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สวนที่ 1 บทนํา 

 
1.1 บทนํา 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซ่ึงเปนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ใหความสําคัญ

กับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกําหนดกรอบความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย 

การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ

นอกจากนี้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน  พ.ศ. 

2542 ไดบัญญัติใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกการปกครองสวนทอง ถ่ิน 

พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติวาดอยการเขา ช่ือเสนอขอบัญญัติ

ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทอง ถ่ินหรือผูบ ริหาร

ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ซ่ึงจุดหมายดังกลาวจัดทํา ข้ึน เพ่ือใหกระจายอํานาจเปนไปอยาง โปรง ใสและสามารถ

ตรวจสอบได องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมีอํานาจกวางขวาง ข้ึน ซ่ึง มิใชหนาที่บ ริการสาธารณะพ้ืนฐานแก

ประชาชนในทองถ่ินเทานั้น แตรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทอง ถ่ิน  และเปน

องคกรที่เปดใหประชาชนทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน

ตําบลมาก 

 เทศบาลตําบลหนองคลา ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ซ่ึง เปนแผนที่ กําหนด

ยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนาเทศบาลฯ โดยแสดงถึงวิสัยทัศน  พันธกิจ และจุดมุงหมายในการพัฒนา และ

เช่ือมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดทํางบประมาณประจําป เนื่องจากมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน 

โคร งกา รพัฒ นาที่ จัด ข้ึน สํ าหรั บงบ ประ มา ณแต ละป โดย คร อบค ลุมร ะยะ เวล าห าป  ตามระเ บีย บ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนและประสานแผน พ.ศ.  2548 แกไขเพ่ิมเติมฉบับที่  2  พ.ศ.  2559 

ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว0600 ลง วันที่  10 ตุลาคม 2559 เทศบาล

ตําบลหนองคลา โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหนองคลา และคณะกรรมการ

พัฒนาเทศบาลตําบลหนองคลา จึงไดจดัทําแผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  2565 ตามรูปแบบที่ กําหนดตาม

หนังสือดังกลาว โดยปรับเปล่ียนจาก “แนวทางการพัฒนา” เปน  “แผนงาน” เพ่ือใหสอดคลอง กับรูปแบบ

แผนพัฒนาส่ีป ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 โดยมี

จุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้ งหมดใน พ้ืนที่ของ

เทศบาลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลหนองคลา ข้ึน  และเพ่ือกําหนดแนวทางในการ

ดําเนินงานของโครงการตาง ๆ ที่ไดรับการอนุมัติใหดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีความชัดเจนในการ

ปฏิบัติมากข้ึนและมีการประสานและบูรณาการการทํางานเก่ียวกับหนวยงาน อ่ืน ๆ  รวมทั้ งการจําแนก



รายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน เพ่ือใหการติดตามและประมวลผลเม่ือส้ินป มี

ความสะดวกมากข้ึน 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนการพัฒนาเทศบาลตําบลหนองคลา มุงหวังวาแผนการ

ดําเนินงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช

เปนอยางดี 

1.2 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 

 1. แผนดําเนินงานมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม

การพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการจริงทั้งหมดใน พ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทอง ถ่ินประจําป

งบประมาณนั้น  เพ่ือใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน   มีความ

ชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน ลดความซํ้าซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทํางานกับหนวยงานและ

จําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนดําเนินงาน 

  2. แผนการดําเนินงานจะเปนเคร่ืองมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุม

การดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

  3. แผนการดําเนินงานจะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ ดําเนินการใน

พ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดําเนินงานจะมีที่มา

จาก 

   3.1 งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการ) 

   3.2 โครงการ กิจกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เกิดจากการจายขาด

เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจายอ่ืน ๆ ที่ดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

   3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเองโดยไมใช

งบประมาณ (ถามี) 

   3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยงานราชการสวนกลาง  สวนภู มิภาค หรือ

หนวยงานอ่ืน ๆ ที่ดําเนินการในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบ

จากแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

   3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืน ๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาเห็นวาจะ

เกิดประโยชนในการประสานการดําเนินงานในพ้ืนที่ 

1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน  พ.ศ. 

2548 ขอ 4 ไดกําหนดใหจัดทําแผนการดําเนินงานตามขอ 26 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ขอ 27 วาการจัดทํา

แผนการดําเนินงานใหดําเนินการตามระเบียบนี้โดยมีข้ันตอนดําเนินการดังนี ้



1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานราชการสวนกลาง  สวนภู มิภาค รัฐวิสาหกิจและ

หนวยงานอ่ืน ๆ ที่ดําเนินการในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทํารางแผนการ

ดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงานแลวเสนอผูบ ริหารทอง ถ่ิน

ประกาศเปนแผนการดําเนินงานทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับ

แตวันที่ประกาศเพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอย

สามสิบวัน 

3. แผนการดําเนินงานใหจัดทําเสร็จภายในสามสิบวันนับแต วันที่ประกาศใชงบประมาณ

รายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได รับแจง

แผนงาน/โครงการจากหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงาน

อ่ืน ๆ ที่ตองดําเนินการในพ้ืนที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น  การขยาย

เวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 

1.4 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 

 1. ทําใหการดําเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก

ข้ึน 

 2 .  มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนําแผนไปปฏิบั ติมีความสะดวกและ มี

ประสิทธิภาพ 

 3. เพ่ือใหการใชจายงบประมาณในแตละปของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 4. ทราบถึงจํานวนงบประมาณที่ตองจายจริงในแตละป 

 5. สามารถบริหารเวลาในการดําเนินงานโครงการของทุกสวนของ เทศบาลตําบลหนองคลา

 6. สามารถนําแผนการปฏิบัติมาวิเคราะหปญหาอันเกิดจากการดําเนิน โครงการตาง  ๆ ตาม

งบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดอยางถูกตอง 

 

 

 

 

 

 



แบบ ผด.01

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวน คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

ท่ีดําเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคง

ปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1

   ดานสังคม

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

    แผนงานบริหารงานท่ัวไป 7 14.58 155,300          1.50 สํานักปลัด

กองคลัง

    แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 6.25 30,000            0.29 สํานักปลัด

รวม 10 20.83 185,300         1.79

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลตําบลหนองคลา

ยุทธศาสตร/แผนงาน

 -1-



จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวน คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

ท่ีดําเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคง

ปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1

   ดานสังคม

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

    แผนงานการศึกษา 22 36.67 1,149,305        11.06 กองการศึกษาฯ

รวม 22 36.67 1,149,305       11.06

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  พัฒนาการบริหารจัดการบริหารธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3

   ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรและส่ิงแวดลอม

    แผนงานสาธารณสุข 9 18.75 468,300          4.50 กองสาธารณสุขฯ

รวม 9 18.75 468,300         4.50

ยุทธศาสตร/แผนงาน

 -2-



จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวน คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

ท่ีดําเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 สรางเสริมและยกระดับการคา การลงทุน

 การทองเท่ียวและอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสูเศรษฐกิจมูลคาสูง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2

   ดานเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรดานการคมนาคม

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 4.17 1,304,700        12.55 กองชาง

รวม 2 4.17 1,304,700       12.55

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคง

ปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1

   ดานสังคม

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

    แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 4.17 50,000            0.48 กองสวัสดิการฯ

รวม 2 4.17 50,000           0.48

ยุทธศาสตร/แผนงาน

 -3-



จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวน คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

ท่ีดําเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคง

ปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1

   ดานสังคม

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกีฬาและนันทนาการ

    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 6 12.50 155,000          1.49 กองการศึกษา

รวม 6 12.50 155,000         1.49

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคง

ปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1

   ดานสังคม

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

    แผนงานสังคมสงเคราะห 6 12.50 61,300            0.59 กองสวัสดิการฯ

รวม 6 12.50 61,300           0.59

ยุทธศาสตร/แผนงาน

 -4-



จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวน คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

ท่ีดําเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคง

ปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1

   ดานสังคม

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

    แผนงานงบกลาง 3 6.25 7,018,800        67.54 สํานักปลัด

รวม 3 6.25 7,018,800       67.54

รวมท้ังส้ิน 60 100 10,392,705     100.00

ยุทธศาสตร/แผนงาน
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แผนงานบริหารท่ัวไป

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี เกิดขึ้นจากโครงการ (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 โครงการจัดงานรัฐพิธีและราช

พิธีเทิดพระเกียรติสถาบัน

พระมหากษัตริย

-เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดงาน

รัฐพิธีและราชพิธีเทิดพระเกียรติ

สถาบันพระมหากษัตริย เชน วัน

เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ

เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทร

เทพยวรางกูร , วันคลายวันพระ

ราชสมภพพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช , 

วันเมแหงชาติ , วันชาติ ฯลฯ

100,000   ทต.หนองคลา สํานักปลัด

          

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลตําบลหนองคลา

โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี เกิดขึ้นจากโครงการ
(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 โครงการจัดงานวันเทศบาล -เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดงานวัน

เทศบาล โดยมีวัตถุประสงคจัด

กิจกรรมเนื่องในวันครบรอบวัน

เทศบาล เชน จัดกิจกรรมรณรงค

บําเพ็ญประโยชนตอชุมชน โดยจาย

เปนคาปายโครงการ คาน้ําด่ืม คา

วัสดุและอุปกรณ และคาใชจาย

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ฯลฯ

10,000     ทต.หนองคลา สํานักปลัด

แผนงานบริหารท่ัวไป

โครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี เกิดขึ้นจากโครงการ
(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 โครงการจัดประชุมประชาคม

รับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชน

- เพ่ือเปนคาใชจายโครงการจัด

ประชุมประชาคมรับฟงความ

คิดเห็นของประชาชน โดยมี

วัตถุประสงคจัดประชุมประชาคม

รับฟงความคิดเห็นของประชาชน

ท้ังในระดับชุมชนและในระดับ

เทศบาล เชนการจัดประชุม

ประชาคมจัดทําแผนพัฒนา

เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น แผน

ดานการเกษตรและแหลงน้ํา 

(LSEP) ,การประชุมประชาคม

เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาทองถิ่น

2,000      ทต.หนองคลา สํานักปลัด

โครงการ

พ.ศ.2564

 -8-

พ.ศ.2565

แผนงานบริหารท่ัวไป



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี เกิดขึ้นจากโครงการ
(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 โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน โดยใช

โปรแกรมแผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน (LTAX3000)

- เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการ

จัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพยสินโดยใชโปรแกรม 

(LTAX3000) เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให

เปนระบบ

20,000     ทต.หนองคลา กองคลัง

5 โครงการประชาสัมพันธการ

ชําระภาษีและรับชําระภาษี

- เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการ

ประชาสัมพันธการชําระภาษีและ

รับชําระภาษี เพ่ือใหประชาชน

สามารถรับรูขอมูลขาวสาร

ชวงเวลาการชําระภาษี

10,000     ทต.หนองคลา กองคลัง

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

โครงการ
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แผนงานบริหารท่ัวไป



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี เกิดขึ้นจากโครงการ
(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 เกาอ้ีลอเลื่อนแบบมีพนักพิงหลัง - เพ่ือจัดซ้ือเกาอ้ีลอเลื่อนแบบมี

พนักพิงหลัง จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 

2,500.-บาท

5,000      ทต.หนองคลา สํานักปลัด

7 ลําโพง - เพ่ือจัดซ้ือลําโพงสําหรับงาน

ประชาสัมพันธ จํานวน 1 ตัว

8,300      ทต.หนองคลา สํานักปลัด

แผนงานบริหารท่ัวไป

โครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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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 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนชวงเทศกาลปใหม

เพื่อเปนคาใชจายในการตั้งจุด

บริการประชาชน เพื่อความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชนในชวงเทศกาลปใหม

5,000         เทศบาลตําบล

หนองคลา

สํานักปลัด

2 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนชวงเทศกาลสงกรานต

เพื่อเปนคาใชจายในการตั้งจุด

บริการประชาชน เพื่อความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชนในชวงเทศกาลสงกรานต

5,000         เทศบาลตําบล

หนองคลา

สํานักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลตําบลหนองคลา

โครงการ
พ.ศ.2564

 -11-

พ.ศ.2565



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 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิต

อาสาภัยพิบัติฯ

เพื่อเปนคาใชจายในการฝกอบรม

ทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย

พิบัติฯ ตามหลักสูตรกรมปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยกําหนดและ

คาใชจายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ ฯลฯ

20,000       เทศบาลตําบล

หนองคลา

สํานักปลัด

โครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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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.

1 โครงการจัดงานวันเขาพรรษา -จัดกิจกรรมหลอเทียน ณ วัดศรี

เมือง เพ่ือนําไปถวายวัดในเขต

เทศบาลตําบลหนองคลา

20,000      วัดศรีเมือง กอง

การศึกษา

2 โครงการจัดงานวันลอยกระทง -ทอดผาปาสามัคคี / กิจกรรม

จําหนายกระทง (หรือตามมติท่ี

ประชุม)

50,000      บริเวณวัดทุง

เบญจา/บริเวณ

ทาคลองหนอง

คลา

กอง

การศึกษา

3 โครงการจัดงานวันสงกรานตและ

งานวันผูสูงอายุ

-จัดกิจกรรมอบรมใหความรูแก

ผูสูงอายุพรอมจัดกิจกรรมรดน้ํา

ขอพรผูสูงอายุและพระภิกษุสงฆ

35,000      วัดศรีเมือง กอง

การศึกษา

 -13-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลตําบลหนองคลา

โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



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.2565

เทศบาลตําบลหนองคลา

โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

4 โครงการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา -จัดกิจกรรมสงเสริมกิจกรรมทาง

พระพุทธศาสนา เชน วันมาฆะบูชา

 วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา

10,000      วัดศรีเมือง กอง

การศึกษา

5 โครงการจัดงานวันออกพรรษา -จัดกิจกรรมตักบาตรเทโวโดย

รวมกับวัดศรีเมือง/ชุมชนในเขต

เทศบาล

20,000      วัดศรีเมือง กอง

การศึกษา

 -14-



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.2565

เทศบาลตําบลหนองคลา

โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

6 โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมการ

แขงขันกับหนวยงานอ่ืน

-เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการ

จัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน

กับหนวยงานอ่ืนโดยมี

วัตถุประสงคจัดการแขงขันกีฬา

สรางความสัมพันธ ระหวาง

เทศบาลและหนวยงานตาง ๆ ใน

เขตเทศบาลและชุมชน

20,000      เทศบาลตําบล

หนองคลา

กอง

การศึกษา
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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 โครงการจัดอบรมเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพสงเสริมกลุมแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร

-เพ่ือจายเปนคาใชจาย เชนวัสดุ

อุปกรณท่ีใชในการฝกอบรม

คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร

และเครื่องดื่ม คาพาหนะ คาเชาท่ี

พักหรือคาใชจายอ่ืน ๆ

20,000       ทต.หนองคลา กอง

สวัสดิการฯ

2 โครงการสงเสริมอาชีพใหกับ

ประชาชน

-เพ่ือเปนคาใชจายโครงการ

สงเสริมอาชีพใหกับประชาชน

30,000      ทต.หนองคลา กอง

สวัสดิการฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลตําบลหนองคลา

โครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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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

-เพ่ือเปนคาใชจายโครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุและผูพิการ 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดอบรม

สงเสริมใหความรูการพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุและผูพิการ

ใหมีความสุขในการดํารงชีวิตและ

เปดโอกาสใหผูสูงอายุและผูพิการ 

พบปะแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน

20,000      ทต.หนองคลา กอง

สวัสดิการฯ

2  เกาอ้ีทํางานลอเลื่อนแบบมีพนัก

พิงหลัง

-เพ่ือจัดซื้อเกาอ้ีทํางานลอเลื่อน

แบบมีพนักพิงหลัง จํานวน 1 ตัว 

สําหรับพนักงาน

5,000        ทต.หนองคลา กอง

สวัสดิการฯ

 -17-

โครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



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.

3  โตะทํางานเหล็กสําหรับพนักงาน -เพ่ือจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก

สําหรับพนักงาน จํานวน 1 ตัว

5,000        ทต.หนองคลา กอง

สวัสดิการฯ

4  ชุดเครื่องเสียงแบบลากจูงพรอม

ไมคลอย

-เพ่ือจัดซื้อชุดเครื่องเสียงแบบลาก

จูงพรอมไมคลอย จํานวน 1 ชุด

11,000      ทต.หนองคลา กอง

สวัสดิการฯ
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โครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



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.

5  เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก -เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร

โนตบุก จํานวน 1 เครื่อง

16,000      ทต.หนองคลา กอง

สวัสดิการฯ

6  เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอม

ติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 

Printer)

-เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีด

หมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink

 Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง

4,300        ทต.หนองคลา กอง

สวัสดิการฯ
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โครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



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  โครงการจัดอบรมใหความรู

เก่ียวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019

-คาใชจายประชาสัมพันธ 

อบรมใหความรูแกประชาชน

 คาวัสดุอุปกรณ และ

คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

50,000      ชุมชนภายใน

เขตเทศบาลฯ

กอง

สาธารณสุขฯ

2 โครงการรณรงคกําจัดผักตบชวา

และวัชพืชในแหลงน้ําสาธารณะ

-คาใชจายตามโครงการ

รณรงคกําจัดผักตบชวา คาเชา

เคร่ืองจักร

40,000      แหลงน้ํา

สาธารณะ

ภายในเขต

เทศบาล

กอง

สาธารณสุขฯ

3 โครงการปองกันควบคุมโรค

ไขเลือดออก

-คาใชจายในการรณรงคพน

หมอกควัน คาปายโครงการ 

คายาพนหมอกควัน คาน้ํามัน

 คาวัสดุอุปกรณและ

คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

70,000      ภายในเขต

เทศบาลฯ

กอง

สาธารณสุขฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลตําบลหนองคลา

โครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

 -20-



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

-เพ่ือรองรับแผนงานตาม

พระปณิธานภายใตแผน

ยุทธศาสตรการดําเนินการ

โครงการสัตวปลอดโรคคน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

 ตามพระปฎิธานของ

ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระ

เจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณ

วลัยลักษณ อัครราชกุมารี่

40,000      ภายในเขตเทศบาล กอง

สาธารณสุขฯ

5 โครงการอบรมใหความรู

ประชาชนเรื่องจุลินทรียชวย

บําบัดน้ําเสีย

-คาใชจายในโครงการอบรม

ใหความรูประชาชนเรื่อง

จุลินทรียชวยบําบัดน้ําเสีย 

เชน คาปายโครงการ 

คาตอบแทนวิทยากรฯ

30,000      ภายในเขต

เทศบาลฯ

กอง

สาธารณสุขฯ

6 โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข

-คาใชจายในการอุดหนุน

สงเสริมการดําเนินงานดาน

สาธารณสุขมูลฐานชุมชน

100,000     ภายในเขต

เทศบาลฯ

กอง

สาธารณสุขฯ

โครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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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.

7 คอมพิวเตอรโนตบุก -จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุก 

สําหรับงานสํานักงานจํานวน

 1 เครื่อง

16,000      ทต.หนองคลา กอง

สาธารณสุขฯ

8 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอม

ติดตั้งถังหมึกพิมพ

-จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีด

หมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ

 จํานวน 1 เครื่อง

4,300        ทต.หนองคลา กอง

สาธารณสุขฯ

9 เครื่องพนหมอกควันชนิด Best 

Fogger

-จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน

ชนิด Best Fogger จํานวน 

2 เครื่อง

118,000     ทต.หนองคลา กอง

สาธารณสุขฯ

โครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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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.

ซอยขางหมวดทางหลวงทาใหม

ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล.

ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 

174.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา

 522 ตารางเมตร รวมทางเชื่อม

และติดตั้งปายเหล็ก

ประชาสัมพันธ 1 ปาย และปาย

ชั่วคราว 1 ปาย

455,700     ชุมชนหนองคลา กองชาง

2 โครงการกอสรางพ้ืนคอนกรีต

เสริมเหล็กดานขวาและ

ดานหลังอาคารสํานักงาน

เทศบาลตําบลหนองคลา

ทําการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก

ความหนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี

กอสรางคอนกรีตเสริมเหล็กไม

นอยกวา 1,188 ตารางเมตร

และติดตั้งปายเหล็ก

ประชาสัมพันธ 1 ปาย และปาย

ชั่วคราว 1 ปาย

849,600     สํานักงาน

เทศบาลตําบล

หนองคลา

กองชาง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลตําบลหนองคลา

โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี เกิดขึ้นจากโครงการ (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)

-สนับสนุนงบประมาณ เพ่ือนําไป

ใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทุง

เบญจา นําไปจัดซ้ือจัดหาอาหาร

กลางวัน ใหกับเด็กของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กวัดทุงเบญจา เพ่ือ

นําไปจายในการจัดซ้ือสื่อการ

เรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดทุงเบญจา

307,765     ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดทุงเบญจา

กอง

การศึกษา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหนองคลา

พ.ศ.2565
โครงการ

พ.ศ.2564
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แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี เกิดขึ้นจากโครงการ
(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)

-สนับสนุนงบประมาณเพ่ือนําไป

ใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเมือง 

นําไปจัดซ้ือจัดหาอาหารกลางวัน

 ใหกับเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 วัดศรีเมืองจัดซ้ือสื่อการเรียน

การสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

วัดศรีเมือง

539,040     ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดศรีเมือง

กอง

การศึกษา

พ.ศ.2565

โครงการ

 -25-
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แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี เกิดขึ้นจากโครงการ
(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

-เพ่ือเปนคาใชจายโครงการ

ปฐมนิเทศนักเรียนและผูปกครอง 

ใหแก ศพด.วัดทุงเบญจา และ 

ศพด.วัดศรีเมือง โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหผูปกครองและ

เด็กทราบถึงระเบียบกฎเกณฑ

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ังสอง

แหง และเปนการเปดโอกาสให

ผูปกครองแสดงความเห็นพรอม

กับทําความรูจักครูผูดูแลเด็ก

6,000        ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดศรีเมือง

,ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดทุงเบญจา

กอง

การศึกษา

 -26-

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

โครงการ



แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี เกิดขึ้นจากโครงการ
(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

-เพ่ือเปนคาใชจายโครงการ

ปองกันอัคคีภัยฝกซอมแผนใหแก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทุงเบญจา 

และศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเมือง

 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเด็กมี

ความรูและสามารถชวยเหลือ

ตนเองขณะเกิดอัคคีภัยได

2,000        ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดศรีเมือง/

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดทุงเบญจา

กอง

การศึกษา

5 โครงการเยี่ยมบานนักเรียน -เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการ

เยี่ยมบานนักเรียน ใหแกศูนย

พัฒนาเด็กเล็กวัดทุงเบญจา และ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเมือง

2,000        ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดทุง

เบญจา/ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

วัดศรีเมือง

กอง

การศึกษา

 -27-

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

โครงการ



แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี เกิดขึ้นจากโครงการ
(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

เพ่ือเปนคาใชจายโครงการสืบ

สานประเพณีและวัฒนธรรม 

ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทุง

เบญจา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

สงเสริมใหเด็กนักเรียนไดเรียนรู

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

2,000        ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดทุงเบญจา

กอง

การศึกษา

พ.ศ.2564

โครงการ

พ.ศ.2565
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แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี เกิดขึ้นจากโครงการ
(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 เพ่ือเปนคาใชจายโครงการหนู

นอยรักการอานใหแกศูนยพัฒนา

เด็กเล็กวัดทุงเบญจา โดยมี

วัตถุประสงคปลูกฝงเด็กนักเรียน

ใหรักการอานหนังสือ

5,000        ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดทุงเบญจา

กอง

การศึกษา

8 โครงการหนูนอยรักสุขภาพดีรัก

การออกกําลังกาย

-เพ่ือเปนคาใชจายโครงการหนู

นอยสุขภาพดีรักการออกกําลัง

กาย ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด

ศรีเมือง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

สงเสริมใหเด็กรักการออกกําลัง

กายและมีสุขภาพท่ีดี

5,000        ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดศรีเมือง

 

โครงการ

 -29-
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แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี เกิดขึ้นจากโครงการ (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 เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดงาน

วันเด็กแหงชาติของเทศบาล

ตําบลหนองคลา

80,000      เทศบาลตําบล

หนองคลา

กอง

การศึกษา

10 โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูรอน -เพ่ือเปนคาใชจายในการจัด

อบรมเยาวชนภาคฤดูรอน เปน

การจัดอบรมนอกสถานท่ีใหแก

เด็กและเยาวชน เขาคายเรียนรู

คุณธรรมและจริยธรรมพรอมกับ

ทัศนศึกษาเรียนรูประสบการณ

นอกสถานท่ี

20,000      ตามมติท่ีประชุม กอง

การศึกษา

 -30-

โครงการ
พ.ศ.2565พ.ศ.2564



แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี เกิดขึ้นจากโครงการ
(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  เกาอ้ีทํางานลอเลื่อนแบบมีพนัก

พิงหลัง

เพ่ือจัดซ้ือเกาอ้ีทํางานลอเลื่อน

แบบมีพนักพิงหลัง จํานวน 3  ตัว

 สําหรับพนักงาน

7,500        ศพด.วัดทุง

เบญจา

กอง

การศึกษา

12  ชุดเครื่องเสียงแบบลากจูงพรอม

ไมคลอย

-เพ่ือจัดซ้ือชุดเครื่องเสียงแบบ

ลากจูงพรอมไมคลอย จํานวน 1 

ชุด

11,000      ศพด.วัดศรี

เมือง

กอง

การศึกษา

 

โครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี เกิดขึ้นจากโครงการ
(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  ชั้นวางรองเทานักเรียน เพ่ือจัดซ้ือชั้นวางรองเทานักเรียน

 จํานวน 5  ตัว สําหรับ ศพด.วัด

ศรีเมือง (บริเวณหลังสํานักงาน

เทศบาลตําบลหนองคลา)

9,500        ศพด.วัดศรี

เมือง,ศพด.

วัดทุงเบญจา

กอง

การศึกษา

14  ชั้นวางรองเทานักเรียนขนาดเล็ก เพ่ือจัดซ้ือชั้นวางรองเทานักเรียน

 จํานวน 2  ตัว สําหรับ ศพด.วัด

ศรีเมือง (บริเวณหลังสํานักงาน

เทศบาลตําบลหนองคลา)

3,400        ศพด.วัดศรี

เมือง

กอง

การศึกษา

 

โครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

 -32-



แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี เกิดขึ้นจากโครงการ
(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  ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก เพ่ือจัดซ้ือตูเหล็กบานเลื่อน

กระจก จํานวน 1  ตู สําหรับ 

ศพด.วัดทุงเบญจา

6,000        ศพด.วัดทุง

เบญจา

กอง

การศึกษา

16 ตูเหล็กบานเลื่อนทึบ เพ่ือจัดซ้ือตูเหล็กบานเลื่อนทึบ 

จํานวน 1  ตู สําหรับ ศพด.วัดทุง

เบญจา

6,000        ศพด.วัดทุง

เบญจา

กอง

การศึกษา

โครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี เกิดขึ้นจากโครงการ
(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  โตะคอมพิวเตอร เพ่ือจัดซ้ือโตะคอมพิวเตอร 

จํานวน 1   ตัว สําหรับงาน

สํานักงาน

4,000        ทต.หนองคลา กอง

การศึกษา

18 โตะญี่ปุน เพ่ือจัดซ้ือโตะญี่ปุน จํานวน 10  

 ตัว สําหรับ ศพด.วัดทุงเบญจา

51,000      ศพด.วัดทุง

เบญจา

กอง

การศึกษา

 -34-

โครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี เกิดขึ้นจากโครงการ
(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.

19  โตะทํางานเหล็ก เพ่ือจัดซ้ือโตะทํางานเหล็ก 

จํานวน 3   ตัว สําหรับ ศพด.วัด

ทุงเบญจา

16,500      กอง

การศึกษา/

ศพด.วัดทุง

เบญจา

กอง

การศึกษา

20 โตะกินขาวสําหรับเด็กพรอมเกาอ้ี เพ่ือจัดซ้ือโตะกินขางสําหรับเด็ก

เล็กพรอมเกาอ่ี จํานวน 4   ชุด 

สําหรับ ศพด.วัดทุงเบญจา

40,000      ศพด.วัดทุง

เบญจา

กอง

การศึกษา

 -35-

โครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี เกิดขึ้นจากโครงการ
(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.

21 คอมพิวเตอร PC  พรอมอุปกรณ เพ่ือจัดซ้ือคอมพิวเตอร PC 

พรอมอุปกรณ

17,000      ทต.หนองคลา กอง

การศึกษา

22  เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอม

ติดต้ังถังหมึกพิมพ (Ink Tank 

Printer)

-เพ่ือจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีด

หมึกพรอมติดต้ังถังหมึกพิมพ (Ink

 Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง

8,600        กอง

การศึกษา/

ศพด.วัดศรี

เมือง

กอง

การศึกษา

 -36-

โครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



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 -จายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565

5,920,800  ทต.หนองคลา กอง

สวัสดิการฯ

2 เบี้ยยังชีพผูพิการ -จายเบี้ยยังชีพใหผูพิการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 

132 ราย

1,056,000  ทต.หนองคลา กอง

สวัสดิการฯ

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส -จายเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

จํานวน 7 ราย

42,000      ทต.หนองคลา กอง

สวัสดิการฯ
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลตําบลหนองคลา

โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565


