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ส่วนท่ี  1  บทน า 
1.1  บทน า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25๖๐ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้
ความส าคัญกับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระใน
การก าหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและมีอ านาจ
หน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจาย
อ านาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.
2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพ่ือให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางข้ึน ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชน
ในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็น
องค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล 

  ตามที่เทศบาลต าบลไหล่หินได้ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2564 เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ ในหมวดงบลงทุน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโครงการวางท่อ
ระบายน้ า  ค.ส.ล.บริเวณโฮ่งป่ายาง, ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบ
แขวน จ านวน 3 เครื่อง, ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 จ านวน 1 ชุด และโต๊ะกราบพระ 
จ านวน 2 โต๊ะ ซึ่งได้รับความเห็นชอบอนุมัติงบประมาณจากสภาเทศบาลต าบลไหล่ เมื่อวันที่ 12 
พฤษภาคม 2564      และเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด พร้อมจ่ายแอลกอฮอล์
อัตโนมัติ จ านวน 3 เครื่อง, โครงการรื้อถอนซุ้มประตูวัฒนธรรม ทางเดินเท้าและต้นไม้ใหญ่ บริเวณถนน
สาย ลป.4007 กม.4-200     ถึง 4+300 บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 ฯลฯ ซึ่งได้รับความเห็นชอบอนุมัติ
งบประมาณจากสภาเทศบาลต าบลไหล่   เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564   ส านักปลัดเทศบาลต าบลไหล่หิน 
จึงขออนุมัติจัดท าแผนด าเนินงานเทศบาลต าบลไหล่หิน ประจ าปีในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับเพ่ิม 
ครั้งที่ 1  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงิน
สะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอ่ืนๆที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 08410.3/ว6732 ลว. 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 1 การจัดท าแผนด าเนินงาน
เพ่ิมเติมให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลไหล่หิน จึงได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.25๖4 ฉบับเพ่ิมเติม       
ครั้งที่ 1 ตามรูปแบบที่ก าหนดตามหนังสือ เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 และหนังสือ
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กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 08410.3/ว6732 ลว. 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 25๖4 ของเทศบาลต าบลไหลหินขึ้น และเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของโครงการต่างๆที่
ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมี
การประสานบูรณาการการท างานเกี่ยวกับหน่วยงานอ่ืนๆ รวมทั้งการจ าแนกรายละเอียดต่างๆของ
แผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมาก
ขึ้น และมุ่งหวังว่าแผนการด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและ
ประมวลผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น
เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากข้ึน ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 
 2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือ
ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 3. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุใน
แผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก 
  3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
  3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่าย
ขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอ่ืนๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 
  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่
ใช้งบประมาณ (ถ้ามี) 
  3.4โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่มีลักษณะการด าเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ /
กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเก่ียวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
  3.5โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะ
เกิดประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที ่
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1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ.2548
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. 2559 ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐
๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ได้ก าหนดให้จัดท าแผนการด าเนินงานตาม ข้อ 27 ว่า การจัดท า
แผนการด าเนินงานให้แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
แผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 08410.3/ว6732 ลว. 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 1 การจัดท าแผน
ด าเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  

 
การจัดท าแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม 

 ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าแผนการด าเนินงานแล้วหากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน /โครงการเพ่ิมเติมจาก
หน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/
โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ  (โดยให้
จดัท าเป็นแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1,2,3,4,.) 
 ร่างแผนการด าเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น 
และสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือบทน าและบัญชี
โครงการ กิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย 
 - ส่วนที่ 1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.01 
 - ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02 
 
1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

1. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น 

2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 

3.  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  ทราบถึงจ านวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5.  สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลต าบลนาครัว 
6.  สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆ

ตามงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 ได้อย่างถูกต้อง 
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ส่วนที่ 2 บัญชี
โครงการ/กิจกรรม 
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ส่วนที่  ๒ 
องค์ประกอบ ประกอบด้วย 

  บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม(ผด. ๑) 
  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. ๒) 
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ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 

 องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ และบัญชี
โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยน าเสนอ ดังนี้ 

 2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 
  แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการ

ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนโครงการที่ด าเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณท้ังหมด หน่วยงานรับผิดชอบ 

  การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้  จะต้องลงรายการ
ยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุ
หน่วยงานรับผิดชอบและเม่ือลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้งและต้องรวมผล
ในภาพรวมทั้งหมดด้วย  

  การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 

 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 
   แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์
พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล าดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ 
(บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคม
ของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 
 



1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 2 28.57 73,700 32.54 กองชา่ง

รวม 2 28.57               73,700 32.54

5.1 แผนงานสาธารณสุข 1 14.29 30,000 13.25 งานสุขาภิบาล

รวม 1 14.29               30,000 13.25

5.1 แผนงาน บริหารงานทัว่ไป 3 42.86             115,300 50.91 ส านักปลัด
5.1 แผนงาน สาธารณสุข 1 14.29 7,500 3.31 ส านักปลัด

รวม 4 57.14             122,800 54.22

รวมทัง้หมด 7 85.71             226,500 100

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสัมคม

จ านวนงบประมาณ

เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

สรุปจ านวนบัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารและพัฒนาองค์กร

ยุทธศาสตร/์แนวทาง
คิดเป็นร้อยละของโครงการ

ทัง้หมด
ร้อยละของงบประมาณทัง้หมด

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ
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ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 โครงการวางท่อระบายน ้า  ค.
ส.ล.บริเวณโฮ่งป่ายาง   หมูท่ี ่2

วางท่อระบายน ้า  ค.ส.ล.บริเวณโฮ่งป่ายาง   หมูท่ี ่
2 ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 0.60 เมตร มอก.ชั น 3
 ความยาวรวม 9 เมตร ฯลฯ

       45,500 หมูท่ี ่2 กองช่าง

2 โครงการรื อถอนซุ้มประตู
วฒันธรรม ทางเดินเท้าและ
ต้นไม้ใหญ่ บริเวณถนนสาย 
ลป.4007 กม.4-200 ถึง 
4+300 บ้านเข้าซ้อน หมูท่ี ่1

รื อถอนซุ้มประตูวฒันธรรม ทางเดินเท้าและต้นไม้
ใหญ่ บริเวณถนนสาย ลป.4007 กม.4-200 ถึง 
4+300 บ้านเข้าซ้อน หมูท่ี ่1

       73,700 บ้านเข้าซ้อน
 หมูท่ี ่1

กองช่าง

รวม     73,7002 โครงการ

1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

โครงการ

                         บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                           

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จาก
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4ล าดบั
ที่

ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ฉบบัเพ่ิมเตมิ ครัง้ที่ 1
เทศบาลต าบลไหล่หนิ อ าเภอเกาะคา จังหวัด ล าปาง
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ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
และควบคุมโรคระบาดสัตว์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่เทศบาลต าบลไหล่หิน

       30,000 เทศบาล
ต าบลไหล่หิน

งานสุขาภิบาล

รวม     30,000

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

1 โครงการ

                         บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                           
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ฉบบัเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1

เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวดั ล าปาง
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสัมคม
1.1  แผนงาน สาธารณสุข

ล าดับ
ที่
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ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 การจัดซ้ือโต๊ะหมู่บชูา หมู่ 9 
จ านวน 1 ชุด และโต๊ะกราบ
พระ จ านวน 2 โต๊ะ

จัดซ้ือโต๊ะหมู่บชูา หมู่ 9 จ านวน 1 ชุด และโต๊ะกราบ
พระ จ านวน 2 โต๊ะ

15,400 เทศบาล
ต าบลนาครัว

งานการศึกษา

2 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง) 
แบบแขวน จ านวน 3 เคร่ือง

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่า
ติดต้ัง) แบบแขวน จ านวน 3 เคร่ือง ดังต่อไปนี้
1. เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่า
ติดต้ัง) แบบแขวน ขนาด 18,000 บทียีู จ านวน 1 
เคร่ือง ราคา 27,800.- บาท 
2. เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่า
ติดต้ัง) แบบแขวน ขนาด 24,000 บทียีู จ านวน 1 
เคร่ือง ราคา 32,400.- บาท 
3. เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่า
ติดต้ัง) แบบแขวน ขนาด 30,000 บทียีู จ านวน 1 
เคร่ือง ราคา 39,700.- บาท 

99,900 เทศบาล
ต าบลนาครัว

ส านกัปลัด

115,300    

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

รวมทั้งสิ้น     2    โครงการ

ล าดบั
ที่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

                             บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                           
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 ฉบบัเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1

เทศบาลต าบลไหล่หิน  อ าเภอเกาะคา  จังหวัด ล าปาง
ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารและพัฒนาองค์กร
5.2 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
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ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 จัดซ้ือเคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบ
อินฟาเรด พร้อมจ่าย
แอลกอฮอล์อัตโนมัติ จ านวน 3
 เคร่ือง

จัดซ้ือเคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบอินฟาเรด พร้อมจ่าย
แอลกอฮอล์อัตโนมัติ จ านวน 3 เคร่ือง โดยมี
คุณลักษณะดังต่อไปนี้
1. วดัอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสในระยะ 5 – 10 
เซนติเมตร พร้อมจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ มีไฟ
กระพริบ และเสียงเตือน
2. จอแสดงผลอุณหภูมิแบบดิจิตอล 
3. วดัได้ทัง้หน่วยองศาเซลเซียสและฟาเรนไฮต์
4. ก าลังไฟฟ้า ไม่น้อยกวา่ 5 วตัต์
5. ขนาดความจุ ไม่น้อยกวา่ 1,000 มิลลิลิตร
6. แหล่งพลังงาน ต่อตรงด้วยสาย USB หรือใส่ถ่าน 
ขนาด AA จ านวน 3 ก้อน    

7,500 เทศบาล
ต าบลนาครัว

งาน
สุขาภิบาล

7,500

                             บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                           
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 ฉบบัเพ่ิมเตมิ ครัง้ที่ 1

เทศบาลต าบลไหล่หนิ  อ าเภอเกาะคา  จังหวัด ล าปาง
ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่5 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารและพัฒนาองค์กร
5.2 แผนงาน สาธารณสุข

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

รวมทัง้สิน้     1    โครงการ

ล าดบั
ที่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จากโครงการ
งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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