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ค าน า 
 

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่มจัดท าขึ้นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2561โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองหล่มประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

แผนการด าเนินงานฉบับนี้ได้รวบรวมแผนปฏิบัติงานส าหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ
จริงทั้งหมดในพ้ืนต าบลหนองหล่มทั้งที่ปรากฎอยู่ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2565 และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2565 โดยได้จ าแนกรายละเอียดสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนงาน
เพ่ือให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินงาน หน่วยงาน ระยะเวลาการด าเนินงานที่ชัดเจนทั้งหมด 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่มหวังเป็นอย่างยิ่งแผนการด าเนินงานฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือ 
การบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ควบคุมการด าเนินงานในเขตพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม               
มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือติดตามการด าเนินงานและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น          
ของผู้บริหาร 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ 1 บทน า 
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บทน า 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญกับการ

กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การปกครอง 
การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และมี อ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มี
องค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าซื่อและเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่ง
จุดมุ่งหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพ่ือกระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปรงใส และสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างข้ึน ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่นและเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่ วมใน
การบริหารและตรวจสอบ การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่มได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ซึ่งเป็นแผนที่ก าหนดยุทธศาสตร์แนว
ทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนา ในช่วงเวลา    
5 ปี (2561 -2565) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เนื่องจากมีลักษณะเป็น
การก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี โดยคลอบคลุมระยะเวลา   
5ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 26 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี เพ่ือ
เป็นการก าหนดทิศทาง ในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกันระหว่างแผนทุกแผนและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ที่เกิดขึ้นจริง 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่มโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาและคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นจึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2565 ตามรูปแบบที่ก าหนด มุ่งหวังให้แผนการ
ด าเนินงานฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การน าแผนไปปฏิบัติ
ตรงตามปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีต่อไป 
  
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 
กันยายน  2564 
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1.วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2565 

ส าหรับแผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ พัฒนาและกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมด ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่มประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนการ
ด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท าให้มีแนว
ทางการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่มในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการ
ท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ในแผนการด าเนินงานจะ
ท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ประกอบด้วย 

1.1  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีข้อมูล ส าหรับเป็นเครื่องมือในการบริหารงานตาม 
แผนการด าเนินงานต่อไป 

1.2  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถทราบถึงกิจกรรม/โครงการ ที่ด าเนินการจริง 
กับโครงการที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 
2565 ว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหรือไม่ และเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณเป็นอย่างไร 

1.3  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานจริงตาม 
แผนการด าเนินงาน 
 
2.ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหล่ม เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ / กิจกรรม ที่จะด าเนินการจริงในพ้ืนที่ รวมทั้งโครงการ / 
กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่มและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหล่ม จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน โดยพิจารณาจากหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการด าเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการ
ด าเนินงาน น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือประกาศใช้ การประกาศแผนการ
ด าเนินงาน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลท าประกาศ เรื่องแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 
ประจ าป ี2565 เพ่ือประกาศโดยให้ประชาชนทราบและสามารถตรวจสอบได้ 
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3.ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 

1. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติ 
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ทราบถึงจ านวนงบประมาณท่ีต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5. สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงาน สะดวกต่อการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน / 

โครงการ / กิจกรรมในปีนั้น 
6. สามารถน าแผนการด าเนินงานมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆตามงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้อย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผด. 01

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละของ
ที่ด ำเนินกำร ของโครงกำรทั้งหมด งบประมำณทั้งหมด

ด้ำนบริหำรทั่วไป
    แผนงำนงำนบริหำรทั่วไป
        งำนบริหำรทั่วไป 23 12.000 6,599,920 15.480                 ส ำนักปลัด
        งำนวำงแผนสถิติและวชิำกำร 1 0.550 442,640 1.040                   ส ำนักปลัด
        งำนควบคุมภำยในและตรวจสอบภำยใน 1 0.550 389,400 0.910                   
        งำนบริหำรงำนคลัง 13 7.140 2,768,220 6.490                   กองคลัง
    แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 13 7.140 1,249,940 2.930                   ส ำนักปลัด
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
     แผนงำนกำรศึกษำ 15 8.240 2,444,612 5.730                   ส ำนักปลัด
     แผนงำนกำรสำธำรณสุข 33 19.230 877,400 2.060                   ส ำนักปลัด
     แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 6 3.300 497,060 1.170                   ส ำนักปลัด
     แผนงำนเคหะและชุมชน 8 4.400 577,000 1.350                   กองช่ำง+ส ำนักปลัด
     แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 8 4.400 109,500 0.260                   ส ำนักปลัด
     แผนงำนกำรศำสนำ วฒันธรรม และนันทนำกำร
          งำนกีฬำและนันทนำกำร 2 1.100 165,000 0.390                   ส ำนักปลัด
          งำนวฒันธรรมทอ้งถิ่น 7 3.850 240,000 0.560                   ส ำนักปลัด
ด้ำนเศรษฐกิจ
       แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
            งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 18 9.890 2,618,720 6.140                   กองช่ำง
            งำนก่อสร้ำง 17 9.340 9,055,000 21.240                 กองช่ำง
      แผนงำนกำรเกษตร 9 4.950 155,000 0.360                   ส ำนักปลัด
ด้ำนกำรด ำเนินงำนอื่น
       แผนงำนงบกลำง 8 4.400 14,447,588 33.890                 ส ำนักปลัด

รวมทั้งส้ิน 182 100 42,637,000 100                    
**หมำยเหตุ  เงินอุดหนุนประจ ำป ี2565  จ ำนวน    6,395,100   บำท 5

                ข้อบญัญัติงบประมำณ 65 จ ำนวน  36,241,900   บำท

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอห้ำงฉัตร  จังหวัดล ำปำง
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

หน่วยด ำเนินกำรจ ำนวนงบประมำณแผนงำน



แบบ ผด. 02

แผนงานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

สถานที่

ด าเนินการ 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 เงินเดือน ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 ส านักปลัด

2 ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง ประเภทค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,120 ส านักปลัด

3 ค่าตอบแทนพเิศษ ประเภท ค่าตอบแทนพเิศษ นายก/รองนายก 42,120 ส านักปลัด

4 เงินเดือน ประเภทเงินเดือนเลขาฯ นายก 86,400 ส านักปลัด

5 เงินเดือน ประเภท ค่าตอบแทนประธานสภาฯรองประธานฯสมาชิกสภาฯ 1,713,600 ส านักปลัด

เลขานุการสภาฯ

6 เงินเดือน ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 1,789,800 ส านักปลัด

7 เงินประจ าต าแหน่ง ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง 126,000 ส านักปลัด

8 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 ส านักปลัด

9 เงินเพิ่มต่างๆ ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน 36,000 ส านักปลัด

10 เงินอื่นๆ ประเภท เงินอื่นๆ 84,000 ส านักปลัด

6

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

พ.ศ. 2564
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 2565
ล าดับที่



แบบ ผด. 02

แผนงานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

สถานที่

ด าเนินการ 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 ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์ 290,000 ส านักปลัด

14 ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนนอกเวลา 20,000 ส านักปลัด

15 ค่าตอบแทน ประเภท ค่าเช่าบา้น 48,000 ส านักปลัด

16 ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 54,800 ส านักปลัด

17 ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 402,000 ส านักปลัด

18 ค่าใช้สอย ประเภท รับรองและพธิกีาร 20,000 ส านักปลัด

19 ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ส านักปลัด

ค่าใช้จ่ายเลือกต้ัง       ค่าใช้จ่ายเลือกต้ัง 200,000

ค่าเดินทางไปราชการ      ค่าเดินทางไปราชการ 50,000

ค่าลงทะเบยีน      ค่าพวงมาลัย 40,000

ค่าใช้จ่ายจัดงาน      ค่าใช้จ่ายเปน็ค่าของขวญั 20,000

7

งบประมาณ หน่วยด าเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง



แบบ ผด. 02

แผนงานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

สถานที่

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

20 ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 120,000 ส านักปลัด
21 ค่าวสัดุ วสัดุส านักงาน 80,000 ส านักปลัด

วสัดุงานบา้นงานครัว 30,000

วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน + ยานพาหนะ 100,000

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000

วสัดุคอมพวิเตอร์ 50,000

22 ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟา้ 160,000 ส านักปลัด

ค่าน้ าประปา 2,000

ค่าโทรศัพท์ 5,000

ค่าไปรษณีย์ 15,000

ค่าบริการโทรคมนาคม 100,000

ค่าเช่าพื้นที่เวบ็ 10,000

23 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์โครงสร้างครุภณัฑ์ 20,000 ส านักปลัด

8

พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง



แบบ ผด. 02

แผนงานบริหารทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

สถานที่

ด าเนินการ 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 เงินเดือน เงินเดือนพนักงาน 422,640

ค่าอรม ค่าอบรม 10,000

ค่าไปราชการ ค่าไปราชการ 10,000

แผนงานบริหารทั่วไป

งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

สถานที่

ด าเนินการ 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 เงินเดือน เงินเดือนพนักงาน 389,400

9

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

ล าดับที่



แบบ ผด. 02

แผนงานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

สถานที่

ด าเนินการ 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 เงินเดือน เงินเดือนพนักงาน 1474920 ส่วนการคลัง

2 เงินประจ าต าแหน่ง เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 ส่วนการคลัง

3 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 303000 ส่วนการคลัง

4 ค่าจ้างพนักงานจ้าง ค่าจ้างพนักงานจ้าง 216,000 ส่วนการคลัง

5 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน 24,000 ส่วนการคลัง

6 ค่าตอบแทนนอกเวลา ค่าตอบแทนนอกเวลา 10,000 ส่วนการคลัง

7 ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าบ้าน 48,000 ส่วนการคลัง

8 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 ส่วนการคลัง

9 ค่าจ้างเหมา ค่าจ้างเหมา 266,000 ส่วนการคลัง

10 ค่าเดินทางไปราชการ+ลงทะเบียน ค่าเดินทางไปราชการ+ลงทะเบียนอบรม 50,000 ส่วนการคลัง

11 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี จัดท าแผนที่ภาษี 100,000 ส่วนการคลัง

12 ค่าซ่อมแซม ค่าซ่อมแซม 50,000 ส่วนการคลัง

13 ค่าวสัดุ วัสดุส านักงาน 80,000 ส่วนการคลัง

วัสดคอมพิวเตอร์ 50,000 ส่วนการคลัง

10

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง



แบบ ผด. 02

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน,งานเทศกิจ,และงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

สถานที่

ด าเนินการ 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 เงินเดือน เงินเดือนพนักงาน 259440 งานปอ้งกัน

2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000

3 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง 12,000

4 ค่าเช่าบา้น ค่าเช่าบา้น 48,000 งานป้องกัน

5 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 25,000 งานป้องกัน

6 ค่าลงทะเบยีน+ไปราชการ ค่าลงทะเบยีน+ไปราชการ 20,000

ค่าตอบแทนนอกเวลา 25,000 งานป้องกัน

7 ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

จ้างเหมาคนงานทั่วไป(ยาม) 168,000 งานเทศกิจ

จ้างเหมาคนงานทั่วไป 168,000 งานป้องกัน

8 โครงการป้องกันหมอกควันไฟป่า โครงการป้องกันหมอกควันไฟป่าและการให้ความรู้การป้องกันภัยต่างๆ 10,000 งานป้องกัน

9 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสัยพิบัติประจ า อปท. 100,000 งานป้องกัน

10 ค่าบ ารุงและซ่อมแซม ค่าบ ารุงและซ่อมแซม 40,000 งานป้องกัน

11 วัสดุดับเพลิง+ยานพาหนะ+เชื้อเพลิงวัสดุดับเพลิง+ยานพาหนะ+เชื้อเพลิง 120,000 งานป้องกัน

12 อุดหนุนเทศบาลปงยางคก ศูนย์ปฏิบัตการร่วม 22,000 งานป้องกัน

12 อุดหนุนที่ท าการปกครอง โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 15,000 งานป้องกัน

11

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



แบบ ผด. 02

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาและงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

สถานที่

ด าเนินการ 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 เงินเดือนค่าตอบแทน เงินเดือนและค่าตอบแทน 1390620 ส านักปลัด

ค่าวทิยฐานะช านาญการ 84,000

2 ค่าพนักงานจ้าง ค่าจ้างพนักงานจ้าง 174120 ส านักปลัด
3 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน เงินเพิ่มต่างๆ 24,000 ส านักปลัด

4 รายจ่ายซางให้ได้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาบริการ 20,000 ส านักปลัด

ไปราชการ+อบรม 50,000

5 กิจกรรมพัฒนาผู้ดูแลเด็ก ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก 30,000 ส านักปลัด

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน 10,000 ส านักปลัด

7 โครงการวันเด็ก โครงการวันเด็ก 20,000 ส านักปลัด

8 อาหารกลางวัน ศพด อาหารกลางวันศูนย์พัมนาเด็กเล็ก 308,700 ส านักปลัด

9 ค่าวัสดุการเรียนการสอน ค่าวัสดุการเรียนการสอน(รายหัว) 85,000 ส านักปลัด

10 อาหารเสริมนม รร.ทุ่งหนองขาม + ศพด. 114,972 ส านักปลัด

11 ค่าหนังสือ ค่าหนังสือเรียน 6,000 ส านักปลัด

12 ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน 6,000 ส านักปลัด

13 ค่าเคร่ืองแบบ ค่าเคร่ืองแบบ 9,000 ส านักปลัด

14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 12,900 ส านักปลัด

15 วสัดุก่อสร้าง ค่าวัสดุก่อสร้างสนามเด็กเล่น 10,000 ส านักปลัด

12

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



แบบ ผด. 02

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งานงานบริหารสาธารณสุข และงานศูนย์บริการสาธารณสุข

สถานที่

ด าเนินการ 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 ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาส ารวจสุนัข แมว 4,338 ทั้งต าบล

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน้ประโยชน(์อาสาบริบาล) 120,000 ส านักปลัด

2 อบรม อสม. จัดฝึกอบรม อสม.ประจ าต าบล 10,000 ทั้งต าบล ส านักปลัด

3 วสัดุวทิยาศาสตร์ วสัดุวทิยาศาสตร์ 50,000 อบต ส านักปลัด

4 โครงการ อบต.เตรียมความพร้อม โครงการ อบต.เตรียมความพร้อมสู่ความเป็นแม่ 15,000 อบต ส านักปลัด

5 โครงการคนปลอดโรคคนปลอดภัย โครงการคนปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า 25,000 ต าบล ส านักปลัด

จากพิษสุนัขบ้า

6 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 20,000 ส านักปลัด

13

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

หน่วยด าเนินการ



แบบ ผด. 02

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ล าดับที่ สถานที่

ด าเนินการ 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 โครงการสืบพระราชปณิธาน ค้นหาโรคมะเร็งเต้านมผู้หญิง 30 -70 ปี จ านวน 50 คน ได้รับการตรวจ 10,000 หมู่ 1 กรรมการหมู่บ้าน

สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

8 โครงการสืบพระราชปณิธาน ค้นหาโรคมะเร็งเต้านมผู้หญิง 30 -70 ปี จ านวน 50 คน ได้รับการตรวจ 10,000 หมู่ 2 กรรมการหมู่บ้าน

สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

9 โครงการสืบพระราชปณิธาน ค้นหาโรคมะเร็งเต้านมผู้หญิง 30 -70 ปี จ านวน 50 คน ได้รับการตรวจ 10,000 หมู่ 3 กรรมการหมู่บ้าน

สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

10 โครงการสืบพระราชปณิธาน ค้นหาโรคมะเร็งเต้านมผู้หญิง 30 -70 ปี จ านวน 50 คน ได้รับการตรวจ 8,750 หมู่ 4 กรรมการหมู่บ้าน

สมเด็จย่า ต้านภยัมะเร็งเต้านม

11 โครงการสืบพระราชปณิธาน ค้นหาโรคมะเร็งเต้านมผู้หญิง 30 -70 ปี จ านวน 50 คน ได้รับการตรวจ 8,750 หมู่ 5 กรรมการหมู่บ้าน

สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

12 โครงการสืบพระราชปณิธาน ค้นหาโรคมะเร็งเต้านมผู้หญิง 30 -70 ปี จ านวน 50 คน ได้รับการตรวจ 8,750 หมู่ 6 กรรมการหมู่บ้าน

สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

14

งบประมาณ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง



แบบ ผด. 02

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

สถานที่

ด าเนินการ 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 โครงการสืบพระราชปณิธาน ค้นหาโรคมะเร้งเต้านมผู้หญิง 30 -70 ปี จ านวน 50 คน ได้รับการตรวจ 8,750 หมู่ 7 กรรมการหมู่บ้าน

สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

14 โครงการสืบพระราชปณิธาน ค้นหาโรคมะเร็งเต้านมผู้หญิง 30 -70 ปี จ านวน 50 คน ได้รับการตรวจ 8,750 หมู่ 8 กรรมการหมู่บ้าน

สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

15 โครงการสืบพระราชปณิธาน ค้นหาโรคมะเร้งเต้านมผู้หญิง 30 -70 ปี จ านวน 50 คน ได้รับการตรวจ 10,000 หมู่ 9 กรรมการหมู่บ้าน

สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

16 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อควบคุมป้องกันแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน 5,000 หมู่ 1 กรรมการหมู่บ้าน

ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

17 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อควบคุมป้องกันแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน 5,000 หมู่ 2 กรรมการหมู่บ้าน

ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

18 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อควบคุมป้องกันแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน 5,000 หมู่ 3 กรรมการหมู่บ้าน

ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

15

งบประมาณ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม



แบบ ผด. 02

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

สถานที่

ด าเนินการ 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 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อควบคุมป้องกันแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน 4,300 หมู่ 4 กรรมการหมู่บ้าน

ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

20 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อควบคุมป้องกันแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน 4,300 หมู่ 5 กรรมการหมู่บ้าน

ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

21 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อควบคุมป้องกันแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน 4,300 หมู่ 6 กรรมการหมู่บ้าน

ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

22 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อควบคุมป้องกันแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน 4,300 หมู่ 7 กรรมการหมู่บ้าน

ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

23 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อควบคุมป้องกันแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน 4,300 หมู่ 8 กรรมการหมู่บ้าน

ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

24 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อควบคุมป้องกันแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน 5,000 หมู่ 9 กรรมการหมู่บ้าน

ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

16

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2565



แบบ ผด. 02

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

สถานที่

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

25 โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายา เพื่อสร้างกระแสค่านิยมภูมิคุ้มกันยาเสพติด เผยแพร่ความรู้ 5,000 หมู่ 1 กรรมการหมู่บ้าน

เสพติดTo Be Number one

26 โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายา เพื่อสร้างกระแสค่านิยมภูมิคุ้มกันยาเสพติด เผยแพร่ความรู้ 5,000 หมู่ 2 กรรมการหมู่บ้าน

เสพติดTo Be Number one

27 โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายา เพื่อสร้างกระแสค่านิยมภูมิคุ้มกันยาเสพติด เผยแพร่ความรู้ 5,000 หมู่ 3 กรรมการหมู่บ้าน

เสพติดTo Be Number one

28 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ เพื่อส่งเสริมให้หญิงมีครรภ์ให้และหญิงให้นมเด็กทารกแรกเกิด 6,950 หมู4่ กรรมการหมู่บ้าน

สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ ได้รับความรู้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

29 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ เพื่อส่งเสริมให้หญิงมีครรภ์ให้และหญิงให้นมเด็กทารกแรกเกิด 6,950 หมู5่ กรรมการหมู่บ้าน

สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ ได้รับความรู้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

30 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ เพื่อส่งเสริมให้หญิงมีครรภ์ให้และหญิงให้นมเด็กทารกแรกเกิด 6,950 หมู6่ กรรมการหมู่บ้าน

สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ ได้รับความรู้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

17

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2565



แบบ ผด. 02

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

สถานที่

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

31 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ เพื่อส่งเสริมให้หญิงมีครรภ์ให้และหญิงให้นมเด็กทารกแรกเกิด 6,950 หมู7่ กรรมการหมู่บ้าน

สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ ได้รับความรู้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

32 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ เพื่อส่งเสริมให้หญิงมีครรภ์ให้และหญิงให้นมเด็กทารกแรกเกิด 6,950 หมู8่ กรรมการหมู่บ้าน

สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ ได้รับความรู้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

33 โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายา เพื่อสร้างกระแสค่านิยมภูมิคุ้มกันยาเสพติด เผยแพร่ความรู้ 5,000 หมุ่ 9 กรรมการหมู่บ้าน

เสพติดTo Be Number one

34 ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏบิติั ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏบิติั 452,600 ส านักปลัด

งานในระบบแพทย์ฉุกเฉิน งานในระบบแพทย์ฉุกเฉิน

18

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง



แบบ ผด. 02

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์

สถานที่

ด าเนินการ 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 เงินเดือนพนักงาน เงินเดือนพนักงาน 382560 ส านักปลัด

2 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 4,000 ส านักปลัด

3 ค่าเช่าบา้น เงินค่าเช่าบา้น 50,000 ส านักปลัด

4 โครงการส่งเสริมบทบาทสตรีไทย โครงการส่งเสริมบทบาทสตรีไทย 10,000 ทั้งต าบล ส านักปลัด

5 อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอห้างฉัตร โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอ าเภอห้างฉัตร 15,000 ทั้งต าบล ส านักปลัด

6 ค่าลงทะเบียน+ไปราชการ ค่าลงทะเบียน+ไปราชการ 20,000 ส านักปลัด

19

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



แบบ ผด. 02

แผนงานเคหะและชุมชน

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

สถานที่

ด าเนินการ 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 เงินเดือนพนักงานจ้าง เงินเดือนพนักงานจ้าง 108,000 กองช่าง

2 เงินเพิ่มต่างๆ เงินเพิ่มต่างๆ 12,000 กองช่าง

3 ค่าจ้างเหมาคนประจ ารถขยะ ค่าจ้างเหมาคนประจ ารถขยะ 192,000 กองช่าง

4 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ 10,000 ทั้งต าบล ส านักปลัด

5 ค่าบ ารุงซ่อมแซม ค่าบ ารุงซ่อมแซม 55,000 กองช่าง

6 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ค่าวัสดุยานพาหนะขนส่ง 20,000 กองช่าง

7 วสัดุเชื้อเพลิง วสัดุเชื้อเพลิง 70,000 กองช่าง

8 อุดหนุน อบจ. โครงการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 120,000 ส านักปลัด

20

พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2564



แบบ ผด. 02

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง

สถานที่

ด าเนินการ 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 ศูนย์ปฏบิติัการต่อสู้เพื่อเอา  - ค่าใช้จ่ายในศูนย์ปฏบิติัการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 20,000 ทั้งต าบล ศูนย์ปฏิบัติ

ชนะยาเสพติดขององค์การ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม การต่อสู้เพื่อ

บริหารส่วนต าบลหนองหล่ม เอาชนะยาเสพติด

2 โครงการส่งเสริมเข้มแข็ง โครงการส่งเสริมใหชุ้มชนเข็มแข็ง   20,000 ต าบล ส านักปลัด

3 โครงการส่งเสริมการออก โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายของผู้สูงอายุฯ      10,000 อบต. ส านักปลัด

ก าลังกายของผู้สูงอายุฯ      

4 โครงการสุขภาพจิตดีของผู้สูงอายุ  โครงการสุขภาพจิตดีของผู้สูงอายุ     10,000 อบต. ส านักปลัด

5 โครงการวนัผู้สูงอายุสากล โครงการวนัผู้สูงอายุสากล 10,000 อบต. ส านักปลัด

6 โครงการวนัผู้สูงอายุไทย โครงการวนัผู้สูงอายุไทย 10,000 อบต. ส านักปลัด

7 โครงการบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โครงการส่งเสริมการบ าบดัและส่งเสริมอาชีพผู้ติดยาเสพติด 19,500 อบต ส านักปลัด

และการฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้ผ่าน ฝึกอาชีพผู้ผ่านการบ าบัด

8 อบต. หมออนามัยใสใจผู้ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการ อบต.ใสใจผู้สูง 10,000 อบต.หนอง รพ.สต.

สูงอายุ อายุในต าบล หล่ม อบต.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



แบบ ผด. 02

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

สถานที่

ด าเนินการ 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 โครงการกีฬาประชาชนต าบล ใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประชาชนต าบล 150,000 สนามกีฬา ส านักปลัด

หนองหล่มต้านยาเสพติด หนองหล่มต้านยาเสพติด บ้านหนองขาม

2 โครงการงานร่ืนเริงฤดูหนาว ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัดงานร่ืนเริงฤดูหนาว 15,000 ม.การกีฬา ส านักปลัด

ของดีนครล าปาง และของดีนครล าปาง  15,000   บาท

22

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หน่วยด าเนินการ



แบบ ผด. 02

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานวัฒนธรรมท้องถิ่น

สถานที่

ด าเนินการ 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 โครงการสรงน้ าพระธาตุปา่ไคร้ , โครงการสรงน้ าพระธาตุบา้นปา่ไคร้ 10,000 หมู่ 1 ส านักปลัด

2 สรงน้ าพระธาตุสันกู่ค า โครงการสรงน้ าพระธาตุบา้นหล่ิงก้าน 10,000 หมู่ 3 ส านักปลัด

3 โครงการสรงน้ าพระธาตุแม่ยิ่ง โครงการสรงน้ าพระธาตุแม่ยิ่ง 10,000 หมู่ 4 ส านักปลัด

4 โครงการลอยกระทง โครงการจัดงานลอยกระทง 150,000 หมู1่-หมู่ 9 ส านักปลัด

5 โครงการสัปดาหผู้์สูงอายุ โครงการรดน้ าด าหวัปใีหม่เมือง 20,000 อบต. ส านักปลัด

6 อุดหนุนที่ท าการปกครอง   - ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกิจกรรมรัฐพธิ ืงานพธิี 20,000 ที่ท าปกครอง ปกครอง

อ าเภอหา้งฉัตร และงานวฒันธรรประเพณี อ.หา้งฉัตร อ.หา้งฉัตร

7 โครงการปกปอ้งสถาบนั ค่าใช้จ่ายโครงการปกปอ้งสถาบนัส าคัญของชาติ 20,000 อบต. ส านักปลัด

ส าคัญของชาติ

23

พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2564



แบบ ผด. 02

แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยด าเนิน

ด าเนินการ การ 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 เงินเดือน เงินเดือน 1,062,720 กองช่าง

2 เงินประจ าต าแหน่ง เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 กองช่าง

3 ค่าจ้างพนักงานจ้าง ค่าจ้างพนักงานจ้าง 216,000 กองช่าง

4 เงินเพิ่มต่างๆ เงินเพิ่มต่างๆ 24,000 กองช่าง

5 ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนนอกเวลา 10,000 กองช่าง

6 ค่าตอบแทน ค่าเช่าบา้น 108,000 กองช่าง

7 ค่าตอบแทน ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 กองช่าง

8 ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนกรรมการจัดหาพัสดุ 60,000 กองช่าง

9 ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ 38,000 กองช่าง

ค่าจ้างคนงานพมิพเ์อกสารเก็บข้อมูล 108,000 กองช่าง

ค่าส ารวจ ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง 30,000 กองช่าง

ค่าใช้จ่ายในการรังวดัสอบเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ 20,000 กองช่าง

10 ค่าเดินทางไปราชการ ค่าเดินทางไปราชการ+ลงทะเบยีนอบรม 60,000 กองช่าง

11 ค่าบ ารุงรักษา ค่าบ ารุงรักษา 410,000 กองช่าง

24

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



แบบ ผด. 02

แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยด าเนิน

ด าเนินการ การ 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 วสัดุส านักงาน วสัดุส านักงาน 40000 กองช่าง

13 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 150,000 กองช่าง

14 วสัดุงานบา้นงานครัว วสัดุงานบา้นงานครัว 10,000 กองช่าง

15 วสัดุก่อสร้าง วสัดุก่อสร้าง 80000 กองช่าง

16 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 กองช่าง

17 วสัดุเชื้อเพลิง วสัดุเชื้อเพลิง 50,000 กองช่าง

18 วสัดุคอมพวิเตอร์ วสัดุคอมพวิเตอร์ 30,000 กองช่าง

25

พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

พ.ศ. 2564



แบบ ผด. 02

งานก่อสร้าง

สถานที่

ด าเนินการ 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 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ขนาดภายในกว้าง 0.50x0.50 เมตร ความยาวไม่กว่า 190 เมตร 400,000 ป่าไคร้ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านป่าไคร้

2 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก ขนาดกว้าง 3.80 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 299,000 บ้านล้อง กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านล้อง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 836.00 ตารางเมตร 

3 โครงการปรับปรุงระบบประปา โดยการปรับเปล่ียนท่อส่งน้ าใหม่ความยาวรวม 1,672 เมตร 400,000 หล่ิงก้าน กองช่าง

 บ้านหล่ิงก้าน

4 โครงการก่อร้าง ราวกันอันตราย โครงการก่อสร้าง ราวกันอันตราย (การ์ดเรล Guard rail) 300,000 แม่ยิ่ง กองช่าง

ชั้นที่2 หนาไม่น้อยกว่า 2.5 มิลิเมตร

บ้านแม่ยิ่ง ชนิดที่1 สังกะสีหนักไม่น้อยกว่า 550 กรัมต่อตารางเมตร 

ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 150.00 เมตร 

5 โครงการจัดซ้ือลูกรังพร้อมปรับ จัดซ้ือวัสดุคัดเลือกลูกรังพร้อมปรับเกล่ียเรียบ 110,000 หวัทุ่ง กองช่าง

เกล่ียเรียบ บ้านหัวทุ่ง เพือ่ซ่อมแซมถนนลูกรัง กลบหลุมบ่อ และเสริมผิวจราจร บ้านหัวทุ่ง หมู่7

(เรียบล าหว้ยน้ าดิบ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ความยาวรวมไมน่้อยกว่า  350

เมตร คิดเป็นปริมาณลูกรังไม่น้อยกวา่ 720 ลบ.ม. 

26

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

งบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม



แบบ ผด. 02

งานก่อสร้าง

สถานที่

ด าเนินการ 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 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก ขนาดกว้าง 3.80 เมตร ยาว 158.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 300,900 ง้าวพิชับ กองช่าง

คอนกรีต บ้านง้าวพิชัย ขนาดกว้าง 4.80 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 380.00 ตารางเมตร 

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ขนาดภายในกว้าง 0.30x0.30 เมตร ความยาวไม่กว่า 35 เมตร 70,000 ปา่ไคร้เหนือ กองช่าง

 บ้านป่าไคร้เหนือ

8 โครงการขยายไหล่ทาง คสล ขนาดไหล่ทางกวา้งข้างละ 0.50 เมตรหนา 0.15 เมตร ความยาวไม่น้อยกวา่ 100,000 ปา่ไคร้เหนือ กองช่าง

บ้านป่าไคร้เหนือ 155 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 155 ตร.ม. 

9 โครงการขยายไหลทาง คสล. ขนาดกว้าง 0.50-1.50 เมตร(ตามสภาพ) หนา 0.15 ม.ยาวรวมไมน่้อยกว่า 62 เมตร    30,000 บ้าป่าไคร้เหนือ กองช่าง

บ้านป่าไคร้เหนือ ความยาวรวมไมน่้อยกว่า62 เมตร หรือคิดเป็นพืน้ทีร่วมไมน่้อยกว่า55.80 ตร.ม.                                                                

พร้อมยกระดับรางระบายน้ า คสล. เดิม 

10 โครงการปรับปรุงระบบประปา ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้านโดยติดต้ังระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตยช์ุดแผงโซล่าเชลล์ 300,000 หนองหล่ม กองช่าง

บ้านหนองหล่ม แสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 w

11 โครงการปรับปรุงระบบประปา ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้านโดยติดต้ังระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตยช์ุดแผงโซล่าเชลล์350,000 หนองขาม กองช่าง

บ้านหนองขาม แสงอาทิตยข์นาดไม่น้อยกวา่ 2,500 w

27

พ.ศ. 2565
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 2564

แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง



แบบ ผด. 02

งานก่อสร้าง

สถานที่

ด าเนินการ 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 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก ขนาดกว้าง 3.80 เมตร ความยาว 485 เมตร หนา 0.05 เมตร 579,300 บ้านหล่ิงก้าน กองช่าง

คอนกรีต บ้านหล่ิงก้าน

(ซ.บ้านป้านิด-บ้านล้อง)

13 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก ขนาดกว้าง 3.80 เมตร ความยาว 413 เมตร หนา 0.05 เมตร 759,200 บ้านหล่ิงก้าน กองช่าง

คอนกรีต บ้านหล่ิงก้าน

(หลังบ้านแก้วมูล-บ้านเที่ยง)

14 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก ขนาดกว้าง 3.80 เมตร ความยาว 413 เมตร หนา 0.05 เมตร 579,300 หนองขาม กองช่าง

คอนกรีต บ้านหนองขาม

(ข้ามสะพาน-ผ่านวัด)

15 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก ขนาดกว้าง 3.80 เมตร ความยาว 379 เมตร หนา 0.05 เมตร 579,300 หนองขาม กองช่าง

คอนกรีต บ้านหนองขาม

(ส่ีแยก-บ้าแก่ตา)

16 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก ขนาดกว้าง 3.80 เมตร ความยาว 1,005 เมตร หนา 0.05 เมตร 1,492,600 หวัทุง่ กองช่าง

คอนกรีต บ้านหัวทุ่ง

17 โครงการประปา ระบบประปาขนาดใหญ่ 2,405,400 หนองขาม กองช่าง

โครงการที่ 12-17 เปน็เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ป ี65 28

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

งบประมาณ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม



แบบ ผด. 02

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

สถานที่

ด าเนินการ 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 โครงการส่งเสริมอาชีพปุ๋ย  - จัดท าโครงส่งเสริมอาชีพปุ๋ยอินทรีย์ 20,000 ต าบล ส านักปลัด

อินทรีย์

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุน โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามหลัก 30,000 ต าบล ส านักปลัด

การด าเนนิงานตามหลักปรัชญา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง    

เศรษฐกิจพอเพยีง

3 โครงการอบรมอาชีพเกษตรกรรม โครงการอบรมพฒันาศักยภาพอาชีพเกษตรกรรม 5,000 ทั้งต าบล ส านักปลัด

4 วัสดุการเกษตร วัสดุการเกษตร 40,000 ส านักปลัด

5 โครงการอบรมอาชีพคหกรรม โครงการอบรมอาชีพคหกรรม 5,000 อบต. ส านักปลัด

6 โครงการอบรมอาชีพหัตถกรรม โครงการอบรมอาชีพหัตถกรรม 5,000 อบต. ส านักปลัด

29

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



แบบ ผด. 02

แผนงานการเกษตร

งานส่ิงแวดล้อมและทัพยากรธรรมชาติ

สถานที่

ด าเนินการ 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 โครงการอนุรักษแ์หล่งน้ า โครงการอนุรักษณแหล่งน้ า คลองสวยน้ าใส 10,000 ต าบล ส านักปลัด

2 โครงการปลูกปา่เฉลิม โครงการปลูกปา่เฉลิม 30,000 ต าบล ส านักปลัด

พระเกยีรติตามรอยพระราชด าริ พระเกยีรติตามรอยพระราชด าริ

3 โครงการฝึกอบรมการอนรัุกษ์ โครงการฝึกอบรมการอนรัุกษ์ 20,000 ส านักปลัด

พนัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจาก พนัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจาก

พระราชด าริ พระราชด าริ

30

พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2564



แบบ ผด. 02

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

สถานที่

ด าเนินการ 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 โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยัง โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ คนชรา จ านวน 1,252 คน 9,768,000 ทั้งต าบล ส านักปลัด

ชีพคนชรา

2 โครงการช่วยเหลือผู้พกิาร โครงการช่วยเหลือผู้พิการภายในต าบลฯจ านวน 363 คน 3,496,800 ทั้งต าบล ส านักปลัด

ภายในต าบล

3 โครงการสงเคราะหผู้์ปว่ย ช่วยเหลือผู้ปว่ยเอดส์ จ านวน 28 คน 168,000 ทั้งต าบล ส านักปลัด

จากเอดส์

4 สมทบกองทุนทดแทน สมทบกองทุนทดแทน 2,640 ส านักปลัด

5 กองทนุประกันสังคม ของพนักงาน 54,000 ส านักปลัด

ของ ผดด 8,184 ส านักปลัด

6 ส ารองจ่าย เงินส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน 489,686 ส านักปลัด

7 บ าเหน็ดบ านาญ กองทนุบ าเหน็ดบ านาญ 353438 ส านักปลัด

8 บ าเน็จลูกจ้างประจ า เงินบ าเน็จลูกจ้างประจ า 106840 ส านักปลัด

31

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

ล าดับที่



แบบ ผด. 02

แผนงานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

สถานที่

ด าเนินการ 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 เก้าอี้อเนกประสงค์ ค่าจัดซ้ือเก้าอี้อเนกประสงค์ จ านวน 1 ตัว 1,500 ส่วนการคลัง
2 พดัลม ค่าจัดซ้ือพดัลม จ านวน 3 เคร่ือง 5,700 ส่วนการคลัง
3 ตู้ ค่าจัดซ้ือตู้บานเล่ือนกระจก จ านวน 1 ตู้ 4,700 ส่วนการคลัง
4 เก้าอี้อเนกประสงค์ ค่าจัดซ้ือเก้าอี้อเนกประสงค์ 6,500 ส่วนการคลัง
6 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 32,400 ส่วนการคลัง

งานป้องกันบรรเมาสาธารณภัย

สถานที่

ด าเนินการ 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 เคร่ืองอัดอากาศ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองอัดอากาศ 49,500 ส านักปลัด

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปการศึกษา

สถานที่

ด าเนินการ 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 เคร่ืองอัดอากาศ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองอัดอากาศ 64,800 ส านักปลัด

2 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ค่าจัดซ้ือคอมพวิเตอร์+ส ารองไฟฟา้ 24,500 ส านักปลัด
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งบประมาณ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2565

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม



แบบ ผด. 02

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

สถานที่

ด าเนินการ 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 จอคอมพวิเตอร์ ค่าจัดซ้ือจอคอมพวิเตอร์ 3,700 ส านักปลัด

2 ตู้ ค่าจัดซ้ือตู้ 11,800 ส านักปลัด

แผนงานอุสาหกรรมและโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยด าเนิน

ด าเนินการ การ 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 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 30,000 กองช่าง
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พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 


