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แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี พ.ศ. 2564 
เทศบำลต ำบลหนองลำน 

************************** 
ส่วนที่ 1 

 

1.1 บทน ำ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 ข้อ 26 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 27 ก าหนดให้จัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับ
แจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  

แผนการด าเนินงาน  เป็นแผนที่มีการรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนา
ที่ด าเนินการจริงทั้งหมด  ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ ซึ่งเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น  เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
จึงเป็นเครื่องมือที่จะน ามาใช้ในการบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ท าให้ ทราบถึง
โครงการ กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
1. เพ่ือแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ที่จะด าเนินการจริง                

ในปีงบประมาณนั้น  ในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลหนองลาน 
2. เพ่ือใช้เป็นเอกสารส าคัญในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ให้มีความสะดวกและ

ชัดเจนในการด าเนินการต่างๆ  
3. เพ่ือแสดงถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง และสามารถรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการประกอบการ

พิจารณาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และเพ่ิมเติมต่อไป 

1.3 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 2) ข้อ 26,27 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการ
ด าเนินงานโดยขั้นตอน  ดังนี้  

  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
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  2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
  3. แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
1. ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน โดยใช้แผนการด าเนินงาน 

เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงานโครงการพัฒนา ตรงตามความต้องการและ

ตอบสนองปัญหาของท้องถิ่น 
3. ท าให้การพัฒนาในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน 
4. ประชาชนทราบล่วงหน้าว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะด าเนินการกิจกรรมหรือมี

โครงการพัฒนาอะไรในพ้ืนที่บ้าง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส 

5. เป็นการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานต่าง ๆ 
6. การจัดท าแผนการด าเนินงาน จะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก          

มากขึ้น 
              *************************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่   2 

********************** 

  เ พ่ือให้ทราบถึง โครงการพัฒนาที่ จะเกิดขึ้น ใน พ้ืนที่ ของเทศบาลต าบลหนองลาน                     
ในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งจะน าไปเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และการติดตามประเมินผล
การพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองลาน  เพ่ือให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์และแผนงานที่ก าหนดไว้ในแต่ละด้าน  
โดยก าหนดรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน ปี 2564                
ซึ่งจะท าให้แนวทางในการด าเนินงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  ซึ่งจะประกอบด้วย 
  - บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ  
  - บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
  - บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ 

 
 

 



1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณปูโภคขัน้พ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณบ้าน 498,000 หมูท่ี่ 7 กองช่าง
เสริมเหล็ก หมูท่ี่ 7 บ้านอยู่เจริญ นายสมศักด์ิ วนิชกลุพิทักษ)์ ผิวจราจรกว้าง บ้านอยู่เจริญ

6.00 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ผิวจราจรไมน่อ้ยกว่า 1,092 ตารางเมตร

6

ล าดบัที่ โครงการกิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลหนองลาน



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกจิน าวิถีค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการและค่าใช้ 20,000 เทศบาล ส านักปลัด
พอเพียงสู่ชุมชน จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น

2 โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพผู้เล้ียงไกค่่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการและค่าใช้ 30,000 เทศบาล ส านักปลัด
พื้นเมือง จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น
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ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ  ผด. 02

เทศบาลต าบลหนองลาน



3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติของประชาชน
แผนงานสาธารณสุข

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการป้องกนัและระงับโรคติดต่อ เป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ และค่าใช้จา่ย 5,000 ต าบล สาธารณสุข
โรคอบุัติใหม่  โรคอบุัติซ้ า อื่นๆ ที่จ าเป็น หนองลาน

2 โครงการรณรงค์การป้องกนัควบคุม เป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ และค่าใช้จา่ย 70,000 ต าบล สาธารณสุข
โรคไขเ้ลือดออก อื่นๆ ที่จ าเป็น หนองลาน

3 โครงการรณรงค์ควบคุมประชากร เป็นค่าใช้จา่ยในการรณรงค์ควบคุม 10,000 ต าบล สาธารณสุข
สุนัข-แมว ประชากรสุนัขและแมว และค่าใช้จา่ยอื่นๆ หนองลาน

ที่จ าเป็นฯลฯ

4 โครงการรณรงค์ป้องกนัโรคทาง เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ 5,000 ต าบล สาธารณสุข
เดินหายใจภัยฝุ่นละออง และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่จ าเป็น หนองลาน

8

บัญชีโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลหนองลาน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02



3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติของประชาชน
แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการพระราชด าริด้าน เพื่อจา่ยเป็นเงินอดุหนุนให้แกค่ณะกรรม 160,000 ต าบล สาธารณสุข
สาธารณสุข การหมูบ่้าน ส าหรับการด าเนินงานตาม หนองลาน

แนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

6 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย เพื่อจา่ยเป็นค่าส ารวจขอ้มูลจ านวนสัตว์ 75,000 ต าบล สาธารณสุข
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน และขึ้นทะเบียนสัตว์ และเป็นค่าส ารวจสุนัข หนองลาน
ศาสตร์จารย ์ดร.สมเด็จพระเจา้น้อง และแมว และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็นฯลฯ
นางเธอเจา้ฟ้าจฬุาภรณวลัยลักษณ์
อคัรราชกมุารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขตัติยราชนารี

9

แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลหนองลาน

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติของประชาชน
แผนงานสังคมสงเคราะห์

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจา้งเหมาแรงงานคนพิการ เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการจา้งเหมาคนงาน 84,000 ต าบล สวัสดิการ
ปฏิบัติงานภายในเทศบาลต าบล ที่ปฏิบัติงานศูนยพ์ัฒนาคุณภาพชีวิตและ หนองลาน
หนองลาน ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายตุ าบลหนองลาน
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลหนองลาน

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติของประชาชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ 90,000 ต าบล สวัสดิการ
คุณภาพชีวิตนักเรียนผู้สูงอายุ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น หนองลาน
เทศบาลต าบลหนองลาน

2 โครงการศูนยพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ 168,000 ต าบล สวัสดิการ
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายตุ าบล และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น หนองลาน
หนองลาน (โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบลหนองลาน)

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ 30,000 ต าบล สวัสดิการ
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น หนองลาน
ต าบลหนองลาน
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลหนองลาน

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจดัการขยะมูลฝอย เป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ 30,000      ต าบล สาธารณสุข
ในชุมชน "จงัหวัดสะอาด" จดัการขยะมูลฝอยในชุมชน หนองลาน
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แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลหนองลาน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจดัการเลือกต้ัง เป็นค่าใช้จา่ยส าหรับการเลือกต้ังผู้บริหาร 450,000 ต าบล ส านักปลัด
ท้องถิ่น สมาชิกสภา ของ เทศบาบล ตามที่คณะกรรมการ หนองลาน

เลือกต้ังก าหนด 
2 โครงการประชุมประชาคม เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการประชุมประชาคม 20,000 ต าบล ส านักปลัด

ท้องถิ่น ท้องถิ่น และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น หนองลาน

3 โครงการพัฒนาศักยภาพการ เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัอบรมตามโครงการ 10,000 เทศบาล ส านักปลัด
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน

เทศบาล

13

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลหนองลาน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการป้องกนัและลด เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการและ 15,000 ต าบล ส านักปลัด
อบุัติเหตุทางถนนในช่วง ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น หนองลาน
เทศกาลปีใหม่

2 โครงการป้องกนัและลด เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการและ 15,000 ต าบล ส านักปลัด
อบุัติเหตุทางถนนในช่วง ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น หนองลาน
เทศกาลสงกรานต์

3 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ เพื่อใช้จา่ยเป็นค่าอปุกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม 65,000 ต าบล ส านักปลัด
จติอาสาภัยพิบัติเทศบาลต าบล ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น หนองลาน
หนองลาน

4 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกนั เพื่อใช้จา่ยเป็นค่าอปุกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม 20,000 ต าบล ส านักปลัด
และบรรเทาสาธารณภัย ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น หนองลาน
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แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลหนองลาน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษาและศิลปวฒันธรรม
แผนงานการศึกษา

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ย เพื่อเป็นการจดัการเรียนการสอนรายหัว  212,500 เทศบาลต าบล การศึกษา
การบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จา่ยส่ือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา หนองลาน

และเคร่ืองเล่นพัฒนาการเด็ก
2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ย เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาส าหรับ 79,100 เทศบาลต าบล การศึกษา

การบริหารสถานศึกษา ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เป็นค่าหนังสือเรียน หนองลาน
และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ย เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้แกศู่นยพ์ัฒนา 612,500 เทศบาลต าบล การศึกษา
การบริหารสถานศึกษา เด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองลาน ประจ าปีภาค หนองลาน

เรียนที่ 2/2563 และภาคเรียนที่ 1/2564
4 ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาศักยภาพ เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการพัฒนาครู/ผู้ดูแลเด็กของ 30,000 เทศบาลต าบล การศึกษา

ครู/ผู้ดูแลเด็ก ศพด. ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบีย้ หนองลาน
เล้ียง ค่าทีพ่ัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

5 โครงการสานรักสานสัมพันธ์ เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการสานรัก 15,000 เทศบาลต าบล การศึกษา
ระหว่างแม่ลูก สานสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูก และค่าใช้จา่ยอื่นๆ หนองลาน
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แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลหนองลาน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษาและศิลปวฒันธรรม
แผนงานการศึกษา

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การจดัโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กรอบด้าน 30,000 เทศบาลต าบล การศึกษา

รอบด้านค้นหาประสบการณ์ ค้นหาประสบการณ์รอบตัว และค่าใช้จา่ยอื่นๆ หนองลาน

รอบตัว ที่จ าเป็น

7 โครงการส าหรับพัฒนาผู้ประกอบ ค่าพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกดัศูนย์ 50,000 เทศบาลต าบล การศึกษา

วิชาชีพครูที่สังกดัศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนองลาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8 ค่าอาหารเสริม(นม) ค่าจดัซ้ือนมให้แกน่ักเรียนในเขตพื้นที่ต าบล 1,310,000 เทศบาลต าบล การศึกษา

หนองลาน 4 โรงเรียน และศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก หนองลาน

เทศบาลต าบลหนองลาน

9 โครงการอาหารกลางวันนักเรียน ค่าอาหารกลางวันให้แกน่ักเรียนของโรงเรียน 2,232,000 เทศบาลต าบล การศึกษา

ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ต าบล ในเขตพื้นที่ต าบลหนองลาน จ านวน 4 โรงเรียน หนองลาน

หนองลาน
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แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลหนองลาน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษาและศิลปวฒันธรรม
แผนงานการศึกษา

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 โครงการจดังานประเพณีแห่เทียน เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัโครงการ และค่าใช้ 30,000 เทศบาลต าบล การศึกษา

พรรษา จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น หนองลาน

11 โครงการจดักจิกรรมเนือ่งในวัน เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยจดักจิกรรมเนือ่งในวันเฉลิม 20,000 เทศบาลต าบล การศึกษา

เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจา้อยู่หัว หนองลาน

พระเจา้อยู่หัว และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น

12 โครงการคนดีวิถพีุทธ เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัโครงการ และค่าใช้ 40,000 เทศบาลต าบล การศึกษา

จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น หนองลาน

13 โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัโครงการ และค่าใช้ 20,000 เทศบาลต าบล การศึกษา

จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น หนองลาน

14 โครงการจดังานวันผู้สูงอายแุห่งชาติ เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัโครงการ และค่าใช้ 100,000 เทศบาลต าบล การศึกษา
และประเพณีสงกรานต์ จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น หนองลาน

17

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลหนองลาน

พ.ศ2563 พ.ศ.2564



แผนงานบริหารงานทัว่ไป
รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

  -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จดัซ้ือคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชุด 22,000 เทศบาล ส านักปลัด
(รายละเอยีดการจดัซ้ือตามเกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอปุกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)

2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 -เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 4 เคร่ือง 10,000 เทศบาล ส านักปลัด

(รายละเอยีดการจดัซ้ือตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจดัหา
อปุกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบบัเดือนพฤษภาคม 2563)

18

แบบ ผ. 03
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลหนองลาน

ล าดบัที่ ครุภัณฑ์
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



แผนงานบริหารงานทัว่ไป
รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

  -เคร่ืองส ารองไฟ เคร่ืองส ารองไฟ  จ านวน 4 เคร่ือง 10,000 เทศบาล กองคลัง
(รายละเอยีดการจดัซ้ือตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจดัหา
อปุกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)

19

แบบ ผ. 03
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลหนองลาน

ล าดบัที่ ครุภัณฑ์
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ครุภัณฑ์ส านักงาน

  -ตู้เหล็ก จดัซ้ือตู้เหล็ก จ านวน 2 ตู้ (รายละเอยีด 11,000 เทศบาล งานการศึกษา
การจดัซ้ือตามราคาท้องตลาด)

2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
 -หม้อแปลงระบบ จัดซ้ือพร้อมติดต้ังหมอ้แปลงระบบ 3 เฟส 160,000 เทศบาล งานการศึกษา
  3 เฟส 22,000-400/230 โวลท์ ขนาด 100

เควีเอ จ านวน 1 เคร่ือง
3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ ส าหรับ 22,000 เทศบาล งานการศึกษา
โน๊ตบุค๊ งานประมวลผล (รายละเอยีดการจัดซ้ือตาม

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอปุกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)

20

แบบ ผ. 03
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลหนองลาน

ล าดบัที่ ครุภัณฑ์
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

  -เคร่ืองพิมพ์ Multi- จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบ 16,800 เทศบาล งานการศึกษา
function แบบฉดีหมึก ฉดีหมึกพร้อมติดต้ังถงัหมึกพิมพ์ (Ink Tank
พร้อมติดต้ังถงัหมึกพิมพ์ Printer) จ านวน 2 เคร่ือง (รายละเอยีดการ

จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจดัหาอปุกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)

21

แบบ ผ. 03
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลหนองลาน

ล าดบัที่ ครุภัณฑ์
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

  -เคร่ืองส ารองไฟ เคร่ืองส ารองไฟ  จ านวน 2 เคร่ือง 5,000 เทศบาล กองช่าง
(รายละเอยีดการจดัซ้ือตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจดัหา
อปุกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)

22

แบบ ผ. 03
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลหนองลาน

ล าดบัที่ ครุภัณฑ์
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
















