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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ 

เทศบาลตําบลหนองคลา 
 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

สํานักปลัดเทศบาล 



 

 



แบบ ผด.01

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวน คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

ท่ีดําเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 ยกระดับมาตรฐานใหบริการดานการศึกษา

  พัฒนาอาชีพ และบริการสุขภาพเพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

 

   ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาขน

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

    แผนงานบริหารงานทั่วไป 10 23.25 824,000         8.230 สํานักปลัด

กองคลัง

    แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 6.97 220,000         2.19 สํานักปลัด

รวม 13 30.22 1,044,000      10.42

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตําบลหนองคลา

ยุทธศาสตร/แผนงาน
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จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวน คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

ท่ีดําเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตําบลหนองคลา

ยุทธศาสตร/แผนงาน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 ยกระดับมาตรฐานใหบริการดานการศึกษา

  พัฒนาอาชีพ และบริการสุขภาพเพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 

   ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

    แผนงานการศึกษา 8 18.60 955,300         9.54 กองการศึกษาฯ

รวม 8 18.60 955,300         9.54

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา

   เศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 

   ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานส่ิงแวดลอม

    แผนงานสาธารณสุข 5 11.62 170,000         1.69 กองสาธารณสุขฯ

รวม 5 11.62 170,000         1.69
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จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวน คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

ท่ีดําเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตําบลหนองคลา

ยุทธศาสตร/แผนงาน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี3 อํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และการทองเท่ียว 

   รวมท้ังจัดเตรียมระบบโครงขายบริการพ้ืนฐานเขตเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 

   ดานโครงสรางพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตรดานการคมนาคม

    แผนงานเคหะและชุมชน

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 2.32 435,600         4.35 กองชาง

รวม 1 2.32 435,600         4.35

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 ยกระดับมาตรฐานใหบริการดานการศึกษา

  พัฒนาอาชีพ และบริการสุขภาพเพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6

   ดานการอนุรักษฟนฟู สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีฯ

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม  

    แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 4 9.30 100,000         0.99 กองสวัสดิการฯ

รวม 4 9.30 100,000         0.99
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จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวน คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

ท่ีดําเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตําบลหนองคลา

ยุทธศาสตร/แผนงาน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 ยกระดับมาตรฐานใหบริการดานการศึกษา

  พัฒนาอาชีพ และบริการสุขภาพเพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 

   ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกีฬาและนันทนาการ

    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 8 18.60 260,000         2.59 กองการศึกษา

รวม 8 18.60 260,000         2.59

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 ยกระดับมาตรฐานใหบริการดานการศึกษา

  พัฒนาอาชีพ และบริการสุขภาพเพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 

   ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

    แผนงานสังคมสงเคราะห 1 2.32 20,000           0.19 กองการศึกษา

รวม 1 2.32 20,000          0.19
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จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวน คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

ท่ีดําเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตําบลหนองคลา

ยุทธศาสตร/แผนงาน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 ยกระดับมาตรฐานใหบริการดานการศึกษา

  พัฒนาอาชีพ และบริการสุขภาพเพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 

   ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

    แผนงานงบกลาง 3 6.97 7,018,800       70.16 สํานักปลัด

รวม 3 6.97 7,018,800      70.16

รวมท้ังส้ิน 43 100 10,003,700     100.00
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แผนงานบริหารท่ัวไป

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ 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 โครงการ "รักน้ํา รักปา รัก

แผนดิน (ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

หนา 130  ขอ 40

เพื่อเปนคาใชจายโครงการ "รักนํ้า 

รักปา รักชุมชน" โดยมีวัตถุประสงค

จัดกิจกรรมปลูกตนไมและปลอย

พันธปลาในเขตพื้นที่เทศบาลตําบล

หนองคลา โดยจายเปนคาปาย

โครงการ คานํ้าดื่ม คาวัสดุอุปกรณ

หรือคาใชจายอื่น ๆที่เกี่ยวของ

10,000     ทต.หนองคลา สํานักปลัด

2 โครงการจัดการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาและผูบริหาร

ทองถิ่น และสนับสนุนการ

จัดการเลือกต้ังในระดับตาง ๆ 

ตามนโยบายรัฐบาล (ตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.

2561-2565)  หนา 125ขอ 30

-เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการ

เลือกต้ังสมาชิกสภาและผูบริหาร

ทองถิ่น กรณีที่ครบวาระหรือแทน

ตําแหนงที่วางลง พรอมทั้ง

สนับสนุนการจัดการเลือกต้ังใน

ระดับตาง ๆ ตามนโยบายรัฐบาล

600,000   ทต.หนองคลา สํานักปลัด
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แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตําบลหนองคลา

โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



แผนงานบริหารท่ัวไป

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ 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 โครงการจัดงานรัฐพิธีและราช

พิธีเทิดพระเกียรติสถาบัน

พระมหากษัตริย  (ตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.

2561-2565)  หนา 128  ขอ

 36)

-เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดงาน

รัฐพิธีและราชพิธีเทิดพระเกียรติ

สถาบันพระมหากษัตริย เชน วัน

เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ

เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทร

เทพยวรางกูร , วันคลายวันพระ

ราชสมภพพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช , 

วันเมแหงชาติ , วันชาติ ฯลฯ

100,000   ทต.หนองคลา สํานักปลัด
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โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ 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 โครงการจัดงานวันเทศบาล 

(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.

2561-2565) หนา 10  ขอ 3

-เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดงานวัน

เทศบาล โดยมีวัตถุประสงคจัด

กิจกรรมเนื่องในวันครบรอบวัน

เทศบาล เชน จัดกิจกรรมรณรงค

บําเพ็ญประโยชนตอชุมชน โดยจาย

เปนคาปายโครงการ คาน้ําด่ืม คา

วัสดุและอุปกรณ และคาใชจาย

อ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ ฯลฯ

10,000     ทต.หนองคลา สํานักปลัด

แผนงานบริหารท่ัวไป

โครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ 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.

5 โครงการจัดประชุมประชาคม

รับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชน (ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  

หนา 81  ขอ 1

- เพ่ือเปนคาใชจายโครงการจัด

ประชุมประชาคมรับฟงความ

คิดเห็นของประชาชน โดยมี

วัตถุประสงคจัดประชุมประชาคม

รับฟงความคิดเห็นของประชาชน

ทั้งในระดับชุมชนและในระดับ

เทศบาล เชนการจัดประชุม

ประชาคมจัดทําแผนพัฒนา

เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น แผน

ดานการเกษตรและแหลงน้ํา 

(LSEP) ,การประชุมประชาคม

เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาทองถิ่น

2,000      ทต.หนองคลา สํานักปลัด
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โครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แผนงานบริหารท่ัวไป



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ 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 โครงการสงเสริมความรูและ

เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน

แกคณะผูบริหาร พนักงาน

เทศบาล ลูกจางประจํา และ

พนักงานจางของเทศบาล

ตําบลหนองคลา (ตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.

2561-2565)  หนา 122 ขอ 

23

เพ่ือเปนคาใชจายโครงการสงเสริม

ความรูและเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ทํางานแกคณะผูบริหาร พนักงาน

เทศบาล ลูกจางประจํา และ

พนักงานจางของเทศบาล ในดาน

ตาง ๆ เชน ระเบียบพัสดุ การ

จัดซ้ือจัดจางหรือขอทักทวง สตง.

หรือการอบรมใหความรูดาน

คุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งดานอ่ืน

ที่เปนการเพ่ิมพูนความรูในการ

ทํางานใหแกพนักงานเทศบาล ฯลฯ

10,000     ทต.หนองคลา สํานักปลัด

7 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัด

ระเบียบจราจรในชวงฤดูผลไม

หลาก (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565)  หนา 136

 ขอ 6

เพื่อเปนคาใชจายโครงการสนับสนุน

คาใชจายปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัด

ระเบียบจราจรในชวงฤดูผลไมหลาก 

เชน คาเชาเตนท คาจัดทําปาย

โครงการ ฯลฯ คาตอบแทน 

คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม ฯลฯ

10,000     ทต.หนองคลา สํานักปลัด

แผนงานบริหารท่ัวไป

โครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

 -10-



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ 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.

8 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน โดยใช

โปรแกรมแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน 

(LTAX3000) (ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

หนา 132 ขอ 45

- เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการ

จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสินโดยใชโปรแกรม 

(LTAX3000) เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให

เปนระบบ

50,000     ทต.หนองคลา กองคลัง

9 โครงการประชาสัมพันธการ

ชําระภาษีและรับชําระภาษี 

(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.

2561-2565)  หนา 132 ขอ 

44

- เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการ

ประชาสัมพันธการชําระภาษีและ

รับชําระภาษี เพ่ือใหประชาชน

สามารถรับรูขอมูลขาวสาร

ชวงเวลาการชําระภาษี

10,000     ทต.หนองคลา กองคลัง

 -11-

แผนงานบริหารท่ัวไป

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

โครงการ



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ 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.

10 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค - เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร

โนตบุคสําหรับงานประมวลผล 

จํานวน 1 เครื่อง

22,000     ทต.หนองคลา กองคลัง

แผนงานบริหารท่ัวไป

โครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

 -12-



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนชวงเทศกาลปใหม (ตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.

2561-2565 )  หนา 129  ขอ 

39)

เพ่ือเปนคาใชจายในการต้ังจุด

บริการประชาชน เพ่ือความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชนในชวงเทศกาลป

ใหม

10,000     เทศบาลตําบล

หนองคลา

สํานักปลัด

2 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 

(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.

2561-2565 ) หนา 129  ขอ 39)

เพ่ือเปนคาใชจายในการต้ังจุด

บริการประชาชน เพ่ือความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชนในชวงเทศกาล

สงกรานต

10,000     เทศบาลตําบล

หนองคลา

สํานักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตําบลหนองคลา

โครงการ
พ.ศ.2563

 -13-

พ.ศ.2564



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการ

จิตอาสาภัยพิบัติฯ (ตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.

2561-25645) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 3 

 หนา 3  ขอ 3)

เพ่ือเปนคาใชจายในการ

ฝกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการ

จิตอาสาภัยพิบัติฯ ตามหลักสูตร

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยกําหนดและคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของ ฯลฯ

100,000   เทศบาลตําบล

หนองคลา

สํานักปลัด

 -14-

โครงการ

พ.ศ.2563 พ.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.

1 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา (ศพด.วัดทุง

เบญจา)   ตามแผนพัฒนาทองถิ่น

 (พ.ศ.2561-2565)  หนา 92 ขอ

 22)

-สนับสนุนงบประมาณ เพ่ือนําไป

ใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทุง

เบญจา นําไปจัดซ้ือจัดหาอาหาร

กลางวัน ใหกับเด็กของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กวัดทุงเบญจา เพ่ือ

นําไปจายในการจัดซ้ือสื่อการ

เรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดทุงเบญจา

401,600     ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดทุงเบญจา

กอง

การศึกษา

โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตําบลหนองคลา

 -15-



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) ตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.

2561-2565 ) หนา 93 ขอ 23)

-สนับสนุนงบประมาณเพ่ือนําไป

ใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเมือง 

นําไปจัดซ้ือจัดหาอาหารกลางวัน

 ใหกับเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 วัดศรีเมืองจัดซ้ือสื่อการเรียน

การสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

วัดศรีเมือง

531,700     ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดศรีเมือง

กอง

การศึกษา

โครงการ

พ.ศ.2564พ.ศ.2563
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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 (ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา

 87 ขอ 11)

-เพ่ือเปนคาใชจายโครงการ

ปฐมนิเทศนักเรียนและผูปกครอง 

ใหแก ศพด.วัดทุงเบญจา และ 

ศพด.วัดศรีเมือง โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหผูปกครองและ

เด็กทราบถึงระเบียบกฎเกณฑ

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ังสอง

แหง และเปนการเปดโอกาสให

ผูปกครองแสดงความเห็นพรอม

กับทําความรูจักครูผูดูแลเด็ก

6,000        ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดศรีเมือง

,ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดทุงเบญจา

กอง

การศึกษา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

 -17-

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 ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น (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

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.

2561-2565)  หนา 89 ขอ 17

-เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการ

เยี่ยมบานนักเรียน ใหแกศูนย

พัฒนาเด็กเล็กวัดทุงเบญจา และ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเมือง

2,000        ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดทุง

เบญจา/ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

วัดศรีเมือง

กอง

การศึกษา

โครงการ

 -18-

พ.ศ.2563 พ.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.

6 โครงการสืบสานประเพณีและ

วัฒนธรรม ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา

 90  ขอ 20)

เพ่ือเปนคาใชจายโครงการสืบ

สานประเพณีและวัฒนธรรม 

ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทุง

เบญจา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

สงเสริมใหเด็กนักเรียนไดเรียนรู

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

2,000        ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดทุงเบญจา

กอง

การศึกษา

พ.ศ.2563

 -19-

พ.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.

7 โครงการหนูนอยรักการอาน ตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.

2561-2565)  หนา 87  ขอ 10

-เพ่ือเปนคาใชจายโครงการหนู

นอยรักการอานใหแกศูนยพัฒนา

เด็กเล็กวัดศรีเมือง โดยมี

วัตถุประสงคปลูกฝงเด็กนักเรียน

ใหรักการอานหนังสือ

5,000        ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดศรีเมือง

กอง

การศึกษา

8 โครงการหนูนอยรักสุขภาพดีรัก

การออกกําลังกาย ตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.

2561-2565)  หนา 88  ขอ 12)

-เพ่ือเปนคาใชจายโครงการหนู

นอยสุขภาพดีรักการออกกําลัง

กาย ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด

ทุงเบญจา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

สงเสริมใหเด็กรักการออกกําลัง

กายและมีสุขภาพท่ีดี

5,000        ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดทุงเบญจา

 

พ.ศ.2563

โครงการ

พ.ศ.2564

 -20-



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 

(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.

2561-25645)  หนา 99  ขอ 8)

เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดงาน

วันเด็กแหงชาติของเทศบาล

ตําบลหนองคลา

80,000      เทศบาลตําบล

หนองคลา

กอง

การศึกษา

10 โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดู

รอน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  

(พ.ศ.2561-2565  หนา 78 ขอ 

5)

-เพ่ือเปนคาใชจายในการจัด

อบรมเยาวชนภาคฤดูรอน เปน

การจัดอบรมนอกสถานท่ีใหแก

เด็กและเยาวชน เขาคายเรียนรู

คุณธรรมและจริยธรรมพรอมกับ

ทัศนศึกษาเรียนรูประสบการณ

นอกสถานท่ี

50,000      ตามมติท่ีประชุม กอง

การศึกษา
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โครงการ
พ.ศ.2564พ.ศ.2563



แผนงานเคหะและชุมชน

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 จัดซ้ือตูเหล็กบานเลื่อนกระจก 

ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.

2561 - 2565) หนา 203 ขอ

 34

-เพื่อจัดซื้อตูเหล็กแบบบานเลื่อน

กระจก จํานวน 1 ตู สําหรับใชใน

งานสํานักงาน

6,000      ทต.หนองคลา กองชาง

2 จัดซ้ือตูเหล็กบานเลื่อนทึบ 

ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.

2561 - 2565) หนา 202 ขอ

 33

-เพื่อจัดซื้อตูเหล็กแบบบานเลื่อน

ทึบ จํานวน 1 ตู สําหรับใชในงาน

สํานักงาน

6,000      ทต.หนองคลา กองชาง

-25-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตําบลหนองคลา

โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



แผนงานเคหะและชุมชน

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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตําบลหนองคลา

โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

3 จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟ ตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561

 - 2565) หนา 212 ขอ 43

-เพื่อจัดซื้อเคร่ืองสํารองไฟฟาขนาด

 800 VA จํานวน 2 เคร่ือง เพื่อ

ติดตั้งภายในสํานักงาน

5,000      ทต.หนองคลา กองชาง

-26-



แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

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 โครงการสงเสริมอาชีพใหกับ

ประชาชน (ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 

76 ขอ 2)

-เพ่ือเปนคาใชจายโครงการสง

เสิรมอาชีพใหกับประชาชน

30,000      ทต.หนองคลา กอง

สวัสดิการฯ

2 โครงการสํารวจและจัดเก็บขอมูล

พ้ืนฐาน (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565   หนา 131  

ขอ 42)

-เพ่ือเปนคาใชจายโครงการ

สํารวจและจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน

30,000     ทต.หนองคลา กอง

สวัสดิการฯ
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตําบลหนองคลา

โครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

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 โครงการสืบสานปรัชญาของพอ 

สานตอสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 

"ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" (ตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.

2561-2565   หนา 131   ขอ 

43)

-เพ่ือเปนคาใชจายโครงการสืบ

สานปรัชญาของพอ สานตอสู

การพัฒนาท่ียั่งยืน "ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง"

20,000     ทต.หนองคลา กอง

สวัสดิการฯ

4 โครงการจัดอบรมเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพสงเสริมกลุมแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร  (ตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.

2561-2565   หนา 76   ขอ 1)

-เพ่ือจายเปนคาใชจาย เชนวัสดุ

อุปกรณท่ีใชในการฝกอบรม 

คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร

และเครื่องด่ืม คาพาหนะ คาเชา

ท่ีพัก หรือคาใชจายอ่ืน ๆ

20,000     ทต.หนองคลา กอง

สวัสดิการฯ

 

โครงการ

พ.ศ.2563

 -23-

พ.ศ.2564



แผนงานสังคมสงเคราะห

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  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุและผูพิการ (ตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.

2561-2565   หนา 77 ขอ 5)

-เพ่ือเปนคาใชจายโครงการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและ

ผูพิการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจัด

อบรมสงเสริมใหความรูการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและ

ผูพิการใหมีความสุขในการ

ดํารงชีวิตและเปดโอกาสให

ผูสูงอายุและผูพิการ พบปะ

แลกเปลี่ยนพูดคุยกัน

20,000     ทต.หนองคลา กอง

สวัสดิการฯ
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โครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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 โครงการจัดงานวันเขาพรรษา  

(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.

2561-2565 หนา 80  ขอ 4)

-จัดกิจกรรมหลอเทียน ณ วัดศรี

เมือง และ วัดทุงเบญจา

20,000     วัดศรีเมือง กอง

การศึกษา

2 โครงการจัดงานวันลอยกระทง  

(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (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  (ตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.

2561-2565 หนา 79  ขอ 3)

-จัดกิจกรรมอบรมใหความรูแก

ผูสูงอายุพรอมจัดกิจกรรมรดน้ํา

ขอพรผูสูงอายุและพิธีสรงน้ําพระ

40,000     วัดศรีเมือง กอง

การศึกษา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตําบลหนองคลา

โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตําบลหนองคลา

โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

4 โครงการจัดงานวันสําคัญทาง

ศาสนา (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  

(พ.ศ.2561-2565  หนา 107 ขอ

 1)

-จัดกิจกรรมสงเสริมกิจกรรมทาง

พระพุทธศาสนา เชน วันมาฆะ

บูชา วันวิสาขบูชา และวัน

อาสาฬหบูชา

10,000     วัดศรีเมือง/วัด

ทุงเบญจา

กอง

การศึกษา

5 โครงการจัดงานวันออกพรรษา 

(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (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 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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตําบลหนองคลา

โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

6 โครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชน

เทศบาลตําบลหนองคลา (ตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.

2561-2565 หนา 96  ขอ 2)

-เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการจัด

 การแขงขันกีฬาชุมชนเทศบาล

ตําบลหนองคลาโดยมี

วัตถุประสงคจัดการแขงขันกีฬา

สรางความสัมพันธ ระหวาง

เทศบาลและหนวยงานตาง ๆ ใน

เขตเทศบาลและชุมชนท้ัง 5 

ชุมชน

40,000     เทศบาลตําบล

หนองคลา

กอง

การศึกษา
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตําบลหนองคลา

โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

7 โครงการจัดการแขงขันกีฬา

ตอตานยาเสพติด (เปตอง) (ตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น (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 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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตําบลหนองคลา

โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

8 โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวม

การแขงขันกับหนวยงานอ่ืน 

(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.

2561-2565   หนา 96  ขอ 3)

-เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการ

จัดสงนักกีฬาเขารวมกับ

หนวยงานอ่ืนโดยมีวัตถุประสงค

จัดการแขงขันกีฬาสราง

ความสัมพันธ ระหวางเทศบาล

และหนวยงานตาง ๆ ในเขต

เทศบาลและชุมชน 5 ชุมชน

50,000     เทศบาลตําบล

หนองคลา

กอง

การศึกษา
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                 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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 โครงการกอสรางถนน       

 ค.ส.ล.ถนนเทศบาล 33  

(ซอยขางอูชางต๋ี)

ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล.

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 

150.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม

นอยกวา 600 ตารางเมตรทาง

เชื่อมและลงดินไหลทางท้ังสอง

ฝงตามสภาพพ้ืนท่ีพรอมปาย

เหลกประชาสัมพันธ 1ปาย 

และปายชั่วคราว 1 ปาย

435,600    ชุมชนหวย

สะทอน

กองชาง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตําบลหนองคลา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
โครงการ
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แผนงานสาธารณสุข

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  โครงการจัดอบรมสงเสริมการ

สรางจิตสํานึกในการคัดแยกขยะ

ใหกับชุมชน   (ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 หนา

 131 ขอ 5)

-คาใชจายจัดอบรมสงเสริม

การสรางจิตสํานึกลด

ปริมาณขยะจากครัวเรือน

20,000     ชุมชนภายใน

เขตเทศบาล

จํานวน 5 ชุมชน

กอง

สาธารณสุขฯ

2 โครงการรณรงคกําจัดผักตบชวา

และวัชพืชในแหลงน้ําสาธารณะ 

 (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.

2561-2565  หนา 111  ขอ 

12)

-คาใชจายตามโครงการ

รณรงคกําจัดผักตบชวา คา

เชาเคร่ืองจักร

40,000     แหลงนํ้า

สาธารณะ

ภายในเขต

เทศบาลจํานวน

 5 ชุมชน

กอง

สาธารณสุขฯ

3 โครงการรณรงครักษาความ

สะอาด (Big Cleaning Day)  

(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.

2561-2565  หนา 111  ขอ 

11)

-คาใชจายจัดกิจกรรม

รณรงครักษาความสะอาด

ภายในสํานักงาน และ

กวาดลางถนนภายในชุมชน

10,000     สํานักงาน ทต.

หนองคลาและ

ภายในชุมชน 5 

ชุมชน

กอง

สาธารณสุขฯ
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตําบลหนองคลา

โครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



แผนงานสาธารณสุข

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 โครงการสัตวปลอดโรคคน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 

ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.

2561-2565   หนา 105  ขอ 

12

-เพ่ือรองรับแผนงานตาม

พระปณิธานภายใตแผน

ยุทธศาสตรการดําเนินการ

โครงการสัตวปลอดโรคคน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข

บา ตามพระปฎิธานของ

ศาสตราจารย ดร.สมเด็จ

พระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬา

ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุ

มารี่

70,000     ภายในเขตเทศบาล

 จํานวน 5 ชุมชน

กอง

สาธารณสุขฯ

5 โครงการอบรมใหความรู

ประชาชนเรื่องจุลินทรียชวย

บําบัดน้ําเสีย(ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 หนา

 110  ขอ 9)

-คาใชจายอบรม รณรงค

และประชาสัมพันธ เพ่ือลด

มลภาวะท่ีเกิดจากน้ําเสีย

30,000     รานอาหารและ

แผงลอยจําหนาย

อาหาร จํานวน 30

 ราน

กอง

สาธารณสุขฯ
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โครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



แผนงานงบกลาง

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ 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 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ                 

  (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น       

(พ.ศ.2561-2565 หนา 83  ขอ 

6)

-จายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564

5,920,800 ทต.หนองคลา กอง

สวัสดิการฯ

2 เบี้ยยังชีพผูพิการ                 

(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น       

(พ.ศ.2561-2565 หนา 83  ขอ 

4)

-จายเบี้ยยังชีพใหผูพิการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

 จํานวน 132 ราย

1,056,000 ทต.หนองคลา กอง

สวัสดิการฯ

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส              

  (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น         

 (พ.ศ.2561-25645หนา 83 ขอ

 5)

-จายเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

จํานวน 7 ราย

42,000     ทต.หนองคลา กอง

สวัสดิการฯ
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตําบลหนองคลา

โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564


