
 
 
 
 
 
 

(ร่าง) 

แผนการด าเนินงาน 
(ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562) 

 
 
 
 

เทศบาลต าบลหนองหล่ม 
อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา 



-๑- 
 

แผนการด าเนนิงาน 
ส่วนที่ ๑ บทน า 

๑.๑  บทน า 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
2548 และ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2559  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน
สามสบิวันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรอืได้รบั
แจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการใน
พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณนั้น  ส าหรับแผนการด าเนินงาน เป็นเครือ่งมอืส าคัญในการบรหิารงาน
ของผู้บรหิารทอ้งถ่ิน เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทัง้ยังเป็นเครื่องมือใน
การติดตามการด าเนินงานและการประเมินผล ซึง่ต้องจัดท าใหเ้สร็จภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ
ปีงบประมาณนั้น ๆ หรอืภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่อนมุัติให้เพิม่เติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพฒันาท้องถ่ินสีป่ี  เพื่อให้
ด าเนินโครงการในปงีบประมาณนั้น ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทกุแห่ง จึงจ าเป็นต้องท าแผนการด าเนินงาน ให้
แล้วเสร็จและน ามาประกาศใช้ในองค์กรทอ้งถ่ิน 
  

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         7               5.60     1,178,000.00             5.22 ทต.หนองหล่ม
2 ยทุธศำสตรด้์ำนกำรพัฒนำสังคม  กำรศึกษำและวฒันธรรม       80             64.00   18,552,180.00           82.20 ทต.หนองหล่ม
3 ยทุธศำสตรก์ำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม         3               2.40          80,000.00             0.35 ทต.หนองหล่ม
4 ยทุธศำสตรด้์ำนควำมมัน่คงและควำมสงบเรยีบรอ้ย       10               8.00        699,190.00             3.10 ทต.หนองหล่ม
5 ยทุธศำสตรก์ำรส่งเสรมิกำรบรหิำรจดักำรทีดี่ขององค์กรใหม้ีประสิทธิภำพ       25             20.00     2,060,330.00             9.13 ทต.หนองหล่ม

 รวมทัง้สิน้     125           100.00   22,569,700.00         100.00

บัญชีสรปุจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณในภำพรวมทัง้ 5 ยทุธศำสตร์
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2562

เทศบำลต ำบลหนองหล่ม อ ำเภอดอกค ำใต้ จงัหวดัพะเยำ

ยทุธศำสตรก์ำรพัฒนำเทศบำลต ำบลบ้ำนหนองหล่ม
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 จ ำนวน
โครงกำร

 คิดเป็นรอ้ยละ
ของโครงกำร

ทัง้หมด

 จ ำนวนงบประมำณ  คิดเป็นรอ้ยละของ
งบประมำณทัง้หมด

หน่วยด ำเนินกำร

1 ยทุธศำสตรก์ำรพัฒนำเศรษฐกิจ
แนวทำงกำรพัฒนำ

1.1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงและสนับสนุน ระบบ 
เศรษฐกจิ การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน

         3                 2.40         900,000.00                   3.99 ทุกกองงาน ทต. 
หนองหล่ม

1.2 พฒันาแหล่งน้้าและบริหารจัดการน้้า เพื่อประชาชน          1                 0.80         188,000.00                   0.83

1.3 พฒันา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กจิกรรมการท่องเที่ยวอย่าง
ย่ังยืน

        -                       -                          -                         -   

1.4 พฒันาองค์ความรู้ ระบบการผลิตแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทาง
การเกษตรและเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชพีรวมทั้งด้านการตลาดอย่างมี
คุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล

         3                 2.40           90,000.00                   0.40

        7               5.60     1,178,000.00                 5.22

บัญชีสรปุจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2562

เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จงัหวดัพะเยำ

ยทุธศำสตร ์/ แนวทำงกำรพัฒนำ

 รวม
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 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                 1.60           25,000.00                   0.11

2.2 ส่งเสริมอนุรักษท์้านุบ้ารุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน่        12                 9.60         305,000.00                   1.35
2.3 การส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์การชมุชนหรือภาคประชาชนให้มีความ

เขม้แขง็เพื่อการพฒันาท้องถิน่
         2                 1.60         130,000.00                   0.58

2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อพฒันาประชาชนในชมุชนและ
ท้องถิน่

       40              32.00      3,867,380.00                 17.14
2.5 ส่งเสริมพฒันาคุณภาพชวิีตของประชาชนและแกไ้ขปัญหาทางสังคม          4                 3.20    13,646,800.00                 60.47
2.6 ส่งเสริมและและพฒันาสุขภาวะในชมุชน        17              13.60         383,000.00                   1.70
2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชน กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้าง

หลักประกนัความ มัน่คง
         2                 1.60         190,000.00                   0.84

2.8 ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะชวิีต ภายใต้การอยู่ร่วมกนัใน
ประชาคมอาเซียน

         1                 0.80             5,000.00                   0.02

      80             64.00   18,552,180.00               82.20

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2562

เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จงัหวดัพะเยำ

ยทุธศำสตร ์/ แนวทำงกำรพัฒนำ

 รวม
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บัญชีสรปุจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ



 จ ำนวน
โครงกำร

 คิดเป็นรอ้ยละ
ของโครงกำร

ทัง้หมด

 จ ำนวนงบประมำณ  คิดเป็นรอ้ยละของ
งบประมำณทัง้หมด

หน่วยด ำเนินกำร

3 ยทุธศำสตรก์ำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม

แนวทำงกำรพัฒนำ
3.1 อนุรักษแ์ละการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อความย่ังยืน          2                 1.60           70,000.00                   0.31
3.2 การพฒันาศักยภาพชมุชน เพื่อการจัดการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ

คุณภาพส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
                    -                         -   

3.3 ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพของบุคลากร อปท. เพื่อการสนับสนุนการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

         1                 0.80           10,000.00                   0.04

        3               2.40         80,000.00                 0.35
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บัญชีสรปุจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2562

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                 0.80             5,000.00                   0.02

4.2 ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความมัน่คงภายในและตามชายแดน          3                 2.40           68,780.00                   0.30
4.3  เสริมสร้างความเขม็แขง็องค์กรประชาชนและพฒันาศักยภาพด้านความปลอดภัย

ในชวิีตและทรัพย์สิน
         3                 2.40         201,000.00                   0.89

4.4  การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย          3                 2.40         424,410.00                   1.88

      10               8.00       699,190.00                 3.10

-7-

บัญชีสรปุจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2562

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          7                 5.60         670,000.00                   2.97

5.2  การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชารัฐ          3                 2.40         236,000.00                   1.05

5.3 พฒันาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ

       14              11.20      1,149,330.00                   5.09

5.4 ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการท้างานและการพฒันาศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่

         1                 0.80             5,000.00                   0.02

      25             20.00     2,060,330.00                 9.13
    125           100.00   22,569,700.00             100.00 รวมทัง้สิน้

บัญชีสรปุจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2562

เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จงัหวดัพะเยำ

ยทุธศำสตร ์/ แนวทำงกำรพัฒนำ

 รวม

-8-



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

1.1  พัฒนำโครงสรำ้งพ้ืนฐำน เพ่ือรองรบักำรเปลี่ยนแปลงและสนับสนุน ระบบ เศรษฐกิจ กำรทอ่งเทีย่ว กำรค้ำและกำรลงทนุ
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 โครงการจดัท้าระบบผัง

เมือง ผังชุมชน แผนที่
ชุมชน

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัท้าผังเมือง ผัง
ชุมชน แผนที่ชุมชนต้าบลหนองหล่ม การ
วางแผนและการปรับปรุงผังเมืองรวม/การวาง
ผังชุมชน การจดัท้าแนวเขตการปกครองของ
เทศบาล และอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้อง

          10,000 ต้าบลหนองหล่ม กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงอาคาร
ส้านักงานเทศบาลต้าบล
หนองหล่ม

 เพื่อจา่ยเป็นค่าปรับปรุงอาคารส้านักงาน
เทศบาลต้าบลหนองหล่ม โดยการเปล่ียนหลังคา
 เปล่ียนฝ้าเพดานส้านักงาน  รายละเอยีดตาม
แบบแปลนเทศบาลต้าบลหนองหล่ม

        330,000 ทต.หนองหล่ม กองช่าง

3  โครงการปรับปรุงฌาปน
สถานต้าบลหนองหล่ม

 เพื่อจา่ยเป็นค่าปรับปรุงทางเดินรอบเมรุ 
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบระบายอากาศ
และศาลาห้องน้้า รายละเอยีดตามแบบแปลน
เทศบาลต้าบลหนองหล่ม

        560,000 หมู่ที ่8 กองช่าง

รวม 3         900,000
3         900,000

พ.ศ. 2561

-9-
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม /  งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562
เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ

ล้าดับ
ที่

โครงกำร / กิจกรรม พ.ศ. 2562รำยละเอียดของโครงกำร / กิจกรรม  งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ผด.02 



1.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิ

1.2  พฒันาแหล่งน้้าและบริหารจัดการน้้า เพือ่ประชาชน

แผนงำนเคหะและชุมชน

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 โครงการปรับปรุงคลอง
ส่งน้้าห้วยหอ  หมูท่ี่ 4

เพื่อจา่ยเป็นค่าปรับปรุงคลองส่งน้้าห้วยหอ  
ขนาดกว้าง 2.20  เมตร ยาว 112 เมตร 
รายละเอยีดตามแบบแปลนเทศบาลต้าบล
หนองหล่ม

        188,000 หมู่ที ่4 กองช่าง

รวม 1         188,000

1         188,000

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 -  - 

หน่วยด ำเนินกำร พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ล้าดับ
ที่

โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร / กิจกรรม  งบประมำณ
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ล้าดับ
ที่

โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร / กิจกรรม  งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

สถำนทีด่ ำเนินกำร



1.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิ
1.4  พฒันาองค์ความรู้ ระบบการผลิตแบบครบวงจร เพือ่เพิม่มูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพิม่ศักยภาพการประกอบอาชีพรวมทัง้ด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล

แผนงำนสรำ้งควำมเข็มแข็งของชุมชน

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
เพื่อจา่ยเป็นค่าส้าหรับการส่งเสริมอาชีพราษฎร
โดยจา่ยเป็นค่าอบรมฝึกอาชีพ  จดัซ้ือวัสดุ
อปุกรณ์  สนับสนุนและส่งเสริมช่วยเหลือกลุ่ม
อาชีพและราษฎรเช่น เมล็ดพันธ์ุพืช  กล้าพันธ์ุ
พืช  พันธ์ุสัตว์  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  รวมทั้ง
อาหารสัตว์  ปุ๋ย  สารเคมีก้าจดัโรคระบาด  พืช
และสัตว์  และอืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง

          50,000 ต.หนองหล่ม ส้านักปลัด

รวม 1           50,000

แผนงำนกำรเกษตร
1 ค่าใช้จา่ยส่งเสริม

สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ต้าบลหนองหล่ม

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ย โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและ
โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อเพิ่มผลผลิต
ในนาข้าว

          20,000 ต.หนองหล่ม ส้านักปลัด

รวม 1           20,000

แผนงำนสรำ้งควำมเข็มแข็งของชุมชน
1 ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริม

กจิกรรมผู้สูงอายุ
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของ
ผู้สูงอายุเป็นการส่งเสริมผู้สูงอายุ

          20,000 ต.หนองหล่ม ส้านักปลัด

รวม 1           20,000

3           90,000

 งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร พ.ศ. 2561
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ล้าดับ
ที่

โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร / กิจกรรม พ.ศ. 2562



ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

๒.๑ พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม และสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชนมีภูมิต้านทานก้าหนดวาะรการพัฒนาเพื่อให้เกดิความเข็มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงการพัฒนาเพื่อให้เกดิความเข็มแข็ง
ของชุมชนตำมหลักปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงำนสังคมสงเครำะห ์งำนสวัสดิกำรสังคมสงเครำะห์

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

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยส้าหรับโครงการส่งเสริม
ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียงเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง และมีความ
เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างย่ังยืน

          20,000 ต.หนองหล่ม ส้านักปลัด

รวม 1           20,000

แผนงำนสรำ้งควำมเข็มแข็งของชุมชน
2 ค่าใช้จา่ยโครงการ

ส่งเสริมตามแนวทาง
เศรษฐกจิพอเพียงเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยส้าหรับโครงการส่งเสริม
ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียงเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต

            5,000 ต.หนองหล่ม ส้านักปลัด

รวม 1             5,000

2           25,000

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ล้าดับ
ที่

โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร / กิจกรรม  งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร



ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.๒  ส่งเสริมอนุรักษ์ท้านุบ้ารุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงำนบรหิำรงำนทัว่ไป

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 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรวัน

เทศบำล
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆทีจ่ ำเป็น ในกำรจัด
งำนวันเทศบำล ประจ ำปี พ.ศ.2562 หรอือ่ืนๆที่
เก่ียวข้อง

          10,000 ทต.หนองหล่ม่ ส ำนัก
ปลัดเทศบำล

2 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรวัน
ทอ้งถ่ินไทย

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรวันทอ้งถ่ินไทย
และอ่ืนๆทีเ่ก่ียวข้อง

            5,000 ทต.หนองหล่ม่ ส ำนัก
ปลัดเทศบำล

รวม 2           15,000

แผนงำนศำสนำวัฒนธรรม
1 ค่าใช้จ่ายในพธีิทางศาสนา

และประเพณ๊ต่างๆ
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดังานประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น งาน
พิธีทางศาสนา งานพระราชพิธี รัฐพิธี และงาน
ประเพณีต่าง ๆ

          40,000 ต.หนองหล่ม ส ำนัก
ปลัดเทศบำล

2 โครงการวันปยิะมหาราช เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดังานวันปิยะ
มหาราช

          10,000 ต.หนองหล่ม ส ำนัก
ปลัดเทศบำล

3 โครงการวันลอยกระทง เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดังานวันลอย
กระทง

        100,000 ต.หนองหล่ม ส ำนัก
ปลัดเทศบำล

4 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมเฉลิม
พระเกยีรติเนือ่งในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจา้อยู่หัว รัชกาลที่ 10

          10,000 ต.หนองหล่ม ส ำนัก
ปลัดเทศบำล

5 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสักา
ระเจ้าพอ่ค้าปวน

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดังานวันสักการะ
เจา้พ่อค้าปวน

        100,000 ต.หนองหล่ม ส ำนัก
ปลัดเทศบำล

6 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
วันเข้าพรรษา

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมวัน
เข้าพรรษา

          10,000 ต.หนองหล่ม ส ำนัก
ปลัดเทศบำล
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พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ล้าดับ
ที่

โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร / กิจกรรม  งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร



ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.๒  ส่งเสริมอนุรักษ์ท้านุบ้ารุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงำนศำสนำวัฒนธรรม

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 ใน
รัชกาลที ่9

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมเฉลิม
พระเกยีรติสมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิ
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

            5,000 ต.หนองหล่ม ส้านัก
ปลัดเทศบาล

8 ค่าใช้จ่ายส่งเสริม
คณะกรรมการบริหารสภา
วัฒนธรรมต้าบลหนองหล่ม

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการวัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชน

            5,000 ต.หนองหล่ม ส้านักปลัด

9 ค่าใช้จา่ยส่งเสริม
วัฒนธรรมต้าบล

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมวัฒนธรรม
ต้าบลหนองหล่ม

            5,000 ต.หนองหล่ม ส้านักปลัด

10 โครงการสร้างภูมิคุ้มกนั
วัคซีนวัฒนธรรม "ค่านิยม
 12 ประการ"

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการสร้างภูมิคุ้มกนั
วัคซีนวัฒนธรรม "ค่านิยม 12 ประการ"

            5,000 ต.หนองหล่ม ส้านักปลัด

รวม 10         290,000

12         305,000

ล้าดับ
ที่

โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร / กิจกรรม  งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร พ.ศ. 2562

-14- 

หน่วยด ำเนินกำร พ.ศ. 2561



ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.3  การส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์การชุมชนหรือภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แผนงำนสรำ้งควำมเข็มแข็งของชุมชน

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

สตรีต้าบลหนองหล่ม
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยกจิกรรมสตรี เพื่อพัฒนา
กจิการของกลุ่มสตรี

          30,000 ต.หนองหล่ม ส้านักปลัด

รวม 1           30,000

แผนงำนศำสนำวัฒนธรรม
1 ค่าใช้จา่ยในการแข่งขัน

กฬีานักเรียนเยาวชนและ
ประชาชน

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัการแข่งขันกฬีา

นักเรียนเยาวชน  ประชาชน  หรือกฬีาระหว่าง

ส่วนราชการหรือกฬีาภายในเทศบาลหรือส่งทีม

นักกฬีาเข้าร่วมการแข่งขัน ต่าง ๆหรือ กฬีา

ท้องถิ่นสัมพันธ์  และอืน่ๆ  ที่เกีย่วข้อง

        100,000 ต.หนองหล่ม ส้านักปลัด

รวม 1         100,000

2 130,000        

หน่วยด ำเนินกำร พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ล้าดับ
ที่

โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร / กิจกรรม  งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น

แผนงำนกำรศึกษำ

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

นักเรียนนักศึกษาท้างาน
ในช่วงปิดภาคเรียนและ
สอนพิเศษช่วงปิดภาค
เรียนและเสาร์  - อาทิตย์

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการจา้งนักเรียน
นักศึกษาท้างานในช่วงปิดภาคเรียนและสอน
พิเศษช่วงปิดภาคเรียนและเสาร์ – อาทิตย์

          50,000 ต.หนองหล่ม ส้านักปลัด งาน
การศึกษา

2 ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอตัรา คนละ 2,๐๐๐
บาท / ปี  จ้านวน  ๑๓  คน

          26,000 ต.หนองหล่ม ส้านักปลัด งาน
การศึกษา

3 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต้าบลหนองหล่ม

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคาร  ปรับปรุงภูมิทัศน์   และอืน่ ๆ  ที่เป็น
กจิการที่เกีย่วข้องและเป็นประโยชน์ต่อศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก   จ้านวน  ๔  ศูนย์

          50,000 ต.หนองหล่ม ส้านักปลัด งาน
การศึกษา

4 ค่าใช้จา่ยส่งเสริมกจิกรรม
 เด็ก และเยาวชน

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของเด็ก
และเยาวชน เป็นการส่งเสริม เด็กและเยาวชน

          30,000 ต.หนองหล่ม ส้านักปลัด งาน
การศึกษา

5 ค่าอาหารเสริม (นม)  เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  จ้านวน  62
 คน   เฉล่ียคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน จ้านวน 
๒6๐ วัน

        120,900 ศพด. บา้นใหม่
เหนือ

ส้านักปลัด งาน
การศึกษา

6 ค่าอาหารเสริม (นม)  เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  จ้านวน 22 
คน เฉล่ียคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน จ้านวน ๒6
๐ วัน

          42,900 ศพด. บา้นปางงุ้น ส้านักปลัด งาน
การศึกษา

ล้าดับ
ที่

โครงกำร / กิจกรรม
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รำยละเอียดของโครงกำร / กิจกรรม  งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น

แผนงำนกำรศึกษำ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 ค่าอาหารเสริม (นม) เเพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารเสริม (นม) จ้านวน 43 

คน เฉล่ียคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน จ้านวน     
๒6๐ วัน

          83,850 ศพด. ต้นแบบ
หนองหล่ม

ส้านักปลัด งาน
การศึกษา

8 ค่าอาหารเสริม (นม)  เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  จ้านวน 54 
คน เฉล่ียคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน จ้านวน     
 ๒6๐ วัน

        105,300 ศพด. วัดไชยมงคล ส้านักปลัด งาน
การศึกษา

9 ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารเสริม (นม) จ้านวน 115
 คน เฉล่ียคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน จ้านวน   
๒๖๐ วัน

        224,250 รร.บา้นใหม่ ส้านักปลัด งาน
การศึกษา

10 ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารเสริม (นม) จ้านวน 47  
คน เฉล่ียคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน จ้านวน   
๒๖๐ วัน

          91,650 รร.แม่พริก ส้านักปลัด งาน
การศึกษา

11 ค่าอาหารเสริม (นม) เเพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารเสริม (นม) จ้านวน 99 
คน  เฉล่ียคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน  จ้านวน 
๒๖๐ วัน

        193,050 รร.หนองหล่ม ส้านักปลัด งาน
การศึกษา

12 ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  จ้านวน 73 
คน เฉล่ียคนละ ๗.50 บาท ต่อวัน  จ้านวน 
๒๖๐ วัน

        142,350 รร.บา้นปางงุ้น ส้านักปลัด งาน
การศึกษา

13 ค่าอาหารกลางวัน เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารกลางวัน  จ้านวน 62 
คน ๆ ละ 20  บาท  จ้านวน  ๒45 วัน

        303,800 ศพด. ใหม่เหนือ ส้านักปลัด งาน
การศึกษา

ล้าดับ
ที่

โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร / กิจกรรม
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 งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น

แผนงำนกำรศึกษำ

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  จ้านวน 22 

คน ๆ ละ 20  บาท  จ้านวน ๒45 วัน
        107,800 ศพด.ปางงุ้น ส้านักปลัด งาน

การศึกษา

15 ค่าอาหารกลางวัน เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารกลางวัน  จ้านวน  43 
คน ๆ ละ 20 บาท จ้านวน ๒45 วัน

        210,700 ศพด. ต้นแบบ
หนองหล่ม

ส้านักปลัด งาน
การศึกษา

16 ค่าอาหารกลางวัน เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารกลางวัน  จ้านวน  54 
คน ๆ ละ 20 บาท  จ้านวน ๒45  วัน

        264,600 ศพด.วัดไชยมงคล ส้านักปลัด งาน
การศึกษา

17 ค่าอาหารกลางวัน เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารกลางวัน จ้านวน ๒00  
วัน  ละ 20 บาท จ้านวน  96 คน

        384,000 รร.หนองหล่ม ส้านักปลัด งาน
การศึกษา

18 ค่าอาหารกลางวัน เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารกลางวัน จ้านวน ๒00  
วัน  ละ 20 บาท จ้านวน  47 คน

        188,000 รร.แม่พริก ส้านักปลัด งาน
การศึกษา

19 ค่าอาหารกลางวัน เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารกลางวัน จ้านวน ๒00  
วัน  ละ 20 บาท จ้านวน  115 คน

        460,000 รร.บา้นใหม่ ส้านักปลัด งาน
การศึกษา

20 ค่าอาหารกลางวัน เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารกลางวัน จ้านวน ๒00  
วัน  ละ 20 บาท จ้านวน  69 คน

        276,000 รร.ปางงุ้น ส้านักปลัด งาน
การศึกษา

-18-

ล้าดับ
ที่

โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร / กิจกรรม  งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น

แผนงำนกำรศึกษำ

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)  
จ้านวน 62 คน คนะละ 1,700 บาท

        105,400 ศพด. ใหม่เหนือ ส้านักปลัด งาน
การศึกษา

22 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริการสถานศึกษาค่า
จดัการเรียนการสอน

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัการเรียนการสอน (รายหัว) 
จ้านวน 22 คน คนะละ 1,700 บาท

          37,400 ศพด.ปางงุ้น ส้านักปลัด งาน
การศึกษา

23 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริการสถานศึกษาค่า
จดัการเรียนการสอน

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัการเรียนการสอน (รายหัว) 
จ้านวน 43 คน คนะละ 1,700 บาท

          73,100 ศพด. ต้นแบบ
หนองหล่ม

ส้านักปลัด งาน
การศึกษา

24 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริการสถานศึกษาค่า
จดัการเรียนการสอน

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัการเรียนการสอน (รายหัว) 
จ้านวน 54 คน คนะละ 1,700 บาท

          91,800 ศพด.วัดไชยมงคล ส้านักปลัด งาน
การศึกษา

25 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริการสถานศึกษาค่า
หนังสือเรียน

เพื่อจา่ยเป็นค่าหนังสือเรียน   จ้านวน 62 คน 
คนะละ 200 บาท

          12,400 ศพด. ใหม่เหนือ ส้านักปลัด งาน
การศึกษา

26 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริการสถานศึกษาค่า
หนังสือเรียน

เพื่อจา่ยเป็นค่าหนังสือเรียน  จ้านวน 22 คน 
คนะละ 200 บาท

            4,400 ศพด.ปางงุ้น ส้านักปลัด งาน
การศึกษา

27 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริการสถานศึกษาค่า
หนังสือเรียน

เพื่อจา่ยเป็นค่าหนังสือเรียน จ้านวน 43 คน 
คนะละ 200 บาท

            8,600 ศพด. ต้นแบบ
หนองหล่ม

ส้านักปลัด งาน
การศึกษา
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น

แผนงำนกำรศึกษำ

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  จ้านวน 54 
คน คนะละ 200 บาท

          10,800 ศพด.วัดไชยมงคล ส้านักปลัด งาน
การศึกษา

29 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริการสถานศึกษาค่า
อปุกรณ์การเรียน

เพื่อจา่ยเป็นค่าอปุกรณ์การเรียน   จ้านวน 62 
คน คนะละ 200 บาท

          12,400 ศพด. ใหม่เหนือ ส้านักปลัด งาน
การศึกษา

30 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริการสถานศึกษาค่า
อปุกรณ์การเรียน

เพื่อจา่ยเป็นค่าอปุกรณ์การเรียน  จ้านวน 22 
คน คนะละ 200 บาท

            4,400 ศพด.ปางงุ้น ส้านักปลัด งาน
การศึกษา

31 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริการสถานศึกษาค่า
อปุกรณ์การเรียน

เพื่อจา่ยเป็นค่าอปุกรณ์การเรียน จ้านวน 43 
คน คนะละ 200 บาท

            8,600 ศพด. ต้นแบบ
หนองหล่ม

ส้านักปลัด งาน
การศึกษา

32 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริการสถานศึกษาค่า
อปุกรณ์การเรียน

เพื่อจา่ยเป็นค่าอปุกรณ์การเรียน  จ้านวน 54 
คน คนะละ 200 บาท

          10,800 ศพด.วัดไชยมงคล ส้านักปลัด งาน
การศึกษา

33 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริการสถานศึกษาค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน

เพื่อจา่ยเป็นค่าอปุกรณ์การเรียน   จ้านวน 62 
คน คนะละ 300 บาท

          18,600 ศพด. ใหม่เหนือ ส้านักปลัด งาน
การศึกษา

34 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริการสถานศึกษาค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน

เพื่อจา่ยเป็นค่าอปุกรณ์การเรียน  จ้านวน 22 
คน คนะละ 300 บาท

            6,600 ศพด.ปางงุ้น ส้านักปลัด งาน
การศึกษา
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น

แผนงำนกำรศึกษำ

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

เพื่อจา่ยเป็นค่าอปุกรณ์การเรียน จ้านวน 43 
คน คนะละ 300 บาท

          12,900 ศพด. ต้นแบบ
หนองหล่ม

ส้านักปลัด งาน
การศึกษา

36 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริการสถานศึกษาค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน

เพื่อจา่ยเป็นค่าอปุกรณ์การเรียน  จ้านวน 54 
คน คนะละ 300 บาท

          16,200 ศพด.วัดไชยมงคล ส้านักปลัด งาน
การศึกษา

37 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริการสถานศึกษาค่า
กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

เพื่อจา่ยเป็นค่ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ้านวน
 62 คน คนะละ 430 บาท

          26,660 ศพด. ใหม่เหนือ ส้านักปลัด งาน
การศึกษา

38 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริการสถานศึกษาค่า
กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

เพื่อจา่ยเป็นค่ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ้านวน 
22 คน คนะละ 430 บาท

            9,460 ศพด.ปางงุ้น ส้านักปลัด งาน
การศึกษา

39 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริการสถานศึกษาค่า
กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

เพื่อจา่ยเป็นค่ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน จ้านวน 
43 คน คนะละ 430 บาท

          18,490 ศพด. ต้นแบบ
หนองหล่ม

ส้านักปลัด งาน
การศึกษา

40 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริการสถานศึกษาค่า
กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

เพื่อจา่ยเป็นค่ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ้านวน 
54 คน คนะละ 430 บาท

          23,220 ศพด.วัดไชยมงคล ส้านักปลัด งาน
การศึกษา

รวม 40      3,867,380
40     3,867,380
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.5  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไ้ขปัญหาทางสังคม

แผนงำนสังคมสงเครำะห์

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
พิการผู้ป่วยเอดส์ต้าบล
หนองหล่ม

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการอบรมสิทธิสตรี
 ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์ ต้าบลหนองหล่มและอืน่ๆ
 ที่เกีย่วข้อง

          40,000 ต.หนองหล่ม ส้านักปลัด

รวม 1           40,000

แผนงำนงบกลำง
1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจา่ยเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แกผู้่มีสิทธ์ิรับเงิน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในต้าบลหนอหล่มเป็นราย
เดือนแบบขั้นบันใด  จ้านวน 1,๐39  คน ๆ ละ
 ๕๐๐ บาท  ต่อเดือน จ้านวน 12 เดือน

     8,506,800 ต.หนองหล่ม ส้านักปลัด

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจา่ยเป็นค่ายังชีพให้แกผู้่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ
ความพิการในต้าบลหนองหล่มเป็นรายเดือน
จ้านวน 545 คนฯ คนละ 800 บาท

     4,800,000 ต.หนองหล่ม ส้านักปลัด

3 เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ เพื่อจา่ยเป็นสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์
จ้านวน  5๐  คน ๆ ละ ๕๐๐ บาท  ต่อเดือน
จ้านวน 12 เดือน

        300,000 ต.หนองหล่ม ส้านักปลัด

รวม 3    13,606,800
4 13,646,800   
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.6  ส่งเสริมและและพัฒนาสุขภาวะในชุมชน

แผนงำนสำธำรณสุข

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 ส้านักปลัด งาน
สาธารณสุข

2 ค่าใช้จา่ยโครงการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
โรคเอดส์

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ในโครงการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคเอดส์

            5,000 ต.หนองหล่ม ส้านักปลัด งาน
สาธารณสุข

3 ค่าใช้จา่ยโครงการ
ป้องกนัควบคุมโรคระงับ
โรคติดต่อและโรคระบาด
อืน่ ๆ

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือน้้ายาเคมีส้าหรับพ่น
ท้าลายยุงลาย  จดัซ้ือทรายอะเบท  ค่าวัคซีน
ป้องกนัพิษสุนัขบ้า การป้องกนัและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า สารเคมีก้าจดัโรคไข้หวัดนก  และ
โรคระบาดอืน่ ๆ รวมถึงค่าจา้งเหมาเพื่อก้าจดั
โรคค่าน้้ามันเชื้อเพลิงและอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้อง

          70,000 ต.หนองหล่ม ส้านักปลัด งาน
สาธารณสุข

4 โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้บริโภคและ
เรียกร้องสิทธิอนัชอบธรรม

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ตามโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคและเรียกร้องสิทธิ
อนัชอบธรรม

            5,000 ต.หนองหล่ม ส้านักปลัด งาน
สาธารณสุข

5 ค่าใช้จา่ยโครงการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินประจ้า
ต้าบลหนองหล่ม

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินประจ้าต้าบลหนองหล่ม

        100,000 ต.หนองหล่ม ส้านักปลัด งาน
สาธารณสุข
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.6  ส่งเสริมและและพัฒนาสุขภาวะในชุมชน

แผนงำนสำธำรณสุข

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
สถานที่จ้าหน่ายตามทีระบุในพระราชบัญญัติ
แต่ละประเภท

            5,000 ต.หนองหล่ม ส้านักปลัด งาน
สาธารณสุข

7 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการ
ขยะและบ้าบดัน้้าเสียใน
ชุมชน

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยต่างๆ  ตามโครงการ
จดัการขยะและบ้าบัดน้้าเสียในชุมชน

          10,000 ต.หนองหล่ม ส้านักปลัด งาน
สาธารณสุข

8 โครงการส้ารวจข้อมูล
จ้านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบยีนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากพษิสุนัขบา้

เพื่อจา่ยเป็นค่าส้ารวจและขึ้นทะเบียนจ้านวน
สุนัขและแมวในเขตต้าบลหนองหล่ม จ้านวน
500 ตัวโดยท้าการส้ารวจปีละ 2 คร้ัง คร้ังแรก
ภายในเดือนมีนาคม คร้ังที่ 2 ภายในเดือน
สิงหาคม โดยเบิกตามจ้านวนสุนัขและแมวตัวละ
 3 บาทต่อคร้ังของการส้ารวจและขึ้นทะเบียน

            3,000 ต.หนองหล่ม ส้านักปลัด งาน
สาธารณสุข

สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

-24-

ล้าดับ
ที่

โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร / กิจกรรม  งบประมำณ



ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.6  ส่งเสริมและและพัฒนาสุขภาวะในชุมชน

แผนงำนสำธำรณสุข

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
เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัท้าโครงการตามพระราชด้าริ
ด้านสาธารณสุขอย่างน้อย 3 โครงการ
รายละเอยีดตามหนังสือที่ มท.ลงวันที่ 31
สิงหาคม 2560

          20,000 ต.หนองหล่ม ส้านักปลัด งาน
สาธารณสุข

10 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที ่2

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัท้าโครงการตามพระราชด้าริ
ด้านสาธารณสุขอย่างน้อย 3 โครงการ
รายละเอยีดตามหนังสือที่ มท.ลงวันที่ 31
สิงหาคม 2560

          20,000 ต.หนองหล่ม ส้านักปลัด งาน
สาธารณสุข

11 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที ่3

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัท้าโครงการตามพระราชด้าริ
ด้านสาธารณสุขอย่างน้อย 3 โครงการ
รายละเอยีดตามหนังสือที่ มท.ลงวันที่ 31
สิงหาคม 2560

          20,000 ต.หนองหล่ม ส้านักปลัด งาน
สาธารณสุข

12 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที ่4

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัท้าโครงการตามพระราชด้าริ
ด้านสาธารณสุขอย่างน้อย 3 โครงการ
รายละเอยีดตามหนังสือที่ มท.ลงวันที่ 31
สิงหาคม 2560

          20,000 ต.หนองหล่ม ส้านักปลัด งาน
สาธารณสุข

13 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที ่5

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัท้าโครงการตามพระราชด้าริ
ด้านสาธารณสุขอย่างน้อย 3 โครงการ
รายละเอยีดตามหนังสือที่ มท.ลงวันที่ 31
สิงหาคม 2560

          20,000 ต.หนองหล่ม ส้านักปลัด งาน
สาธารณสุข

-25-

ล้าดับ
ที่

โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร / กิจกรรม  งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.6  ส่งเสริมและและพัฒนาสุขภาวะในชุมชน

แผนงำนสำธำรณสุข

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
เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัท้าโครงการตามพระราชด้าริ
ด้านสาธารณสุขอย่างน้อย 3 โครงการ
รายละเอยีดตามหนังสือที่ มท.ลงวันที่ 31
สิงหาคม 2560

          20,000 ต.หนองหล่ม ส้านักปลัด งาน
สาธารณสุข

15 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที ่7

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัท้าโครงการตามพระราชด้าริ
ด้านสาธารณสุขอย่างน้อย 3 โครงการ
รายละเอยีดตามหนังสือที่ มท.ลงวันที่ 31
สิงหาคม 2560

          20,000 ต.หนองหล่ม ส้านักปลัด งาน
สาธารณสุข

16 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที ่8

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัท้าโครงการตามพระราชด้าริ
ด้านสาธารณสุขอย่างน้อย 3 โครงการ
รายละเอยีดตามหนังสือที่ มท.ลงวันที่ 31
สิงหาคม 2560

          20,000 ต.หนองหล่ม ส้านักปลัด งาน
สาธารณสุข

17 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที ่9

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัท้าโครงการตามพระราชด้าริ
ด้านสาธารณสุขอย่างน้อย 3 โครงการ
รายละเอยีดตามหนังสือที่ มท.ลงวันที่ 31
สิงหาคม 2560

          20,000 ต.หนองหล่ม ส้านักปลัด งาน
สาธารณสุข

รวม 17         383,000

17         383,000

ล้าดับ
ที่

โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร / กิจกรรม  งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.7 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจดัสวัสดิการประชาชน กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างหลักประกนัความ มัน่คง

แผนงำนสรำ้งควำมเข็มแข็งของชุมชน

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 ส้านักปลัด งาน
พฒันาชุมชน

รวม 1           40,000

แผนงำนงบกลำง

1 เงินสมทบระบบ
หลักประกนัสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

เพื่อจา่ยสมทบระบบหลักประกนัสุขภาพ
ด้าเนินการตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ

        150,000 ต.หนองหล่ม ส้านักปลัด งาน
สาธารณสุข

รวม 1         150,000

2 190,000        

พ.ศ. 2562หน่วยด ำเนินกำร พ.ศ. 2561
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ล้าดับ
ที่

โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร / กิจกรรม  งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร



ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.8 ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะชีวิต ภายใต้การอยู่ร่วมกนัในประชาคมอาเซียน  

แผนงำนบรหิำรงำนทัว่ไป

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

ฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
ภาษาองักฤษ

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านภาษาองักฤษและอืน่ๆที่เกยีวข้อง

            5,000 ต.หนองหล่ม ส้านักปลัด

รวม 1 5,000            

#REF! 1 5,000            

-28-

ล้าดับ
ที่

โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร / กิจกรรม  งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



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

แผนงำนเกษตร งำนอนุรกัษ์แหล่งน้ ำและป่ำไม้

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 น้้า ป่า

          40,000 ต.หนองหล่ม ส้านักปลัด

2 ค่าใช้จา่ยโครงการ
กอ่สร้างฝายชลอน้้าและ
ซ่อมแซมต้นน้้าล้าธาร

เพื่อจา่ยเป็นค่าสนับสนุนโครงการรกอ่สร้างฝาย
ชลอน้้าและซ่อมแซมฝายต้นน้้าล้าธารตามแนว
พระราชด้าริ

          30,000 ต.หนองหล่ม ส้านักปลัด

รวม 2 70,000          

2 70,000          

-29-

ล้าดับ
ที่

โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร / กิจกรรม  งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
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 - -

-30-

ล้าดับ
ที่

โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร / กิจกรรม  งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
๓.3  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อปท. เพื่อการสนับสนุนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แผนงำรเกษตร งำนอนุรกัษ์แหล่งน้ ำและป่ำไม้

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 ส้านักปลัด

รวม 1 10,000          
0 1 10,000          
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ล้าดับ
ที่

โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร / กิจกรรม  งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 ส่งเสริมความมัน่คงภายในและตามแนวชายแดน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 4 ความมัน่คง และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความมัน่คงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
 ๔.1   ปกป้อง เทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

แผนงำนสรำ้งควำมเข็มแข็งของชุมชน

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
สถาบันส้าคัญของชาติ
และ สร้างความเข้มแข็ง

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยการสร้างความสมานฉันท์
การปกป้องสถาบันส้าคัญของชาติและสร้าง
ความเข้มแข็ง

            5,000 ต.หนองหล่ม ส้านักปลัด

รวม 1 5,000            
1 5,000            
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ล้าดับ
ที่

โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร / กิจกรรม  งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความมัน่คงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
 ๔.2 ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความมัน่คงภายในและตามชายแดน

แผนงำนสรำ้งควำมเข็มแข็งของชุมชน

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 ส้านักปลัด

2 ค่าใช้จา่ยโครงการอบรม
และรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ในการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดและการเดินรณรงค์
ป้องกนัวันยาเสพติดประจ้าปี 2561

          10,000 ต.หนองหล่ม ส้านักปลัด

3 โครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด 
ฝึกอบรมอาชีพให้แก ่ผู้
ติด/ผู้เสพยาเสพติด

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด กจิกรรมส่งเสริมบ้าบัด
ฟื้นฟูและส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพให้แก ่ผู้ติด/ผู้
เสพยาเสพติด

          38,780 ต.หนองหล่ม ส้านักปลัด

รวม 3 68,780          
3 68,780          

สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ล้าดับ
ที่

โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร / กิจกรรม  งบประมำณ



ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความมัน่คงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
 ๔.3   เสริมสร้างความเข็มแข็งองค์กรประชาชนและพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงำนรกัษำควำมสงบภำยใน

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.)

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด้าเนินการกจิกรรม
อาสามสมัครป้องกนัภัยฝ่ายผลเรือนและการฝึก
ทบทวน อปพร.

        150,000 ต.หนองหล่ม ส้านักปลัด

2 ค่าใช้จา่ยโครงการ
ป้องกนัและลดอบุัติเหตุ
อบัติภัย และสาธารณภัย

เพื่อจา่ยเป็นค่าด้าเนินการป้องกนัและลด
อบุัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส้าคัญ เช่น 
เทศกาล ปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ

          50,000 ต.หนองหล่ม ส้านักปลัด

รวม 2 200,000        
แผนงำนงบกลำง

1 ค่าตอบแทนเงินรางวัลน้า
จบัแกเ่จา้พนักงานตาม 
พ.ร.บ  จราจร  พ.ศ.
๒๕๒๒

เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนเงินรางวัลน้าจบัแกเ่จา้
พนักงาน พ.ร.บ.จราจร พ.ศ.2522

            1,000 ต.หนองหล่ม ส้านักปลัด

รวม 1 1,000            
3 201,000        
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ล้าดับ
ที่

โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร / กิจกรรม  งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความมัน่คงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
 ๔.4 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงำนรกัษำควำมสงบภำยใน

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

ธารณภัย
เพื่อจา่ยเป็นค่าบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ที่อาจ
เกดิขึ้นซ่ึงมิอาจคาดหมายได้ล่วงหน้าโดยจา่ย
เป็นค่าวัสดุ อปุกรณ์กอ่สร้างต่างๆ ฯลฯ

          50,000 ต.หนองหล่ม ส้านักปลัด

2 ค่าใช้จา่ยโครงการ
ฝึกซ้อมแผนป้องกนัสา
ธารณภัย

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการฝึกซ้อมแผน
ป้องกนัอบุัติภัยต่าง ๆ ที่เกดิขึ้น เช่นอทุกภัย
อคัคีภัย วาตภัย อบุัติภัยการจราจร อบุัติภัย
ทางการท้างานอบุัติภัยในสาธารณสถาน  และ
อืน่ ๆ  ที่เกีย่วข้อง

          20,000 ต.หนองหล่ม ส้านักปลัด

รวม 2 70,000          
แผนงำนงบกลำง

1 เงินส้ารองจา่ย เพื่อจา่ยเป็น ค่าใช้จา่ยในกรณีจ้าเป็น  หรือ
กรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนหรือมีเหตุการณ์ต่าง ๆ  ที่มิอาจ
คาดหมายได้ ล่วงหน้า

        354,410 ต.หนองหล่ม ส้านักปลัด

รวม 1 354,410        
3 424,410        

 งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ล้าดับ
ที่

โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร / กิจกรรม

-35-



ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจดัการองค์การที่ดีให้มีประสิทธิภาพ

5.๑  การบริหารจดัการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงำนบรหิำรงำนคลัง

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 ค่าใช้จา่ยในการจดัท้า

และปรับปรุงระบบพัฒนา
รายได้และแผนที่ภาษี

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัท้าแผนที่ภาษี
และปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี

        20,000 ทต.หนองหล่ม กองคลัง

2 ค่าใช้จา่ยในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจดัเกบ็
รายได้

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ ค่าจา้งเหมา
บริการถ่ายเอกสาร และค่าใช้จา่ยอืน่ๆที่เกีย่วข้อง

        20,000 ทต.หนองหล่ม กองคลัง

รวม 2 40,000          

2         40,000

ล้าดับ
ที่

โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร / กิจกรรม  งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจดัการองค์การที่ดีให้มีประสิทธิภาพ
5.2  การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชารัฐ

แผนงำนบรหิำรงำนทัว่ไป

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

ส่วนต้าบลคือเวียง
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยศูนย์ข้อมูลการจดัซ้ือจดั
จา้งขององค์การบริหารส่วนต้าบลระดับอ้าเภอ

          16,000 อ.ดอกค้าใต้ ส้านัก
ปลัดเทศบาล

2 ค่าจา้งที่ปรึกษา เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งในการส้ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการในเขตพื้นที่ต้าบลหนองหล่ม

          20,000 จ.พะเยา ส้านัก
ปลัดเทศบาล

รวม 2 36,000          
แผนงำนสรำ้งควำมเข็มแข็งของชุมชน

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

        200,000 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

รวม 1 200,000        

3         236,000

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ล้าดับ
ที่

โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร / กิจกรรม  งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร



ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจดัการองค์การที่ดีให้มีประสิทธิภาพ
5.3  พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพื่อการบริหารจดัการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

แผนงำนบรหิำรงำนทัว่ไป

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 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน  

จัดนิทรรศกำร  กำร
ประกวด  กำรฝึกอบรม 
และสัมมนำ

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน  จัด
นิทรรศกำร  กำรประกวด  กำรฝึกอบรม และ
สัมมนำต่ำง ๆ  กำรแข่งขัน และอ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวข้อง

          10,000 ทต.หนองหล่ม ส ำนัก
ปลัดเทศบำล

2 ค่ำธรรมเนียมและ
ค่ำลงทะเบียน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ะรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนใน
กำรฝึกอบรมตำมหนังสือสั่งกำรต่ำงของสมำชิก
สภำเทศบำล ผู้บรหิำรทอ้งถ่ิน พนักงำนเทศบำล 
ลุกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และ
พนักงำนจ้ำงทัว่ไป (ส ำนักปลัด,กองคลัง)

        200,000 ทต.หนองหล่ม ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

กองคลัง

3 ค่าใช้จา่ยในการเดินทาง
ไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร   เช่น 
ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ
 และค่าใช้จา่ยอืน่ๆ  ของผู้บริหารท้องถิ่น  
พนักงานเทศบาล พนักงานจา้งตามภารกจิ  
พนักงานจา้งทั่วไป  ลูกจา้งประจ้า  และ 

        150,000 ราชอณากจักร
และนอกราช 
อนณาจักร

ทต.หนองหล่ม

4 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา

เพื่อจา่ยเป็นค่าซ้ือพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้หรือพวงมาลาในพิธีต่างๆและค่าใช้จา่ย
อืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง

            5,000 ทต.หนองหล่ม ส้านักปลัด

ล้าดับ
ที่

โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร / กิจกรรม  งบประมำณ
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สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจดัการองค์การที่ดีให้มีประสิทธิภาพ
5.3  พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพื่อการบริหารจดัการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

แผนงำนบรหิำรงำนทัว่ไป

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

เพื่อการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ

เพื่อจา่ยเป็นค่าการออกบริการประชาชนเคล่ือนที่  
จดัหาตู้รับเร่ืองราวร้องทุกข์  ร้องเรียนประจ้าหมูบ่้าน 
 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  เช่น  แผ่นพับ  ใบปลิว  
โปสเตอร์  และจดัท้าป้ายปิดประกาศข้อมูลข่าวสาร
ประจ้าหมูบ่้าน  และส่งเสริมสนับสนุนการด้าเนินงาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง ระดับ
ครัวเรือน  ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

          10,000 ทต.หนองหล่ม ส้านักปลัด

รวม 5 375,000        
แผนงำนรกัษำควำมสงบภำยใน

1 ค่ำธรรมเนียมและ
ค่ำลงทะเบียน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ะรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนใน
กำรฝึกอบรมตำมหนังสือสั่งกำรต่ำงของสมำชิก
สภำเทศบำล ผู้บรหิำรทอ้งถ่ิน พนักงำนเทศบำล 
ลุกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และ
พนักงำนจ้ำงทัว่ไป

          10,000 ทต.หนองหล่ม ส ำนักปลัด งำน
ป้องกันฯ

รวม 1 10,000          
แผนงำนกำรศึกษำ

1 ค่ำธรรมเนียมและ
ค่ำลงทะเบียน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ะรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนใน
กำรฝึกอบรมตำมหนังสือสั่งกำรต่ำงของสมำชิก
สภำเทศบำล ผู้บรหิำรทอ้งถ่ิน พนักงำนเทศบำล 
ลุกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และ
พนักงำนจ้ำงทัว่ไป

          10,000 ทต.หนองหล่ม ส ำนักปลัด งำน
กำรศึกษำ

รวม 1 10,000          

-39-

ล้าดับ
ที่

โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร / กิจกรรม  งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจดัการองค์การที่ดีให้มีประสิทธิภาพ
5.3  พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพื่อการบริหารจดัการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

แผนงำนสังคมสงเครำะห์

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 ค่ำธรรมเนียมและ

ค่ำลงทะเบียน
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ะรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนใน
กำรฝึกอบรมตำมหนังสือสั่งกำรต่ำงของสมำชิก
สภำเทศบำล ผู้บรหิำรทอ้งถ่ิน พนักงำนเทศบำล 
ลุกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และ
พนักงำนจ้ำงทัว่ไป

          10,000 ทต.หนองหล่ม ส ำนักปลัด งำน
พัฒนำชุมชน

รวม 1 10,000          
แผนงานสาธารณสุข

1 ค่ำธรรมเนียมและ
ค่ำลงทะเบียน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ะรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนใน
กำรฝึกอบรมตำมหนังสือสั่งกำรต่ำงของสมำชิก
สภำเทศบำล ผู้บรหิำรทอ้งถ่ิน พนักงำนเทศบำล 
ลุกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และ
พนักงำนจ้ำงทัว่ไป (กองช่ำง)

          10,000 ทต.หนองหล่ม ส ำนักปลัด งำน
สำธำรณสุข

รวม 1 10,000          
แผนงานเคหะและชุมชน

1 ค่ำธรรมเนียมและ
ค่ำลงทะเบียน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ะรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนในกำร
ฝึกอบรมตำมหนังสือสัง่กำรต่ำงของสมำชิกสภำ
เทศบำล ผู้บรหิำรท้องถ่ิน พนักงำนเทศบำล ลุกจ้ำง
ประจ ำ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และพนักงำนจ้ำง
ทัว่ไป (กองช่ำง)

          50,000 ทต.หนองหล่ม กองช่ำง
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ล้าดับ
ที่

โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร / กิจกรรม  งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจดัการองค์การที่ดีให้มีประสิทธิภาพ
5.3  พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพื่อการบริหารจดัการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

แผนงำนเคหะและชุมชน

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 ค่าเบี้ย
เล้ียงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และ
ค่าใช้จา่ยอื่นๆ  ของผู้บริหารท้องถิน่  พนักงาน
เทศบาล พนักงานจา้งตามภารกจิ  พนักงานจา้งทั่วไป 
 ลูกจา้งประจ้า  และ สมาชิกสภาเทศบาล

          30,000 ราชอณากจักร
และนอกราช 
อนณาจักร

กองช่าง

รวม 2 80,000          

โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร / กิจกรรม
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ล้าดับ
ที่

 งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจดัการองค์การที่ดีให้มีประสิทธิภาพ
5.3  พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพื่อการบริหารจดัการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

แผนงำนงบกลำง

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

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

2 เงินสมทบกองทุน
บ้าเหน็จบ้านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เพื่อจา่ยสมทบกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น   (กบท.)  ในอตัราร้อย
ละสองของประมาณการรายรับทั่วไป ประจ้าปี 
๒๕62    (ไม่รวมรายได้จากเงินกู ้เงินจา่ยขาด
เงินสะสมและเงินอดุหนุนทุกประเภท)

        356,000 (กบท.) ส้านัก
ปลัดเทศบาล

3 ค่าบ้ารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย

เพื่อจา่ยเป็นค่าบ้ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย   ต้ังจา่ยอตัราร้อยละเศษหนึง่ส่วน
หกของงบประมาณรายรับจริงประจ้าปีและ
งบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติมทุกฉบับของปีที่
ผ่านมา( ไม่รวมเงินก ู้เงินจา่ยขาดเงินสะสม และ
เงินอดุหนุนทุกประเภท )

          28,330 สันนิบาตเทศบาล
แหง่ประเทศไทย

ทต.หนองหล่ม

4 เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนต้าบล
หนองหล่ม

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

        100,000 ประกันสังคม
จังหวัดพะเยา

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

รวม 3 654,330        

14 1,149,330     

ล้าดับ
ที่

โครงกำร / กิจกรรม หน่วยด ำเนินกำร พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562รำยละเอียดของโครงกำร / กิจกรรม  งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจดัการองค์การที่ดีให้มีประสิทธิภาพ
5.4 ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการท้างานและการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนงำนบรหิำรงำนทัว่ไป

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

ส่งเสริมการจดัท้าแผน
และการจดัประชุม
ประชาคม

เเพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการส่งเสริมการ
จดัท้าแผนพัฒนาต้าบลและการจดัประชุม

            5,000 ต.หนองหล่ม ทต.หนองหล่ม

รวม 1 5,000            

0 1 5,000            

ล้าดับ
ที่

โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร / กิจกรรม  งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างคุณค่าและพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชน
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์การที่ดีใหม้ีประสิทธิภาพ

5.๑  การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
1. ประเภทครุภัณฑ์โฆษนาและเผยแพร่ 
1.1 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 หอกระจายข่าวส่ง

สัญญานผ่านเครือข่าย
ระบบไอพี

เพือ่จ่ายเปน็ค่าติดต้ังระบบหอกระจายข่าวส่งสัญญานผ่าน
เครือข่ายระบบไอพ ี       
จ้านวน 1 ระบบ เนื่องจากไม่ได้ก้าหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์
ของส้านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาทีสื่บได้ในทอ้งตลาด   
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้        
    ๑.      ชุดควบคุมและส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายไอพี
แบง่กลุ่มกระจายเสียงไม่น้อยกว่า 15 โซน 1 เคร่ือง         
    2.      ไมโครโฟนสายพร้อมขาต้ังโต๊ะ 1 ชุด      3.      ชุด
ลูกข่ายรับและขยายสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายไอพ ี9 ชุด        
    4.      ล้าโพงฮอร์นปากกลม/เหล่ียม ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว
 ก้าลังขยายไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ 19 ชุด        
    5.   สายน้าสัญญานเสียงชนิด 2 แกน ตัวน้าทองแดงแท ้
ขนาดไม่น้อยกวา 0.9 มม. มีลวดสลิงในตัว 3,500 เมตร        
    6.   อุปกรณ์เบด็เตล็ด ประกอบร่วมในการติดต้ังอื่นๆ เช่น 
เทปพนัสายไฟ อุปกรณ์ส้าหรับยึดสาย ล้าโพง และ อื่นๆ 1 ชุด  
     7.   เคร่ืองเล่น DVD และ MP 3  1 เคร่ือง                    
    8.   ค่าแรงพร้อมติดต้ัง

    500,000 ทต.หนองหล่ม ส้านัก
ปลัดเทศบาล

-44-
บัญชีจ ำนวนครภัุณฑ์ส ำหรบัทีไ่ม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

หน่วยด ำเนินกำร พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562
เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ

ล้าดับ
ที่

โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร / กิจกรรม  งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร

ผด.02/1 



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 ตู้ล้าโพงขยายเสียงเคล่ือนที่ เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือตู้ล้าโพงขยายเสียงเคล่ือนที่ 

จ้านวน 1 ชุด เนือ่งจากไม่ได้ก้าหนดไว้ในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส้านักงบประมาณ ประจ้าปี 2561 
จงึจดัหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด    โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะดังนี ้เป็นตู้ล้าโพง
เอนกประสงค์พร้อมแอมป์ในตัว แบบลากจงู 15 
นิว้ พร้อมไมล์ลอยคู่ มี USB มีบูลทูธ ในตัว

      15,000 ทต.หนองหล่ม ส้านัก
ปลัดเทศบาล

รวม 2   515,000

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
2.1 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 เคร่ืองคอมพวิเตอร์

โน๊ตบุค๊ ส้าหรับงาน
ประมวลผล

เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุค๊
 จ้านวน ๑ เคร่ือง  (รายละเอยีดตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ้าป ี๒๕61)

    21,000 ทต.หนองหล่ม ส้านัก
ปลัดเทศบาล

รวม 1     21,000

หน่วยด ำเนินกำร พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ล้าดับ
ที่

โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร / กิจกรรม  งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร

ล้าดับ
ที่

โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร / กิจกรรม  งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



3. ประเภทครุภัณฑ์ส้ารวจ
3.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

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 กล้องระดับ เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือกล้องระดับก้าลังขยายขนาด 30 เทา่ 

จ้านวน 1 ชุด ครุภัณฑ์ดังกล่าวเปน็ครุภัณฑ์         
ทีอ่ยู่ในบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของกองมาตรฐาน
งบประมาณ ส้านักงบประมาณ ประจ้าป ี2561         
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้        
ขนาดก้าลังขยาย 30 เทา่        
1) เปน็กล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาต้ัง        
2) กล้องเล็งเปน็ระบบเหน็ภาพต้ังตรงตามธรรมชาติ 
3) มีก้าลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เทา่        
4) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 35 
มิลลิเมตร        
5) ขนาดความกว้างของภาพเหน็ในระยะ 100 เมตร ไม่น้อย
กว่า 2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา        
6) ระยะมองเหน็ภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร        
7) ค่าตัวคูณคงที ่100       
8) มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator ทีม่ีช่วงการทา้งาน
ของระบบอตัโนมัติไม่น้อยกว่า + / - 12 ลิปดา
9) ความละเอียดในการท้าระดับในระยะ 1 กิโลเมตร ไม่เกิน +
 / - 1.5 มิลลิเมตร     

      34,000 ทต.หนองหล่ม กองช่าง งาน
บริหารท่วไป
เกีย่วกบัเคหะ
และชุมชน
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3. ประเภทครุภัณฑ์ส้ารวจ
3.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

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 กล้องระดับ เ10) ความไวของระดับน้้าฟองกลมไม่เกินกว่า 10 ลิปดา 

ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือไวกว่า        
11) มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขดีก้ากับทุก ๆ 
1 องศา 12) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศาไม่น้อย
กว่า 80 มิลลิเมตร13) อ่านค่ามุมโดยตรงไม่เกิน 1 องศา  
  
14) อ่านค่ามุมโดยประมาณไม่เกิน 6 ลิปดา      
15) ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001      
16) อุปกรณ์ประกอบด้วย      
 (1) มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้      
 (2) มีขาต้ังกล้องเล่ือนขึน้ลงได้ พร้อมลูกด่ิงและสาย 1 ชดุ 
 (3) มีฝาครอบเลนส์      
 (4) มีชดุเคร่ืองมือปรับแก้ประจ้ากล้อง

ทต.หนองหล่ม กองช่าง งาน
บริหารท่วไป
เกีย่วกบัเคหะ
และชุมชน

รวม 1     34,000

ล้าดับ
ที่

โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร / กิจกรรม  งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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4. ประเภทครุภัณฑ์อืน่ๆ
4.1 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 ปา้ยไฟสัญญานวับวาบ

สามเหล่ียม

 เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือสัญญาณไฟปา้ยไฟสัญญานวับวาบสาม
เหล่ืยมพร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 5 ชุด ๆ ละ  12,000.-บาท 
ครุภัณฑ์ดังกล่าวเปน็ครุภัณฑ์นอกเหนือบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ประจ้าป ี๒๕61  แต่มีความจ้าเปน็ต้องใช้ในการ
ท้างานและเพือ่รองรับการด้าเนินการต่างๆ ของเทศบาล ซ่ึง
จัดหาได้ ตามราคาทอ้งตลาดจะค้านึงถึงประโยชน์สูงสุดในการ
ปฏิบติังาน ความเหมาะสม และการประหยัดงบประมาณ โดยมี
รายมีรายละเอียด ดังนี้
ชุดปา้ยไฟสัญญานวับวาบสามเหล่ียม         
-ระบบ ใช้ได้ทัง้ไฟบา้น 220V และ ไฟแบตเตอร่ี 12V  
-ขนาด (สูงxกว้าง) 156x100 Cm.        
-ไฟหมุนขนาด 5 นิ้ว 10 วัตต์        
-ไฟนีออนขนาด 36 วัตต์ ด้านละ 1 หลอด         -โครงเหล็ก
พน่ด้วยสีอคิริค ขาวตัดแดง
-แผ่นปา้ยหยุดตรวจขนาด 45x45 ซม. ติดสัญลักษณ์หยุด
ตรวจด้วยสต๊ิกเกอร์สะทอ้นแสง -แผ่นเหล็กใส่ชื่อหน่วยงาน
ขนาด 73x20 ซม.
-สายไฟยาว 10 เมตร        
-ล้อขนาด 8 นิ้ว 4 ล้อ

      60,000 ทต.หนองหล่ม ส้านัก
ปลัดเทศบาล 

งานบริหารทั่วไป
เกีย่วกบัการ
รากษาความ
สงบภายใน

 

รวม 1     60,000
5 630,000    

ล้าดับ
ที่

โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร / กิจกรรม  งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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