
แบบ ผด.01

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวน คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

ท่ีดําเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 ยกระดับมาตรฐานใหบริการดานการศึกษา

  พัฒนาอาชีพ และบริการสุขภาพเพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 

   ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาขน

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

    แผนงานบริหารงานทั่วไป 18 25.35 603,100           6.100 สํานักปลัด

กองคลัง

    แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 4.23 60,000             0.61 สํานักปลัด

รวม 21 29.58 663,100         6.71

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลตําบลหนองคลา

ยุทธศาสตร/แผนงาน
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จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวน คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

ท่ีดําเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลตําบลหนองคลา

ยุทธศาสตร/แผนงาน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 ยกระดับมาตรฐานใหบริการดานการศึกษา

  พัฒนาอาชีพ และบริการสุขภาพเพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 

   ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

    แผนงานการศึกษา 21 29.58 2,251,600        22.76 กองการศึกษาฯ

รวม 21 29.58 2,251,600       22.76

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา

   เศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 

   ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม

    แผนงานสาธารณสุข 9 12.68 195,000           1.97 กองสาธารณสุขฯ

รวม 9 12.86 195,000         1.97
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จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวน คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

ท่ีดําเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลตําบลหนองคลา

ยุทธศาสตร/แผนงาน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี3 อํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และการทองเท่ียว 

   รวมท้ังจัดเตรียมระบบโครงขายบริการพ้ืนฐานเขตเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 

   ดานโครงสรางพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตรดานการคมนาคม

    แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.41 35,000             0.35 กองชาง

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 2.82 486,000           4.91 กองชาง

รวม 3 4.23 521,000         5.26

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 ยกระดับมาตรฐานใหบริการดานการศึกษา

  พัฒนาอาชีพ และบริการสุขภาพเพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6

   ดานการอนุรักษฟนฟู สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีฯ

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

    แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 4 5.63 370,000           3.74 กองสวัสดิการฯ

รวม 4 5.63 370,000         3.74
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จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวน คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

ท่ีดําเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลตําบลหนองคลา

ยุทธศาสตร/แผนงาน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 ยกระดับมาตรฐานใหบริการดานการศึกษา

  พัฒนาอาชีพ และบริการสุขภาพเพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 

   ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกีฬาและนันทนาการ

    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 9 12.68 327,000           3.31 กองการศึกษา

รวม 9 12.68 327,000         3.31

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 ยกระดับมาตรฐานใหบริการดานการศึกษา

  พัฒนาอาชีพ และบริการสุขภาพเพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 

   ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

    แผนงานสังคมสงเคราะห 1 1.41 20,000             0.20 กองการศึกษา

รวม 1 1.41 20,000           0.20
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จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวน คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

ท่ีดําเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลตําบลหนองคลา

ยุทธศาสตร/แผนงาน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 ยกระดับมาตรฐานใหบริการดานการศึกษา

  พัฒนาอาชีพ และบริการสุขภาพเพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 

   ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

    แผนงานงบกลาง 3 4.23 5,544,000        56.05 สํานักปลัด

รวม 3 4.23 5,544,000       56.05

รวมท้ังสิ้น 71 100 9,891,700       100.00
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แผนงานบริหารท่ัวไป

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ 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 โครงการจัดการเลือกต้ังสมาชิก

สภาและผูบริหารทองถ่ิน และ

สนับสนุนการจัดการเลือกต้ังใน

ระดับตาง ๆตามนโยบายของ

รัฐบาล (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน4

 ป (พ.ศ.2561-2564 หนา   147 

ขอ 30)

-เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการ

เลือกต้ังสมาชิกสภาและผูบริหาร

ทองถ่ิน กรณีครบวาระหรือแทน

ตําแหนงที่วางลง

50,000      ทต.หนองคลา สํานักปลัด

2 โครงการจัดงานพระราชพิธีถวาย

พระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช (ตาม

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป เพิ่มเติม

ครั้งที่1 (พ.ศ.2561-2564 หนา 10

 ขอ 1 )

-เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงาน

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ

บรมศพพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใน

วันที่ 26 ตุลาคม 2560

150,000    วัดศรีเมือง สํานักปลัด
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลตําบลหนองคลา

โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



แผนงานบริหารท่ัวไป

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ 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 โครงการจัดงานรัฐพิธีและราชพิธี

เทิดพระเกียรติสถาบัน

พระมหากษัตริย  (ตาม

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.

2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 

หนา 10 ขอ 2)

-เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงาน

รัฐพิธีและราชพิธีเทิดพระเกียรติ

สถาบันพระมหากษัตริย เชน วัน

เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ

เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทร

เทพยวรางกูร , วันคลายวันพระ

ราชสมภพพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช , 

วันเมแหงชาติ , วันชาติ ฯลฯ

60,000      ทต.หนองคลา สํานักปลัด
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โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ 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 - เพื่อเปนคาใชจายในการจัดวัน

เทศบาล โดยมีวัตถุประสงคจัด

กิจกรรมเน่ืองในวันครบรอบ

เทศบาล

10,000      ทต.หนองคลา สํานักปลัด

5 โครงการประชุมประชาคมรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชน

-เพื่อเปนคาใชจายโครงการจัด

ประชุมประชาคมรับฟงความ

คิดเห็นของประชาชน โดยมี

วัตถุประสงคจัดประชุมประชาคม

รับฟงความคิดเห็นของประชาชน

ทั้งในระดับชุมชนและในระดับ

เทศบาล การจัดประชุมประชาคม

จัดทําแผนเศรษฐกิจพอเพียง

ทองถ่ิน แผนดพานการเกษตรและ

แหลงนํ้า (LSEP)

20,000      ทต.หนองคลา    

 /5 ชุมชน

สํานักปลัด
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แผนงานบริหารท่ัวไป

โครงการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ 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 โครงการสงเสริมความรูดาน

กฎหมายและเพิ่มประสิทธิภาพ

การทํางานแกผูบริหารและ

พนักงานเทศบาล

- เพื่อเปนคาใชจายโครงการ

สงเสริมความรูดานกฎหมายและ

เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานแก

ผูบริหารและพนักงานเทศบาลใน

ดานตาง ๆ เชน ระเบียบพัสดุ การ

จัดซื้อจัดจางหรือขอทักทวง สตง.

รวมทั้งดานอื่นที่เปนการเพิ่มพูล

ความรูในการทํางานใหแกพนักงาน

เทศบาล

20,000      ทต.หนองคลา สํานักปลัด

7 โครงการอบรมกฎหมายประชาชน -เพื่อเปนคาใชจายในการจัดอบรม

กฎหมายประชาชน ใหแกคณะ

ผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงานเทศบาล ผูนําชุมชนและ

ประชาชน สถานที่จัดอบรม ณ 

หองประชุมเทศบาลตําบลหนอง

คลา

20,000      ทต.หนองคลา สํานักปลัด
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แผนงานบริหารท่ัวไป

โครงการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ 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 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสินโดยใช

โปรแกรมแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน (LTAX)

- เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คา

แสกนระวางที่ดิน คาเบี้ยเลี้ยง 

คาอาหาร คาวัสดุที่ใชในโครงการ 

ฯลฯ

130,000    ทต.หนองคลา กองคลัง

9 ตูเหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 4 ลิ้นชัก - เพื่อเก็บเอกสารของงานจัดเก็บ

รายได
7,900        ทต.หนองคลา กองคลัง

10 ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เพื่อจัดหาเครื่องพิมพเลเซอร

ชนิดขาวดํา
3,300        ทต.หนองคลา กองคลัง

แผนงานบริหารท่ัวไป

โครงการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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แผนงานบริหารท่ัวไป

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ 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 จัดซื้อเกาอี้บุนวม -เพื่อจัดซื้อเกาอี้บุนวม จํานวน 30

 ตัว สําหรับไวใชในการจัดประชุม

หรือจัดกิจกรรมของเทศบาลฯ

22,500      ทต.หนองคลา สํานักปลัด

12 จัดซื้อโตะพับเอนกประสงค เพื่อจัดซื้อโตะพับเอนกประสงค 

จํานวน 10 ตัว สําหรับไวใชในการ

จัดประชุมหรือกิจกรรมของ

เทศบาลฯ

20,000      ทต.หนองคลา สํานักปลัด

13 จัดซื้อพัดลมติดผนังแบบโคจร -เพื่อจัดซื้อพัดลมติดต้ังผนังแบบ

โคธร ขนาด 18 น้ิว จํานวน 5 ตัว 

ไวติดต้ังภายในอาคารสํานักงาน

เทศบาลฯ

8,500        ทต.หนองคลา สํานักปลัด
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โครงการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



แผนงานบริหารท่ัวไป

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ 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.

14 จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่อง

บันทึกเสียง จํานวน 1 ตัว ไวใชใน

งานกิจการสภาเทศบาล , งาน

ประชาสัมพันธและงานอื่น ๆ

6,000        ทต.หนองคลา สํานักปลัด

15 จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอรระดับ XGA ขนาด 

3500 ANSI Lumens

-เพื่อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด 

3500 ANSI Lumens จํานวน 1 

เครื่อง สําหรับใชในการประชุม

หรืออบรมสัมมนาของเทศบาลฯ

36,000      ทต.หนองคลา สํานักปลัด

16 จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED 

TV) ขนาด 40 น้ิว
-เพื่อจัดซื้อโทรทัศน แอล อีดี (LED

 TV) ขนาด 40 น้ิว จํานวน 1 

เครื่อง เพื่อใหบริการแกประชาชน

ผูมาติดตอใชบริการไดรับรูขอมูล

ขาวสาร

15,000      ทต.หนองคลา สํานักปลัด

 -12-

โครงการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



แผนงานบริหารท่ัวไป

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ 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 จัดซื้อเครื่องทํานํ้ารอน - นํ้าเย็น -เพื่อจัดซื้อเครื่องทํานํ้ารอน - นํ้า

เย็น จํานวน 1 เครื่อง ไวบริการ

ประชาชนที่มาติดตองานราชการ

ที่สํานักงานเทศบาลฯ

6,900        ทต.หนองคลา สํานักปลัด

18 จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction

 ชนิดเลเซอร

-เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ 

Multifunction ชนิดเลเซอรหรือ

ชนิด LED สีจํานวน 1 เครื่อง

17,000      ทต.หนองคลา สํานักปลัด
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โครงการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ 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 4 ป (พ.ศ.

2561-2564  เพิ่มติมครั้งที่ 1 หนา

 11 ขอ 5)

เพื่อเปนคาใชจายในการต้ังจุด

บริการประชาชน เพื่อความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชนในชวงเทศกาลปใหม

15,000      เทศบาลตําบล

หนองคลา

สํานักปลัด

2 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 

(ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.

2561-2564  เพิ่มติมครั้งที่ 1 หนา

 11 ขอ 4)

เพื่อเปนคาใชจายในการต้ังจุด

บริการประชาชน เพื่อความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชนในชวงเทศกาลสงกรานต

15,000      เทศบาลตําบล

หนองคลา

สํานักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลตําบลหนองคลา

โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ 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

และการปองกันบรรเทาสาธารณ

ภัย (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป 

(พ.ศ.2561-2564   หนา 152  ขอ

 2)

เพื่อเปนคาใชจายในการฝกอบรม

ทบทวนดับเพลิงและการปองกัน

บรรเทาสาธารณภัย ใหกับ

พนักงานเทศบาล พนักงาน

ดับเพลิง ผูนําชุมชนและอปพร.

30,000      เทศบาลตําบล

หนองคลา

สํานักปลัด
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โครงการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ 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 โครงการปรับปรุงอาคาร ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล

หนองคลาพรอมรางระบายนํ้า 

(ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.

2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หนา

 1 ขอ 2)

-เพื่อจายเปนคาปรับปรุงอาคาร

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล

หนองคลาตอเติมหลังคาเช่ือม

ระหวางอาคาร ปรับปรุงหองนํ้า

เพิ่มที่แปรงฟนเด็กกั้นผนัง

หองเรียน เททางเทาเพิ่มและ

ทําทางระบายนํ้า

974,000      ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาล

ตําบลหนองคลา

กอง

การศึกษา

2 โครงการปรับปรุงหองนํ้าศูนย

พัฒนาเด็กเล็กวัดทุงเบญจา  (ตาม

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป(พ.ศ.

2561-2564 หนา 119 ขอ 21)

-เพื่อจายเปนคาปรับปรุงหองนํ้า

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทุงเบญจาให

เหมาะสมไดมาตรฐานเหมาะสม

กับเด็กเล็กโดยมีการปรับปรุง

เปลี่ยนสุขภัณฑหองนํ้าเพิ่มโถ

ปสสาวะสําหรับเด็ก เปลี่ยนประตู

หองนํ้า พรอมทํารางนํ้าฝน

51,600        ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดทุงเบญจา

กอง

การศึกษา

 -16-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลตําบลหนองคลา

โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ 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 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา (ศพด.วัดทุง

เบญจา)   (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน

 4 ป (พ.ศ.2561-2564  เพิ่มเติม

ฉบับที่ 1 หนา 3 ขอ 1)

-สนับสนุนงบประมาณ เพื่อนําไป

ใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทุงเบญจา

 นําไปจัดซื้อจัดหาอาหารกลางวัน 

ใหกับเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

วัดทุงเบญจา เพื่อนําไปจายในการ

จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทุงเบญจา

363,000      ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดทุงเบญจา

กอง

การศึกษา
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โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ 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 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา (ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กวัดศรีเมือง) (ตาม

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.

2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หนา

 3 ขอ 2)

-สนับสนุนงบประมาณเพื่อนําไป

ใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเมือง 

นําไปจัดซื้อจัดหาอาหารกลางวัน 

ใหกับเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

วัดศรีจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเมือง

528,000      ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดศรีเมือง

กอง

การศึกษา
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โครงการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ 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 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและ

ผูปกครอง (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน

 4 ป (พ.ศ.2561-2564  หนา 113

 ขอ 6)

-เพื่อเปนคาใชจายโครงการ

ปฐมนิเทศนักเรียนและผูปกครอง 

ใหแก ศพด.วัดทุงเบญจา และ 

ศพด.วัดศรีเมือง โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหผูปกครองและ

เด็กทราบถึงระเบียบกฎเกณฑของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้งสองแหง 

และเปนการเปดโอกาสให

ผูปกครองแสดงความเห็นพรอม

กับทําความรูจักครูผูดูแลเด็ก

6,000          ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดศรีเมือง

,ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดทุงเบญจา

กอง

การศึกษา
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โครงการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ 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 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและ

แหลงเรียนรู (ตามแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.2561-2564  

หนา 117 ขอ 16)

-เพื่อเปนคาใชจายโครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศนและแหลงเรียนรู

ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทุง

เบญจา โดยจัดสภาพหองเรียนให

มีสภาพแวดลอมที่ดีเหมาะสมแก

เด็ก

5,000          ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดทุงเบญจา

กอง

การศึกษา

7 โครงการปองกันอัคคีภัยและ

ฝกซอมแผน (ตามแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.2561-2564  

หนา 115 ขอ 11)

-เพื่อเปนคาใชจายโครงการ

ปองกันอัคคีภัยฝกซอมแผนใหแก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทุงเบญจา 

และศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเมือง

 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเด็กมี

ความรูและสามารถชวยเหลือ

ตนเองขณะเกิดอัคคีภัยได

4,000          ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดทุงเบญจา

กอง

การศึกษา

 -20-

โครงการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ 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 โครงการเย่ียมบานนักเรียน (ตาม

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.

2561-2564  หนา 117 ขอ 17)

-เพื่อเปนคาใชจายในโครงการ

เย่ียมบานนักเรียน ใหแกศูนย

พัฒนาเด็กเล็กวัดทุงเบญจา และ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเมือง

2,000          ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดทุง

เบญจา/ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

วัดศรีเมือง

กอง

การศึกษา

9 โครงการวันแมแหงชาติ (ตาม

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.

2561-2564  หนา 116 ขอ 14)

-เพื่อเปนคาใชจายโครงการวันแม

แหงชาติ ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

วัดทุงเบญจา เพื่อสงเสริมใหเด็ก

แสดงความกตัญูตอบุพการี

3,000          ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดทุงเบญจา

กอง

การศึกษา
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โครงการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ 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 โครงการวันไหวครู (ตาม

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.

2561-2564  หนา 116 ขอ 15)

-เพื่อเปนคาใชจายโครงการวันไหว

ครู ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทุง

เบญจา โดยมีวัตถุประสงคเปน

การสงเสริมใหเด็กแสดงความ

เคารพตอครู ระลึกถึงพระคุณครู

3,000          ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดทุงเบญจา

กอง

การศึกษา

11 โครงการสรรสรางความสัมพันธ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและครอบครัว 

(ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.

2561-2564  หนา 116 ขอ 13)

-เพื่อเปนคาใชจายโครงการสรร

สรางความสัมพันธศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กและครอบครัว ใหแกศูนย

พัฒนาเด็กเล็กวัดทุงเบญจา โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อเปนการสราง

ความสัมพันธระหวางเด็กกับ

สถาบันครอบครัว

5,000          ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดทุงเบญจา

กอง

การศึกษา

 -22-

โครงการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ 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 โครงการสืบสานประเพณีและ

วัฒนธรรม (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน

 4 ป (พ.ศ.2561-2564  หนา 118 

 ขอ 20)

เพื่อเปนคาใชจายโครงการสืบสาน

ประเพณีและวัฒนธรรม ใหแก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทุงเบญจา 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมให

เด็กนักเรียนไดเรียนรู

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

2,000          ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดทุงเบญจา

กอง

การศึกษา

13 โครงการหนูนอยรักการอาน (ตาม

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.

2561-2564  หนา 115 ขอ 10)

-เพื่อเปนคาใชจายโครงการหนู

นอยรักการอานใหแกศูนยพัฒนา

เด็กเล็กวัดศรีเมือง โดยมี

วัตถุประสงคปลูกฝงเด็กนักเรียน

ใหรักการอานหนังสือ

4,000          ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดศรีเมือง

กอง

การศึกษา

 -23-

โครงการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ 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.

14

โครงการหนูนอยรักสุขภาพดีรัก

การออกกําลังกาย (ตาม

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.

2561-2564  หนา 116 ขอ 12)

-เพื่อเปนคาใชจายโครงการหนู

นอยสุขภาพดีรักการออกกําลังกาย

 ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทุง

เบญจา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

สงเสริมใหเด็กรักการออกกําลัง

กายและมีสุขภาพที่ดี

4,000          
ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดทุงเบญจา

กอง

การศึกษา
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โครงการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ 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 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 

(ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.

2561-2564  หนา 123  ขอ 8)

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานวัน

เด็กแหงชาติของเทศบาลตําบล

หนองคลา

80,000        เทศบาลตําบล

หนองคลา

กอง

การศึกษา

16 โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูรอน

 (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป 

(พ.ศ.2561-2564  หนา 106 ขอ 5)

-เพื่อเปนคาใชจายในการจัดอบรม

เยาวชนภาคฤดูรอย เปนการจัด

อบรมนอกสถานที่ใหแกเด็กและ

เยาวชน เขาคายเรียนรูคุณธรรม

และจริยธรรมพรอมกับทัศนศึกษา

เรียนรูปแระสบการณนอกสถานที่

60,000        ตามมติท่ีประชุม กอง

การศึกษา

 -25-

โครงการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ 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 จัดซื้อพัดลมติดผนังแบบโคจร 

(ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.

2561-2564  เพิ่มเติมครั้งที่ 1  

หนา 17  ขอ 9)

-สําหรับจัดซื้อพัดลมติดผนังแบบ

โคจรขนาด 18 น้ิว จํานวน 20 ตัว

 สําหรับติดต้ังภายในอาคาร ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล

หนองคลา

34,000        ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก ทต.หนอง

คลา

กอง

การศึกษา

18 จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก

พรอมติดต้ังถังหมึกพิมพ (Ink 

Tank printer) (ตามแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.2561-2564  

หนา 248 ขอ 58)

-สําหรับจายเปนคาจัดซื้อ

เครื่องพิมพแบบฉีดพรอมติดต้ังถัง

หมึกพิมพ (Ink Tank printer) 

ตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคมเรื่องเกณฑ

ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

4,300          ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก ทต.หนอง

คลา

กอง

การศึกษา

 

โครงการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

 -26-



แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ 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.

19 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 

48,000 บีทียู (ตามแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.2561-2564  

หนา 243  ขอ 53)

-สําหรับจายเงินคาจัดซื้อ

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน

ชนิดแขวน ขนาด 48,000 บีทียู 

จํานวน 2  เครื่อง

111,800      ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก ทต.หนอง

คลา

กอง

การศึกษา

20 จัดซื้อโตะทํางานสําหรับพนักงาน 

(ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.

2561-2564  หนา 241 ขอ 51)

-เพื่อจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 1 

ตัว สําหรับไวใชใน ศพด.หนองคลา

5,000          ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก ทต.หนอง

คลา

กอง

การศึกษา
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โครงการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ 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.

21 จัดซื้อเกาอี้ลอเลื่อนแบบมีพนักพิง

หลัง (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป 

(พ.ศ.2561-2564  หนา 242  ขอ 

52)

-เพื่อจัดซื้อเกาอี้ทํางาน แบบลอ

เลื่นมีพนักพิงหลัง จํานวน 1 ตัว

1,900          ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก ทต.    

หนองคลา

กอง

การศึกษา

 -28-

โครงการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ 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 จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต -เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ เคร่ืองเลื่อย

โซยนต จํานวน 1 เคร่ือง เพ่ือไวใช

ตัดไมสองขางทางท่ีกีดขวาง

การจราจรหรืออาจเกิดอันตรายตอ

ประชาชน

35,000      ทต.หนองคลา กองชาง

 -29-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลตําบลหนองคลา

โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ 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.2561

เทศบาลตําบลหนองคลา

โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ 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 โครงการฝกอบรมสรางความ

เขมแข็งใหแกชุมชน (ตาม

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.

2561-2564 หนา 110 ขอ 3)

-เพื่อเปนคาใชจายโครงการ

ฝกอบรมสรางความเขมแข็งใหแก

ชุมชน เปาหมาย จัดอบรมใหแก

ผูนําชุมชน คณะกรรมการชุมชน 

ผูนํากลุมองคกรตาง ๆ ในชุมชน 

กลุมสตรีอาสาพัฒนาชุมชน เปนตน

270,000     ทต.หนองคลา กอง

สวัสดิการฯ

2 โครงการสงเสริมอาชีพใหกับ

ประชาชน (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน

 4 ป (พ.ศ.2561-2564 หนา 104 

ขอ 2)

-เพื่อเปนคาใชจายโครงการ

สงเสริมอาชีพใหกับประชาชน 

โดยมีวัตถุประสงคเปนการ

สงเสริมการประกอบอาชีพ และ

เปนการนําวัตถุดิบในชุมชนมาแปร

รูปเพิ่มมูลคาใหกับสินคาและเปน

การสรางรายไดเสริมใหกับ

ประชาชน

30,000      ทต.หนองคลา กอง

สวัสดิการฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลตําบลหนองคลา

โครงการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

 -30-



แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ 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  โครงการสํารวจขอมูลและจัดเก็บ

ขอมูลพื้นฐาน  (ตามแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.2561-2564  

เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หนา 12 ขอ 7)

-เพื่อเปนคาใชจายโครงการสํารวจ

และจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อจัดเก็บขอมูล

พื้นฐานของประชาชนในระดับ

ครัวเรือน เพื่อนําขอมูลมาเปนฐาน

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

โดยจายเปนคาตอบแทนการ

จัดเก็บขอมูลพื้นฐาน

30,000      ทต.หนองคลา กอง

สวัสดิการฯ

4 โครงการสืบสานปรัชญาของพอ 

สานตอสูการพัฒนาที่ย่ังยืน 

"ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" (ตาม

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.

2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หนา

 12 ขอ 8)

-เพื่อเปนคาใชจายโครงการสืบ

สานปรัชญาของพอ สานตอสูการ

พัฒนาที่ย่ังยืน "ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง"

40,000      ทต.หนองคลา กอง

สวัสดิการฯ

370,000    

โครงการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

 -31-



แผนงานสังคมสงเคราะห

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ 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 4 ป (พ.ศ.

2561-2564  เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หนา

 5 ขอ 1)

-เพื่อเปนคาใชจายโครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุและผูพิการ 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดอบรม

สงเสริมใหความรูการพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุและผูพิการ

ใหมีความสุขในการดํารงชีวิตและ

เปดโอกาสใหผูสูงอายุและผูพิการ

 พบปะแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน

20,000      ทต.หนองคลา กอง

สวัสดิการฯ

 -32-

โครงการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ 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 4 ป (พ.ศ.

2561-2564 หนา 108  ขอ 4)

-จัดกิจกรรมหลอเทียน ณ วัดศรี

เมือง เพื่อนําไปถวาย ณ วัดศรี

เมือง เขตเทศบาลตําบลหนองคลา

20,000      วัดศรีเมือง กอง

การศึกษา

2 โครงการจัดงานวันลอยกระทง  

(ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.

2561-2564 หนา 107 ขอ 2)

-ทอดผาปาสามัคคี / กิจกรรม

จําหนายกระทง (หรือตามมติที่

ประชุม)

50,000      บริเวณวัดทุง

เบญจา/บริเวณ

ทาคลองหนอง

คลา

กอง

การศึกษา

3 โครงการจัดงานวันสงกรานตและ

งานวันผูสูงอายุ  (ตามแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.2561-2564 

หนา 107  ขอ 3)

-จัดกิจกรรมอบรมใหความรูแก

ผูสูงอายุพรอมจัดกิจกรรมรดนํ้า

ขอพรผูสูงอายุและพระภิกษุสงฆ

50,000      วัดศรีเมือง กอง

การศึกษา

 -33-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลตําบลหนองคลา

โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ 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.2561

เทศบาลตําบลหนองคลา

โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

4
โครงการจัดงานวันสําคัญทาง

ศาสนา (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 4

 ป (พ.ศ.2561-2564 หนา 107 ขอ

 1)

-จัดกิจกรรมสงเสริมกิจกรรมทาง

พระพุทธศาสนา เชน วันมาฆะบูชา

 วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา

30,000      วีดศรีเมือง กอง

การศึกษา

5 โครงการจัดงานวันออกพรรษา 

(ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.

2561-2564 หนา 108  ขอ 5)

-จัดกิจกรรมตักบาตรเทโวโดย

รวมกับวัดศรีเมือง

20,000      วัดศรีเมือง กอง

การศึกษา

 -34-



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ 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.2561

เทศบาลตําบลหนองคลา

โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

6 โครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชน

เทศบาลตําบลหนองคลา (ตาม

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.

2561-2564 หนา 120  ขอ 2)

-เพื่อเปนคาใชจายในโครงการจัด 

การแขงขันกีฬาชุมชนเทศบาล

ตําบลหนองคลาโดยมี

วัตถุประสงคจัดการแขงขันกีฬา

สรางความสัมพันธ ระหวาง

เทศบาลและหนวยงานตาง ๆ ใน

เขตเทศบาลและชุมชนทั้ง 5 ชุมชน

60,000      เทศบาลตําบล

หนองคลา

กอง

การศึกษา

 -35-



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ 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.2561

เทศบาลตําบลหนองคลา

โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

7 โครงการจัดการแขงขันกีฬา

ตอตานยาเสพติด (เปตอง) (ตาม

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.

2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1  

หนา 7  ขอ 1)

-เพื่อเปนคาใชจายในโครงการ

จัดการแขงขันกีฬาตอตานยาเสพ

ติด (เปตอง) โดยมีวัตถุประสงค

จัดการแขงขันกีฬาเปตองตอตาน

ยาเสพติดเพื่อเปนการสงเสริมให

นักกีฬาและประชาชนหันมาเลน

กีฬาหางไกลยาเสพติดและเปน

การสงเสริมการทองเที่ยวใหแก

ชุมชน

30,000      เทศบาลตําบล

หนองคลา

กอง

การศึกษา

8
โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมการ

แขงขันรวมกับหนวยงานอื่น (ตาม

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.

2561-2564   หนา 120  ขอ 3)

-เพื่อเปนคาใชจายในโครงการ

จัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน

กับหนวยงานอื่น

50,000      เทศบาลตําบล

หนองคลา

กอง

การศึกษา
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ 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.2561

เทศบาลตําบลหนองคลา

โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

9 โครงการจัดอบรมเยาวชนเกี่ยวกับ

ดานกีฬา (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 

4 ป (พ.ศ.2561-2564   หนา 120 

 ขอ 1)

-เพื่อเปนคาใชจายในโครงการจัด

อบรมเยาวชนเกี่ยวกับดานกีฬา 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดอบรมให

ความรูแกเยาวชนในดานกีฬา กฎ

กติกาการแขงขันกีฬา เทคนิคการ

แขงขัน

17,000      เทศบาลตําบล

หนองคลา

กอง

การศึกษา

327,000    

 -37-



                 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ 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.

เทศบาล 27 ซอย 2 (ชุมชน

พานทอง)

-ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล.

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 

145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก

ไมนอยกวา 580 ตารางเมตร 

พรอมถมดินลงไหลทางและปาย

เหล็กประชาสัมพันธโครงการ

จํานวน 1 ปาย ตามแบบ

ประมาณราคา ปร.4 และ ปร.5

 ของเทศบาลตําบลหนองคลา

388,000     ชุมชนพานทอง กองชาง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลตําบลหนองคลา

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
โครงการ
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                 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ 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 โครงการกอสรางราวกันตก 

(GUARD RALL) บริเวณทอ

ลอดเหลี่ยมถนนเทศบาล 25

 หลังโรงแรม 99

-ทําราวกันตกมีความสูง

ประมาณ 0.40 เมตร ถึง 0.80 

เมตร ความยาวประมาณ 32 

เมตร ตามแบบประมาณราคา 

ปร.4 และ ปร.5 ของเทศบาล

ตําบลหนองคลา

98,000       ชุมชนพานทอง กองชาง

486,000      

โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ 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 4 ป (พ.ศ.2561-2564 

หนา 131 ขอ 5)

-คาใชจายจัดอบรมสงเสริม

การสรางจิตสํานึกลด

ปริมาณขยะจากครัวเรือน

30,000       ชุมชนภายใน

เขตเทศบาล

จํานวน 5 ชุมชน

กอง

สาธารณสุขฯ

2 โครงการรณรงคกําจัดผักตบชวา

และวัชพืชในแหลงนํ้าสาธารณะ  

(ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป 

(พ.ศ.2561-2564  เพิ่มเติมครั้งที่ 

1 หนา 9 ขอ 2)

-คาใชจายตามโครงการ

รณรงคกําจัดผักตบชวา คา

เชาเคร่ืองจักร

30,000       แหลงนํ้า

สาธารณะ

ภายในเขต

เทศบาลจํานวน

 5 ชุมชน

กอง

สาธารณสุขฯ

3 โครงการรณรงครักษาความ

สะอาด (Big Cleaning Day)  

(ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป 

(พ.ศ.2561-2564  เพิ่มเติมครั้งที่ 

1 หนา 9 ขอ 1)

-คาใชจายจัดกิจกรรม

รณรงครักษาความสะอาด

ภายในสํานักงาน และ

กวาดลางถนนภายในชุมชน

15,000       สํานักงาน ทต.

หนองคลาและ

ภายในชุมชน 5 

ชุมชน

กอง

สาธารณสุขฯ
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลตําบลหนองคลา

โครงการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ 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 โครงการหนาบานนามอง  (ตาม

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.

2561-2564 หนา 130 ขอ 3 )

-คาใชจายตามโครงการ

หนาบานหนามอง 

กิจกรรมประกวดถนนสวย

หนาบานสวย

10,000       ครัวเรือนภายใน

เขตเทศบาล 

จํานวน 5 ชุมชน

กอง

สาธารณสุขฯ

5 โครงการอบรมสุขาภิบาล

ผูประกอบการรานอาหารในเขต

เทศบาลตําบลหนองคลา  (ตาม

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.

2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1  

หนา 8 ขอ 1)

-คาใชจายจัดอบรม

ผูประกอบการรานอาหาร 

แผงลอย อุปกรณ  และคา

วัสดุวิทยาศาสตร

20,000       หองประชุม ทต.

หนองคลา

กอง

สาธารณสุขฯ

6 โครงการอบรมใหความรู

ประชาชนเรื่องจุลินทรียชวย

บําบัดนํ้าเสีย(ตามแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.2561-2564 

หนา 133 ขอ 8)

-คาใชจายอบรม รณรงค

และประชาสัมพันธ เพื่อ

ลดมลภาวะที่เกิดจากนํ้าเสีย

20,000       หองประชุม ทต.

หนองคลา

กอง

สาธารณสุขฯ
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โครงการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



 

แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ 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  โครงการควบคุมและปองกันโรค

พิษสุนัขบา  (ตามแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.2561-2564 

หนา 125 ขอ 4)

-คาใชจายวัสดุวิทยาศาสตร

 วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัข

บา รณรงคออกฉีดวัคซีน

ภายในชุมชน

30,000       ชุมชนภายใน

เขตเทศบาล

จํานวน 5 ชุมชน

กอง

สาธารณสุขฯ

8 โครงการปองกันควบคุมโรค

ไขเลือดออก (ตามแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.2561-2564  

หนา 124 ขอ 2)

-คาใชจายวัสดุวิทยาศาสตร 

นํ้ายา พนหมอดควัน 

ทรายอะเบต

20,000       ภายในเขต

เทศบาลตําบล

หนองคลา

กอง

สาธารณสุขฯ

9 โครงการสรางความเขมแข็งเพื่อ

การปองกันโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธและโรคเอดสในเด็ก

และเยาวชน  (ตามแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.2561-2564   

หนา 124 ขอ 1)

-คาใชจายจัดกิจกรรมอบรม

เยาวชนภายในสถานศึกษา

เขตเทศบาลฯ

20,000       โรงเรียนบาน

หนองคลาและ

โรงเรียนศรีรัตน

กอง

สาธารณสุขฯ
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โครงการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



แผนงานงบกลาง

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ 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 4 ป (พ.ศ.

2561-2564 หนา 111 ขอ 6)

-จายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561

4,660,800  ทต.หนองคลา กอง

สวัสดิการฯ

2 เบี้ยยังชีพผูพิการ  (ตาม

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.

2561-2564 หนา 111  ขอ 4)

-จายเบี้ยยังชีพใหผูพิการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 

87 ราย

835,200    ทต.หนองคลา กอง

สวัสดิการฯ

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  (ตาม

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.

2561-2564 หนา 111 ขอ 5)

-จายเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

จํานวน 5 ราย

48,000      ทต.หนองคลา กอง

สวัสดิการฯ
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลตําบลหนองคลา

โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561


