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                                                                             รายงานก ากับและติดตามการด าเนินงาน 
ตามแผนด าเนินงาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565 

เทศบาลต าบลหนองจอก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

 

สถานะ
โครงการ 

 

เบิกจ่ายจริง 

 

หมายเหตุ 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ 5 ต.หนองจอก                                       
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพิ่มเติม
คร้ัง 2/2564 หน้าที่ 3 

ถนน คสล. ขนาดถนนกว้าง 4.00  เมตร  
ยาว  268   เมตร หนา 0.15  เมตร หรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกว่า 1,072 ตารางเมตร (บริเวณ
ต่อจากถนน คสล.เดิมทีน่ายสรวชิ บัวศิริ ถึงที่
นางพชัรนนัท์ เม็ทส์เกอร์) รายละเอียดตาม
แบบแปลนและประมาณราคาของเทศบาล
ต าบลหนองจอกก าหนด 

494,000 หมู่ 5  
ต.หนองจอก 

กองช่าง ยังมิได้
ด าเนินการ 

- - 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

สถานะ
โครงการ 

 

เบิกจ่ายจริง 

 

หมายเหตุ 

2 โครงการก่อสร้างรั้วพร้อม
ประตูและป้ายศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลหนอง
จอก หมู่ 6 ต.หนองจอก 
–แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงคร้ังที่ 2/2564 
หน้าที่ 5 

ก่อสร้างรั้วพร้อมประตูและป้ายศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลหนองจอก ปริมาณงานรั้ว 
ดังนี้ งานรั้วก าแพงยาว  39.00 เมตร สูง 1.
๓๐ เมตร ประตูรั้วขนาดกว้าง 5.00 เมตร  สูง 
1.๓0 เมตร จ านวน 2 บาน ป้ายศูนย์ฯขนาด 
2.50 เมตร  สูง 1.๓0 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบลหนองจอกก าหนด 

350,000 หมู่ 6  
ต.หนองจอก 

กองช่าง ระหว่าง
ด าเนินการ 

- ท าสัญญากับ
ผู้รับจ้างแล้ว 

จ านวน 
350,000 

บาท 

3 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล. หมู่ 6 ต.หนองจอก 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพิ่มเติม
คร้ัง 2/2564 หน้าที่ 1 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ 6 ต.หนอง
จอก ขนาดปากรางกว้าง 0.40 เมตร ยาว 77 
เมตร ผนังด้านข้างหนา 0.10 เมตร พร้อมฝา
เปิดทุกระยะ 5 เมตร ขนาดฝาราง 0.50 x  
0.50  เมตร (บริเวณที่นายผัน สังข์ทอง ถึงที่
นายประยงค์ ปิน่คง) รายละเอียดตามแบบ
แปลนและประมาณราคาเทศบาลหนองจอก
ก าหนด 

227,000 หมู่ 6  
ต.หนองจอก 

กองช่าง ยังมิได้
ด าเนินการ 

- - 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

สถานะ
โครงการ 

 

เบิกจ่ายจริง 

 

หมายเหตุ 

4 โครงการซ่อมสร้าง ถนน คสล.
เสริมลาดยางแอสฟัสท์ติกคอน 
กรีต หมู่ 7 ต.หนองจอก 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพิ่มเติม
คร้ัง 2/2564 หน้าที่ 1 

ซ่อมสร้างถนน คสล. เสริมลาดยางแอส
ฟัสท์ติก คอนกรีต ถนนกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 350 เมตร พื้นหนา 0.05 เมตร หรือ
รวมพื้นที่ไมน่้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร
(บริเวณคลองชลประทานสาย 2 ถึงที่นาย
วัลลภ  ใจเที่ยง) รายละเอียดตามแบบ
แปลนและประมาณราคาเทศบาลหนอง
จอกก าหนด 

494,000 หมู่ 7  
ต.หนองจอก 

กองช่าง ด าเนินการ
แล้ว 

490,000 บาท คกก.ตรวจรับ
และเบิกจ่าย

แล้ว 

5 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.
เสริมลาดยางแอสฟัสท์ติก 
คอนกรีต หมู่ 9  ต.หนองจอก                  
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงคร้ังที ่2/2564 

ซ่อมสร้างถนน คสล. เสริมลาดยางแอส
ฟัสท์ติก คอนกรีต ถนนกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 327 เมตร พื้นหนา 0.05 เมตร หรือ
รวมพื้นที่ไมน่้อยกว่า 1,635 ตาราง
เมตร (ศาลาตาสิน ถึงสุดเขตเทศบาล)    
รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณ
ราคาของเทศบาลหนองจอกก าหนด 

570,000 หมู่ 9         
ต.หนองจอก 

กองช่าง ระหว่าง
ด าเนินการ 

- ประกาศผูช้นะ
เสนอราคาแล้ว 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

สถานะ
โครงการ 

 

เบิกจ่ายจริง 

 

หมายเหตุ 

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
รูปตัวยูจากทีน่านางกุหลาบ  
ดิษฐวงศ์ ถึงคลองD9 หมู่ที่ 7 
ต.หนองจอก                                             
(แผนฯ ผ.02 หนา้ 84 ล าดบั
ที่ 23) 

ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ขนาดปาก
รางกว้าง 1.00 เมตร ยาว 438 เมตร 
ผนังด้านข้างหนา 0.12 เมตร ลึก 1.00 
เมตร พร้อมบล็อกระบายน้ า กว้าง 
0.80 เมตร ยาว 4.00 เมตร ผนงั
ด้านข้างหนา 0.10 เมตร (ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลหนองจอก) 

1,100,0๐๐ หมู่ 7 ต.หนอง
จอก 

กองช่าง ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
คัดเลือกผู้
เสนอราคา 

 

7 โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
เพิ่มก าลังการผลิตประปาผวิดิน
ขนาด 40 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง 

ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มก าลังการผลิต
ประปาผิวดนิขนาด 40 ลูกบาศก์
เมตร/ชั่วโมง (รายละเอียดตามแบบ
แปลนและประมาณราคาของเทศบาล
ต าบลหนองจอกก าหนด) 

2,000,000 หมู่ 5 ต.หนอง
จอก 

กองช่าง ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ก าหนด

ราคากลาง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

สถานะโครงการ 

 

เบิกจ่ายจริง 

 

หมายเหตุ 

1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 
 - โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ                            
(แผนฯ ผ.02 หน้า 58  
ล าดับที่ 5) 

๑. ค่าอาหารกลางวันเด็กนกัเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ 
จ านวน ๑47,0๐๐ บาท                                 
๒. ค่าจัดการเรียนการสอนเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ จ านวน ๕1,0๐๐ บาท                                          
๓. ค่าหนังสือเรียนส าหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ  จ านวน ๖,0๐๐ บาท                                          
๔. ค่าอุปกรณ์การเรียนส าหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ  จ านวน ๖,0๐๐ บาท                                        
๕. ค่าเครื่องแบบนักเรียนส าหรับเด็กนกัเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯจ านวน 9,0๐๐ บาท                  
๖. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ จ านวน ๑2,900 บาท         

๒39,250 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

กอง
การศึกษา 

ยังมิได้ด าเนินการ   
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

สถานะโครงการ 

 

เบิกจ่ายจริง 

 

หมายเหตุ 

๒ โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ         
(แผนฯ ผ.02 หน้า 62  ล าดับที่ 19) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ

57,๐๐๐ เทศบาลต าบล 
หนองจอก 

กอง
การศึกษา 

ไม่ได้ด าเนินการ - ยกเลิกการด าเนินงาน
เพราะการแพร่ระบาด
ของโรคติดโควิด-19 

๓ โครงการโภชนาการสมวัย           
(แผนฯ ผ.02 หน้า 61  ล าดับที่ 17) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
โครงการโภชนาการสมวัย 

๑๐,๐๐๐ เทศบาลต าบล 
หนองจอก 

กอง
การศึกษา 

ยังมิได้ด าเนินการ   

๔ โครงการร าลึกพระคณุแม่            
(แผนฯ ผ.02 หน้า 62  ล าดับที่ 20) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
โครงการร าลึกพระคณุแม ่

5,000 เทศบาลต าบล 
หนองจอก 

กอง
การศึกษา 

ยังมิได้ด าเนินการ   

๕ 

 

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลหนองจอกปลอดโรค                  
(แผนฯ ผ.02 หน้า 62  ล าดับที่ 19) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลหนองจอกปลอดโรค 

10,๐๐0 เทศบาลต าบล 
หนองจอก 

กอง
การศึกษา 

ยังมิได้ด าเนินการ   

6 โครงการสวมหมวกนิรภัยเพื่อความ
ปลอดภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนอง
จอก                                     
(แผนฯ เพิ่มเติมครั้งท่ี 1/2565 หน้า 
1 ล าดบัท่ี 1) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
โครงการสวมหมวกนิรภัยเพื่อ
ความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
หนองจอก    

10,000 เทศบาลต าบล 
หนองจอก 

กอง
การศึกษา 

ยังมิได้ด าเนินการ   
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม/

โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

สถานะโครงการ 

 

เบิกจ่ายจริง 

 

หมายเหตุ 

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

ค่าอาหารเสรมิ(นม) ให้กับเด็ก
นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

๕7,500 เทศบาลต าบล 
หนองจอก 

กองการศึกษา ด าเนินการแลว้ 28,750
บาท 

ด าเนินการ
ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

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

ค่าอาหารเสรมิ(นม) ให้กับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนวดัหนองจอก
ฯ 

๓๖4,500 เทศบาลต าบล 
หนองจอก 

กองการศึกษา ด าเนินการแลว้ 182,250
บาท 

ด าเนินการ
ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
ของเด็กนักเรียนส าหรับ
โรงเรียนวดัหนองจอก(ศรีสรร
พานิชย์) 

 

๗98,๐๐๐ เทศบาลต าบล 
หนองจอก 

กองการศึกษา ด าเนินการแลว้ 399,๐๐๐ 
บาท 

ด าเนินการ
ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

สถานะโครงการ 

 

เบิกจ่ายจริง 

 

หมายเหตุ 

1 โครงการอบรมให้ความรู้และ
พัฒนาทักษะด้านกีฬาศูนย์เยาวชน
ต าบลหนองจอก                      
(แผนฯ ผ.02 หน้า 57  ล าดับที่ 
2) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการฯ 
ค่าจัดท าประกาศนียบตัร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารและ เครื่องดืม่ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

10,000 โรงเรียนใน
เขตพื้นท่ีต าบล

หนองจอก 

กอง
การศึกษา 

ยังมิได้
ด าเนินการ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
 แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

 

สถานะโครงการ 

 

เบิกจ่ายจริง 

 

หมายเหตุ 

๑ 

 

โครงการป้องกันโรคเอดส์                  
(แผนฯ ผ.02 หน้า 68  ล าดับที่ 2) 

จ่ายในการจัดกจิกรรมค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าท าป้ายประชาสมัพันธ์ฯ 

20,000 เทศบาลต าบล 
หนองจอก 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ด าเนินการแลว้ 10,295 บาท  

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายา
เสพติด กิจกรรมการบ าบดัฟื้นฟูผูต้ิด
ยาเสพตดิและการปฏิบัติการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน                  
(แผนฯ ผ.02 หน้า 71  ล าดับที่ 
14)     

เพื่อจ่ายกิจกรรมโครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด กิจกรรม
การบ าบัดฟื้นฟูผูต้ิดยาเสพติดและ
การปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพตดิอย่างยั่งยืน 

20,๐๐๐ เทศบาลต าบล 
หนองจอก 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ยังมิได้ด าเนินการ   

3 โครงการรวมใจรักษ์พิทักษ์
สิ่งแวดล้อม หนองจอกสวยเรา
ช่วยกัน (แผนฯ ผ.02 หน้า 72  
ล าดับที่ 7) 

เพื่อจ่ายกิจกรรมโครงการรวมใจ
รักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น
ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 

20,000 เทศบาลต าบล 
หนองจอก 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ยังมิได้ด าเนินการ   
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

สถานะ
โครงการ 

 

เบิกจ่ายจริง 

 

 

หมายเหตุ 

   4 โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปญัหาโรค
ระบาด                              
(แผนฯ ผ.02 หน้า 68  
ล าดับที่ 3) 

เพื่อจ่ายกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคระบาด   เช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัดนก 
หรือโรคติดต่อร้ายแรงอ่ืน ๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
โครงการ  ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าน้ ามันดีเซล  ค่าจดัท าเอกสารแผ่น
พับให้ความรู้ หรือรายจ่ายอื่นท่ีอยูใ่นประเภทน้ี 

160,000 เทศบาลต าบล 
หนองจอก 

กองสาธารณ 
สุขและสิ่ง 
แวดล้อม 

ด าเนินการแลว้ 101,080 บาท  

5 โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคมุโรคพิษสุนัข
บ้า                              
(แผนฯ ผ.02 หน้า 69  
ล าดับที่ 8) 

เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ เช่น 
วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ไซริงค์ เข็มฉีดยา น้ าแข็ง
ส าหรับรักษาอุณหภูมิวัคซีนขณะออกหน่วยบริการ
ตามชุมชน ค่าจ้างเหมาบุคคล  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม   ค่าจัดท าเอกสารแผ่นพับให้ความรู้ 
หรือรายจา่ยอื่นที่อยู่ในประเภทน้ี 

20,๐๐๐ เทศบาลต าบล 
หนองจอก 

กองสาธารณ 
สุขและสิ่ง 
แวดล้อม 

ด าเนินการแลว้ 18,470 บาท  

6 โครงการลดก๊าซเรือน
กระจก ลดภาวะโลกร้อน
(แผนฯ ผ.02 หน้า 72  
ล าดับที่ 2) 

เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ เช่น ค่า
จัดท าเอกสารแผ่นพับให้ความรู้ คา่ตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มหรือรายจ่าย
อื่นที่อยู่ในประเภทน้ี 

20,๐๐๐ เทศบาลต าบล 
หนองจอก 

กองสาธารณ 
สุขและสิ่ง 
แวดล้อม 

ยังมิได้
ด าเนินการ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
 แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

 

สถานะโครงการ 

 

เบิกจ่ายจริง 

 

หมายเหตุ 

1 อุดหนุนโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับหมูบ่้านใน
เขตเทศบาลต าบลหนองจอกทั้ง 4 
หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 (เพื่อใช้จ่าย
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ) 

80,000 เทศบาลต าบล 
หนองจอก,หมู่ 

5,6,7,9 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ยังมิได้ด าเนินการ   
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

สถานะ
โครงการ 

 

เบิกจ่ายจริง 

 

 

    หมายเหตุ 

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับ
ประชาชน  

20,000 เทศบาลต าบล 
หนองจอก 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ด าเนินการ
แล้ว 

2,907 บาท  

2 โครงการร้อยรักดวงใจใส่ใจผู้สูงอายุ 
(ชมรมผูสู้งอายุ)                      
(แผนฯ ผ.02 หน้า 75 ล าดับท่ี 2) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุ กิจกรรม
นันทนาการฯลฯ 

20,000 เทศบาลต าบล 
หนองจอก 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ยังมิได้
ด าเนินการ 

  

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ                         

20,000 เทศบาลต าบล 
หนองจอก 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ยังมิได้
ด าเนินการ 

  

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาคณุภาพชีวิต
สตร ี

15,000 เทศบาลต าบล 
หนองจอก 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ยังมิได้
ด าเนินการ 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

สถานะ
โครงการ 

 

เบิกจ่ายจริง 

 

 

หมายเหตุ 

5 โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ                            
(แผนฯ ผ.02 หน้า 75 ล าดับท่ี 3) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ                      

10,000 เทศบาลต าบล 
หนองจอก 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ด าเนินการแลว้ 8,950 บาท  

6 โครงการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น                     
(แผนฯ ผ.02 หน้า 51 ล าดับท่ี 2) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมโครงการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

10,000 เทศบาลต าบล 
หนองจอก 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ยังมิได้
ด าเนินการ 

  

7 โครงการท่องเที่ยววิถีชุมชน 
(แผนฯ ผ.02 หน้า 47 ล าดับท่ี 1) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ท่องเที่ยววิถีชุมชน 

100,000 เทศบาลต าบล 
หนองจอก 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ยังมิได้
ด าเนินการ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต 

แผนงานงบกลาง    งานงบกลาง 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

สถานะ
โครงการ 

 

เบิกจ่ายจริง 

 

 

หมายเหตุ 

1 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                             
(แผนฯ ผ.02 หน้า 141 ล าดับที่ 5) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการสร้างหลักประกันรายได้
ให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ต าบลหนองจอก 

4,494,000 เทศบาลต าบล 
หนองจอก 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ด าเนินการ
แล้ว 

2,247,000
บาท 

ด าเนินการตลอด
ปีงบประมาณ 

2 โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ      
(แผนฯ ผ.02 หน้า 141 ล าดับที่ 6) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการสร้างหลักประกันรายได้
ให้แก่คนพิการในเขตเทศบาล
ต าบลหนองจอก 

488,800 เทศบาลต าบล 
หนองจอก 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ด าเนินการ
แล้ว 

244,400 บาท ด าเนินการตลอด
ปีงบประมาณ 

3 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   
(แผนฯ ผ.02 หน้า 141 ล าดับที่ 4) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลต าบล
หนองจอก 

30,000 เทศบาลต าบล 
หนองจอก 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ด าเนินการ
แล้ว 

15,000 บาท ด าเนินการตลอด
ปีงบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

สถานะโครงการ 

 

เบิกจ่ายจริง 

 

 

 

หมายเหตุ 

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลวันส าคัญตา่ง ๆ  
(แผนฯ ผ.02 หน้า 54 ล าดับท่ี 1) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการ
ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลวันส าคัญต่างๆ 

40,000 เทศบาลต าบล 
หนองจอก 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ด าเนินการแลว้ 20,420 บาท  

2 โครงการฝึกซ้อมการดับเพลิง
เบื้องต้น                               
(แผนฯ ผ.02 หน้า 54 ล าดับท่ี 2) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการฝึกซ้อม
การดับเพลิงเบื้องต้นแก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯลฯ 

20,000 เทศบาลต าบล 
หนองจอก 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ยังมิได้
ด าเนินการ 

  

3 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(แผนฯ ผ.02 หน้า 54 ล าดับท่ี 3) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินงานโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภยั
ฝ่ายพลเรือน 

20,000 เทศบาลต าบล 
หนองจอก 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ยังมิได้
ด าเนินการ 

  

4 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติ
อาสาภัยพิบตัิประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภยัพิบัติ
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

50,000 เทศบาลต าบล 
หนองจอก 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ยังมิได้
ด าเนินการ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว 
แผนงานการเกษตร    งานส่งเสริมการเกษตร 

 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม/

โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

สถานะ
โครงการ 

 

เบิกจ่ายจริง 

 

หมายเหตุ 

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

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจดั
งานมหกรรมการเกษตรและของดี
ท่ายาง 

 

 

 

30,000 เทศบาลต าบล 
หนองจอก 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ด าเนินการ
แล้ว 

30,000 บาท  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานเกษตร  งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

สถานะโครงการ 

 

เบิกจ่ายจริง 

 

หมายเหตุ 

1 โครงการพัฒนาสระบัวหลวงหนองจอก 
กิจกรรมจติอาสาพัฒนาล าน้ าล าคลอง 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ          
(แผนฯ ผ.02 หน้า 48 ล าดับท่ี 2) 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
พัฒนาสระบัวหลวงหนองจอก 
กิจกรรมจติอาสาพัฒนาล าน้ าล า
คลอง เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ     

20,000 เทศบาลต าบล 
หนองจอก 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ยังมิได้
ด าเนินการ 

  

2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มา
จากพระราชด าริ สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)    

20,000 เทศบาลต าบล 
หนองจอก 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ยังมิได้
ด าเนินการ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานเคหะและชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

 

สถานะโครงการ 

 

เบิกจ่ายจริง 

 

หมายเหตุ 

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
คัดแยกขยะเพื่อลดขยะต้นทาง เช่น 
ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม,คา่สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ 

20,000 เทศบาลต าบล 
หนองจอก 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ยังมิได้
ด าเนินการ 

  

2 โครงการจดัท าปุ๋ยชีวภาพ 
(แผนฯ ผ.02 หน้า 72 ล าดับท่ี 1) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดท าปุ๋ยชีวภาพ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์, ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม,คา่สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ 

20,000 เทศบาลต าบล 
หนองจอก 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ยังมิได้
ด าเนินการ 

  

3 โครงการผ้าป่าขยะ 
(แผนฯ ผ.02 หน้า 72 ล าดับท่ี 3) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ผ้าป่าขยะ เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์, 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่า
สมนาคณุวิทยากร ฯลฯ 

10,000 เทศบาลต าบล 
หนองจอก 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ยังมิได้
ด าเนินการ 

  

4 โครงการลดก๊าชเรือนกระจก ลด
ภาวะโลกร้อน                     
(แผนฯ ผ.02 หน้า 72 ล าดับท่ี 2) 

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

15,000 เทศบาลต าบล 
หนองจอก 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ยังมิได้
ด าเนินการ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6. การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

สถานะโครงการ 

 

เบิกจ่ายจริง 

 

 

หมายเหตุ 

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

ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระ
เกียรตเินื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 

20,000 เทศบาลต าบล 
หนองจอก 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ยังมิได้
ด าเนินการ 

  

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

ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระ
เกียรตเินื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จระนางเจ้าพระ
บรมราชิน ี

20,000 เทศบาลต าบล 
หนองจอก 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ยังมิได้
ด าเนินการ 

  

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

ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระ
เกียรตสิมเด็จระนางเจ้าสิริกติิ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 

20,000 เทศบาลต าบล 
หนองจอก 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ยังมิได้
ด าเนินการ 
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แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

สถานะ
โครงการ 

 

เบิกจ่ายจริง 

 

หมายเหตุ 

4 โครงการจดังานวันเทศบาล            
(แผนฯ ผ.02 หน้า 50 ล าดับท่ี 4 ) 

ค่าใช้จ่ายต่างๆในการจดังานตาม
โครงการวันเทศบาล 

3,000 เทศบาลต าบล 
หนองจอก 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ยังมิได้
ด าเนินการ 

  

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

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการวัน “วันท้องถิ่นไทย” 

5,000 เทศบาลต าบล 
หนองจอก 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ยังมิได้
ด าเนินการ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6. การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

สถานะ
โครงการ 

 

เบิกจ่ายจริง 

 

 

 

หมายเหตุ 

1 โครงการจดังานประเพณีวันสงกรานต์
และรดน้ าด าหัวผูสู้งอายุ เพื่ออนุรกัษ์สืบ
สานประเพณไีทย                         
(แผนฯ ผ.02 หน้า 66 ล าดับท่ี 3) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
งานประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ า
ด าหัวผูสู้งอายุ เพื่ออนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีไทย 

๒0,000 วัดหนองจอก กองการศึกษา ด าเนินการ
แล้ว 

17,165 บาท  

2 โครงการจดังานลานวัฒนธรรม        
(แผนฯ ผ.02 หน้า 67 ล าดับท่ี 6) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
งานลานวัฒนธรรม 

๑๐๐,000 เทศบาลต าบล  
หนองจอก 

กองการศึกษา ด าเนินการ
แล้ว 

87,520 บาท  

3 โครงการประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา
(แผนฯ ผ.02 หน้า 66 ล าดับท่ี 4) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
โครงการประเพณีแห่เทียนวัน
เข้าพรรษา 

10,000 วัดหนองจอก กองการศึกษา ด าเนินการ
แล้ว 

5,000 บาท  

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีลอยกระทง 

๔0,000 เทศบาลต าบล               
หนองจอก 

กองการศึกษา ด าเนินการ
แล้ว 

   18,000 บาท  
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

สถานะ
โครงการ 

 

เบิกจ่ายจริง 

 

 

หมายเหตุ 

5 โครงการสนับสนุนส่งเสริมท านุบ ารุง
ศาสนา                                   
(แผนฯ ผ.02 หน้า 66 ล าดับท่ี 2) 

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

10,000 วัดหนองจอก กองการศึกษา ยังมิได้
ด าเนินการ 

  

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
อนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑๕,000 เทศบาลต าบล  
หนองจอก 

กองการศึกษา ยังมิได้
ด าเนินการ 

  

1 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ    
ท่ายาง                              
(แผนฯ ผ.02 หน้า 67 ล าดับท่ี 7) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์
โครงการจดังานพระนครคีร-ีเมืองเพชร 
ครั้งท่ี 36 ประจ าปี ๒๕๖5 

30,000 เทศบาลต าบล 
หนองจอก 

กองการศึกษา ด าเนินการ
แล้ว 

30,000บาท เบิกจ่ายแล้ว 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7. การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

สถานะ
โครงการ 

 

เบิกจ่ายจริง 

 

 

 

หมายเหตุ 

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

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
เฉลิมพระเกียรติ “เดินตามรอยเทา้
พ่อ  อย่างพอเพียง” 

2๐,000 เทศบาลต าบล 
หนองจอก 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ยังมิได้
ด าเนินการ 

  

2  โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
(แผนฯ ผ.02 หน้า 51 ล าดับที่ 1) 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย ์

20,000 เทศบาลต าบล 
หนองจอก 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ด าเนินการ
แล้ว 

5,960 บาท  

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

ค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

15,000 เทศบาลต าบล 
หนองจอก 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ยังมิได้
ด าเนินการ 

  

4 โครงการอบรม “รวมพลัง รวมใจ 
ห่างไกลคอรปัช่ัน”                           
(แผนฯ ผ.02 หน้า 51 ล าดับที่ 4) 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
อบรม “รวมพลัง รวมใจ ห่างไกล
คอรัปช่ัน” 

15,000 เทศบาลต าบล 
หนองจอก 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ยังมิได้
ด าเนินการ 
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แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

สถานะโครงการ 

 

เบิกจ่ายจริง 

 

 

หมายเหตุ 

5 โครงการอบรมส่งเสรมิคุณธรรมและ
จริยธรรม                                 
(แผนฯ ผ.02 หน้า 52 ล าดับที่ 7) 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการ
อบรมส่งเสรมิคุณธรรมและ
จริยธรรม 

15,000 เทศบาลต าบล 
หนองจอก 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ยังมิได้
ด าเนินการ 

  

6 โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนนุการ
เลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิน่            
-หนังสือ ด่วนท่ีสุด ที่ มท.0808.2/ว 
5013 ลว.26 สิงหาคม 2563 

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ
เลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิน่
อีกทั้งให้ความร่วมมือในการ
ประชาสมัพันธ์ รณรงค์หรือให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน 

10๐,000 เทศบาลต าบล 
หนองจอก 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ยังมิได้
ด าเนินการ 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

สถานะ
โครงการ 

 

เบิกจ่ายจริง 

 

 

หมายเหตุ 

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและพัฒนา
ข้อมูลการจดัท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินค่าถ่ายเอกสารและ
ค่าอุปกรณต์่างๆ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
รายจ่ายอื่นท่ีอยู่ในประเภทนี ้

4๐,๐๐๐ เทศบาลต าบล 
หนองจอก 

กองคลัง ยังมิได้
ด าเนินการ 

  

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม  
ค่าลงทะเบียน  ค่าวิทยากรค่า
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าเอกสาร
ฯลฯ หรือรายจ่ายอื่นท่ีอยู่ในประเภทนี้ 

๑๐,๐๐๐ เทศบาลต าบล 
หนองจอก 

กองคลัง ยังมิได้
ด าเนินการ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7. การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
แผนงานงบกลาง    งานงบกลาง 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

สถานะ
โครงการ 

 

เบิกจ่ายจริง 

 

 

หมายเหตุ 

๑ 

 

ส ารองจ่าย                     
(แผนฯ ผ.02 หน้า 140 ล าดับที่ 
2) 

เพื่อจ่ายในกรณีทีเ่กิดภยัพิบัติซึ่งเป็น
เหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณไ์ด้
ล่วงหน้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

393,710 เทศบาลต าบล 
หนองจอก 

ส านักปลดั ยังมิได้
ด าเนินการ 

  

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร   
(แผนฯ ผ.02 หนา้ 142 ล าดับที่ 
1) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการจราจรที่ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสี,ตเีส้น
สัญญาณไฟจราจร ฯลฯ 

10,000 เทศบาลต าบล 
หนองจอก 

ส านักปลดั ยังมิได้
ด าเนินการ 
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ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑส์ านักงาน 
  แผนงาน  :  บริหารงานทั่วไป (ส านักปลัด) 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

 

สถานะ
โครงการ 

 

เบิกจ่ายจริง 

 

หมายเหตุ 

1 โต๊ะพับหน้าเมลานีนสีขาว                            
(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ) 

จัดซื้อโต๊ะพับหน้าเมลานีนสีขาว เพ่ือใช้
ภายในส านักงาน จ านวน 10 ตัว (ราคา
ตามท้องตลาด) 

22,000 เทศบาลต าบล
หนองจอก 

ส านักงานปลัด ด าเนินการ
แล้ว 

  22,000 บาท ตรวจรับแล้ว 

 

 
ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ 
  แผนงาน  :  บริหารงานทั่วไป (ส านักปลัด) 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

 

สถานะ
โครงการ 

 

เบิกจ่ายจริง 

 

หมายเหตุ 

1 ล าโพงเคลื่อนที่แบบล้อลากพร้อม
ไมโครโฟน                             
(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ) 

จัดซื้อล าโพงเคลื่อนที่แบบล้อลากพร้อม
ไมโครโฟน จ านวน 1 ชุด เพ่ือใช้ภายใน
ส านักงาน (ราคาตามท้องตลาด) 

10,000 เทศบาลต าบล
หนองจอก 

ส านักงานปลัด ยังมิได้
ด าเนินการ 
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ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์หรืออิเล็กทอรนิกส์ 
  แผนงาน  :  บริหารงานทั่วไป (ส านักปลัด) 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

 

สถานะ
โครงการ 

 

เบิกจ่ายจริง 

 

หมายเหตุ 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอภาพแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว                            
(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ) 

จัดซื้ อ เครื่ อ งคอมพิว เตอร์  ส าหรับ งาน
ส านักงาน (จอภาพแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง (เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)   

17,000 เทศบาลต าบล
หนองจอก 

ส านักงานปลัด ยังมิได้
ด าเนินการ 

  

2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)         
(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ) 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer) จ านวน 1 
เครื่อง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ื น ฐาน การจั ด ห า อุป กรณ์ แ ล ะระบ บ
คอมพิวเตอร์)   

4,300 เทศบาลต าบล
หนองจอก 

ส านักงานปลัด ยังมิได้
ด าเนินการ 

  

3 เครื่องส ารองไฟ (UPS) จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ (UPS) จ านวน 1 
เครื่ อง เพ่ื อใช้ ในส านั กงาน  (ราคาตาม
ท้องตลาด) 

9,500 เทศบาลต าบล
หนองจอก 

ส านักงานปลัด ยังมิได้
ด าเนินการ 
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ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑก์ารเกษตร 
  แผนงาน  :  การรักษาความสงบภายใน (ส านักปลัด) 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

 

สถานะ
โครงการ 

 

เบิกจ่ายจริง 

 

หมายเหตุ 

1 เลื่อยโซ่ยนต์                           
(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ) 

จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จ านวน 3 เครื่อง (ราคา
ตามท้องตลาด) 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2/2564   

25,000 เทศบาลต าบล
หนองจอก 

ส านักงานปลัด ด าเนินการแลว้ 23,005 บาท ตรวจรับแล้ว 

   

 
ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑส์ านักงาน 
 แผนงาน  :  การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

 

สถานะ
โครงการ 

 

เบิกจ่ายจริง 

 

หมายเหตุ 

1 เก้าอ้ีท างาน                            
(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ) 

จัดซื้อเก้าอ้ีท างานเพ่ือใช้ภายในส านักงาน 
จ านวน 2 ตัว (ราคาตามท้องตลาด) 

4,800 เทศบาลต าบล
หนองจอก 

กองการศึกษา ด าเนินการแลว้ 16,400 บาท 

 

ตรวจรับแล้ว 

 

2 โต๊ะท างาน                             
(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ) 

เพ่ือจัดซื้อท างานเพ่ือใช้ภายในส านักงาน 
จ านวน 2 ตัว (ราคาตามท้องตลาด) 

11,600 เทศบาลต าบล
หนองจอก 

กองการศึกษา ด าเนินการแลว้ 
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ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์หรืออิเล็กทอรนิกส์ 
  แผนงาน  :  การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

 

สถานะ
โครงการ 

 

เบิกจ่ายจริง 

 

หมายเหตุ 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอภาพแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว                            
(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ) 

จัดซื้ อ เครื่ อ งคอมพิว เตอร์  ส าหรับ งาน
ส านักงาน (จอภาพแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง (เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)   

17,000 เทศบาลต าบล
หนองจอก 

กองการศึกษา ด าเนินการ
แล้ว 

21,000 บาท 

 

ตรวจรับแล้ว 

 

2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)         
(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ) 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer) จ านวน 1 
เครื่อง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ื น ฐาน การจั ด ห า อุป กรณ์ แ ล ะระบ บ
คอมพิวเตอร์)   

4,300 เทศบาลต าบล
หนองจอก 

กองการศึกษา ด าเนินการ
แล้ว 
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ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง 
 แผนงาน  :  สาธารณสุขการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

 

สถานะโครงการ 

 

หมายเหตุ 

1 เรือพลาสติก                           
(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ) 

จัดซื้อเรือพลาสติกขนาด 3 ที่นั่ง จ านวน 2 
ล า (ราคาตามท้องตลาด) 

9,000 เทศบาลต าบล
หนองจอก 

กองสาธารณสุข ยังมิได้ด าเนินการ  

 
 
ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑก์ารเกษตร 
 แผนงาน  :  สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

 

สถานะโครงการ 

 

หมายเหตุ 

1 เครื่องพ่นยาชนิดสะพายหลัง                           
(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ) 

จัดซื้อเครื่องพ่นยาชนิดสะพายหลัง เพ่ือใช้
ภายในส านักงานเทศบาลต าบลหนองจอก 
จ านวน 1 เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด) 

5,000 เทศบาลต าบล
หนองจอก 

กองสาธารณสุข ยังมิได้ด าเนินการ  
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ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 
 แผนงาน  :  สาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

 

สถานะโครงการ 

 

หมายเหตุ 

1 เครื่องเสียงเคลื่อนที่                           
(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ) 

จัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่พร้อมไมล์ลอย 
เพ่ือใช้ภายในส านักงานเทศบาลต าบลหนอง
จ อ ก  จ าน วน  1  เค รื่ อ ง  (ร า ค าต าม
ท้องตลาด) 

8,500 เทศบาลต าบล
หนองจอก 

กองสาธารณสุข ยังมิได้ด าเนินการ  

 
 

ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑง์านบ้านงานครัว 
 แผนงาน  :  สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

 

สถานะโครงการ 

 

หมายเหตุ 

1 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง                           
(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ) 

จัดซื้อเครื่องเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เพ่ือ
ใช้ภายในส านักงานเทศบาลต าบลหนอง
จอก จ านวน 1 เครื่อง 

9,500 เทศบาลต าบล
หนองจอก 

กองสาธารณสุข ยังมิได้ด าเนินการ  
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ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑก์ารเกษตร 
 แผนงาน  :  เคหะและชุมชน   งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

 

สถานะโครงการ 

 

หมายเหตุ 

1 เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง                
(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ) 

จัดซื้อเครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง เพ่ือใช้
ภายในส านักงานเทศบาลต าบลหนอง
จอก จ านวน  1  เครื่ อง (ราคาตาม
ท้องตลาด)   

5,000 เทศบาลต าบล
หนองจอก 

กองสาธารณสุข ยังมิได้ด าเนินการ  

 

 

 

 

 


