
ค าน า 

 
    ตามที่องค์การบรหิารส่วนต าบล น้ าบอ่หลวง  ได้ประกาศใช้ขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 เรยีบรอ้ยแล้ว  นั้น เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อบัญญัติเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ  ตามก าหนดระยะเวลา  จ าเป็นที่จะตอ้งมีการวางแผนเพ่ือให้เป็นไปตามห้วงระยะ เวลาและ

สอดคล้องกับงบประมาณ ดังนั้นจึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานขององค์การบรหิารส่วนต าบลน้ าบอ่หลวงขึน้ 

ส าหรับใชเ้ป็นเครื่องมือในการบรหิารงานของผู้บริหาร  เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  

โดยแผนการด าเนินงานนีไ้ด้แสดงรายละเอียดของแผนงาน /โครงการพัฒนาแล ะกิจกรรมการพัฒนาท่ี

ด าเนินงานในพืน้ที่ขององค์การบรหิารส่วนต าบล น้ าบอ่หลวง  นอกจากนี้แผนการด าเนินงานดังกล่าวยังเป็น

เครื่องมือส าหรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอีกด้วย 

    หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานฉบับนีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้รหิารท้องถ่ินและ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้เป็นอย่างดี 

 

 

                                                                      งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลน้ าบอ่หลวง 
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ส่วนที ่1 

1.1   บทน า 

    ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ว น

ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2548 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  จัดท าแผนยุทธศาสตร์  แผนสามปี และแผนการ

ด าเนินงาน ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน /โครงการพัฒนา

และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทัง้หมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  

แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารท่ีระบุแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ทัง้หมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น  

ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น  ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นมีความชัดเจนในการ

ปฏิบัติมากขึน้ มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง  ๆ ของ

แผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน  จะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิน้ปีมีความสะดวกมากขึน้อีก

ด้วย 

1.2   วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

1. เพ่ือแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กจิกรรมทั้งหมด ที่จะด าเนินการจริง       

ในปีงบประมาณนั้น ในพื้นที่ขององค์การบรหิารส่วนต าบล 

2. เพ่ือใชเ้ป็นเอกสารส าคัญในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ให้มีความสะดวก 

และชัดเจนในการด าเนินการต่าง ๆ 

3. เพ่ือเป็นการแปลงแผนพัฒนา 3 ปี ไปสู่แผนการด าเนินงาน ให้มีความสอดคล้องกับแผน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1.3   ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

  ระเบยีบการจัดท าแผนการด าเนนิงาน 

     จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2548 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าแผนการด าเนินงาน  

โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

   1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น รวบรวม 

แผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ 

และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2559 

องค์การบรหิารส่วนต าบลน้ าบ่อหลวง 



 

    2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  จัดท าร่าง

แผนการด าเนินงาน  โดยพิจารณา  แผนงาน /โครงการ  จากแผนงาน /โครงการ  ขององค์กรปกครองส่ว น

ทอ้งถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ 

    3) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น  น ารา่งแผนการด าเนินงาน  เสนอ

ต่อ คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

    4) เมื่อผูบ้รหิารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบรา่งแผนการด าเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนการ

ด าเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงาน  ภายในสบิห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชน

ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปดิประกาศไว้อย่างน้อยสามสบิวัน 

ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนนิงาน 

    แผนการด าเนินงานต้องจัดท าให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณ  นั้น ๆ หรือ

ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่ตั้งงบประมาณด าเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน /โครงการจากหน่วยราชการ

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรอืหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่องค์การบรหิารส่วนต าบลใน

ปีงบประมาณนั้น เพ่ือให้ด าเนินโครงการได้ในปีงบประมาณนั้น 

   อ านาจในการขยายเวลาการจัดท าแผนการด าเนินงานตามวรรคหนึ่ง  เป็นอ านาจของ

ผู้บริหารทอ้งถิ่น 

    ในกรณอีงค์การบรหิารส่วนต าบล อ านาจการขยายเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงานเป็น

อ านาจของนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล 

“ การแก้ไขแผนปฏบิัติการเป็นอ านาจของผู้บรหิารท้องถิ่น ” 
 

แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนนิงาน 

     แผนการด าเนินงาน เป็นเครื่องมือส าคัญในการบรหิารงานของผู้บริหารทอ้งถิ่น  เพ่ือควบคุม

การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติ ดตามการ

ด าเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า ดังนี้ 

    1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ (Action plan) 

    2. จัดท าหลังจากที่ได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 

   3. แสดงถึงเปูาหมาย  รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาท่ีชัดเจน  และแสดงถึง

การด าเนินงานจริง 

    4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนนิการในพื้นที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิ่น 
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รายละเอียดขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนนิงาน 

ขั้นตอนที ่1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

    คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถ่ิน เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ /กจิกรรม ที่จะมกีาร

ด าเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ซึ่งจะมีทัง้โครงการ /กจิกรรมขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ่นแห่งนั้นเอง และโครงการ/กจิกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาด าเนนิการในพื้นที่  โดยข้อมูลดังกล่าวอ าจ

ตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพืน้ที่ และตรวจสอบจากแผนการด าเนินงานการพัฒนาจังหวัด /อ าเภอ หรือกิ่ง

อ าเภอแบบบูรณาการ 

ขั้นตอนที ่2 การจัดท ารา่งแผนการด าเนินงาน 

    คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถ่ิน  จัดท ารา่งแผนการด าเนินงาน  โดยพิจารณาจัด

หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสต ร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถ่ินก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

    ส่วนที ่1 บทน า 

  ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ/กจิกรรมเพื่อประกาศใช้ การประกาศแผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที ่3 การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 

    1. คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถ่ิน  น ารา่งแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร

ทอ้งถิ่นเพื่อประกาศใช้  การประกาศแผนการด าเนินงาน  ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นจัดท าประกาศของ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  เรื่อง แผนการด าเนินงานของ  (องค์การบรหิารส่วนจังหวั ด/ เมืองพัทยา  /

เทศบาล/ องค์การบรหิารส่วนต าบล..........) ประจ าปี............. เพ่ือปดิประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณะชนได้

ทราบและสามารถตรวจสอบได้ 

 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

    1. ท าให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น มีทศิทางการพัฒนาท่ีชัดเจน โดยใชแ้ผนการ 

ด าเนินงาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถ่ิน 

    2. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น มีแผนงานโครงการพัฒนา ตรงตามความต้องการและ 

ตอบสนองปัญหาของทอ้งถิ่น 

    3. ท าให้การพัฒนาในพืน้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น 

    4. ประชาชนทราบล่วงหน้าว่าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น จะด าเนินการกิจกรรม หรือ 

มีโครงการพัฒนาอะไรในพืน้ที่บ้าง เพ่ือใชเ้ป็นข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กร 

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปรง่ใส 

    5. เป็นการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานต่างๆ 

    6. การจัดท าแผนการด าเนินงาน จะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิน้ปีมีความสะดวก 

มากขึน้ 
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ส่วนที ่2 
บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าบ่อหลวง  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

     1.1 แนวทางการพัฒนากอ่สร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษา ถนน สะพาน 

ทางเท้า และท่อระบายน้ า 

 

6 

 

5.94 

 

1,172,900 

 

23.31 

 

กองช่าง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง 53 52.47 3,342,400 66.43 ส านักงานปลัด 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 12 11.88 223,000 4.43 ส านักงานปลัด 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปะ 27 26.73 154,000 3.06 สว่นการศกึษา 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 3 2.97 139,000 2.76 ส านักงานปลัด 
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม ่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ า 

 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ าคอนกรตีเสริม

เหล็ก รูปตัวยูแบบมีฝา

ปิด เลียบทางสายน้ าบ่อ

หลวง-ห้วยโท้ง บา้น

แพะสันใหม่  หมู่ที่ 3 ปี 
ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี                
(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 12  ข้อ 5 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

การก่อสร้างรางระบายน้ า

คอนกรตีเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด

เลียบทางหลวง สายน้ าบ่อหลวง 

– ห้วยโท้ง บา้นแพะสันใหม่ หมู่ที่ 

3 บ้านแพะสันใหม่ ขนาดกว้าง 

0.80 เมตร ลึก 0.80 เมตร หนา 

0.10 เมตร ยาว 55.00 เมตร

พรอ้มว่างท่อกลมคอนกรตีเสริม

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 

เมตร จ านวน 12 ท่อน ตาม

รูปแบบรายละเอยีดขององค์การ

บรหิารสว่นต าบลน้ าบ่อหลวง 

201,400 หมู่ที่ 3 กองช่าง             
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ า 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรตีเสริมเหล็ก  

แบบไม่มีไหล่ทาง  

เลียบล าเหมืองไม่ไร่ลอ   

บ้านหนองห้า หมู่ที่ 5

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี    

(พ.ศ.2559-2561)   

 หน้า 12  ข้อ 8 

แผนงานไฟฟูาและถนน 

การบูรณะผิวคอนกรตีเสริม

เหล็ก  ขนาดผิวจราจร กว้าง 

2.20 เมตร  ผิวทางหนาโดย

เฉลี่ย 0.15 เมตร ระยะทาง    

154 เมตร หรอืพ้ืนที่รวมทั้งสิน้ 

ไม่นอ้ยกว่า 338.80 ตารางเมตร 

ตามรูปแบบรายการละเอียดของ

กรมส่งเสรมิท้องถิ่น 

201,600 หมู่ที่ 5 กองช่าง             

3 โครงการบรูณะผิวทาง

ลูกรังบดอัดแน่ เลียบ

คลองซอยชลประทาน 

จากหมู่ที่ 1 ต าบลน้ าบ่

อหหลวง เชื่อม หมู่ที่ 5 

ต าบลสันกลางปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี    

(พ.ศ.2559-2561)  

หน้า 11  ข้อ 1 

แผนงานไฟฟูาและถนน 

การบูรณะผิวทางลูกรังบดอัดแน ่ 

ขนาดจราจร กว้าง 4.00 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ระยะทาง 

0.994 เมตร  หรือพืน้ที่รวม

ทั้งสิน้ไม่นอ้ยกว่า 3,976 ตาราง

เมตร 

196,200 หมู่ที่ 1 กองช่าง             
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ า 

 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการบูรณะผิวทาง

แอสฟัลท์คอนกรีต บ้าน

ต้นแก้ว ซอย 4 หมู่ที่ 9 

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี    

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 15  ข้อ 17 

แผนงานไฟฟูาและถนน 

การบูรณะผิวทางแอสฟัลท์

คอนกรตี  ขนาดผิวทาง กว้าง 

3.00 เมตร ผิวหนา 0.05 เมตร 

ระยะทาง 130  เมตร หรือพืน้ที่

รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 390 

ตารางเมตร ตามรูปแบบ

รายละเอียดของกรมส่งเสรมิ

ท้องถิ่น 

201,600 หมู่ที่ 9 กองช่าง             

5 โครงการบูรณะผิวทาง

แอสฟัลท์คอนกรีต   

บ้านหนองหวาย  ซอย 2   

หมู่ที่ 11 

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี    

(พ.ศ.2559-2561)    

หน้า 17  ข้อ 22 

แผนงานไฟฟูาและถนน 

การบูรณะผิวทางแอสฟัลท์

คอนกรตี  ขนาดผิวทาง กว้าง 

3.00 เมตร ผิวหนา 0.05 เมตร 

ระยะทาง 110  เมตร หรือพืน้ที่

รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 330 

ตารางเมตร ตามรูปแบบ

รายละเอียดของกรมส่งเสรมิ

ท้องถิ่น 

170,500 หมู่ที่ 11 กองช่าง             
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ า 

 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการบูรณะผิวทาง

แอสฟัลท์คอนกรีต     

ฝั่งตะวันออก ล าเหมือง

ศรีหมื่น หมู่ที่ 2 

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี                  

(พ.ศ.2559-2561)    

หน้า 11  ข้อ 3    
แผนงานไฟฟูาและถนน 

 

 

 

การบูรณะผิวทางแอสฟัลท์

คอนกรตี ขนาดผิวจราจร กว้าง 

3.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 

ระยะทาง 130  เมตร  หรือพืน้ที่

รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 390 

ตารางเมตร ตามรูปแบบ

รายละเอียดของกรมส่งเสรมิ

ท้องถิ่น 

201,600 หมู่ที่ 2 กองช่าง             
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2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนอย่างทั่วถึง 

      2.1  แนวทางการส่งเสริมการศกึษาแก่ประชาชนและเยาวชน 

 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 เครื่องคอมพิวเตอร์ 

ส าหรับงานส านักงาน 

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี    

(พ.ศ.2559-2561)  

 หน้า 27  ข้อ 8 

แผนงานการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดซือ้เครื่องคอมพวิเตอรส์ าหรับ

ส านักงาน (จอขนาดไม่นอ้ยกว่า 

18.5 นิว้) จ านวน 1 เครื่อง  

เครื่องละ 16,000  บาท  

รายละเอียดตามคุณลักษณะ

พืน้ฐานของกระทรวง ไอซีที 

ราคาตามประกาศกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร เรื่องการก าหนดเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะ

พืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ประจ าปี 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ ์ 2558  

หน้าที่ 3 รายการที่ 7 เป็นเครื่อง

คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน

ส านักงาน 

16,000 ส่วนการศึกษา ส่วนการศึกษา             
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2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนอย่างทั่วถึง 

      2.1  แนวทางการส่งเสริมการศกึษาแก่ประชาชนและเยาวชน 

 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 

(INKJET  Printer) 

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี    

(พ.ศ.2559-2561)  

 หน้า 77  ข้อ 50 

แผนงานการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดซือ้เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 

(INKJET Printer) ราคา 4,300  

บาท จ านวน 1 เครื่อง 

รายละเอียดตามคุณลักษณะ

พืน้ฐานของกระทรวง ไอซีที 

ราคาตามประกาศกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร เร่ืองการก าหนดเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะ

พืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ประจ าปี 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ ์ 2558  

หน้าที่ 15 รายการที่ 36 เป็น

เครื่องเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 

(INKJET Printer) 

4,300 ส่วนการศึกษา ส่วนการศึกษา             
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2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนอย่างทั่วถึง 

      2.1  แนวทางการส่งเสริมการศกึษาแก่ประชาชนและเยาวชน 

 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศกึษาโรงเรียน

อนุบาล 

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี    

(พ.ศ.2559-2561)  

 หน้า 26  ข้อ 1 

แผนงานการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

เป็นค่าอาหารกลางวัน ส าหรับ

โรงเรียนอนุบาลต าบลน้ าบ่อ

หลวง น าไปบรหิารจัดการ

สถานศกึษาตามแผนปฏิบัตกิาร

ทางการศึกษา ตามหนังสือกรม

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1506 

ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 และ

ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149  

ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 

ส าหรับโรงเรียนอนุบาล  ทั้งนี ้  

จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ

จัดสรรจากกรมส่งเสรมิการ

ปกครองทอ้งถิ่น 

586,600 ส่วนการศึกษา ส่วนการศึกษา             
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2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนอย่างทั่วถึง 

      2.1  แนวทางการส่งเสริมการศกึษาแก่ประชาชนและเยาวชน 

 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศกึษาศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี    

(พ.ศ.2559-2561)  

 หน้า 26  ข้อ 2 

แผนงานการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กแต่ละศูนย์น าไป

บรหิารจัดการสถานศกึษาตาม

แผนปฏิบัตกิารทางการศึกษา 

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการ

ปกครองทอ้งถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 

0893.3/ว 1506 ลงวันที่            

26 มิถุนายน 2556 และด่วน

ที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149  ลง

วันที่ 5 มิถุนายน 2558 ส าหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ าบ่อหลวง 

ทั้งนี ้จะเบิกจ่ายตอ่เมื่อได้รับการ

จัดสรรจากกรมส่งเสรมิการ

ปกครองทอ้งถิ่น 

225,000 ส่วนการศึกษา ส่วนการศึกษา             
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2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนอย่างทั่วถึง 

      2.1  แนวทางการส่งเสริมการศกึษาแก่ประชาชนและเยาวชน 

 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนวัดน้ าบ่อหลวง 

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี    

(พ.ศ.2559-2561)  

 หน้า 30  ข้อ 23 

แผนงานการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน

วัดน้ าบ่อหลวง อัตรามื้อละ     

20 บาท  จ านวน 200 วัน 

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการ

ปกครองทอ้งถิ่น ด่วนมาก       

ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่ 

26 มิถุนายน 2556 และด่วน

ที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149   

ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ทั้งนี ้

จะเบิกจ่ายตอ่เมื่อได้รับการ

จัดสรรจากกรมส่งเสรมิการ

ปกครองทอ้งถิ่น 

 

608,000 รร.วัดน้ าบ่อหลวง ส่วนการศึกษา             
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2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนอย่างทั่วถึง 

      2.1  แนวทางการส่งเสริมการศกึษาแก่ประชาชนและเยาวชน 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการคารวาน

เสริมสรา้งเด็กและ

เยาวชน 

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี    

(พ.ศ.2559-2561)  

 หน้า 30  ข้อ 22 

แผนงานการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการคัดเลือกตัวแทนเด็ก

และเยาวชนเป็นกรรมการสภา

เด็กและเยาวชนระดับต าบล  

กิจกรรมเพื่อสง่เสรมิและพัฒนา

เด็กและเยาวชน ในด้านคุณธรรม  

จรยิธรรม การเสรมิสร้าง IQ EQ 

การเรยีนรูเ้กี่ยวกับปรัชญา

เศรษฐกิจแบบพอเพียง การ

อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

สิ่งแวดล้อม  การกีฬาและ

นันทนาการ  กิจกรรมด้าน

วิชาการและการเรยีนรูอ้ย่าง

ต่อเนื่อง ตามแผนงานของสภา

เด็กและเยาวชนต าบลโดยจ่าย

เป็นค่าอาหาร  อาหารว่างและ

เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าของที่ระลึก ค่าปูาย

ประชาสัมพันธ์โครงการและ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการ

ฝึกอบรม 

50,000 อบต.น้ าบ่อหลวง ส านักงานปลัด             
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2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนอย่างทั่วถึง 

      2.1  แนวทางการส่งเสริมการศกึษาแก่ประชาชนและเยาวชน 

 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการจา้งนักเรียน 

นักศึกษาท างานช่วงปิด

ภาคเรยีน ประจ าปี 

2559 

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี    

(พ.ศ.2559-2561)  

 หน้า 30  ข้อ 22 

แผนงานการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการในการสง่เสรมิให้

นักเรียนนักศึกษามีคุณลักษณะ

นิสัยการใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ เปิดโอกาสในการใน

การเสรมิรายได้และการแบ่งเบา

ภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวโดยมี

กิจกรรมด้านเอกสารกิจกรรม

ด้านพัฒนาเด็ก กิจกรรมบูรณะ

ซ่อมแซม กิจกรรมเก็บข้อมูล

ต่างๆโดยจ่ายเปน็ค่าตอบแทน

ส าหรับนักเรยีน นักศึกษา      

ค่าปูายโครงการ ตามหนังสอื     

ด่วนที่สุด ที่ มท 0406.4/ว 30 

ลงวันที่ 3 เมษายน  2558 

40,000 อบต.น้ าบ่อหลวง ส านักงานปลัด             
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2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนอย่างทั่วถึง 

      2.2  แนวทางการส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 โครงการปอูงกันและ

ควบคุมโรคไขเลือดออก 

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี    

(พ.ศ.2559-2561)  

 หน้า 34  ข้อ 13 

แผนงานสาธารณสุข 

 

 

 

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์

การปอูกันโรคไขเลือดออก 

เพื่อให้ประชาชนในพืน้ที่รู้จักวิธี

ปูองกันโรค กิจกรรมก าจัด

ยุงลาย โดยจ่ายเป็นค่าจัดท า

วารสารประชาสัมพันธ ์วัสดุ

อุปกรณ์ในการรณรงค์

ประชาสัมพันธ์ ค่าเครื่องดื่ม  

ค่าปูายโครงการ ค่าทรายอะเบท 

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็น 

35,000 หมู่ที่ 1 - 11 ส านักงานปลัด             

2 โครงการปอูงกันและ

ควบคุมโรคไข้หวัดนก 

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี    

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 35  ข้อ 14 

แผนงานสาธารณสุข 

 

 

 

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์

การปอูกันโรคไขหวัดนก เพื่อให้

ประชาชนในพืน้ที่รู้จักวิธีปูองกัน

โรค กิจกรรมแจกหน้ากาก

อนามัย โดยจ่ายเป็นค่าจัดท า

วารสารประชาสัมพันธ ์วัสดุ

อุปกรณ์ในการรณรงค์

ประชาสัมพันธ์ ค่าเครื่องดื่ม ค่า

ปูายโครงการค่าจัดซือ้หน้ากาก

อนามัย และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

5,000 หมู่ที่ 1 - 11 ส านักงานปลัด             
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2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนอย่างทั่วถึง 

      2.2  แนวทางการส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน 

 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการปอูงกันโรคพษิ

สุนัขบ้า 

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี    

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 34  ข้อ 12 

แผนงานสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์

การปอูกันโรคพษิสุนัขบ้า 

กิจกรรมฉีดวัคซีปอูงกันโรคพษิ

สุนัขบ้า ส าหรับสุนัข แมว จรจัด 

ตามประกาศปศุสัตว ์โดยจ่าย

เป็นค่าจัดท าวารสาร

ประชาสัมพันธ์  วัสดุอุปกรณ์ใน

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์     

ค่าเครื่องดื่ม ค่าปูายโครงการ  

ค่าจัดซือ้วัคซีน และค่าใช้จ่าย

อื่นๆที่จ าเป็น 

10,000 หมู่ที่ 1 - 11 ส านักงานปลัด             

 

 

 

 

 

 

-17- 



2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนอย่างทั่วถึง 

      2.2  แนวทางการส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน 

 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการปอูงกันโรค

เมอรส์ 

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี    

(พ.ศ.2559-2561)  

 หน้า 37  ข้อ 24 

แผนงานสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

การอบรมให้ความรูใ้นเรื่องโรค

ติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธ ์

2012 (MERS-COV)  โดยจ่าย

เป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ ค่าปูายโครงการฯ และ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการ

ฝึกอบรม ตาม ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ

การเข้ารับการฝึกอบรมของ

เจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2557 

5,000 หมู่ที่ 1 - 11 ส านักงานปลัด             
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2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนอย่างทั่วถึง 

      2.2  แนวทางการส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน 

 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการปอูงกันโรค

เอดส์ในสถานศกึษา 

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี    

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 37  ข้อ 21 

แผนงานสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

การอบรมให้ความรู้ในโครงการ

ปูองกันเอดส์ในสถานศกึษา   

โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าปูาย

โครงการฯ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่

จ าเป็นในการฝึกอบรม        

ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรม 

และการเข้ารับการฝึกอบรมของ

เจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2557 

 

 

11,000 รร.เทพศรินิทร ์ ส านักงานปลัด             

 

 

 

 

 

-19- 



2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนอย่างทั่วถึง 

      2.2  แนวทางการส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน 

 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพระบบ

บรกิารการแพทย์ฉุกเฉิน 

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี    

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 42  ข้อ 10 

แผนงานสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ

การแพทย์ฉุกเฉิน  ให้มี

ประสิทธิภาพและสามารถ

ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสพภัย

พิบัตผิู้บาดเจ็บและผู้ปวุยฉุกเฉิน 

สามารถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย

ได้อย่างปลอดภัย รวดเร็วและ

ถูกต้องตามหลักการปฐม

พยาบาลเบือ้งต้น โดยจ่ายเป็น

ค่าจ้างเหมาบรกิาร

บุคคลภายนอกเพ่ิมประสิทธิภาพ

การแพทย์ฉุกเฉิน ค่าวัสดุ 

อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 

และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นใน

โครงการ 

 

320,000 หมู่ที่ 1 - 11 ส านักงานปลัด             
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2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนอย่างทั่วถึง 

      2.2  แนวทางการส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน 

 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการรณรงค์

ประชาสัมพันธ์การ

ปูองกันโรคเอดส์ 

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี    

(พ.ศ.2559-2561)  

หน้า 36  ข้อ 18 

แผนงานสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์

การปอูกันโรคเอดส ์ เพื่อให้

ประชาชนในพืน้ที่รู้จักวิธีปูองกัน

โรคเอดส์ โดยจ่ายเป็นค่าจัดท า

วารสารประชาสัมพันธ ์วัสดุ

อุปกรณ์ในการรณรงค์

ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม ค่าปูายโครงการ  

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็น 

 

 

3,000 หมู่ที่ 1 - 11 ส านักงานปลัด             
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2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนอย่างทั่วถึง 

      2.2  แนวทางการส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน 

 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการห่วงใยใส่ใจ

สุขภาพผู้พิการ 

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี    

(พ.ศ.2559-2561)  

 หน้า36  ข้อ 17 

แผนงานสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ดา้น

สุขภาพผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการ ให้

ความรู้เร่ืองสิทธิประโยชน์ที่ผู้

พิการพึงได้รับ  กิจกรรมตรวจ

สุขภาพผู้พิการ โดยจ่ายเป็น

ค่าอาหาร  อาหารว่างและ

เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่า

ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ  

และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการ

ฝึกอบรม ตาม ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ

การเข้ารับการฝึกอบรมของ

เจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2557 

 

16,000 หมู่ที่ 1 - 11 ส านักงานปลัด             

 

-22- 



2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนอย่างทั่วถึง 

      2.2  แนวทางการส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน 

 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการให้ความรู้เร่ือง

โภชนาการอาหาร

ปลอดภัย 

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี    

(พ.ศ.2559-2561)  

หน้า 38  ข้อ 26 

แผนงานสาธารณสุข 

 

 
 

 

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เร่ือง

โภชนาการอาหารปลอดภัย รู้

วิธีการเลอืกซือ้และเลือกบริโภค

อาหารแก่ประชาชน โดยจ่ายเป็น

ค่าอาหาร  อาหารว่างและ

เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่า

ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ  

และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการ

ฝึกอบรม 

 

 

 

14,000 หมู่ที่ 1 - 11 ส านักงานปลัด             
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2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนอย่างทั่วถึง 

      2.2  แนวทางการส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน 

 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 โครงการอบรมพัฒนา

ศักยภาพผู้น าในการดูแล

ด้านสุขภาพปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี   

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 35  ข้อ 15 

แผนงานสาธารณสุข 

 

 
 

 

 

 

 

 

การพัฒนาศักยภาพผู้น าในการ

ดูแลสุขภาพ กิจกรรมอบรมดา้น

การให้ความรู้เร่ืองสุขภาพ 

กิจกรรมการศึกษาดูงานเพื่อ

แลกเปลี่ยนเรยีนรูก้ับหน่วยงานที่

เป็นต้นแบบหรือได้รับรางวัลด้าน

การดูแลสุขภาพ โดยจ่ายเป็น

ค่าอาหาร  อาหารว่างและ

เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าของที่ระลึก ค่าปูาย

ประชาสัมพันธ์โครงการ         

ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่

จ าเป็นในการฝึกอบรม         

 

 

100,000 หมู่ที่ 1 - 11 ส านักงานปลัด             
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2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนอย่างทั่วถึง 

      2.2  แนวทางการส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน 

 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 โครงการห่วงใยใส่ใจ

สุขภาพผู้สูงอายุ 

(พ.ศ.2559-2561)    

หน้า 36  ข้อ 16 

แผนงานสาธารณสุข 

 

 
 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้การ

ดูแลผู้สูงอายุ  กิจกรรมตรวจ

สุขภาพผู้สูงอายุ  กิจกรรมพบปะ

และแลกเปลี่ยนประสบการณ์  

โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร  อาหาร

ว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ

วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ

อบรม ค่าปูายประชาสัมพันธ์

โครงการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่

จ าเป็นในการฝึกอบรม 

 

30,000 หมู่ที่ 1 - 11 ส านักงานปลัด             
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2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนอย่างทั่วถึง 

      2.2  แนวทางการส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน 

 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 โครงการพัฒนา

สาธารณสุขมูลฐาน    

หมู่ที่ 1  ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี    

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 32 ข้อ 1 

แผนงานสาธารณสุข 

 

อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บา้น หมู่ที่ 1         

บ้านโรงวัว 

7,500 หมู่ที่ 1  ส านักงานปลัด             

13 โครงการพัฒนา

สาธารณสุขมูลฐาน    

หมู่ที่ 2  ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี    

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 32 ข้อ 2 

แผนงานสาธารณสุข 

 

อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บา้น หมู่ที่ 2        

บ้านน้ าบ่อหลวง 

7,500 หมู่ที่ 2 ส านักงานปลัด             
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2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนอย่างทั่วถึง 

      2.2  แนวทางการส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน 

 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 โครงการพัฒนา

สาธารณสุขมูลฐาน    

หมู่ที่ 3  ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี    

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 32 ข้อ 3 

แผนงานสาธารณสุข 

 

อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บา้น หมู่ที่ 3         

บ้านสันเหนอื 

7,500 หมู่ที่ 3 ส านักงานปลัด             

15 โครงการพัฒนา

สาธารณสุขมูลฐาน    

หมู่ที่ 4  ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี    

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 32 ข้อ 4 

แผนงานสาธารณสุข 

 

อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บา้น หมู่ที่ 4        

บ้านจอมแจ้ง 

7,500 หมู่ที่ 4 ส านักงานปลัด             
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2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนอย่างทั่วถึง 

      2.2  แนวทางการส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน 

 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16 โครงการพัฒนา

สาธารณสุขมูลฐาน    

หมู่ที่ 5  ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี    

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 32 ข้อ 5 

แผนงานสาธารณสุข 

 

อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บา้น หมู่ที่ 5        

บ้านหนองห้า 

7,500 หมู่ที่ 5 ส านักงานปลัด             

17 โครงการพัฒนา

สาธารณสุขมูลฐาน    

หมู่ที่ 6  ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี    

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 33 ข้อ 6 

แผนงานสาธารณสุข 

 

อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บา้น หมู่ที่ 6        

บ้านหนองไหว 

7,500 หมู่ที่ 6 ส านักงานปลัด             
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2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนอย่างทั่วถึง 

      2.2  แนวทางการส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน 

 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

18 โครงการพัฒนา

สาธารณสุขมูลฐาน    

หมู่ที่ 7  ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี    

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 33 ข้อ 7 

แผนงานสาธารณสุข 

 

อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บา้น หมู่ที่ 7        

บ้านหัวฝาย 

7,500 หมู่ที่ 7 ส านักงานปลัด             

19 โครงการพัฒนา

สาธารณสุขมูลฐาน    

หมู่ที่ 8  ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี    

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 33 ข้อ 8 

แผนงานสาธารณสุข 

 

อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บา้น หมู่ที่ 8        

บ้านห้วยโท้ง 

7,500 หมู่ที่ 8 ส านักงานปลัด             
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2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนอย่างทั่วถึง 

      2.2  แนวทางการส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน 

 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

20 โครงการพัฒนา

สาธารณสุขมูลฐาน    

หมู่ที่ 9  ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี    

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 33 ข้อ 9 

แผนงานสาธารณสุข 

 

อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บา้น หมู่ที่ 9        

บ้านต้นแก้ว 

7,500 หมู่ที่ 9 ส านักงานปลัด             

21 โครงการพัฒนา

สาธารณสุขมูลฐาน    

หมู่ที่ 10  ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี    

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 33 ข้อ 10 

แผนงานสาธารณสุข 

 

อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บา้น หมู่ที่ 10       

บ้านแพะสันใหม่ 

7,500 หมู่ที่ 10 ส านักงานปลัด             
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2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนอย่างทั่วถึง 

      2.2  แนวทางการส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน 

 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

22 โครงการพัฒนา

สาธารณสุขมูลฐาน    

หมู่ที่ 11  ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี    

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 33 ข้อ 11 

แผนงานสาธารณสุข 

 

อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บา้น หมู่ที่ 11       

บ้านหนองไหว 

7,500 หมู่ที่ 11 ส านักงานปลัด             
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2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนอย่างทั่วถึง 

      2.4  แนวทางการเสริมสร้างความปลอดภัยในชวีติและทรัพย์สินของประชาชน 

 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 โครงการจัดท าแผน

ปูองกันบรรเทาสาธารณ

ภัย  

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี                 

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 43 ข้อ 13 

แผนงานปูองกันบรรเทา

สาธารณภัย 

กิจกรรมในจัดท าแผนปูองกัน

บรรเทาภัย โดยการจัดอบรมเชิง

ปฏิบัตกิารจัดท าแผนปูองกัน

บรรเทาสาธารณภัย โดยจ่ายเป็น

ค่าอาหาร  อาหารว่างและ

เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าปูายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ ์

และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการ

ฝึกอบรม         

10,000 อบต.น้ าบ่อหลวง ส านักงานปลัด             

2 โครงการซ้อมแผน

ปูองกันและบรรเทา   

สาธารณภัย 

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี                 

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 43 ข้อ 14 

แผนงานปูองกันบรรเทา

สาธารณภัย 

 

กิจกรรมซ้อมแผนปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย อุทกภัย 

หรืออุบัตภิัยบนทอ้งถนน อัคคีภัย

ในสถานศกึษา ฯลฯ  โดยจ่าย

เป็นค่าอาหาร  อาหารว่างและ

เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าปูายโครงการ  ค่าปูาย

ประชาสัมพันธ์โครงการฯ       

ค่าวัสดุอุปกรณ ์และค่าใช้จ่ายอ่ืน

ที่จ าเป็นในการฝึกอบรม 

50,000 รร.อนุบาล 

รร.เทพศิรนิทร์ 

ส านักงานปลัด             
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2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนอย่างทั่วถึง 

      2.4  แนวทางการเสริมสร้างความปลอดภัยในชวีติและทรัพย์สินของประชาชน 

 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการปอูงกันและลด

อุบัตเิหตุในช่วงเทศกาล

ปีใหม ่

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี                 

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 41 ข้อ 4 

แผนงานปูองกันบรรเทา

สาธารณภัย 

กิจกรรมบริการประชาชนและให้

ค าแนะน าผู้เดินทางสัญจรไปมา

ในช่วงเทศกาลปีใหม ่โดยจ่าย

เป็นค่าเดินทางไปราชการ       

ค่าปูายโครงการ และค่าใช้จ่าย

อื่นๆที่จ าเป็น ฯลฯ   

10,000 ปูอมยามต ารวจ  

ต.น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด             

4 โครงการปอูงกันและลด

อุบัตเิหตุในช่วงเทศกาล

สงกรานต์  ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี                 

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 41 ข้อ 4 

แผนงานปูองกันบรรเทา

สาธารณภัย 

กิจกรรมบริการประชาชนและให้

ค าแนะน าผู้เดินทางสัญจรไปมา

ในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ โดย

จ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ 

ค่าปูายโครงการ และค่าใช้จ่าย

อื่นๆที่จ าเป็น ฯลฯ  ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-

2561)  หน้า 41  ข้อ 4 

10,000 ปูอมยามต ารวจ  

ต.น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด             
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2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนอย่างทั่วถึง 

      2.4  แนวทางการเสริมสร้างความปลอดภัยในชวีติและทรัพย์สินของประชาชน 

 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการสงเคราะห์

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

พิบัติ 

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี                 

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 41 ข้อ 3 

แผนงานปูองกันบรรเทา

สาธารณภัย 

กิจกรรมการช่วยเหลือฟ้ืนฟู  

เยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ไม่ว่า

เกิดจากธรรมชาติ หรือมีบุคคล 

หรือสัตว์ ท าให้เกิดข้ึน ซึ่งท าให้

เกิดอันตรายหรือความเสียหาย

แก่ชีวิต รา่งกาย หรือทรัพย์สนิ

ของคนในสังคมหรือชุมชน และ

ต้องเป็นสาธารณภัย 

50,000 หมู่ท่ี 1-11 

 ต.น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด             

6 โครงการปอูงกันและลด

อุบัตเิหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลปีใหม่ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี                 

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 41 ข้อ 3 

แผนงานปูองกันบรรเทา

สาธารณภัย 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ

สันปุาตอง (ฝุายความมั่นคง) 

1,500 อ.สันปุาตอง ส านักงานปลัด             
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2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนอย่างทั่วถึง 

      2.4  แนวทางการเสริมสร้างความปลอดภัยในชวีติและทรัพย์สินของประชาชน 

 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการปอูงกันและลด

อุบัตเิหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลสงกรานต์

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี                 

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 41 ข้อ 3 

แผนงานปูองกันบรรเทา

สาธารณภัย 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ

สันปุาตอง (ฝุายความมั่นคง) 

1,500 อ.สันปุาตอง ส านักงานปลัด             
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2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนอย่างทั่วถึง 

      2.5  แนวทางการส่งเสริมประชาชนมสี่วนร่วม ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 โครงการบริหารจัดการ

ขยะในชุมชน 

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี                 

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 44 ข้อ 1 

แผนงานก าจัดขยะฯ 

กิจกรรมการด าเนินการตาม

โครงการบริหารจัดการขยะใน

ชุมชนต าบลน้ าบ่อหลวง จ านวน 

11 หมู่บา้น 

880,000 หมู่ท่ี 1-11 

 ต.น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด             

2 โครงการอบรมคัดแยก

ขยะมูลฝอยในครัวเรอืน

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี                 

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 44 ข้อ 4 

แผนงานก าจัดขยะฯ 

 

 

 

 

กิจกรรมประชาสัมพันธ์การคัด

แยกขยะที่เกิดจากครัวเรอืนใน

ชุมชนเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา

สิ่งแวดล้อม  เป็นการสรา้ง

ความรู้ความเขา้ใจในการจัดการ

ขยะที่เกิดจากครัวเรอืนในชุมชน 

ผู้ประกอบการและส่วนราชการ 

โดยเป็นค่าจัดท าปูาย

ประชาสัมพันธ์  ค่าจัดท าแผ่นพับ

ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดท าสปอร์ต

โฆษณาและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น   

15,000 หมู่ท่ี 1-11 

 ต.น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด             
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2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนอย่างทั่วถึง 

      2.5  แนวทางการส่งเสริมประชาชนมสี่วนร่วม ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการจัดท าแนวกัน

ไฟอนุรักษ์ปุาชุมชน

ต าบลน้ าบ่อหลวง

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี                 

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 44 ข้อ 2 

แผนงานอนุรักษ์ฯ 

กิจกรรมการจัดท าแนวกันไฟ

อนุรักษ์ปุาชุมชนต าบลน้ าบ่อ

หลวง โดยเป็นค่าอาหาร อาหาร

ว่างและเครื่องดื่ม ค่าปูาย

โครงการ ค่าจัดเตรียมอุปกรณ์

ในการจัดท าแนวกันไฟ และ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็น 

30,000 หมู่ท่ี 1-11 

 ต.น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด             

4 โครงการปลูกจิตส านึก

รักผืนปุาในสถานศกึษา

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี                 

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 45 ข้อ 5 

แผนงานอนุรักษ์ฯ 

 

 

กิจกรรมอบรมปลูกจิตส านึกรัก

ผืนปุาในสถานศกึษา เพื่อให้

เยาวชนได้รับความรู้ในการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยจ่าย

เป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

ค่าสมนาคณุวิทยากร ค่าของที่

ระลึก ค่าปูายโครงการฯ  และ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการ

ฝึกอบรม       

8,000 รร.เทพศิรนิทร์ ส านักงานปลัด             
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2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนอย่างทั่วถึง 

      2.5  แนวทางการส่งเสริมประชาชนมสี่วนร่วม ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการรณรงค์ปอูงกัน

ไฟปุาและแก้ไขปัญหา

หมอกควันปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี                 

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 44 ข้อ 3 

แผนงานอนุรักษ์ฯ 

 

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์การ

รว่มรณรงค์ปอูงกันไฟปุาและ

แก้ไขปัญหาหมอกควัน ให้เกิด

การมีสว่นร่วมระหว่างหน่วย

ราชการและประชาชน โดยเป็น

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า

ปูายโครงการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

ที่จ าเป็น 

10,000 หมู่ท่ี 1-11 

 ต.น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด             

6 โครงการจา้งเหมา

บรกิารจัดเก็บขนขยะมูล

ฝอยในเขตพืน้ที่ อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

บรกิารเก็บขนและก าจัดขยะมูล

ฝอยจากอาคารบา้นเรอืน พื้นที่ 

17,116 ไร ่ทุกหลังคาเรอืน 

ประชากร 4,904 คน 

801,900 หมู่ท่ี 1-11 

 ต.น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด             
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2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนอย่างทั่วถึง 

      2.6  แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 โครงการพัฒนาสุขภาพ

กายสุขภาพใจของ

ผู้สูงอายุปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี                 

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 50 ข้อ 2 

แผนงานส่งเสริมฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการการอบรมพัฒนา

สุขภาพกายสุขภาพใจของ

ผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้

ความเขา้ใจและปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ

อนามัยของตนเองทั้งด้าน

โภชนาการ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

รา่งกายและจิตใจ กิจกรรม

การศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยน

เรยีนรูก้ับหน่วยงานที่เป็นตน้แบบ

หรือได้รับรางวัลด้านการจัดการ

สุขภาวะ กิจกรรมปฏิบัตธิรรม

และวิปัสสนากรรมฐานเพื่อ

พัฒนาจิตใจและคุณธรรม โดย

จ่ายเป็นค่าอาหาร  อาหารว่าง

และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ

วิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าปูาย

ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่า

พาหนะและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น

ในการฝึกอบรม 

50,000 หมู่ท่ี 1-11 

 ต.น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด             
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2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนอย่างทั่วถึง 

      2.7  แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 โครงการปูองกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี                 

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 47 ข้อ 1 

แผนงานส่งเสริมฯ 

 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 1 

5,000 หมู่ท่ี 1 

 ต.น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด             

2 โครงการปอูงกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี                 

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 47 ข้อ 2 

แผนงานส่งเสริมฯ 

 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 2 

5,000 หมู่ท่ี 2 

 ต.น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด             
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2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนอย่างทั่วถึง 

      2.7  แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการปอูงกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี                 

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 47 ข้อ 3 

แผนงานส่งเสริมฯ 

 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 3 

5,000 หมู่ท่ี 3 

 ต.น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด             

4 โครงการปอูงกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี                 

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 47 ข้อ 4 

แผนงานส่งเสริมฯ 

 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 4 

5,000 หมู่ท่ี 4 

 ต.น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด             
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2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนอย่างทั่วถึง 

      2.7  แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการปอูงกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี                 

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 48 ข้อ 5 

แผนงานส่งเสริมฯ 

 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 5 

5,000 หมู่ท่ี 5 

 ต.น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด             

6 โครงการปอูงกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี                 

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 48 ข้อ 6 

แผนงานส่งเสริมฯ 

 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 6 

5,000 หมู่ท่ี 6 

 ต.น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด             
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2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนอย่างทั่วถึง 

      2.7  แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการปอูงกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี                 

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 48 ข้อ 7 

แผนงานส่งเสริมฯ 

 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 7 

5,000 หมู่ท่ี 7 

 ต.น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด             

8 โครงการปอูงกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี                 

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 48 ข้อ 8 

แผนงานส่งเสริมฯ 

 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 8 

5,000 หมู่ท่ี 8 

 ต.น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด             
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2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนอย่างทั่วถึง 

      2.7  แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการปอูงกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี                 

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 49 ข้อ 7 

แผนงานส่งเสริมฯ 

 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 9 

5,000 หมู่ท่ี 9 

 ต.น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด             

10 โครงการปอูงกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี                 

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 49 ข้อ 10 

แผนงานส่งเสริมฯ 

 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 10 

5,000 หมู่ท่ี 10 

 ต.น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด             
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2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนอย่างทั่วถึง 

      2.7  แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 โครงการปอูงกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี                 

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 49 ข้อ 11 

แผนงานส่งเสริมฯ 

 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 11 

5,000 หมู่ท่ี 11 

 ต.น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด             
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3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

      3.1  แนวทางการส่งเสริมพัฒนา การประกอบอาชีพแก่ประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 โครงการสง่เสรมิและ

การพัฒนาทักษะด้าน

อาชีพของสตรีปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี                 

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 50 ข้อ 1 

แผนงานส่งเสริมฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการสง่เสรมิและพัฒนา

ทักษะด้านอาชีพของสตรี  ใน

การฝึกอบรมให้ความรู ้ ฝึกสอน

และฝึกปฏิบัติ  ด้านอาชีพทาง

หัตถกรรม  คหกรรม ศลิปกรรม 

สิ่งประดิษฐ ์การเกษตร        

การปศุสัตว์ โดยแบ่งหลักสูตร

อบรมระยะสั้นตามความ

เหมาะสมของสตรี  โดยจ่ายเป็น

ค่าอาหาร  อาหารว่างและ

เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าของที่ระลึก ค่าปูาย

ประชาสัมพันธ์โครงการ  และ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการ

ฝึกอบรม 

10,000 อบต.น้ าบ่อหลวง ส านักงานปลัด             
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3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

      3.1  แนวทางการส่งเสริมพัฒนา การประกอบอาชีพแก่ประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการสง่เสรมิและ

พัฒนาทักษะด้านอาชีพ

ของประชาชนปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี                 

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 50 ข้อ 4 

แผนงานส่งเสริมฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการการฝึกอบรมของ

กลุ่มอาชีพในต าบลน้ าบ่อหลวง 

ในการสง่เสรมิความรู้และทักษะ

ด้านอาชีพให้แก่ประชาชน สรา้ง

โอกาสและทางเลือกในการ

ประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้  

เสริมสรา้งให้ประชาชนพึ่งตนเอง  

ตลอดจนมีการดด าเนินชีวติบน

พืน้ฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยจ่ายเป็นค่า

สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 

(กลางวัน ) ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม  ค่าปูายประชาสัมพันธ์ 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จา่ยอื่น

ที่จ าเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ 

30,000 อบต.น้ าบ่อหลวง ส านักงานปลัด             
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3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

      3.1  แนวทางการส่งเสริมพัฒนา การประกอบอาชีพแก่ประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการสง่เสรมิและ

พัฒนาทักษะด้านอาชีพ

ของผู้พิการปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี                 

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 50 ข้อ 3 

แผนงานส่งเสริมฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการการส่งเสริมและ

พัฒนาทักษะด้านอาชีพของผู้

พิการทุพพลภาพ  ในการ

ฝึกอบรมให้ความรู ้ ฝึกสอนและ

ฝึกปฏิบัต ิด้านอาชีพทาง

หัตถกรรม  คหกรรม ศลิปกรรม 

สิ่งประดิษฐ ์การเกษตร การปศุ

สัตว์ โดยแบ่งหลักสูตรอบรม

ระยะสั้นตามความเหมาะสมของ

ผู้พิการ   โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร 

อาหารว่างและเครื่องดื่ม              

ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่

ระลึก ค่าปูายประชาสัมพันธ์

โครงการ 

30,000 อบต.น้ าบ่อหลวง ส านักงานปลัด             
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3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

      3.1  แนวทางการส่งเสริมพัฒนา การประกอบอาชีพแก่ประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการสง่เสรมิและ

พัฒนาทักษะด้านอาชีพ

ของผู้สูงอายุปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี                 

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 50 ข้อ 2 

แผนงานส่งเสรมิฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการการสง่เสรมิและ

พัฒนาทักษะด้านอาชีพของ

ผู้สูงอายุ  ในการฝึกอบรมให้

ความรู ้ ฝึกสอนและฝึกปฏิบัต ิ 

ด้านอาชีพทางหัตถกรรม     

คหกรรม ศลิปกรรม สิ่งประดิษฐ ์

การเกษตร การปศุสัตว์ โดยแบ่ง

หลักสูตรอบรมระยะสั้นตาม

ความเหมาะสมของผู้สูงอายุ โดย

จ่ายเป็นค่าอาหาร  อาหารว่าง

และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ

วิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าปูาย

ประชาสัมพันธ์โครงการ  และ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการ

ฝึกอบรม 

30,000 อบต.น้ าบ่อหลวง ส านักงานปลัด             

 

 

 



 

-49- 

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

      3.2   แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง 

 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กจิกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 โครงการพัฒนา

ศักยภาพของกลุ่มอาชีพ

ในต าบลน้ าบ่อหลวง

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี                 

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 51 ข้อ 1 

แผนงานส่งเสรมิฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการการฝึกอบรมพัฒนา

ศักยภาพของกลุ่มอาชีพในต าบล

น้ าบ่อหลวง  ในการเพ่ิมองค์

ความรู้ดา้นการบริหารจัดการ  

การพัฒนาผลิตภัณฑ ์เทคนิค

และวิธีการทางการตลาดของ

กลุ่มอาชีพในระดับท้องถิ่นให้

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ไดอ้ย่าง

มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ

ความต้องการของตลาดในแต่

ระดับ  โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร  

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม    

ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าของที่

ระลึก  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าปูาย

ประชาสัมพันธ์โครงการ และ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการ

ฝึกอบรม 

5,000 อบต.น้ าบ่อหลวง ส านักงานปลัด             
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3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

      3.2   แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง 

 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการสนับสนุนการ

จัดแสดงและจ าหน่าย

สินค้า OTOP  ในงานฤดู

หนาว และงาน OTOP 

ของดีเมืองเชียงใหม่ 

ประจ าปี 2559ปรากฏ

ในแผนพัฒนาสามปี                 

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 51 ข้อ 2 

แผนงานวิชาการ

วางแผนและส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 

อุดหนุนส านักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดเชียงใหม ่ เพื่อส านักงาน

พัฒนาชุมชนอ าเภอสันปาุตอง 

จังหวัดเชียงใหม ่

5,000 จังหวดัเชียงใหม่ ส านักงานปลัด             
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3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

      3.2   แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง 

 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการสนับสนุนจัด

แสดงและจ าหน่ายสินค้า 

OTOP ในงานมหกรรมไม้

ดอกไม้ประดับ จังหวัด

เชียงใหม่ ประจ าปี 

2559 

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี                 

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 52 ข้อ 4 

แผนงานวิชาการ

วางแผนและส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 

อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัด

เชียงใหม่   

3,000 จังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานปลัด             
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3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

      3.2   แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง 

 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการจัดงาน

มหกรรมไม้ดอกไม้

ประดับ  ครัง้ที่ 40 

ประจ าปี 2559 จังหวัด

เชียงใหม่ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี                 

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 51 ข้อ 3 

แผนงานวิชาการ

วางแผนและส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 

อุดหนุนส านักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดเชียงใหม ่ เพื่อส านักงาน

พัฒนาชุมชนอ าเภอสันปาุตอง 

จังหวัดเชียงใหม ่

5,000 จังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานปลัด             
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3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

      3.3   แนวทางการส่งเสริมส่งเสริมการเกษตร 

 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 โครงการเพ่ิมพูน

ประสิทธิภาพ

คณะกรรมการศูนย์

ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

ต าบลน้ าบ่อหลวง

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี                 

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 53 ข้อ 4 

แผนงานการเกษตร 

การบรหิารงานของศูนย์บริการ

และถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร ประจ า

ต าบลน้ าบ่อหลวง   โดยจ่ายเป็น

ค่าอาหาร  อาหารว่างและ

เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าปูายโครงการ  ค่าปูาย

ประชาสัมพันธ์โครงการฯ       

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ และ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการ

ฝึกอบรม 

30,000 ต.น้ าบ่อหลวง ส านักงานปลัด             
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3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

      3.3   แนวทางการส่งเสริมส่งเสริมการเกษตร 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการอบรมการผลิต

ล าไยนอกฤดูปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี                 

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 53 ข้อ 3 

แผนงานการเกษตร 

โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร  อาหาร

ว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ

วิทยากร ค่าปูายโครงการ  ค่า

ปูายประชาสัมพันธ์โครงการฯ 

คา่วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน

ที่จ าเป็นในการฝึกอบรม 

25,000 ต.น้ าบ่อหลวง ส านักงานปลัด             

3 โครงการอบรมลดต้นทุน

การท านา 

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี                 

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 53 ข้อ 2 

แผนงานการเกษตร 

โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร  อาหาร

ว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ

วิทยากร ค่าปูายโครงการ      

ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการฯ 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน

ที่จ าเป็นในการฝึกอบรม 

25,000 ต.น้ าบ่อหลวง ส านักงานปลัด             

4 โครงการจัดงานวันขา้ว

เหนียวสันปุาตอง 

ประจ าปี 2559ปรากฏ

ในแผนพัฒนาสามปี                 

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 56 ข้อ 2 

อุดหนุนส านักงานเกษตรอ าเภอ

สันปุาตอง 

25,000 ต.น้ าบ่อหลวง ส านักงานปลัด             



แผนงานการเกษตร 
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4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมศลิปะ วัฒนธรรมศาสนา และการกีฬานันทนาการ 

      4.1   แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 โครงการจัดงานส่งเสรมิ

การทอ่งเที่ยวและ

วัฒนธรรมเวียงทา่กาน

ประจ าปี 2558 

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี                 

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 56 ข้อ 2 

แผนงานวิชาการ

วางแผนและส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 

 

อุดหนุนองค์การบริหารสว่น

ต าบลบ้านกลาง    

20,000 ต.บ้านกลาง อบต.บ้านกลาง             
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4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมศลิปะ วัฒนธรรมศาสนา และการกีฬานันทนาการ 

      4.1   แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนศลิปะ วัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการสนับสนุนการ

จัดงานรัฐพิธีอ าเภอสัน

ปุาตอง  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2559

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี                 

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 66 ข้อ 1 

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ

สันปุาตอง 

7,000 อ.สันปุาตอง อ.สันปุาตอง             
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4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมศลิปะ วัฒนธรรมศาสนา และการกีฬานันทนาการ 

      4.1   แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนศลิปะ วัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการสนับสนุนการ

จัดงานประเพณีทอ้งถิ่น 

ประจ าปีงบประมาณ 

2559 อ าเภอสันปุาตอง 

จังหวัดเชียงใหม่ปรากฏ

ในแผนพัฒนาสามปี                 

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 56 ข้อ 4 

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ

สันปุาตอง 

4,000 อ.สันปุาตอง อ.สันปุาตอง             
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4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมศลิปะ วัฒนธรรมศาสนา และการกีฬานันทนาการ 

      4.1   แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนศลิปะ วัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการสง่เสรมิอนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณี

ท้องถิ่นสรา้งภูมิคุ้มกัน

สงัคมในมิตวิัฒนธรรม

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี                 

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 56 ข้อ 1 

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม 

อ าเภอสันปุาตอง 

5,000 อ.สันปุาตอง สภาวัฒนธรรม

อ าเภอ 

สันปุาตอง 
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4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมศลิปะ วัฒนธรรมศาสนา และการกีฬานันทนาการ 

      4.1   แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนศลิปะ วัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการสบืสาน

ประเพณีแห่ไม้ค้ าโพธิ์ 

ประจ าปี พ.ศ.2559

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี                 

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 57 ข้อ 7 

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 1  

 

3,000 หมู่ท่ี 1 กรรมการหมู่ที่ 1             

6 โครงการสบืสาน

ประเพณีแห่ไม้ค้ าโพธิ์ 

ประจ าปี พ.ศ.2559

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี                 

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 57 ข้อ 8 

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 2  

 

3,000 หมู่ท่ี 2 กรรมการหมู่ที่ 

2 

            



นันทนาการ 
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4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมศลิปะ วัฒนธรรมศาสนา และการกีฬานันทนาการ 

      4.1   แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนศลิปะ วัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กจิกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการสบืสาน

ประเพณีแห่ไม้ค้ าโพธิ์ 

ประจ าปี พ.ศ.2559

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี                 

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 58 ข้อ 9 

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 3 

 

3,000 หมู่ท่ี 3 กรรมการหมู่ที่ 

3 

            

8 โครงการสบืสาน

ประเพณีแห่ไม้ค้ าโพธิ์ 

ประจ าปี พ.ศ.2559

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี                 

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 58 ข้อ 10 

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 4 

 

3,000 หมู่ท่ี 4 กรรมการหมู่ที่ 

4 

            



นันทนาการ 
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4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมศลิปะ วัฒนธรรมศาสนา และการกีฬานันทนาการ 

      4.1   แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนศลิปะ วัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการสบืสาน

ประเพณีแห่ไม้ค้ าโพธิ์ 

ประจ าปี พ.ศ.2559

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี                 

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 58 ข้อ 11 

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 5 

 

3,000 หมู่ท่ี 5 กรรมการหมู่ที่ 

5 

            

10 โครงการสบืสาน

ประเพณีแห่ไม้ค้ าโพธิ์ 

ประจ าปี พ.ศ.2559

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี                 

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 59 ข้อ 12 

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 6 

 

3,000 หมู่ท่ี 6 กรรมการหมู่ที่ 

6 

            



นันทนาการ 
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4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมศลิปะ วัฒนธรรมศาสนา และการกีฬานันทนาการ 

      4.1   แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนศลิปะ วัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 โครงการสบืสาน

ประเพณีแห่ไม้ค้ าโพธิ์ 

ประจ าปี พ.ศ.2559

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี                 

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 58 ข้อ 13 

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 7 

 

3,000 หมู่ท่ี 7 กรรมการหมู่ที่ 

7 

            

12 โครงการสบืสาน

ประเพณีแห่ไม้ค้ าโพธิ์ 

ประจ าปี พ.ศ.2559

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี                 

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 59 ข้อ 14 

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 8 

 

3,000 หมู่ท่ี 8 กรรมการหมู่ที่ 

8 

            



นันทนาการ 

-63- 

4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมศลิปะ วัฒนธรรมศาสนา และการกีฬานันทนาการ 

      4.1   แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนศลิปะ วัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 โครงการสบืสาน

ประเพณีแห่ไม้ค้ าโพธิ์ 

ประจ าปี พ.ศ.2559

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี                 

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 60 ข้อ 15 

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 9 

 

3,000 หมู่ท่ี 9 กรรมการหมู่ที่ 

9 

            

14 โครงการสบืสาน

ประเพณีแห่ไม้ค้ าโพธิ์ 

ประจ าปี พ.ศ.2559

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี                 

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 60 ข้อ 16 

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 10 

 

3,000 หมู่ท่ี 10 กรรมการหมู่ที่ 

10 

            



นันทนาการ 

-64- 

4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมศลิปะ วัฒนธรรมศาสนา และการกีฬานันทนาการ 

      4.1   แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนศลิปะ วัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15 โครงการสบืสาน

ประเพณีแห่ไม้ค้ าโพธิ์ 

ประจ าปี พ.ศ.2559

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี                 

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 60 ข้อ 17 

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 11 

 

3,000 หมู่ท่ี 11 กรรมการหมู่ที่ 

11 

            

16 โครงการจัดงาน

ประเพณีสรงน้ าพระธาตุ

และกู่อัฐคิรูบาอินทจักร

รักษาปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี                 

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 56 ข้อ 3 

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

อุดหนุนวัดน้ าบ่อหลวง  30,000 วัดน้ าบ่อหลวง วัดน้ าบ่อหลวง             



นันทนาการ 

-65- 

4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมศลิปะ วัฒนธรรมศาสนา และการกีฬานันทนาการ 

      4.1   แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนศลิปะ วัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

17 โครงการประเพณีสรง

น้ าพระบรมธาตุวัดโรง

วัว 
ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี  

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 61 ข้อ 18 

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

อุดหนุนวัดโรงวัว  5,000 วัดโรงวัว วัดโรงวัว             

18 โครงการประเพณีสรง

น้ าพระบรมธาตุวัดทุ่งฟูา

ฮา่ม 
ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี                 

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 61 ข้อ 19 

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

อุดหนุนวัดทุ่งฟูาฮ่าม 5,000 วัดทุ่งฟูาฮ่าม วัดทุ่งฟูาฮ่าม             



นันทนาการ 

-66- 

4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมศลิปะ วัฒนธรรมศาสนา และการกีฬานันทนาการ 

      4.1   แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนศลิปะ วัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

19 โครงการประเพณีสรง

น้ าพระบรมธาตุวัดบ้าน

สัน 
ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี  

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 61 ข้อ 20 

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

อุดหนุนวัดบ้านสัน 
 

5,000 วัดบ้านสัน วัดบ้านสัน             

20 โครงการประเพณีสรง

น้ าพระบรมธาตุวัดจอม

แจ้งปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี                 

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 61 ข้อ 19 

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

อุดหนุนวัดจอมแจง้ 5,000 วัดจอมแจง้ วัดจอมแจง้             



นันทนาการ 

-67- 

4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมศลิปะ วัฒนธรรมศาสนา และการกีฬานันทนาการ 

      4.1   แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนศลิปะ วัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

21 โครงการประเพณีสรง

น้ าพระบรมธาตุวัดศรี

อุดม 
ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี  

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 62 ข้อ 22 

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

อุดหนุนวัดศรีอุดม 
 

5,000 วัดศรีอุดม 
 

วัดศรีอุดม 
 

            

22 โครงการประเพณีสรง

น้ าพระบรมธาตุวัดดอย

ตุ๊โก ๋
แจ้งปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี                 

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 62 ข้อ 23 

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

อุดหนุนวัดดอยตุ๊โก๋ 
 

5,000 วัดดอยตุ๊โก๋ 
 

วัดดอยตุ๊โก๋ 
 

            



นันทนาการ 

-68- 

4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมศลิปะ วัฒนธรรมศาสนา และการกีฬานันทนาการ 

      4.1   แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนศลิปะ วัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

23 โครงการประเพณีสรง

น้ าพระบรมธาตุวัดหัว

ฝายปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี  

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 63 ข้อ 24 

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

อุดหนุนวัดหัวฝาย 
 

5,000 วัดหัวฝาย 
 

วัดหัวฝาย 
 

            

24 โครงการประเพณีสรง

น้ าพระบรมธาตุวัดห้วย

โท้งปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี                 

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 63 ข้อ 26 

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

อุดหนุนวัดห้วยโท้ง 
 

5,000 วัดห้วยโท้ง 

 
 

วัดห้วยโท้ง 
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4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมศลิปะ วัฒนธรรมศาสนา และการกีฬานันทนาการ 

      4.1   แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนศลิปะ วัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

25 โครงการประเพณีสรง

น้ าพระบรมธาตุวัดต้น

แก้วปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี  

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 64 ข้อ 27 

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

อุดหนุนวัดต้นแก้ว 
 

5,000 วัดต้นแก้ว วัดต้นแก้ว 
 

            

26 โครงการประเพณีสรง

น้ าพระบรมธาตุวัดห้วย

พระเจ้าปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี                 

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 64 ข้อ 28 

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

อุดหนุนวัดห้วยพระเจ้า 
 

5,000 วัดห้วยพระเจ้า วัดห้วยพระเจ้า 
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4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมศลิปะ วัฒนธรรมศาสนา และการกีฬานันทนาการ 

      4.1   แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนศลิปะ วัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

27 โครงการประเพณีสรง

น้ าพระบรมธาตุวัดหนอง

หวายปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี  

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 64 ข้อ 27 

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

อุดหนุนวัดหนองหวาย 
 

5,000 วัดหนองหวาย วัดหนองหวาย             
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5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 

      5.1   แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการมสี่วนร่วมของประชาชน 

 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 โครงการทบทวนและ

จัดท าแผนพัฒนาต าบล

น้ าบ่อหลวง 

ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี  

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 66 ข้อ 3 

แผนงานสถิตแิละ

วิชาการ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

จัดท าแผนพัฒนาสามปี       

(พ.ศ.2560-2562) จัดเวทีรับฟัง

ความเห็นโดยการประชาคม

หมู่บา้น สรุปผลจากการจัดเวที

รับฟังความเห็น รวบรวมข้อมูล

โดยคณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดท าแผน คณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่นพิจารณารา่งแผน  และ

เสนอสภาองค์การบริหารสว่น

ต าบลให้ความเหน็ชอบและ

ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ

ประกาศใช ้โดยจ่ายเป็น

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม    

ค่าปูายโครงการ ค่าถ่ายเอกสาร 

ค่าวัสด ุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย

อื่นที่จ าเป็นในโครงการ 

40,000 อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด             
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5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ด ี

      5.1   แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการมสี่วนร่วมของประชาชน 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการสนับสนุน

กระบวนการจัดท าแผน

ชุมชนปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี  

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 66 ข้อ 3 

แผนงานสถิตแิละ

วิชาการ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการสนับสนุน

กระบวนการจัดท าแผนชุมชน 

โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ

ศักยภาพของหมู่บา้น จัดเวทีรับ

ฟังความเห็นโดยการประชาคม

หมู่บา้น สรุปผลจากการจัดเวที

รับฟังความเห็น รวบรวมข้อมูล     

และประสานงานคณะกรรมการ

หมู่บา้น น าเสนอแผนพัฒนา

หมู่บา้นให้องค์การบริหารสว่น

ต าบลและอ าเภอในพืน้ที่เพ่ือ

บูรณา โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร  

อาหารว่างและเครื่องดื่ม        

ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่

ระลึก ค่าปูายประชาสัมพันธ์

โครงการ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่

จ าเป็นในการฝึกอบรม        

11,000 อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด             
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5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 

      5.2   แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากร ปรับปรุงวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ 

 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 เครื่องปรับอากาศ แบบ

แยกส่วนปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี  

(พ.ศ.2559-2561)   

หน้า 83 ข้อ 10 

แผนงานบรหิารงาน

ทั่วไป 

 

 

 

 

 

จัดซือ้เครื่องปรับอากาศ แบบ

แยกส่วน    ชนิดแขวน (มีระบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 36,000  บีที

ยู ราคาเครื่องละ 44,000  บาท  

จ านวน  2  เครื่อง รายละเอียด

ตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ ส านักมาตรฐาน

งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ 

เดือนมีนาคม 2558  

ตามคุณลักษณะเฉพาะสังเขป 

88,000 อบต. 

น้ าบ่อหลวง 

ส านักงานปลัด             

 

 

 

 

 

 


