
รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 ) 
เทศบาลตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม/

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

สถานะโครงการ 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อ
จากถนนแอสฟัสท์ติกเลียบทาง
รถไฟ หมู่ 6                                         
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
คร้ังที่ 1/2563 หน้าที่ 3 

ถนน คสล. ขนาดถนนกว้าง   
3.50  เมตร ยาว  90   เมตร 
หนา 0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 315 ตารางเมตร 
(บริเวณที่นางสาวปิยะธิดา เรือง
มงคลกิจ) รายละเอียดตามแบบ
แปลนและประมาณราคาของ
เทศบาลตำบลหนองจอกกำหนด 

157,500 หมู่ 6 ต.หนองจอก กองช่าง ระหว่างดำเนินการ 

 
 



ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

สถานะโครงการ 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ 5 บ้านฝัง่ห้วย                             
–แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงคร้ังที่ 1 หนา้ที่ 
8 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว  345  เมตร พ้ืนหนา  
0.15  เมตร  หรือรวมพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า1,380  ตารางเมตร(บริเวณบ้าน
นางน้อม นามเทศ – บ้านนายมงคล 
สังข์กระสินธ์) รายละเอียดตามแบบ
แปลนและประมาณราคาของเทศบาล
ตำบลหนองจอกำหนด 

690,000 หมู่ 5 ต.หนองจอก กองช่าง ดำเนินการแล้ว (ทำ
สัญญากับผูร้ับจ้าง

แล้ว) 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ 7 บ้านดอนยี่พรม                         
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงคร้ังที่ 1 หนา้ที่ 
13 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดถนนกว้าง 
4.00  เมตร ยาว  30  เมตร หนา  
0.15  เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
120 ตารางเมตร (บริเวณบ้านนาง
อำไพ พุ่มพวง – บ้านนางเกษา  ขลิบ
สี) รายละเอียดตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของเทศบาลตำบล
หนองจอกกำหนด 

60,000 หมู่ 7 ต.หนองจอก กองช่าง ระหว่างดำเนินการ 

 

 



ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

สถานะโครงการ 

4 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ 5 ฝั่งห้วย                                  
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 
หน้าที่ 1                                                          

ถนน คสล. ช่วงที่ 1  ขนาดถนนกว้าง 
6.00 เมตร ยาว  25  เมตร หนา  0.15  
เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดถนนกว้าง 5.30 
เมตร ยาว  41  เมตร พื้นหนา  0.15  
เมตร  หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 367  
ตารางเมตร  (บริเวณห้องแถวนายไพฑูรย์ 
เกตุทอง) รายละเอียดตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของเทศบาลตำบลหนอง
จอกกำหนด 

183,500 หมู่ 5 ต.หนองจอก กองช่าง ระหว่างดำเนินการ 

5 โครงการติดตั้งการ์ดเลน
สะท้อนแสงถนนสายกลางทุ่ง
นา หมู่ 7 บ้านดอนยี่พรม                              
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 หน้าท่ี 
4 

ติดตั้งการด์เลนสะท้อนแสง จำนวน  50  
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาเทศบาลหนองจอกกำหนด 

97,500 หมู่ 7 ต.หนองจอก กองช่าง ระหว่างดำเนินการ 

 

 



ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม/

โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

สถานะโครงการ 

6 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต
อเนกประสงค์(สนามฟุตซอล) 
หมู่ที่ 7 ต.หนองจอก                         
–แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 125  
(22/83) 

ก่อสร้างลานคอนกรีตขนาดกว้าง 
32 เมตร ยาว 47 เมตร คิดเปน็
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,504 
ตารางเมตร  (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตำบลหนองจอก) 

970,000 หมู่ 7 ต.หนองจอก กองช่าง ยกเลิกโครงการเนื่องจาก
ราคากลางสูงกว่า

งบประมาณจึงไม่อาจ
จัดหาผูร้ับจ้างได ้

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
รูปตัวยูจากทีน่านางกุหลาบ  
ดิษฐวงศ์ ถึงคลองD9 หมู่ที่ 7 
ต.หนองจอก                                             
(แผนฯ ผ.02 หนา้ 84 ลำดบั
ที่ 23) 

ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู 
ขนาดปากรางกว้าง 1.00 เมตร 
ยาว 438 เมตร ผนังด้านข้างหนา 
0.12 เมตร ลึก 1.00 เมตร 
พร้อมบล็อกระบายน้ำ กว้าง 
0.80 เมตร ยาว 4.00 เมตร ผนงั
ด้านข้างหนา 0.10 เมตร (ตาม
แบบแปลนของเทศบาลตำบล
หนองจอก) 

1,100,0๐๐ หมู่ 7  ต.หนองจอก กองช่าง ดำเนินการแล้ว (แต่ผูร้ับ
จ้างไม่เข้าดำเนินงาน) 

 

 

 



ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม/

โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

สถานะโครงการ 

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
รูปตัวยู พร้อมฝาเปิดทุกระยะ 5 
เมตร จากศาลาตาสิน ถึงลำห้วย
บ้านนางสังวล รักษาราษฎร์ หมู่ 
9 ต.หนองจอก                                        
(แผนฯ ผ.02  หน้า 96 ลำดับที่ 
48) 

ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู 
ขนาดปากรางกว้าง 0.50 
เมตร ผนังด้านข้างหนา 0.12 
เมตร ยาว  245  เมตร  ลึก 
0.70 เมตร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาลตำบลหนองจอก)   

490,000  หมู่ 9  ต.หนองจอก กองช่าง ระหว่างดำเนินการ 

9 โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
เพ่ิมกำลังการผลิตประปาผิวดิน
ขนาด 40 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 

ก่อสร้างและปรับปรุงเพ่ิม
กำลังการผลิตประปาผิวดิน
ขนาด 40 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง (รายละเอียดตาม
แบบแปลนและประมาณ
ราคาของเทศบาลตำบล
หนองจอกกำหนด) 

2,000,000  หมู่ 5  ต.หนองจอก  ดำเนินการแล้ว(อยู่ระหว่าง
ดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง) 

 

 



ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

สถานะโครงการ 

10 โครงการเสริมยาง      
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
รอบสระหลังวัดหนอง
จอกหมู่ 6 – หมู่ 7 
ตำบลหนองจอก 

 

เสรมิยางแอสฟัลทต์กิคอนกรตีรอบสระหลงัวดั

หนองจอกหมู่ 6–หมู่ 7 ต าบลหนองจอก ถนน

กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 2,097 เมตร พืน้หนา 

0.05  เมตร หรอืรวมพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 8,388 

ตารางเมตร และถนนกวา้ง 3.00  เมตร ยาว 14  

เมตร  พืน้หนา 0.05 เมตร หรอืรวมพืน้ทีไ่ม่น้อย

กว่า  42 ตารางเมตร หรือรวมพื้นท่ีทัง้หมดไม่

น้อยกวา่ 8,430  ตารางเมตร พร้อมบลอ็ก

ระบายน ้า ปากรางกวา้ง 0.40 เมตร ผนัง

ด้านข้างหนา 0.12 เมตร ยาว 8.60 เมตร ลึก

เฉล่ีย 0.55 เมตร จ านวน 1 จดุ (รายละเอยีด

ตามแบบแปลนและประมาณราคาของเทศบาล

หนองจอกก าหนด) 

2,654,400 หมู่ 6-7  

ต.หนองจอก 

กองช่าง ดำเนินการแล้ว 

   

 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

สถานะโครงการ 

1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 
 - โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ                            
(แผนฯ ผ.02 หน้า 58  
ลำดับที่ 5) 

๑. ค่าอาหารกลางวันเด็กนกัเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ 
จำนวน ๑47,0๐๐ บาท                                 
๒. ค่าจัดการเรียนการสอนเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ จำนวน ๕1,0๐๐ บาท                                          
๓. ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ  จำนวน ๖,0๐๐ บาท                                          
๔. ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ  จำนวน ๖,0๐๐ บาท                                        
๕. ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กนกัเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯจำนวน 9,0๐๐ บาท                  
๖. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน ๑2,900 บาท         

๒31,900 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

กอง
การศึกษา 

ระหว่างดำเนินการ 

 

 

 

 



ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

สถานะโครงการ 

๒ โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ         
(แผนฯ ผ.02 หน้า 62  ลำดับที่ 19) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ

4๐,๐๐๐ เทศบาลตำบล 
หนองจอก 

กอง
การศึกษา 

ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid -19) 

๓ โครงการโภชนาการสมวัย           
(แผนฯ ผ.02 หน้า 61  ลำดับที่ 17) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
โครงการโภชนาการสมวัย 

๑๐,๐๐๐ เทศบาลตำบล 
หนองจอก 

กอง
การศึกษา 

ระหว่างดำเนินการ 

๔ โครงการรำลึกพระคณุแม่            
(แผนฯ ผ.02 หน้า 62  ลำดับที่ 20) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
โครงการรำลึกพระคณุแม ่

5,000 เทศบาลตำบล 
หนองจอก 

กอง
การศึกษา 

ระหว่างดำเนินการ 

๕ 

 

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลหนองจอกปลอดโรค                  
(แผนฯ ผ.02 หน้า 62  ลำดับที่ 19) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลหนองจอกปลอดโรค 

10,๐๐0 เทศบาลตำบล 
หนองจอก 

กอง
การศึกษา 

ระหว่างดำเนินการ 

 

 

 

 

 
 



 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม/

โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

สถานะโครงการ 

6 ค่าอาหารเสรมิ (นม)                   
- ค่าอาหารเสริม (นม)            
(แผนฯ ผ.02 หน้า 57  ลำดับที่ 3) 

ค่าอาหารเสรมิ(นม) ให้กับเด็ก
นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

๕7,500 เทศบาลตำบล 
หนองจอก 

กองการศึกษา ดำเนินการแล้ว 

7 ค่าอาหารเสรมิ (นม)                   
- ค่าอาหารเสริม (นม)            
(แผนฯ ผ.02 หน้า 57  ลำดับที่ 3) 

ค่าอาหารเสรมิ(นม) ให้กับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนวดัหนองจอก
ฯ 

๓๖8,000 เทศบาลตำบล 
หนองจอก 

กองการศึกษา ดำเนินการแล้ว 

8 เงินอุดหนุนส่วนราชการ                   
- โครงการอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนโรงเรียนวดัหนองจอก(ศรี
สรรพานิชย์)                          
(แผนฯ ผ.02 หน้า 57  ลำดับที่ 2) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
ของเด็กนักเรียนสำหรับ
โรงเรียนวดัหนองจอก(ศรีสรร
พานิชย์) 

 

๗68,๐๐๐ เทศบาลตำบล 
หนองจอก 

กองการศึกษา ดำเนินการแล้ว 

 
 

 
 
 



 
แผนงานการศึกษา  งานงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม/

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

สถานะโครงการ 

1 โครงการตกแต่งภายในอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนอง
จอก                                         
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าท่ี 64 

กั้นห้องเรียนภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ จำนวน 2 ห้อง        
(รายละเอียดตามแบบแปลน
และประมาณราคาของเทศบาล
ตำบลหนองจอกกำหนด) 

200,000 หมู่ 6 ต.หนองจอก กองการศึกษา ระหว่างดำเนินการ 

 

 

 

 

 



 

 

 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ 
 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

สถานะโครงการ 

1 โครงการอบรมให้ความรู้และ
พัฒนาทักษะด้านกีฬาศูนย์เยาวชน
ตำบลหนองจอก                      
(แผนฯ ผ.02 หน้า 57  ลำดับที่ 
2) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการฯ 
ค่าจัดทำประกาศนียบตัร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารและ เครื่องดืม่ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

10,000 โรงเรียนใน
เขตพื้นท่ีตำบล

หนองจอก 

กอง
การศึกษา 

ระหว่างดำเนินการ 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
 แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

สถานะโครงการ 

๑ 

 

โครงการขยับกายสบายชีวี                  
(แผนฯ ผ.02 หน้า 70  ลำดับที่ 10) 

จ่ายในการจัดกจิกรรม
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าทำป้าย
ประชาสมัพันธ์ฯ 

45,000 เทศบาลตำบล 
หนองจอก 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ระหว่างดำเนินการ 

2 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านบริการ
สาธารณะ 
(แผนฯ ผ.02 หน้า 74  ลำดับที่ 1) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
บริการสาธารณะ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์, ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม,คา่สมนาคุณวิทยากร 
ฯลฯ 

15,000 เทศบาลตำบล 
หนองจอก 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ระหว่างดำเนินการ 

3 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพ
ติด กิจกรรมการบำบัดฟื้นฟูผูต้ิดยาเสพ
ติดและการปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน                  
(แผนฯ ผ.02 หน้า 71  ลำดับที่ 14) 

เพื่อจ่ายกิจกรรมโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด กิจกรรมการบำบัดฟื้นฟูผูต้ิด
ยาเสพตดิและการปฏิบัติการ
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
อย่างยั่งยืน 

20,๐๐๐ เทศบาลตำบล 
หนองจอก 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ระหว่างดำเนินการ 



 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

สถานะโครงการ 

   4 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคระบาด                              
(แผนฯ ผ.02 หน้า 68  ลำดับที่ 
3) 

เพื่อจ่ายกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปญัหาโรคระบาด   เช่น 
ไข้เลือดออก ไข้หวัดนก หรือโรคตดิต่อ
ร้ายแรงอื่น ๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
โครงการ  ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำมันดีเซล  ค่า
จัดทำเอกสารแผ่นพับให้ความรู้ หรือ
รายจ่ายอื่นท่ีอยู่ในประเภทนี ้               

90,000 เทศบาลตำบล 
หนองจอก 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

 

ดำเนินการแล้ว 

5 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า                              
(แผนฯ ผ.02 หน้า 69  ลำดับที่ 
8) 

เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ 
เช่น วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ไซรงิค์ 
เข็มฉีดยา น้ำแข็งสำหรับรักษาอุณหภูมิ
วัคซีนขณะออกหน่วยบริการตามชุมชน 
ค่าจ้างเหมาบุคคล  ค่าตอบแทนวทิยากร  
ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม   ค่าจัดทำเอกสารแผ่นพับให้
ความรู้ หรือรายจ่ายอื่นทีอ่ยู่ในประเภทนี ้

40,๐๐๐ เทศบาลตำบล 
หนองจอก 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ระหว่างดำเนินการ 



 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
 แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

สถานะโครงการ 

1 อุดหนุนโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับหมูบ่้านใน
เขตเทศบาลตำบลหนองจอกทั้ง 4 
หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 (เพื่อใช้จ่ายตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ) 

80,000 เทศบาลตำบล 
หนองจอก,หมู่ 

5,6,7,9 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ระหว่างดำเนินการ 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

สถานะโครงการ 

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับ
ประชาชน                             
(แผนฯ ผ.02 หน้า 46 ลำดับท่ี 2) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับ
ประชาชน  

20,000 เทศบาลตำบล 
หนองจอก 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

ระหว่างดำเนินการ 

2 โครงการร้อยรักดวงใจใส่ใจผู้สูงอายุ 
(ชมรมผูสู้งอายุ)                      
(แผนฯ ผ.02 หน้า 75 ลำดับท่ี 2) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุ กิจกรรม
นันทนาการฯลฯ 

20,000 เทศบาลตำบล 
หนองจอก 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

ระหว่างดำเนินการ 

3 โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ                        
(แผนฯ ผ.02 หน้า 75 ลำดับท่ี 2) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ                         

20,000 เทศบาลตำบล 
หนองจอก 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

ระหว่างดำเนินการ 

4 โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสตรี                              
(แผนฯ ผ.02 หน้า 75 ลำดับท่ี 2) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาคณุภาพชีวิต
สตรี                        

15,000 เทศบาลตำบล 
หนองจอก 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

ระหว่างดำเนินการ 

 



 

 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

สถานะโครงการ 

5 โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ                            
(แผนฯ ผ.02 หน้า 75 ลำดับท่ี 3) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ                      

10,000 เทศบาลตำบล 
หนองจอก 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

ระหว่างดำเนินการ 

6 โครงการจดัทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                     
(แผนฯ ผ.02 หน้า 51 ลำดับท่ี 2) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมโครงการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

10,000 เทศบาลตำบล 
หนองจอก 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

ระหว่างดำเนินการ 

7 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติ
อาสาภัยพิบตัิประจำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภยั
พิบัติประจำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

25,000 เทศบาลตำบล 
หนองจอก 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

ดำเนินการแล้ว 

 

 
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต 

แผนงานงบกลาง    งานงบกลาง 
 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

สถานะโครงการ 

1 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                             
(แผนฯ ผ.02 หน้า 141 ลำดับที่ 5) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการสร้างหลักประกันรายได้
ให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ตำบลหนองจอก 

4,316,000 เทศบาลตำบล 
หนองจอก 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

ดำเนินการแล้ว 

2 โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ      
(แผนฯ ผ.02 หน้า 141 ลำดับที่ 6) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการสร้างหลักประกันรายได้
ให้แก่คนพิการในเขตเทศบาล
ตำบลหนองจอก 

490,000 เทศบาลตำบล 
หนองจอก 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

ดำเนินการแล้ว 

3 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   
(แผนฯ ผ.02 หนา้ 141 ลำดับที่ 4) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตำบล
หนองจอก 

30,000 เทศบาลตำบล 
หนองจอก 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

ดำเนินการแล้ว 



 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

สถานะโครงการ 

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลวันสำคัญตา่ง ๆ  
(แผนฯ ผ.02 หน้า 54 ลำดับท่ี 1) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตาม
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลวันสำคัญ
ต่างๆ 

15,000 เทศบาลตำบล 
หนองจอก 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

ระหว่างดำเนินการ 

2 โครงการฝึกซ้อมการดับเพลิง
เบื้องต้น                               
(แผนฯ ผ.02 หน้า 54 ลำดับท่ี 2) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ
ฝึกซ้อมการดับเพลิงเบื้องต้นแก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ฯลฯ 

20,000 เทศบาลตำบล 
หนองจอก 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

ระหว่างดำเนินการ 

3 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(แผนฯ ผ.02 หน้า 54 ลำดับท่ี 3) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

10,000 เทศบาลตำบล 
หนองจอก 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

ระหว่างดำเนินการ 

 
 



 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว 
แผนงานบริหารทั่วไป   งานบริหารทั่วไป 

 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม/

โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

สถานะโครงการ 

1 โครงการจดังานมหกรรมการเกษตร
และของดีท่ายาง                  
(แผนฯ ผ.02 หน้า 47 ลำดับท่ี 2) 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการจดังานมหกรรม
การเกษตรและของดีท่ายาง 

50,000 เทศบาลตำบล 
หนองจอก 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

ระหว่างดำเนินการ 

2 โครงการท่องเที่ยววิถีชุมชน             
(แผนฯ ผ.02 หน้า 47 ลำดับท่ี 1) 

ค่าใช้จ่ายต่างๆในการจดังาน
ตามโครงการท่องเที่ยววิถี
ชุมชน 

20๐,000 เทศบาลตำบล 
หนองจอก 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

ระหว่างดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

สถานะโครงการ 

1 โครงการพัฒนาสระบัวหลวงหนองจอก 
กิจกรรมจติอาสาพัฒนาลำน้ำลำคลอง 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ          
(แผนฯ ผ.02 หน้า 48 ลำดับท่ี 2) 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
พัฒนาสระบัวหลวงหนองจอก 
กิจกรรมจติอาสาพัฒนาลำน้ำลำ
คลอง เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ     

20,000 เทศบาลตำบล 
หนองจอก 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

ระหว่างดำเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

 

สถานะโครงการ 

1 โครงการคดัแยกขยะ 
เพื่อลดขยะต้นทาง 
(แผนฯ ผ.02 หน้า 72 ลำดับท่ี 4) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
คัดแยกขยะเพื่อลดขยะต้นทาง เช่น 
ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม,คา่สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ 

20,000 เทศบาลตำบล 
หนองจอก 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ระหว่างดำเนินการ 

2 โครงการจดัทำปุ๋ยชีวภาพ 
(แผนฯ ผ.02 หน้า 72 ลำดับท่ี 1) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดทำปุ๋ยชีวภาพ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์, ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม,คา่สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ 

20,000 เทศบาลตำบล 
หนองจอก 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ระหว่างดำเนินการ 

3 โครงการผ้าป่าขยะ 
(แผนฯ ผ.02 หน้า 72 ลำดับท่ี 3) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ผ้าป่าขยะ เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์, 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่า
สมนาคณุวิทยากร ฯลฯ 

10,000 เทศบาลตำบล 
หนองจอก 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ระหว่างดำเนินการ 

4 โครงการรวมใจรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม                             
(แผนฯ ผ.02 หน้า 72 ลำดับท่ี 5) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
รวมใจรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น 
ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม,คา่สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ 

10,000 เทศบาลตำบล 
หนองจอก 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ระหว่างดำเนินการ 

 

 



 

 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

 

สถานะโครงการ 

5 โครงการลดก๊าชเรือนกระจก ลด
ภาวะโลกร้อน                     
(แผนฯ ผ.02 หน้า 72 ลำดับท่ี 
2) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลก
ร้อน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม,ค่าสมนาคณุ
วิทยากร ฯลฯ 

15,000 เทศบาลตำบล 
หนองจอก 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ระหว่างดำเนินการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6. การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

สถานะโครงการ 

1 โครงการเฉลิมพระเกยีรตเินื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวฯ                         
(แผนฯ ผ.02 หน้า 49 ลำดับท่ี 1) 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระ
เกียรตเินื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 

30,000 เทศบาลตำบล 
หนองจอก 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

ระหว่างดำเนินการ 

2 โครงการเฉลิมพระเกยีรตเินื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินี                      
(แผนฯ ผ.02 หน้า 49 ลำดับท่ี 3) 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระ
เกียรตเินื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จระนางเจ้าพระ
บรมราชิน ี

20,000 เทศบาลตำบล 
หนองจอก 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

ระหว่างดำเนินการ 

3 โครงการเฉลิมพระเกยีรตสิมเด็จระนาง
เจ้าสริิกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม  
(แผนฯ ผ.02 หน้า 49 ลำดับท่ี 2 ) 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระ
เกียรตสิมเด็จระนางเจ้าสิริกติิ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 

20,000 เทศบาลตำบล 
หนองจอก 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

ระหว่างดำเนินการ 



 

 

 

แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

สถานะโครงการ 

4 โครงการจดังานวันเทศบาล            
(แผนฯ ผ.02 หน้า 50 ลำดับท่ี 4 ) 

ค่าใช้จ่ายต่างๆในการจดังานตาม
โครงการวันเทศบาล 

3,000 เทศบาลตำบล 
หนองจอก 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

ดำเนินการแล้ว 

5 โครงการวัน “วันท้องถิ่นไทย”            
(แผนฯ ผ.02 หน้า 50 ลำดับท่ี 5 ) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการวัน “วันท้องถิ่นไทย” 

5,000 เทศบาลตำบล 
หนองจอก 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

ดำเนินการแล้ว 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6. การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

สถานะโครงการ 

1 โครงการจดังานประเพณีวันสงกรานต์
และรดน้ำดำหัวผูสู้งอายุ เพื่ออนุรกัษ์สืบ
สานประเพณไีทย                         
(แผนฯ ผ.02 หน้า 66 ลำดับท่ี 3) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
งานประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำ
ดำหัวผูสู้งอายุ เพื่ออนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีไทย 

๒0,000 วัดหนองจอก กองการศึกษา ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid -19) 

2 โครงการจดังานลานวัฒนธรรม        
(แผนฯ ผ.02 หน้า 67 ลำดับท่ี 6) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
งานลานวัฒนธรรม 

๑๐๐,000 เทศบาลตำบล  
หนองจอก 

กองการศึกษา ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid -19) 

3 โครงการประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา
(แผนฯ ผ.02 หน้า 66 ลำดับท่ี 4) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
โครงการประเพณีแห่เทียนวัน
เข้าพรรษา  

10,000 วัดหนองจอก กองการศึกษา ระหว่างดำเนินการ 

4 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีลอยกระทง                   
(แผนฯ ผ.02 หน้า 66 ลำดับท่ี 5) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีลอยกระทง 

๔0,000 เทศบาลตำบล               
หนองจอก 

กองการศึกษา ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid -19) 

 



 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

สถานะโครงการ 

5 โครงการสนับสนุนส่งเสริมทำนุบำรุง
ศาสนา                                   
(แผนฯ ผ.02 หน้า 66 ลำดับท่ี 2) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการฯ 
เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันออก
พรรษา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเทียนพรรษา 
ค่าเครื่องจตุปจัจัยไทยธรรม ค่าอาหาร
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

10,000 วัดหนองจอก กองการศึกษา ระหว่างดำเนินการ 

6 โครงการอนุรักษ์ศลิปะและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น                               
(แผนฯ ผ.02 หน้า 66 ลำดับท่ี 1) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
อนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑๕,000 เทศบาลตำบล  
หนองจอก 

กองการศึกษา ระหว่างดำเนินการ 

1 อุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอ    
ท่ายาง                              
(แผนฯ ผ.02 หน้า 67 ลำดับท่ี 7) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์
โครงการจดังานพระนครคีรี-เมืองเพชร 
ครั้งท่ี 35 ประจำปี ๒๕๖4 

20,000 เทศบาลตำบล 
หนองจอก 

กองการศึกษา ระหว่างดำเนินการ 

 

 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7. การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

สถานะ
โครงการ 

1 โครงการเฉลิมพระเกยีรติ “เดินตาม
รอยเท้าพ่อ  อย่างพอเพียง”            
(แผนฯ ผ.02 หน้า 52 ลำดับที่ 10) 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 
เฉลิมพระเกียรติ “เดินตามรอยเทา้
พ่อ  อย่างพอเพียง” 

2๐,000 เทศบาลตำบล 
หนองจอก 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

2  โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
(แผนฯ ผ.02 หน้า 51 ลำดับที่ 1) 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย ์

50,000 เทศบาลตำบล 
หนองจอก 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน                               
(แผนฯ ผ.02 หน้า 52 ลำดับที่ 6) 

ค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

15,000 เทศบาลตำบล 
หนองจอก 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

4 โครงการสำรวจและจดัเก็บข้อมลูพื้นฐาน
ประกอบการจดัทำแผนพัฒนาตำบล/ 
แผนชุมชน                               
(แผนฯ ผ.02 หน้า 51 ลำดับที่ 3) 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
สำรวจและจดัเก็บข้อมลูพื้นฐาน
ประกอบการจดัทำแผนพัฒนาตำบล 
แผนชุมชน 

10,000 เทศบาลตำบล 
หนองจอก 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

 



แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

5 โครงการอบรม “รวมพลัง รวมใจ 
ห่างไกลคอรปัช่ัน”                           
(แผนฯ ผ.02 หน้า 51 ลำดับที่ 4) 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรม 
“รวมพลัง รวมใจ ห่างไกลคอรัปช่ัน” 

15,000 เทศบาลตำบล 
หนองจอก 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

6 โครงการอบรมส่งเสรมิคุณธรรมและ
จริยธรรม                                 
(แผนฯ ผ.02 หน้า 52 ลำดับที่ 7) 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรม
ส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรม 

15,000 เทศบาลตำบล 
หนองจอก 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

7 โครงการอบรมสร้างศักยภาพในการ
จัดทำแผนชุมชน                        
(แผนฯ ผ.02 หน้า 51 ลำดับท่ี 5) 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรม
สร้างศักยภาพในการจัดทำแผนชุมชน 

๑0,000 เทศบาลตำบล 
หนองจอก 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 

 

 

 

 

 



 

แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง 
 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๑ โครงการปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษี 
และทะเบยีนทรัพยส์ิน               
(แผนฯ ผ.02 หน้า 53 ลำดับท่ี 11) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและพัฒนา
ข้อมูลการจดัทำแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินค่าถ่ายเอกสารและ
ค่าอุปกรณต์่างๆ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
รายจ่ายอื่นท่ีอยู่ในประเภทนี ้

10๐,๐๐๐ เทศบาลตำบล 
หนองจอก 

กองคลัง 

2 โครงการอบรมให้ความรู้บุคลากรด้าน
พัสดุ                                    
(แผนฯ ผ.02 หน้า 52 ลำดับท่ี 8) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม  
ค่าลงทะเบียน  ค่าวิทยากรค่า
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าเอกสาร
ฯลฯ หรือรายจ่ายอื่นท่ีอยู่ในประเภทนี้ 

๑๐,๐๐๐ เทศบาลตำบล 
หนองจอก 

กองคลัง 

 

 

 

 
 



 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7. การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
แผนงานงบกลาง    งานงบกลาง 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

งบกลาง  

๑ 

 

สำรองจ่าย                     
(แผนฯ ผ.02 หน้า 140 ลำดับที่ 
2) 

เพื่อจ่ายในกรณีทีเ่กิดภยัพิบัติซึ่งเป็น
เหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณไ์ด้
ล่วงหน้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

255,000 เทศบาลตำบล 
หนองจอก 

สำนักปลดั 

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร   
(แผนฯ ผ.02 หน้า 142 ลำดับที่ 
1) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการจราจรที่ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสี,ตเีส้น
สัญญาณไฟจราจร ฯลฯ 

30,000 เทศบาลตำบล 
หนองจอก 

สำนักปลดั 

 
 
 
 
 



 

 
 

บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

เทศบาลตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
 

ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑส์ำนักงาน 
  แผนงาน  :  บริหารงานทั่วไป (สำนักปลัด) 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

สถานะโครงการ 

1 เก้าอ้ีทำงาน                            
(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ) 

จัดซื้อเก้าอ้ีทำงานเพ่ือใช้ภายในสำนักงาน 
จำนวน 6 ตัว 

15,000 เทศบาลตำบล
หนองจอก 

สำนักงานปลัด ดำเนินการแล้ว 

 
 แผนงาน  :  บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

สถานะโครงการ 

 ผด.02/1 



1 เก้าอ้ีทำงาน                            
(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ) 

จัดซื้อเก้าอ้ีทำงานเพ่ือใช้ภายในสำนักงาน 
จำนวน 4 ตัว 

10,000 เทศบาลตำบล
หนองจอก 

กองคลัง ดำเนินการแล้ว 

 
 
ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑส์ำนักงาน 
 แผนงาน  :  บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

สถานะโครงการ 

2 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร                           
(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ) 

จัดซื้อตู้ เหล็กเก็บเอกสารเพ่ือใช้ภายใน
สำนักงาน จำนวน 1 ตู้ 

6,000 เทศบาลตำบล
หนองจอก 

กองคลัง ระหว่างดำเนินการ 

3 โต๊ะคอมพิวเตอร์ขาเหล็ก             
(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ) 

เพ่ือจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ขาเหล็กเพ่ือใช้
ภายในสำนักงาน จำนวน 1 ตัว 

3,000 เทศบาลตำบล
หนองจอก 

กองคลัง ระหว่างดำเนินการ 

4 เครื่องพิมพ์ชนิด (Dot Matrix 
Printer)  แบบแคร่สั้น               
(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ) 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด (Dot Matrix 
Printer)  แ บ บ แ ค ร่ สั้ น เ พ่ื อ ใช้ ภ าย ใน
สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง 

22,000 เทศบาลตำบล
หนองจอก 

กองคลัง ดำเนินการแล้ว 

5 เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 
(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ) 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 เพ่ือใช้
ภายในสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง 

29,000 เทศบาลตำบล
หนองจอก 

กองคลัง ดำเนินการแล้ว 



 
 
 
ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่สำนักงาน 
 แผนงาน  :  การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

สถานะโครงการ 

1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)                           
(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ) 

จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)เพ่ือ
ใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
หนองจอก จำนวน 1 ชุด 

142,900 เทศบาลตำบล
หนองจอก 

กองการศึกษา ระหว่างดำเนินการ 

 
 
ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑก์ารเกษตร 
 แผนงาน  :  สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

สถานะโครงการ 

1 เครื่องพ่นยาชนิดสะพายหลัง                           
(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ) 

จัดซื้อเครื่องพ่นยาชนิดสะพายหลัง เพ่ือใช้
ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลหนองจอก 

5,000 เทศบาลตำบล
หนองจอก 

กองสาธารณสุข ดำเนินการแล้ว 



จำนวน 1 เครื่อง 

 
 
 
ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑว์ิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
 แผนงาน  :  สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

สถานะโครงการ 

1 เครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง (ULV)                           
(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ) 

จัดซื้อเครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) 
เพ่ือใช้ภายในสำนักงานเทศบาลตำบล
หนองจอก จำนวน 1 เครื่อง 

98,000 เทศบาลตำบล
หนองจอก 

กองสาธารณสุข ดำเนินการแล้ว 

 

ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑง์านบ้านงานครัว 
 แผนงาน  :  สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

สถานะโครงการ 



1 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง                           
(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ) 

จัดซื้อเครื่องเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งเพ่ือ
ใช้ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลหนอง
จอก จำนวน 4 เครื่อง 

38,000 เทศบาลตำบล
หนองจอก 

กองสาธารณสุข ดำเนินการแล้ว 

 
 
 
ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 
 แผนงาน  :  เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

สถานะโครงการ 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)                           
(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ) 

จัดซื้อเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพไม่
น้ อ ยก ว่ า  1 9  นิ้ ว ) เ พ่ื อ ใช้ ภ าย ใน
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองจอก 
จำนวน 1 เครื่อง 

30,000 เทศบาลตำบล
หนองจอก 

กองช่าง ดำเนินการแล้ว 

2 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA   
(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ) 

จัดซื้อเครื่องเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 
kVA  เพ่ือใช้ภายในสำนักงานเทศบาล
ตำบลหนองจอก จำนวน 1 เครื่อง 

30,000 เทศบาลตำบล
หนองจอก 

กองช่าง ดำเนินการแล้ว 



3 กล้องวงจรปิด (cctv)                  
(แผนฯ ผ.02 หน้า 131 ลำดับที่ 1) 

กล้องวงจรปิด (cctv) จำนวน 14 ตัว 
พร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อมและติดตั้ง      

1,211,000 เทศบาลตำบล
หนองจอก 

กองช่าง ดำเนินการแล้ว 

 

 

 

 

ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง 
 แผนงาน  :  การพาณิชย์ งานกิจการประปา 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

สถานะโครงการ 

1 เรือพลาสติก                           
(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ) 

จัดซื้ อ เรือพลาสติกเพ่ื อใช้ภ ายในสระ
ประปาเทศบาลตำบลหนองจอก จำนวน 1 
ลำ 

4,500 เทศบาลตำบล
หนองจอก 

กองการประปา ระหว่างดำเนินการ 

 

ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑก์ารเกษตร 
 แผนงาน  :  การพาณิชย์ งานกิจการประปา 
 



ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

สถานะโครงการ 

1 เครื่องฉีดน้ำ                            
(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ) 

จัดซื้อเครื่องฉีดน้ำเพ่ือใช้ภายในสระประปา
เทศบาลตำบลหนองจอก จำนวน 1 เครื่อง 

6,000 เทศบาลตำบล
หนองจอก 

กองการประปา ระหว่างดำเนินการ 

 

ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑก์ารเกษตร 
 แผนงาน  :  การพาณิชย์ งานกิจการประปา 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

สถานะโครงการ 

2 เครื่องพ่นยาชนิดสะพายหลัง        
(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ) 

จัดซื้อเครื่องพ่นยาชนิดสะพายหลังเพ่ือใช้
ภายในสระประปาเทศบาลตำบลหนองจอก 
จำนวน 1 เครื่อง 

5,000 เทศบาลตำบล
หนองจอก 

กองการประปา ดำเนินการแล้ว 

3 ปั๊มแช่ดูดโคลน (ไดโว่ดูดโคลน)         
(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ) 

จัดซื้อปั๊มแช่ดูดโคลน (ไดโว่ดูดโคลน) เพ่ือ
ใช้ภายในสระประปาเทศบาลตำบลหนอง
จอก จำนวน 2 เครื่อง 

13,000 เทศบาลตำบล
หนองจอก 

กองการประปา ระหว่างดำเนินการ 

 
ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 
 แผนงาน  :  การพาณิชย์ งานกิจการประปา 
 



ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

สถานะโครงการ 

1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)                           
(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ) 

จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)  เพ่ือ
ใช้ภายในสระประปาเทศบาลตำบลหนอง
จอก จำนวน 1 เครื่อง 

13,100 เทศบาลตำบล
หนองจอก 

กองการประปา ระหว่างดำเนินการ 

 
 
 
ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑง์านบ้านงานครัว 
 แผนงาน  :  การพาณิชย์ งานกิจการประปา 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

สถานะโครงการ 

1 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง                           
(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ) 

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เพ่ือใช้
ภายในสระประปาเทศบาลตำบลหนองจอก 
จำนวน 1 เครื่อง 

9,500 เทศบาลตำบล
หนองจอก 

กองการประปา ระหว่างดำเนินการ 

 


