดน

แผนงานสร้างความเขม็แขง็ของชมุชน

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

เอาชนะยาเสพติดอยา่ง
ยั่งยนืเพื่อแกไ้ขปัญหายา
เสพติดในครอบครัว

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ในการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดในชุมชน

          20,000 ต.หนองหล่ม ส านกัปลัด

2 ค่าใช้จา่ยโครงการอบรม
และรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ในการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดและการเดินรณรงค์
ป้องกนัวันยาเสพติดประจ าปี 2561

          10,000 ต.หนองหล่ม ส านกัปลัด

3 โครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด 
ฝึกอบรมอาชีพให้แก ่ผู้
ติด/ผู้เสพยาเสพติด

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด กจิกรรมส่งเสริมบ าบัด
ฟื้นฟูและส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพให้แก ่ผู้ติด/ผู้
เสพยาเสพติด

          39,000 ต.หนองหล่ม ส านกัปลัด

รวม 3 69,000          
3 69,000          
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ล าดับ
ที่

สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ



ยทุธศาสตร์ที่ 4 ความมัน่คงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
 ๔.3   เสริมสร้างความเขม็แขง็องค์กรประชาชนและพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์น

แผนงานรักษาความสงบภายใน

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
อาสามสมัครป้องกนัภัยฝ่ายผลเรือนและการฝึก
ทบทวน อปพร.

        100,000 ต.หนองหล่ม ส านกัปลัด

2 ค่าใช้จา่ยโครงการป้องกนั
และลดอบุัติเหตุอบัติภัย
และสาธารณภัย

เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการป้องกนัและลด
อบุัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ เช่น 
เทศกาล ปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ

          20,000 ต.หนองหล่ม ส านกัปลัด

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 านกัปลัด

รวม 1 1,000            
3 121,000        
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พ.ศ. 2564ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563



ยทุธศาสตร์ที่ 4 ความมัน่คงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
 ๔.4 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงานรักษาความสงบภายใน

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 านกัปลัด

2 ค่าใช้จา่ยโครงการ
ฝึกซ้อมแผนป้องกนัสา
ธารณภัย

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการฝึกซ้อมแผน
ป้องกนัอบุัติภัยต่าง ๆ ที่เกดิขึ น เช่นอทุกภัย
อคัคีภัย วาตภัย อบุัติภัยการจราจร อบุัติภัย
ทางการท างานอบุัติภัยในสาธารณสถาน  และ
อื่น ๆ  ที่เกี่ยวขอ้ง

          20,000 ต.หนองหล่ม ส านกัปลัด

3 ค่าใช้จา่ยฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจติอาสาภัยพิบัติ

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมชุดฏิบัติ
การจติอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนให้โครงการจติอาสา
พระราชทาน ในระดับพื นที่ให้มีความเขม็แขง็
และมีทักษะความรู้ความช านาญในการจดัการ
ภัยพิบัติ

          20,000 ต.หนองหล่ม กองช่าง

รวม 3 60,000          
แผนงานงบกลาง

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

        300,000 ต.หนองหล่ม ส านกัปลัด

รวม 1 300,000        
4 360,000        

11 555,000        
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 งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล
ยทุธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจดัการองค์การที่ดีให้มีประสิทธิภาพ

5.๑  การบริหารจดัการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

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 ค่าจดัท าเว็บไซต์ 

(Website)
เพือ่เบิกจ่ายเป็นค่าจัดท าเวปไซต์ (Website) Domain
 Name เป็นราคาต่อปี และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการจัดท า
เวปไซต์ (Website)

        35,000 ทต.หนองหล่ม ส านกัปลัด

รวม 1 35,000          
แผนงานบริหารงานคลงั

1 ค่าใช้จา่ยในการจดัท า
และปรับปรุงระบบพัฒนา
รายได้และแผนที่ภาษี

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัท าแผนที่ภาษี
และปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี

        20,000 ทต.หนองหล่ม กองคลัง

2 ค่าใช้จา่ยในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจดัเกบ็
รายได้

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซื อวัสดุอปุกรณ์ ค่าจา้งเหมา
บริการถา่ยเอกสาร และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง

        20,000 ทต.หนองหล่ม กองคลัง

รวม 2 40,000          
แผนงานบริหารงานเคหะและชมุชน

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 โครงการกอ่สร้าง

ซ่อมแซมรั วส านักงาน
เทศบาลต าบลหนองหล่ม

เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างซ่อมแซมรั วส านักงาน
เทศบาลต าบลหนองหล่ม     

      117,000 ทต.หนองหล่ม กองช่าง

รวม 1 117,000        
4       192,000

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
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 งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ยทุธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจดัการองค์การที่ดีให้มีประสิทธิภาพ
5.2  การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชารัฐ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 าบลดงสุวรรณ
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยศูนยข์อ้มูลการจดัซื อจดั
จา้งขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ

          16,000 อ.ดอกค าใต้ ส านกั
ปลัดเทศบาล

2 ค่าจา้งที่ปรึกษา เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งในการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการในเขตพื นที่ต าบลหนองหล่ม

          20,000 จ.พะเยา ส านกั
ปลัดเทศบาล

รวม 2 36,000          
แผนงานสร้างความเขม็แขง็ของชมุชน

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

        400,000 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

รวม 1 400,000        
3         436,000

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ



ยทุธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจดัการองค์การที่ดีให้มีประสิทธิภาพ
5.3  พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพื่อการบริหารจดัการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 ค่าใชจ้า่ยในการจดังาน  

จดันิทรรศการ  การ
ประกวด  การฝึกอบรม 
และสมัมนา

 เพ่ือจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการจดังาน  จดั
นิทรรศการ  การประกวด  การฝึกอบรม และ
สมัมนาตา่ง ๆ  การแขง่ขนั และอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง

          10,000 ทต.หนองหลม่ ส านัก
ปลดัเทศบาล

2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมในการ
ป้องกนัการทุจริต

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมในการป้องกนัการทุจริตและอื่นๆ
ที่เกี่ยวขอ้ง

          10,000 ทต.หนองหล่ม ส านกัปลัด

3 ค่าใช้จา่ยโครงการพัฒนา
เพื่อการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ

เพือ่จ่ายเป็นค่าการออกบริการประชาชนเคล่ือนที ่ 
จัดหาตู้รับเร่ืองราวร้องทุกข์  ร้องเรียนประจ าหมูบ่้าน 
 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  เช่น  แผ่นพับ  ใบปลิว  
โปสเตอร์  และจัดท าป้ายปิดประกาศข้อมูลข่าวสาร
ประจ าหมูบ่้าน  และส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน
  ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

          10,000 ทต.หนองหล่ม ส านกัปลัด

รวม 3 30,000          

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
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สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ งบประมาณ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ยทุธศาสตร์ที่ 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 ประกนัสังคม
จังหวัดพะเยา

ส านกั
ปลัดเทศบาล

2 เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน

เพื่อจา่ยเป็นค่าสมทบเขา้กองทุนเงินทดแทน
รายปี ในอตัราร้อยละ 0.2 ของค่าจา้งของ
ค่าจา้งโดยประมาณทั งปี

            7,700 ประกนัสังคม
จังหวัดพะเยา

ส านกั
ปลัดเทศบาล

3 เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการส่วนท้องถิ่น

เพื่อจา่ยสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของ
ขา้ราชการส่วนท้องถิ่น   (กบท.)  ในอตัราร้อย
ละสองของประมาณการรายรับทั่วไป ประจ าปี 
๒๕62    (ไม่รวมรายได้จากเงินกู้ เงินจา่ยขาด
เงินสะสมและเงินอดุหนุนทุกประเภท)

        392,000 (กบท.) ส านกั
ปลัดเทศบาล

4 ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย

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

          33,020 สันนบิาตเทศบาล
แหง่ประเทศไทย

ทต.หนองหล่ม

5 เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบล
หนองหล่ม

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

        100,000 ประกนัสังคม
จังหวัดพะเยา

ส านกั
ปลัดเทศบาล

รวม 5 702,720        

8 732,720        

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
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พ.ศ. 2564ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563



ยทุธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจดัการองค์การที่ดีให้มีประสิทธิภาพ
5.4 ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการท างานและการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

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            

1 5,000            
16 1,365,720     

ล าดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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๒.๑ พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม และสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชนมีภูมิต้านทานก าหนดวาะรการพัฒนาเพื่อให้เกดิความเขม็แขง็ของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงการพัฒนาเพื่อให้เกดิความเขม็แขง็































































ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์การที่ดีใหม้ปีระสิทธิภาพ

5.๑  การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภบิาล
1 ประเภทครุภณัฑ์ส ำนักงำน
1.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

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 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บาน  จ านวน 1 ตู้  

ครุภณัฑ์ดังกล่าวเปน็ครุภณัฑ์ที่อยู่ใน      
บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของกองมาตรฐานงบประมาณ 
ส านักงบประมาณ       
ฉบบัเดือนธนัวาคม 2562 โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้      
1) มีมือจับชนิดบดิ      
2) มีแผ่น ชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น      
3) คุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

         5,500 ทต.หนองหล่ม ส านักปลัด งาน
บริหารทั่วไป

2 ชุดโซฟารับแขก เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือชุดโซฟารับแขก จ านวน 1 ชุด เนื่องจาก
ไม่ได้ก าหนดไวใ้นมาตรฐานครุภณัฑ์ของ      
ส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด

       11,000 ทต.หนองหล่ม ส านักปลัด งาน
บริหารทั่วไป

-44-
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564
เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ

หน่วยด ำเนินกำร พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ล าดับ
ที่

โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร / กิจกรรม  งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร

ผด.02/1 



1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

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 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บาน  จ านวน 1 ตู้  

ครุภณัฑ์ดังกล่าวเปน็ครุภณัฑ์ที่อยู่ใน      
บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของกองมาตรฐานงบประมาณ 
ส านักงบประมาณ       
ฉบบัเดือนธนัวาคม 2562 โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้      
1) มีมือจับชนิดบดิ      
2) มีแผ่น ชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น      
3) คุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

         5,500 ทต.หนองหล่ม ส านักปลัด งาน
ป้องกันและ

บรรเทา
สาธารณะภัย

1.3 แผนงำนเคหะและชมุชน

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 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บาน  จ านวน 2 ตู้ๆ ละ 

5,500 บาท รวมเปน็เงิน 11,000.- บาทครุภณัฑ์ดังกล่าวเปน็
ครุภณัฑ์ที่อยู่ในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของกองมาตรฐาน
งบประมาณ ส านักงบประมาณ       
ฉบบัเดือนธนัวาคม 2562 โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้      
1) มีมือจับชนิดบดิ      
2) มีแผ่น ชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น      
3) คุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

       11,000 ทต.หนองหล่ม กองช่าง งาน
บริหารทั่วไป
เกีย่วกับเคหะ
และชุมชน

2  ตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก  จ านวน 1 ตู้ 
ครุภณัฑ์ดังกล่าวเปน็ครุภณัฑ์ที่อยู่ในบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของกองมาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณ        
ฉบบัเดือนธนัวาคม 2562 โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้       
  1) มีหล้ิูนชัก       
  2) คุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

         7,000 ทต.หนองหล่ม กองช่าง งาน
บริหารทั่วไป
เกีย่วกับเคหะ
และชุมชน

รวม ครุภณัฑ์ส านกังาน 5        40,000

สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ล าดับ
ที่

โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร / กิจกรรม  งบประมำณ

ล าดับ
ที่

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร / กิจกรรม  งบประมำณ

สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



2. ประเภทครุภณัฑ์การเกษตร
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

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 เคร่ืองเปา่ใบไม้ เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเปา่ใบไม้ จ านวน 1 เคร่ือง  เนื่องจาก

ไม่ได้ก าหนดไวใ้นมาตรฐานครุภณัฑ์ของ        
ส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมี
คุณลักษณะดังนี้        
เคร่ืองยนต์เบนซิน 4 จังหวะ        
ปริมาณลมสูงสุด 8.91 m3/min        
ก าลังเคร่ืองยนต์ 24.5 ซีซี/4 จังหวะ น้ าหนักสุทธ ิ4.4 กก.
พร้อมชุดท่อและถุงดูดเก็บใบใม้        
ความจุถังน้ ามัน 0.52 ลิตร        
อัตราการไหลเวยีน 8.91 ลบ.ม./นาที (316 ลบ.ฟตุ/นาที)ของ
อากาศ        
อัตราความเร็วลม 64.6 ม./วนิาที (232.56 กม./ชม.)        
ความยาวรวม 388 มม.(14"))

       30,000 ทต.หนองหล่ม กองช่าง งาน
บริหารทั่วไป
เกีย่วกับเคหะ
และชุมชน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ล าดับ
ที่

โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร / กิจกรรม  งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร
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หน่วยด ำเนินกำร



2.2 แผนงำนเคหะและชมุชน

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 าแบบหอยโข่ง

สูบน้ าได้ 450 ลิตรต่อ
นาที

เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟา้  
จ านวน 2 เคร่ือง ๆ 11,000 บาท           
รวมเปน็เงิน 22,000.- บาท ครุภณัฑ์ดังกล่าวเปน็ครุภณัฑ์ที่อยู่
ในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของ         
กองมาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณ ฉบบัเดือนธนัวาคม
 2562 โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้        
มอเตอร์ไฟฟา้ 1) สูบน้ าได้ 450 ลิตรต่อนาที        
(1) เปน็เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟา้        
(2) ขนาดท่อส่ง ไม่น้อยกวา่ 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร)        
(3) สูบน้ าได้ไม่น้อยกวา่ตามปริมาณที่ก าหนด        
(4) ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกวา่ 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟตุ        
(5) อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบ น้ าและของมอเตอร์ไฟฟา้
ต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งานได้

       22,000 ทต.หนองหล่ม กองช่าง งาน
บริหารทั่วไป
เกีย่วกับเคหะ
และชุมชน

2 เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง
สูบน้ าได้ 1,500 ลิตรต่อ
นาที

เเพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟา้  
จ านวน 2 เคร่ือง ๆ 32,100 บาท           
รวมเปน็เงิน 64,200.- บาท ครุภณัฑ์ดังกล่าวเปน็ครุภณัฑ์ที่อยู่
ในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของ         
กองมาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณ ฉบบัเดือนธนัวาคม
 2562 โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้        
มอเตอร์ไฟฟา้ 3) สูบน้ าได้ 1,500 ลิตรต่อนาที        
(1) เปน็เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟา้        
(2) ขนาดท่อส่ง ไม่น้อยกวา่ 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร)        
(3) สูบน้ าได้ไม่น้อยกวา่ตามปริมาณที่ก าหนด        
(4) ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกวา่ 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟตุ
5) อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ าและของมอเตอร์ไฟฟา้ต้อง
มีครบชุดพร้อมที่จะใช้งานได้

       64,200 ทต.หนองหล่ม กองช่าง งาน
บริหารทั่วไป
เกีย่วกับเคหะ
และชุมชน

รวม ครุภณัฑ์เกษตร 3      116,200

ล าดับ
ที่

โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร / กิจกรรม  งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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3. ประเภทครุภณัฑ์ก่อสร้ำง
3.1 แผนงำนเคหะและชมุชน

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 เคร่ืองผสมคอนกรีต เเพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองผสมคอนกรีต จ านวน 1 เคร่ือง  

เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไวใ้นมาตรฐานครุภณัฑ์ของ       
ส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมี
คุณลักษณะดังนี้       
เปน็เคร่ืองผสมคอนกรีตเหล็กเหนียว        
ชนิดอ่างโม่แบบเหล็กเหนียว       
ขนาดผสมปนู 1 ถุง       
คานท าจากเหล็ก I BEAM       
ล้อโม่ ท าจากเหล็กเหนียว       
ความเร็วรอบ/นาที 24-27 รอบ/นาที

       32,900 ทต.หนองหล่ม กองช่าง งาน
บริหารทั่วไป
เกีย่วกับเคหะ
และชุมชน

2 เคร่ืองยนต์ดีเซล เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองยนต์ดีเซล จ านวน 1 เคร่ือง  
เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไวใ้นมาตรฐานครุภณัฑ์ของ        
ส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมี
คุณลักษณะดังนี้        
เปน็เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 1 สูบนอน ,ระบายความร้อน
ด้วยน้ า        
ระบบเผาไหม้แบบ Direct Injection (D.I)        
ก าลังแรงม้าสุงสุด 11.0hp/2400rom(8.1kw./2400rpm)  
   
ความจุของน้ าระบายความร้อนแบบหม้อน้ ารังผ้ึง        
ระบบสตาร์ทแบบมือหมุน

       46,800 ทต.หนองหล่ม กองช่าง งาน
บริหารทั่วไป
เกีย่วกับเคหะ
และชุมชน

หน่วยด ำเนินกำร พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ล าดับ
ที่

โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร / กิจกรรม  งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร
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3. ประเภทครุภณัฑ์ก่อสร้ำง
3.1 แผนงำนเคหะและชมุชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 เคร่ืองคอร่ิงเจาะคอนกรีต เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอร่ิงเจาะคอนกรีต จ านวน 1 เคร่ือง

  เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไวใ้นมาตรฐานครุภณัฑ์ของ        
ส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมี
คุณลักษณะดังนี้        
เปน็เคร่ืองคอร่ิงเจาะพืน้คอนกรีต        
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เจาะได้:1-8 นิ้ว        
ความลึกในการเจาะ: 20 ซม.        
ระบบระบายความร้อน:ปล่อยน้ าไหลผ่านกระบอกเจาะคอนกรีต
ขณะท างาน        
ถังบรรจุน้ า: 35 ลิตร        
เคร่ืองยนต์เบนซินเพลาคว่ า        
เคร่ืองยนต์ 5.5 แรงม้า

       50,400 ทต.หนองหล่ม กองช่าง งาน
บริหารทั่วไป
เกีย่วกับเคหะ
และชุมชน

รวม ครุภณัฑ์กอ่สร้าง 3      130,100
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ล าดับ
ที่

โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร / กิจกรรม  งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



4. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
4.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนทั่วไป

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 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมกึ

พร้อมติดต้ังถังหมกึพิมพ์ 

(Ink Tank Printer)

เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พมิพ ์(Ink Tank Printer)  จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท
 รวมเปน็เงิน 8,600.- บาท โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์         
ฉบบัเดือนพฤษภาคม 2563 ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้     
- เปน็เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ์(Ink Tank
 Printer) จากโรงงานผู้ผลิต       
- มีความละเอียดในการพมิพไ์ม่น้อยกวา่ 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพมิพร่์างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกวา่ 19 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ       
8.8 ภาพต่อนาที        
- มีความเร็วในการพมิพร่์างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กวา่ 15 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ       
ต่อนาที(ipm)       
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ จ านวน
ไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง       
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกวา่ 50 แผ่น       
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Customะสมและ
การประหยัดงบประมาณ

         8,600 ทต.หนองหล่ม ส านักปลัด งาน
บริหารทั่วไป

หน่วยด ำเนินกำร พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ล าดับ
ที่

โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร / กิจกรรม  งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร
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4.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนทั่วไป

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 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ 

LED ขาวด า

เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์หรือ LED ขาวด า (18 
หน้า/นาที) จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 2,600 บาท       
รวมเปน็เงิน 2,600.- บาท โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์         
ฉบบัเดือนพฤษภาคม 2563 ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้      
- มีความละเอียดในการพมิพไ์ม่น้อยกวา่ 600x600 dpi       
- มีความเร็วในการพมิพส์ าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกวา่ 18 
หน้าต่อนาที (ppm)       
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกวา่ 8 MB       
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ จ านวน
ไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง       
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกวา่ 150 แผ่น       
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

         2,600 ทต.หนองหล่ม ส านักปลัด งาน
บริหารทั่วไป
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หน่วยด ำเนินกำร พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ล าดับ
ที่

โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร / กิจกรรม  งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร



4.2 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลงั

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 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมกึ

พร้อมติดต้ังถังหมกึพิมพ์ 

(Ink Tank Printer)

เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พมิพ ์(Ink Tank Printer)  จ านวน 1 เคร่ือง  โดยใช้เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์บบัเดือน
พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้     
- เปน็เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ์(Ink Tank
 Printer) จากโรงงานผู้ผลิต       
- มีความละเอียดในการพมิพไ์ม่น้อยกวา่ 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพมิพร่์างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกวา่ 19 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ       
8.8 ภาพต่อนาที        
- มีความเร็วในการพมิพร่์างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กวา่ 15 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ       
ต่อนาที(ipm)       
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ จ านวน
ไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง       
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกวา่ 50 แผ่น       
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Customะสมและ
การประหยัดงบประมาณ

         4,300 ทต.หนองหล่ม กองคลัง งาน
บริหารงานคลัง

2 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้  จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ
 2,500 บาท รวมเปน็เงิน 5,000.- บาท        
โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ฉบบัเดือนพฤษภาคม 2563         
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยมี
คุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้       
- มีก าลังไฟด้านนอกไม่น้อยกวา่ 800 AV (480 Watts)       
- สามารถส ารองไฟฟา้ได้ไม่น้อยกวา่ 15 นาที

         5,000 ทต.หนองหล่ม กองคลัง งาน
บริหารงานคลัง
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ล าดับ
ที่

โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร / กิจกรรม  งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



4.3 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน

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 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมกึ

พร้อมติดต้ังถังหมกึพิมพ์ 

(Ink Tank Printer)

เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พมิพ ์(Ink Tank Printer)  จ านวน 1 เคร่ือง  โดยใช้เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
ฉบบัเดือนพฤษภาคม 2563 ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้     
- เปน็เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ์(Ink Tank
 Printer) จากโรงงานผู้ผลิต       
- มีความละเอียดในการพมิพไ์ม่น้อยกวา่ 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพมิพร่์างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกวา่ 19 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ       
8.8 ภาพต่อนาที        
- มีความเร็วในการพมิพร่์างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กวา่ 15 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ       
ต่อนาที(ipm)       
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ จ านวน
ไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง       
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกวา่ 50 แผ่น       
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Customะสมและ
การประหยัดงบประมาณ

         4,300 ทต.หนองหล่ม ส านักปลัด งาน
บริหารงานทั่วไป

เกีย่วกับการ
รักษาความสงบ

ภายใน

หน่วยด ำเนินกำร พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ล าดับ
ที่

โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร / กิจกรรม  งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร
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4.3 แผนงำนเคหะและชมุชน

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 เคร่ืองคอมพิวเตอร์

ส าหรับงานประมวลผล 

แบบที่ 2

เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว)  จ านวน 1 
เคร่ือง  โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ฉบบัเดือนพฤษภาคม 2563          
 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยมี
คุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้        
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกวา่ 6 แกนหลัก (6 
core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา        
 พืน้ฐานไม่น้อยกวา่ 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิม่สัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน        
 การประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย        
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน        
 ขนาดไม่น้อยกวา่ 12 MB        
 - มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกวา่ ดังนี้        
 1) เปน็แผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกวา่ 2 GB หรือ        
 2) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics        
 Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 2 GB หรือ        
 3) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกวา่ 2 GB

       30,000 ทต.หนองหล่ม ส านักปลัด งาน
บริหารงานทั่วไป

เกีย่วกับการ
รักษาความสงบ

ภายใน

รวม ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 6       54,800
17 341,100     

ล าดับ
ที่

โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร / กิจกรรม  งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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