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ส่วนที่ 1 บทน า 

 
1.1 บทน า 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญ
กับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย 
การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ
นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ ่น 
พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้อยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ ่น พ.ศ. 2542 ซึ ่งจุดหมายดังกล่าวจัดท าขึ ้นเพื่อให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางขึ้นซึ่งมิใช่หน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่
ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็น
องค์กรที่เปิดให้ประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมาก 

 เทศบาลต าบลหนองคล้า ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีซึ่งเป็นแผนที่ก าหนดยุทธศาสตร์แนว
ทางการพัฒนาเทศบาลฯ โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 4 ปี (2561 – 
2564) และเชื ่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดท างบประมาณประจ าปี เนื ่องจากมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปีโดยครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  2 พ.ศ. 
2559 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว0600 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 
เทศบาลต าบลหนองคล้า โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองคล้า และ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองคล้า จึงได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2562 ตามรูปแบบที่
ก าหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับ
รูปแบบแผนพัฒนาสี่ปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 
2559 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ของเทศบาลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลต าบลหนองคล้าขึ้น และเพ่ือก าหนดแนวทางใน
การด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการท างานเกี่ยวกับหน่วยงานอ่ืน ๆ  รวมทั้งการจ าแนก
รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมี
ความสะดวกมากขึ้น 



 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองคล้า มุ่งหวังว่าแผนการ
ด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้
เป็นอย่างดี 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

 1. แผนด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม
การพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณนั้น  เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและ
จ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนด าเนินงาน 
  2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  3. แผนการด าเนินงานจะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนิ นการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มา
จาก 
   3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
   3.2 โครงการ กิจกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาด
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
   3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ
จากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะ
เกิดประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที่ 

1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ข้อ 4 ได้ก าหนดให้จัดท าแผนการด าเนินงานตามข้อ 26 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 27 ว่าการจัดท า
แผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ



หน่วยงานอื่น ๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงานทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย
สามสิบวัน 

3. แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
แผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยาย
เวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

 1. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก
ขึ้น 

 2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติมีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 

 3. เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 4. ทราบถึงจ านวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 

 5. สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลเขา
แก้ว 

 6. สามารถน าแผนการปฏิบัติมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่าง ๆ ตาม
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้อย่างถูกต้อง 
 
 

 
 
 



แบบ ผด.01

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวน คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

ท่ีดําเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 ยกระดับมาตรฐานใหบริการดานการศึกษา

  พัฒนาอาชีพ และบริการสุขภาพเพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 

   ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาขน

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

    แผนงานบริหารงานท่ัวไป 15 19.74 844,800            8.390 สํานักปลัด

กองคลัง

    แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 3.94 30,000             0.3 สํานักปลัด

รวม 18 23.68 874,800          8.69

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลตําบลหนองคลา

ยุทธศาสตร/แผนงาน

 -1-



จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวน คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

ท่ีดําเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลตําบลหนองคลา

ยุทธศาสตร/แผนงาน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 ยกระดับมาตรฐานใหบริการดานการศึกษา

  พัฒนาอาชีพ และบริการสุขภาพเพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 

   ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

    แผนงานการศึกษา 14 18.42 1,011,820         10.05 กองการศึกษาฯ

รวม 14 18.42 1,011,820        11.82

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา

   เศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 

   ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม

    แผนงานสาธารณสุข 18 23.68 461,500            4.59 กองสาธารณสุขฯ

รวม 18 23.68 461,500          4.59
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จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวน คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

ท่ีดําเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลตําบลหนองคลา

ยุทธศาสตร/แผนงาน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี3 อํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และการทองเท่ียว 

   รวมท้ังจัดเตรียมระบบโครงขายบริการพื้นฐานเขตเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 

   ดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรดานการคมนาคม

    แผนงานเคหะและชุมชน 3 3.94 17,000             0.17 กองชาง

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 1.31 630,000            6.25 กองชาง

รวม 4 5.25 647,000          6.42

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 ยกระดับมาตรฐานใหบริการดานการศึกษา

  พัฒนาอาชีพ และบริการสุขภาพเพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6

   ดานการอนุรักษฟนฟู สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีฯ

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

    แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 4 5.26 140,000            1.39 กองสวัสดิการฯ

รวม 4 5.26 140,000          1.39
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จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวน คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

ท่ีดําเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลตําบลหนองคลา

ยุทธศาสตร/แผนงาน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 ยกระดับมาตรฐานใหบริการดานการศึกษา

  พัฒนาอาชีพ และบริการสุขภาพเพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 

   ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกีฬาและนันทนาการ

    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 8 10.52 300,000            2.98 กองการศึกษา

รวม 8 10.52 300,000          2.98

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 ยกระดับมาตรฐานใหบริการดานการศึกษา

  พัฒนาอาชีพ และบริการสุขภาพเพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 

   ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

    แผนงานสังคมสงเคราะห 7 9.21 120,400            1.20 กองการศึกษา

รวม 7 9.21 120,400          1.20
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จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวน คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

ท่ีดําเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลตําบลหนองคลา

ยุทธศาสตร/แผนงาน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 ยกระดับมาตรฐานใหบริการดานการศึกษา

  พัฒนาอาชีพ และบริการสุขภาพเพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 

   ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

    แผนงานงบกลาง 3 3.94 6,508,800         64.67 สํานักปลัด

รวม 3 3.94 6,508,800        64.67

รวมท้ังสิ้น 76 100 10,064,320      100.00
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แผนงานบริหารท่ัวไป

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการ "รักน้ํา รักปา รัก

แผนดิน (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน

(พ.ศ.2561-2565) หนา 130  

ขอ 40

เพื่อเปนคาใชจายโครงการ "รักน้ํา รัก

ปา รักชุมชน" โดยมีวัตถุประสงคจัด

กิจกรรมปลูกตนไมและปลอยพันธปลา

ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลหนองคลา 

โดยจายเปนคาปายโครงการ คาน้ําดื่ม

 คาวัสดุอุปกรณหรือคาใชจายอ่ืน ๆที่

เก่ียวของ

10,000      ทต.หนองคลา สํานักปลัด

2 โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิก

สภาและผูบริหารทองถ่ิน และ

สนับสนุนการจัดการเลือกตั้งใน

ระดับตาง ๆ ตามนโยบายรัฐบาล

 (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.

2561-2565)  หนา 125ขอ 30

-เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบริหาร

ทองถ่ิน กรณีท่ีครบวาระหรือแทน

ตําแหนงท่ีวางลง พรอมท้ังสนับสนุน

การจัดการเลือกตั้งในระดับตาง ๆ 

ตามนโยบายรัฐบาล

600,000    ทต.หนองคลา สํานักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตําบลหนองคลา

โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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แผนงานบริหารท่ัวไป

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการจัดงานรัฐพิธีและราช

พิธีเทิดพระเกียรติสถาบัน

พระมหากษัตริย  (ตาม

แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.

2561-2565)  หนา 128  ขอ 36)

-เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดงานรัฐ

พิธีและราชพิธีเทิดพระเกียรติ

สถาบันพระมหากษัตริย เชน วัน

เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ

เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทร

เทพยวรางกูร , วันคลายวันพระราช

สมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช , วันเม

แหงชาติ , วันชาติ ฯลฯ

20,000      ทต.หนองคลา สํานักปลัด

โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ
(บาท)

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

4 โครงการจัดงานวันเทศบาล 

(ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.

2561-2565) หนา 10  ขอ 3

-เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดงานวัน

เทศบาล โดยมีวัตถุประสงคจัด

กิจกรรมเนื่องในวันครบรอบวัน

เทศบาล เชน จัดกิจกรรมรณรงค

บําเพ็ญประโยชนตอชุมชน โดยจาย

เปนคาปายโครงการ คาน้ําดื่ม คา

วัสดุและอุปกรณ และคาใชจายอ่ืน ๆ

 ท่ีเก่ียวของ ฯลฯ

10,000      ทต.หนองคลา สํานักปลัด
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พ.ศ.2563

แผนงานบริหารท่ัวไป

โครงการ

พ.ศ.2562



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ
(บาท)

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

5 โครงการจัดประชุมประชาคม

รับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชน (ตามแผนพัฒนา

ทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)  หนา

 81  ขอ 1

- เพ่ือเปนคาใชจายโครงการจัด

ประชุมประชาคมรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชน โดยมีวัตถุประสงค

จัดประชุมประชาคมรับฟงความ

คิดเห็นของประชาชนท้ังในระดับ

ชุมชนและในระดับเทศบาล เชนการ

จัดประชุมประชาคมจัดทํา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน

 แผนดานการเกษตรและแหลงน้ํา 

(LSEP) ,การประชุมประชาคม

เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาทองถ่ิน

10,000      ทต.หนองคลา สํานักปลัด

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนงานบริหารท่ัวไป
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ
(บาท)

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

6 โครงการสงเสริมความรูและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทํางานแก

คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล

 ลูกจางประจํา และพนักงาน

จางของเทศบาลตําบลหนองคลา

 (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.

2561-2565)  หนา 122 ขอ 23

เพ่ือเปนคาใชจายโครงการสงเสริม

ความรูและเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ทํางานแกคณะผูบริหาร พนักงาน

เทศบาล ลูกจางประจํา และ

พนักงานจางของเทศบาล ในดาน

ตาง ๆ เชน ระเบียบพัสดุ การจัดซื้อ

จัดจางหรือขอทักทวง สตง.หรือการ

อบรมใหความรูดานคุณธรรม 

จริยธรรมรวมท้ังดานอ่ืนท่ีเปนการ

เพ่ิมพูนความรูในการทํางานใหแก

พนักงานเทศบาล ฯลฯ

10,000      ทต.หนองคลา สํานักปลัด

7 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัด

ระเบียบจราจรในชวงฤดูผลไม

หลาก (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ.2561-2565)  หนา 136 

ขอ 6

เพื่อเปนคาใชจายโครงการสนับสนุน

คาใชจายปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัด

ระเบียบจราจรในชวงฤดูผลไมหลาก 

เชน คาเชาเตนท คาจัดทําปาย

โครงการ ฯลฯ คาตอบแทน คาอาหาร

วางและเคร่ืองดื่ม ฯลฯ

10,000      ทต.หนองคลา สํานักปลัด

แผนงานบริหารท่ัวไป

โครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ
(บาท)

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

8 โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน โดยใช

โปรแกรมแผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน (LTAX3000) 

(ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.

2561-2565)  หนา 132 ขอ 45

- เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการ

จัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพยสินโดยใชโปรแกรม 

(LTAX3000) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการจัดเก็บภาษีใหเปนระบบ

130,000    ทต.หนองคลา กองคลัง

9 โครงการประชาสัมพันธการ

ชําระภาษีและรับชําระภาษี 

(ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.

2561-2565)  หนา 132 ขอ 44

- เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการ

ประชาสัมพันธการชําระภาษีและรับ

ชําระภาษี เพ่ือใหประชาชนสามารถ

รับรูขอมูลขาวสารชวงเวลาการ

ชําระภาษี

10,000      ทต.หนองคลา กองคลัง

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการ

แผนงานบริหารท่ัวไป

 -11-



แผนงานบริหารท่ัวไป

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ
(บาท)

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

10 จัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน -เพ่ือจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน 

จํานวน 1  ตัว สําหรับไวใชในงาน

สํานักงาน

6,000        ทต.หนองคลา สํานักปลัด

11 เกาอ้ีลอเลื่อนแบบมีพนักพิงหลัง เพ่ือจัดซื้อเกาอ้ีทํางานแบบมี

ลอเลื่อนมีพนักพิงหลัง จํานวน 1 ตัว

สําหรับพนักงานเทศบาล

2,500        ทต.หนองคลา สํานักปลัด

12 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 

800 VA

-เพ่ือจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟาขนาด 

800 VA จํานวน 2 เครื่อง เพ่ือ

ติดตั้งภายในสํานักงาน

7,500        ทต.หนองคลา สํานักปลัด

พ.ศ.2563พ.ศ.2562

โครงการ

 -12-



แผนงานบริหารท่ัวไป

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ
(บาท)

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

13 จัดซื้อจอภาพ LED ขนาดไม

นอยกวา 19 นิ้ว

เพ่ือจัดซื้อจอภาพแบบ LED  หรือ

ดีกวาขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว 

จํานวน 1 ตัว

2,800        ทต.หนองคลา สํานักปลัด

14 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร PC 

พรอมอุปกรณ

เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร PC 

ขนาดหนาจอไมนอยกวา 19 นิ้ว 

จํานวน 1 เครื่อง

16,000      ทต.หนองคลา กองคลัง

15 จัดซื้อเครืองสํารองไฟฟา เพ่ือจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 

800 VA  จํานวน 1 เครื่อง

2,500        ทต.หนองคลา กองคลัง

-13

โครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนชวงเทศกาลปใหม (ตาม

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.

2561-2565 )  หนา 129  ขอ 39)

เพ่ือเปนคาใชจายในการตั้งจุด

บริการประชาชน เพ่ือความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชนในชวงเทศกาลปใหม

10,000      เทศบาลตําบล

หนองคลา

สํานักปลัด

2 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 

(ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.

2561-2565 ) หนา 129  ขอ 39)

เพ่ือเปนคาใชจายในการตั้งจุด

บริการประชาชน เพ่ือความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชนในชวงเทศกาลสงกรานต

10,000      เทศบาลตําบล

หนองคลา

สํานักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตําบลหนองคลา

โครงการ
พ.ศ.2562

 -14-

พ.ศ.2563



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ
(บาท)

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

3 โครงการฝกอบรมทบทวนดับเพลิง

และการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

 (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป 

(พ.ศ.2561-2564   หนา 152  ขอ

 2)

เพ่ือเปนคาใชจายในการฝกอบรม

ทบทวนดับเพลิงและการปองกัน

บรรเทาสาธารณภัย ใหกับ

พนักงานเทศบาล พนักงาน

ดับเพลิง ผูนําชุมชนและอปพร.

10,000      เทศบาลตําบล

หนองคลา

สํานักปลัด

 -15-

โครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา (ศพด.วัดทุง

เบญจา)   ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ.2561-2565)  หนา 92 ขอ 22)

-สนับสนุนงบประมาณ เพ่ือนําไป

ใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทุงเบญจา

 นําไปจัดซื้อจัดหาอาหารกลางวัน 

ใหกับเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

วัดทุงเบญจา เพ่ือนําไปจายในการ

จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทุงเบญจา

417,420      ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดทุงเบญจา

กอง

การศึกษา

 -16-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตําบลหนองคลา

โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ
(บาท)

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

2 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา (ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กวัดศรีเมือง) ตาม

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.

2561-2565 ) หนา 93 ขอ 23)

-สนับสนุนงบประมาณเพ่ือนําไป

ใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเมือง 

นําไปจัดซื้อจัดหาอาหารกลางวัน 

ใหกับเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

วัดศรีเมืองจัดซื้อสื่อการเรียนการ

สอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศรี

เมือง

422,400      ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดศรีเมือง

กอง

การศึกษา

 -17-

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการ



แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ
(บาท)

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

3 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและ

ผูปกครอง (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ.2561-2565)  หนา 87 ขอ 11)

-เพ่ือเปนคาใชจายโครงการ

ปฐมนิเทศนักเรียนและผูปกครอง 

ใหแก ศพด.วัดทุงเบญจา และ 

ศพด.วัดศรีเมือง โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหผูปกครองและ

เด็กทราบถึงระเบียบกฎเกณฑของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ังสองแหง 

และเปนการเปดโอกาสให

ผูปกครองแสดงความเห็นพรอม

กับทําความรูจักครูผูดูแลเด็ก

6,000         ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดศรีเมือง

,ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดทุงเบญจา

กอง

การศึกษา
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โครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ
(บาท)

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

4 โครงการปองกันอัคคีภัยและ

ฝกซอมแผน ตามแผนพัฒนา

ทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  หนา 

87 ขอ 11

-เพ่ือเปนคาใชจายโครงการ

ปองกันอัคคีภัยฝกซอมแผนใหแก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทุงเบญจา 

และศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเมือง 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเด็กมี

ความรูและสามารถชวยเหลือ

ตนเองขณะเกิดอัคคีภัยได

2,000         ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดศรีเมือง/

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดทุงเบญจา

กอง

การศึกษา

5 โครงการเยี่ยมบานนักเรียน ตาม

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.

2561-2565)  หนา 89 ขอ 17

-เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการ

เยี่ยมบานนักเรียน ใหแกศูนย

พัฒนาเด็กเล็กวัดทุงเบญจา และ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเมือง

2,000         ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดทุง

เบญจา/ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

วัดศรีเมือง

กอง

การศึกษา

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

 -19-

โครงการ



แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ
(บาท)

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

6 โครงการสืบสานประเพณีและ

วัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ.2561-2565)  หนา 90  ขอ 

20)

เพ่ือเปนคาใชจายโครงการสืบสาน

ประเพณีและวัฒนธรรม ใหแก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทุงเบญจา 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมให

เด็กนักเรียนไดเรียนรู

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

2,000         ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดทุงเบญจา

กอง

การศึกษา

โครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ
(บาท)

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

7 โครงการหนูนอยรักการอาน ตาม

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.

2561-2565)  หนา 87  ขอ 10

-เพ่ือเปนคาใชจายโครงการหนู

นอยรักการอานใหแกศูนยพัฒนา

เด็กเล็กวัดศรีเมือง โดยมี

วัตถุประสงคปลูกฝงเด็กนักเรียน

ใหรักการอานหนังสือ

5,000         ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดศรีเมือง

กอง

การศึกษา

8 โครงการหนูนอยรักสุขภาพดีรัก

การออกกําลังกาย ตามแผนพัฒนา

ทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  หนา 

88  ขอ 12)

-เพ่ือเปนคาใชจายโครงการหนู

นอยสุขภาพดีรักการออกกําลังกาย

 ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทุง

เบญจา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

สงเสริมใหเด็กรักการออกกําลัง

กายและมีสุขภาพท่ีดี

5,000         ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดทุงเบญจา

กอง

การศึกษา

 -21-

พ.ศ.2563

โครงการ

พ.ศ.2562



แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน
ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 

(ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.

2561-25645)  หนา 99  ขอ 8)

เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดงานวัน

เด็กแหงชาติของเทศบาลตําบล

หนองคลา

80,000        เทศบาลตําบล

หนองคลา

กอง

การศึกษา

10 โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูรอน

 ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.

2561-2565  หนา 78 ขอ 5)

-เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดอบรม

เยาวชนภาคฤดูรอน เปนการจัด

อบรมนอกสถานท่ีใหแกเด็กและ

เยาวชน เขาคายเรียนรูคุณธรรม

และจริยธรรมพรอมกับทัศนศึกษา

เรียนรูประสบการณนอกสถานท่ี

50,000        ตามมติท่ีประชุม กอง

การศึกษา

พ.ศ.2563พ.ศ.2562

 -22-

โครงการ



แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ
(บาท)

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

11 จัดซื้อเกาอ้ีลอเลื่อนแบบมีพนักพิง

หลัง  (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ.2561-2565)  หนา 2471 ขอ

 71)

สําหรับจายเปนคาจัดซื้อเกาอ้ี

ลอเลื่อนแบบมีพนักพิงหลัง จํานวน

 2 ตัว

5,000         ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดศรีเมือง

กอง

การศึกษา

12 จัดซื้อโตะคอมพิวเตอร พรอมท่ีวาง

 CPU  จํานวน 1 ตัว (ตาม

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.

2561-2565)   หนา 248  ขอ 78)

สําหรับจายเปนคาจัดซื้อโตะ

คอมพิวเตอรพรอมท่ีวาง CPU 

จํานวน 1 ตัว

4,000         ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดศรีเมือง

กอง

การศึกษา

โครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ
(บาท)

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

13 จัดซื้อโตะทํางานสําหรับพนักงาน 

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.

2561-2565)  หนา 240  ขอ 70

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน

สําหรับพนักงาน จํานวน 2 ตัว

11,000        ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดศรีเมือง

กอง

การศึกษา

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

 -24-

โครงการ



แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจก 

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.

2561 - 2565) หนา 203 ขอ 34

-เพื่อจัดซื้อตูเหล็กแบบบานเลื่อน

กระจก จํานวน 1 ตู สําหรับใชใน

งานสํานักงาน

6,000        ทต.หนองคลา กองชาง

2 จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนทึบ ตาม

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 -

 2565) หนา 202 ขอ 33

-เพื่อจัดซื้อตูเหล็กแบบบานเลื่อนทึบ

 จํานวน 1 ตู สําหรับใชในงาน

สํานักงาน

6,000        ทต.หนองคลา กองชาง

-25-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตําบลหนองคลา

โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตําบลหนองคลา

โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

3 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ตาม

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 -

 2565) หนา 212 ขอ 43

-เพื่อจัดซื้อเคร่ืองสํารองไฟฟาขนาด 

800 VA จํานวน 2 เคร่ือง เพื่อติดตั้ง

ภายในสํานักงาน

5,000        ทต.หนองคลา กองชาง

-26-



แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ
(บาท)

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

1 โครงการสงเสริมอาชีพใหกับ

ประชาชน (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน

 พ.ศ.2561-2565 หนา 76 ขอ 2)

-เพ่ือเปนคาใชจายโครงการสง

เสิรมอาชีพใหกับประชาชน

50,000       ทต.หนองคลา กอง

สวัสดิการฯ

2 โครงการสํารวจและจัดเก็บขอมูล

พ้ืนฐาน (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ.2561-2565   หนา 131  ขอ

 42)

-เพ่ือเปนคาใชจายโครงการสํารวจ

และจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน

30,000      ทต.หนองคลา กอง

สวัสดิการฯ

 -27-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตําบลหนองคลา

โครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ
(บาท)

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

3 โครงการสืบสานปรัชญาของพอ 

สานตอสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 

"ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" (ตาม

แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.

2561-2565   หนา 131   ขอ 43)

-เพ่ือเปนคาใชจายโครงการสืบ

สานปรัชญาของพอ สานตอสูการ

พัฒนาท่ียั่งยืน "ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง"

40,000      ทต.หนองคลา กอง

สวัสดิการฯ

4 โครงการจัดอบรมเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพสงเสริมกลุมแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร  (ตาม

แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.

2561-2565   หนา 76   ขอ 1)

-เพ่ือจายเปนคาใชจาย เชนวัสดุ

อุปกรณท่ีใชในการฝกอบรม 

คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร

และเครื่องดื่ม คาพาหนะ คาเชาท่ี

พัก หรือคาใชจายอ่ืน ๆ

20,000      ทต.หนองคลา กอง

สวัสดิการฯ

โครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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แผนงานสังคมสงเคราะห

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ
(บาท)

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

1  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุและผูพิการ (ตาม

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.

2561-2565   หนา 77 ขอ 5)

-เพ่ือเปนคาใชจายโครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุและผูพิการ 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดอบรม

สงเสริมใหความรูการพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุและผูพิการ

ใหมีความสุขในการดํารงชีวิตและ

เปดโอกาสใหผูสูงอายุและผูพิการ 

พบปะแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน

20,000      ทต.หนองคลา กอง

สวัสดิการฯ

2 จัดซื้อเกาอ้ีแถว  4 ท่ีนั่ง (ตาม

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.

2561-2565   หนา 234 ขอ 64)

-เพ่ือจัดซื้อเกาอ้ีแถว 4 ท่ีนั่ง 

จํานวน 1 แถว สําหรับบริการ

ประชาชน

4,000        ทต.หนองคลา กอง

สวัสดิการฯ

3 จัดซื้อเกาอ้ีลอเลื่อนแบบมีพนักพิง

หลัง (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ.2561-2565   หนา 233 ขอ 

63)

เพ่ือจัดซื้อเกาอ้ีทํางานแบบ

ลอเลื่อนมีพนักพิงหลัง จํานวน 2  

ตัว สําหรับพนักงาน

5,000        ทต.หนองคลา กอง

สวัสดิการฯ

โครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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แผนงานสังคมสงเคราะห

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ
(บาท)

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

4 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 24000 

BTU (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ.2561-2565   หนา 237 ขอ 

67)

-เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ

แยกสวน ชนิดแขวน ขนาด 24000

 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง

68,400      ทต.หนองคลา กอง

สวัสดิการฯ

5 จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจก 

(ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.

2561-2565   หนา 236 ขอ 66)

-เพ่ือจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจก

 จํานวน 1  ตู สําหรับไวใชในงาน

สํานักงาน

6,000        ทต.หนองคลา กอง

สวัสดิการฯ

โครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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แผนงานสังคมสงเคราะห

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ
(บาท)

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

6 จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนทึบ (ตาม

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.

2561-2565   หนา 235 ขอ 65)

-เพ่ือจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนทึบ 

จํานวน 1  ตู สําหรับไวใชในงาน

สํานักงาน

6,000        ทต.หนองคลา กอง

สวัสดิการฯ

7 จัดซื้อโตะทํางานสําหรับพนักงาน 

(ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.

2561-2565   หนา 232 ขอ 62)

-เพ่ือจัดซื้อโตะทํางานสําหรับ

พนักงาน จํานวน 2  ตัว สําหรับ

พนักงาน

11,000      ทต.หนองคลา กอง

สวัสดิการฯ

 -31-

โครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดงานวันเขาพรรษา  

(ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.

2561-2565 หนา 80  ขอ 4)

-จัดกิจกรรมหลอเทียน ณ วัดศรี

เมือง และ วัดทุงเบญจา

20,000      วัดศรีเมือง กอง

การศึกษา

2 โครงการจัดงานวันลอยกระทง  

(ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.

2561-2565 หนา 79 ขอ 2)

-ทอดผาปาสามัคคี / กิจกรรม

จําหนายกระทง (หรือตามมติท่ี

ประชุม)

50,000      บริเวณวัดทุง

เบญจา/บริเวณ

ทาคลองหนอง

คลา

กอง

การศึกษา

3 โครงการจัดงานวันสงกรานตและ

งานวันผูสูงอายุ  (ตามแผนพัฒนา

ทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565 หนา 

79  ขอ 3)

-จัดกิจกรรมอบรมใหความรูแก

ผูสูงอายุพรอมจัดกิจกรรมรดน้ํา

ขอพรผูสูงอายุและพิธีสรงน้ําพระ

50,000      วัดศรีเมือง กอง

การศึกษา
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตําบลหนองคลา

โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตําบลหนองคลา

โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

4 โครงการจัดงานวันสําคัญทาง

ศาสนา (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  

(พ.ศ.2561-2565  หนา 107 ขอ 1)

-จัดกิจกรรมสงเสริมกิจกรรมทาง

พระพุทธศาสนา เชน วันมาฆะบูชา

 วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา

30,000      วัดศรีเมือง/วัดทุง

เบญจา

กอง

การศึกษา

5 โครงการจัดงานวันออกพรรษา 

(ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.

2561-2565 หนา 108  ขอ 5)

-จัดกิจกรรมตักบาตรเทโวโดย

รวมกับวัดศรีเมือง/ชุมชนในเขต

เทศบาล

20,000      วัดศรีเมือง กอง

การศึกษา
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตําบลหนองคลา

โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

6 โครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชน

เทศบาลตําบลหนองคลา (ตาม

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.

2561-2565 หนา 96  ขอ 2)

-เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการจัด 

การแขงขันกีฬาชุมชนเทศบาล

ตําบลหนองคลาโดยมีวัตถุประสงค

จัดการแขงขันกีฬาสราง

ความสัมพันธ ระหวางเทศบาล

และหนวยงานตาง ๆ ในเขต

เทศบาลและชุมชนท้ัง 5 ชุมชน

50,000      เทศบาลตําบล

หนองคลา

กอง

การศึกษา

 -34-



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตําบลหนองคลา

โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

7 โครงการจัดการแขงขันกีฬา

ตอตานยาเสพติด (เปตอง) (ตาม

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.

2561-2565   หนา 99  ขอ 9)

-เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการ

จัดการแขงขันกีฬาตอตานยาเสพ

ติด (เปตอง) โดยมีวัตถุประสงค

จัดการแขงขันกีฬาเปตองตอตาน

ยาเสพติดเพ่ือเปนการสงเสริมให

นักกีฬาและประชาชนหันมาเลน

กีฬาหางไกลยาเสพติดและเปน

การสงเสริมการทองเท่ียวใหแก

ชุมชน

30,000      เทศบาลตําบล

หนองคลา

กอง

การศึกษา
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตําบลหนองคลา

โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

8 โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมการ

แขงขันกับหนวยงานอ่ืน (ตาม

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.

2561-2565   หนา 96  ขอ 3)

-เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการ

จัดสงนักกีฬาเขารวมกับหนวยงาน

อ่ืนโดยมีวัตถุประสงคจัดการ

แขงขันกีฬาสรางความสัมพันธ 

ระหวางเทศบาลและหนวยงาน

ตาง ๆ ในเขตเทศบาลและชุมชน 5

 ชุมชน

50,000      เทศบาลตําบล

หนองคลา

กอง

การศึกษา
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                 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.

ซอยรวมใจ (ไหม-เอ-โอ-ออย) 

(ชุมชนหวยสะทอน)

ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล.

ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 

300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม

นอยกวา 1,050 ตารางเมตร

630,000     ชุมชนหวย

สะทอน

กองชาง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตําบลหนองคลา

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ
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แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ
(บาท)

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

1  โครงการจัดอบรมสงเสริมการ

สรางจิตสํานึกในการคัดแยกขยะ

ใหกับชุมชน   (ตามแผนพัฒนา

ทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 หนา 

131 ขอ 5)

-คาใชจายจัดอบรมสงเสริม

การสรางจิตสํานึกลด

ปริมาณขยะจากครัวเรือน

20,000      ชุมชนภายใน

เขตเทศบาล

จํานวน 5 ชุมชน

กอง

สาธารณสุขฯ

2 โครงการรณรงคกําจัดผักตบชวา

และวัชพืชในแหลงน้ําสาธารณะ  

(ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.

2561-2565  หนา 111  ขอ 12)

-คาใชจายตามโครงการ

รณรงคกําจัดผักตบชวา คาเชา

เคร่ืองจักร

25,000      แหลงน้ํา

สาธารณะ

ภายในเขต

เทศบาลจํานวน

 5 ชุมชน

กอง

สาธารณสุขฯ

3 โครงการรณรงครักษาความ

สะอาด (Big Cleaning Day)  

(ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.

2561-2565  หนา 111  ขอ 11)

-คาใชจายจัดกิจกรรม

รณรงครักษาความสะอาด

ภายในสํานักงาน และกวาด

ลางถนนภายในชุมชน

10,000      สํานักงาน ทต.

หนองคลาและ

ภายในชุมชน 5 

ชุมชน

กอง

สาธารณสุขฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตําบลหนองคลา

โครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ
(บาท)

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

4 โครงการสัตวปลอดโรคคน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตาม

แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.

2561-2565   หนา 105  ขอ 12

-เพ่ือรองรับแผนงานตาม

พระปณิธานภายใตแผน

ยุทธศาสตรการดําเนินการ

โครงการสัตวปลอดโรคคน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

 ตามพระปฎิธานของ

ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระ

เจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณ

วลัยลักษณ อัครราชกุมารี่

50,000      ภายในเขตเทศบาล

 จํานวน 5 ชุมชน

กอง

สาธารณสุขฯ

5 โครงการอบรมสุขาภิบาล

ผูประกอบการรานอาหารในเขต

เทศบาลตําบลหนองคลา  (ตาม

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.

2561-2565   หนา 105 ขอ 11)

-คาใชจายจัดอบรม

ผูประกอบการรานอาหาร 

แผงลอย อุปกรณ  และคา

วัสดุวิทยาศาสตร

20,000      หองประชุม ทต.

หนองคลา

กอง

สาธารณสุขฯ

 -39-

โครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการปองกันควบคุมโรค

ไขเลือดออก (ตามแผนพัฒนา

ทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 หนา 

100  ขอ 2)

-เพ่ือเปนคาใชจายใน

โครงการปองกันควบคุมโรค

ไขเลือดออกโดยทําการ

รณรงคพนหมอกควันเพ่ือ

ปองกันและควบคุมโรค

ไขเลือดออกในเขตพ้ืนท่ี

30,000      ชุมชน 5 ชุมชน กอง

สาธารณสุขฯ

7 โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข (ตามแผนพัฒนา

ทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 หนา 

103  ขอ 8)

-เพ่ือเปนคาใชจายในการ

อุดหนุนสงเสริมการ

ดําเนินงานดานสาธารณสุข

มูลฐานชุมชนระดับพ้ืนท่ี

ภายในเขตเทศบาลฯ จํานวน

 5 ชุมชน

100,000     ชุมชน 5 ชุมชน กอง

สาธารณสุขฯ

โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ
(บาท)

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

8 โครงการอบรมใหความรู

ประชาชนเรื่องจุลินทรียชวย

บําบัดน้ําเสีย(ตามแผนพัฒนา

ทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 หนา 

110  ขอ 9)

-คาใชจายอบรม รณรงค

และประชาสัมพันธ เพ่ือลด

มลภาวะท่ีเกิดจากน้ําเสีย

30,000      หองประชุม ทต.

หนองคลา

กอง

สาธารณสุขฯ

9 โครงการสรางความเขมแข็งเพ่ือ

การปองกันโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธและโรคเอดสในเด็ก

และเยาวชน(ตามแผนพัฒนา

ทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 หนา 

100  ขอ 1)

-คาใชจายอบรม รณรงค

และประชาสัมพันธ เพ่ือลด

มลภาวะท่ีเกิดจากน้ําเสีย

30,000      หองประชุม ทต.

หนองคลา

กอง

สาธารณสุขฯ

แผนงานสาธารณสุข
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พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการ



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ
(บาท)

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

10 โครงการสงเสริมการมีสวนรวม

ของชุมชนในการคัดแยกขยะตน

ทาง(ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ.2561-2565 หนา 108 ขอ 6)

-คาใชจายอบรม รณรงค

ประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริม

การคัดแยกขยะตามนโยบาย

จังหวัดสะอาด

50,000      หองประชุม ทต.

หนองคลา

กอง

สาธารณสุขฯ

11 โครงการหนาบานนามอง (ตาม

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.

2561-2565  หนา 107 ขอ 3)

-คาใชจายอบรม รณรงคให

ความรูประชาสัมพันธ คา

วัสดุอุปกรณ สัญลักษณบาน

ดีเดน

10,000      หองประชุม ทต.

หนองคลา

กอง

สาธารณสุขฯ

แผนงานสาธารณสุขฯ
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โครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ
(บาท)

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

12 จัดซื้อตูเหล็กแบบบานเลื่อนกระจก เพ่ือจัดซื้อตูเหล็กแบบบาน

เลื่อนกระจก จํานวน 1 ตัว

6,000        ทต.หนองคลา กอง

สาธารณสุขฯ

13 จัดซื้อตูเหล็กแบบบานเลื่อนทึบ เพ่ือจัดซื้อตูเหล็กแบบบาน

เลื่อนทึบ จํานวน 1 ตัว

6,000        ทต.หนองคลา กอง

สาธารณสุขฯ

14 จัดซื้อโตะคอมพิวเตอร -เพ่ือจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร 

จํานวน 1 ตัว

4,000        ทต.หนองคลา กอง

สาธารณสุขฯ

แผนงานสาธารณสุขฯ

โครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ
(บาท)

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

15 จัดซื้อโตะทํางานสําหรับพนักงาน เพ่ือจัดซื้อโตะทํางานสําหรับ

พนักงาน จํานวน 1  ตัว

5,500        ทต.หนองคลา กอง

สาธารณสุขฯ

16 จัดซื้อเกาอ้ีแบบมีพนักพิงหลัง เพ่ือจัดซื้อเกาอ้ีลอเลื่อนแบบ

มีพนักพิงหลัง จํานวน 1  ตัว

5,000        ทต.หนองคลา กอง

สาธารณสุขฯ

แผนงานสาธารณสุขฯ
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โครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ
(บาท)

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

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

17 จัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง เพ่ือจัดซื้อเครื่องฉีดน้ํา

แรงดันสูง จํานวน 1 ตัว

30,000      ทต.หนองคลา กอง

สาธารณสุขฯ

18 จัดซื้อตูเย็น เพ่ือจัดซื้อตูเย็นขนาด 16 

คิวบิกฟุต  จํานวน 1  เครื่อง

 สําหรับควบคุมอุณหภูมิใน

การจัดเก็บวัสดุวิทยาศาสตร

ทางการแพทย

30,000      ทต.หนองคลา กอง

สาธารณสุขฯ

โครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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แผนงานงบกลาง

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  (ตาม

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.

2561-2565 หนา 83  ขอ 6)

-จายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563

5,488,800  ทต.หนองคลา กอง

สวัสดิการฯ

2 เบี้ยยังชีพผูพิการ  (ตาม

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.

2561-2565 หนา 83  ขอ 4)

-จายเบี้ยยังชีพใหผูพิการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 

100 ราย

960,000    ทต.หนองคลา กอง

สวัสดิการฯ

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  (ตาม

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.

2561-25645หนา 83 ขอ 5)

-จายเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

จํานวน 8 ราย

60,000      ทต.หนองคลา กอง

สวัสดิการฯ

 -46-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตําบลหนองคลา

โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563


