
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองหาร 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

**************************************** 

                    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบ
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30 (5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

                 ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลหนองหาร จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาล
ต าบลหนองหาร ดังนี้ 
 
               ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลหนองหาร  
               "เมืองสวยงามน่าอยู่ มุ่งสู่ต าบลแห่งคุณภาพชีวิต เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม" 

               ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลหนองหาร  

               ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลหนองหารได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการ 
พัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
              ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
              ๒. ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว 
              ๓. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
              ๔. ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
              ๕. ด้านการพัฒนาคน และสังคม  
              ๖. ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน สังคม  
              ๗. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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                ง. การวางแผน 
                 เทศบาลต าบลหนองหาร ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น 
การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนใน
พ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลหนองหารต่อไป  
                 เทศบาลต าบลหนองหาร ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เมื่อวันที่            
31 ตุลาคม 2559 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

 
                จ. การจัดท างบประมาณ 
                 ผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองหาร ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 
2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 76 โครงการ งบประมาณ 13,346,600 บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  8 4,211,500.00 
ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว 2 35,000.00 
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 20 1,590,900.00 
ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 5 143,000.00 
ด้านการพัฒนาคน และสังคม  23 6,509,800.00 
ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน สังคม  4 53,500.00 
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 14 802,900.00 

รวม 76 13,346,600.00 
 
 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 39 17,858,100.00 37 29,178,700.00 25 22,482,100.00 19 13,847,000.00 
ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน 
และการท่องเท่ียว 

8 110,500.00 8 160,500.00 8 150,500.00 8 150,500.00 

ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

38 2,743,617.00 42 5,102,760.00 41 4,472,796.00 39 2,835,262.00 

ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

7 2,240,000.00 6 490,000.00 5 340,000.00 7 790,000.00 

ด้านการพัฒนาคน และ
สังคม  

32 8,521,900.00 33 9,850,600.00 33 10,701,400.00 33 11,457,800.00 

ด้านการป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย และการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม  

7 196,100.00 7 178,100.00 7 178,100.00 7 178,100.00 

ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

14 1,400,000.00 14 1,390,000.00 14 1,390,000.00 14 1,390,000.00 

รวม 145 33,070,217.00 147 46,350,660.00 133 39,714,896.00 127 30,648,662.00 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติและการด าเนินงานด้านงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2561  มีดังนี้ 
 

 ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอยธนโชติ 
หมู่ที่ 7 

 216,700.00 เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้
สะดวก และปลอดภัย  

ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. ยาว 
113.50 ม. หรือมีพื้นผิว
จราจร ไม่น้อยกว่า 454 
ตร.ม. จุดเริม่ค่าพิกัด 
499137 
 E - 2094735 N 
จุดสิ้นสุดค่าพิกดั 499038 
E - 2094714 N  

2. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอยบ้าน
นายแก้ว บุญเรือง หมู่
ที่ 7 
 
 
 
 
 

 203,500.00 เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้
สะดวก และปลอดภัย  

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
115 เมตร หรือมีพื้นผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 345 ตร.
ม. จุดเริ่มต้นคา่พิกัด 
497982 E -2095516 
N จุดสิ้นสุดค่าพิกัด 
498102 E -2095495 
Nตามแบบแปลนที่เทศบาล
ต าบลหนองหารก าหนด  

3. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอยบ้าน
นายทองดี จันทร์แสง 
หมู่ที่ 7 

 83,800.00 เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้
สะดวก และปลอดภัย 

ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กกว้าง 
2.50 ? 3.00 เมตร ยาว 52 
เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 143 ตร.ม.
งบประมาณ 83,800 บาท 
จุดเริ่มต้นค่าพิกัด 498012 
E -2095591 N จุดส้ินสุดค่า
พิกัด 498064 E -
2095598 N ตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลต าบลหนอง
หารก าหนด  

4. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอย 6 
บ้านเกษตรใหม่ หมู่ 
10 

 411,300.00 เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้
สะดวก และปลอดภัย  

ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 205 ม หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
820 ตร.มจุดเริ่มต้นพิกัด 
502344 E ๒๐๙3895 N, 
สิ้นสุดค่าพิกัด 502520 E 
๒๐93974 N 

5. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(บริเวณสามแยกไป
บ้านโปง ถึงหน้า อบต.
เดิม)  

เงิน
สะสม
ส ารอง
สะสม 

2,270,400.00 เพื่อป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง  

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้าง 0.70 ม. 
ความยาว 517 ม. จุดเริ่มต้น
ค่าพิกัด 501939 E -
2091234 N จุดส้ินสุดค่า
พิกัด 501813 E - 
2090904 N  
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6. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  

ปรับปรุงฝาบ่อพัก 
ภายในโครงการ บ้าน
เอื้ออาทรหนองหาร 
หมู่ที่ 1  

 303,100.00 เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง  

ขนาดกว้าง 0.60-1.35 
เมตร ยาว 0.90 ? 1.55 
เมตร จ านวนทั้งหมด 92 
ฝา  

7. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  

วางท่อระบบประปา
หมู่บ้าน จากแยก 
อบต.เก่า ถึง ซอยสันติ
สุข หมู่ที่ 8 บ้านวิเวก 

 370,700.00 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าดื่มน้ า
ใช้ส าหรับการอุปโภค 
บริโภค  

วางท่อระบบประปาหมู่ที่
บ้าน ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความยาว 
868 ม. 

8. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  

บ ารุงรักษา และ
ปรับปรุง ท่ีดิน และ
สิ่งก่อสร้าง 

 352,000.00 1.เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 2.เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดน้ าท่วมในพ้ืนท่ี 3.
เพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอ
ส าหรับผู้ใช้ถนนตอน
กลางคืน  

1. เพื่อบ ารุงรักษา หรือ
ปรับปรุง งานไฟฟ้า ถนน 
ราง ท่อระบายน้ า งาน
ประปา รวมถึงครุภณัฑ์ที่ดิน 
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่ใน
ความ รับผดิชอบของ
เทศบาล ได้แก ่
 

9. ด้านเศรษฐกิจ 
การลงทุน และ
การท่องเที่ยว 

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
ส่งเสริม และพัฒนา
ศักยภาพอาชีพ
เกษตรกรรม ตามแนว
พระราชด าริเศรษกิจ
พอเพียง 

 20,000.00 เพื่อฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกรรม ส่งเสรมิให้
เกษตรกรมีความรู ้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพอาชีพ  

จัดฝึกอบรมอาชีพและ
ปลูกฝัง เจตคติในการ
พึ่งตนเอง ส าหรับ 
ประชาชนท่ัวไป ในเขตพื้นท่ี 
เทศบาลต าบลหนองหาร 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่น ด้านการอาชีพ 
ด้านการเกษตร 

10. ด้านเศรษฐกิจ 
การลงทุน และ
การท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมการ
จ าหน่ายผลผลิต และ
ผลิตภณัฑ์ชุมชนสู่
ท้องตลาด 

 15,000.00 เพื่อส่งเสริมด้านการ
จ าหน่ายผลผลิตผลิตภณัฑ์
ชุมชน ท่ีมีอยู่ในเขตเทศบาล
ต าบลหนองหาร  

- จัดฝึกอบรมอาชีพ เพื่อ
ส่งเสริม และพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ชุมชน อาชีพใน
ด้านต่างๆ ให้กับประชาชน 
หรือกลุ่มสตรี และผู้สูงอายุ 
เพื่อ เพื่อสร้างรายไดสู้่ระบบ
เศรษฐกิจ ในชุมชนฯ 

11. ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หนองหาร (ทิพวัน
อุทิศ) ในสังกัด สพฐ. 
ตามโครงการอาหาร
กลางวัน 

 668,000.00 เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
การจัดหาอาหารกลางวัน
ให้แก่นักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา(สพฐ.) ในเขต
เทศบาลฯ  

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนอง
หาร (ทิพวันอุทิศ) ในสังกัด 
สพฐ. 

12. ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย ในการ
บริหารสถานศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล ต าบลหนอง
หาร 

 489,800.00 เพื่อเสรมิสร้างการ
พัฒนาการของผู้เรียนให้
เป็นไปตาม พัฒนาการตาม
วัยท่ีเหมาะสมรวมทั้งการ
พัฒนาคุณภาพ การศึกษาใน
ด้านต่างๆที่เกีย่วข้อง(ตาม
แผนพัฒนาการศึกษา)  

1.ส าหรับเป็นรายจา่ย 
ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์เด็ก
เล็กหนองหาร จ านวน 
448,000 บาท 2. 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ครู
ผู้ดูแลเด็ก คนละ 2,000 
บาท/ปี จ านวน 3 คน รวม
เป็นเงิน 6,000 บาท 
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13. ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการศูนย์เด็กเล็ก
ปลอดโรค 

 10,000.00 เพื่อให้ผู้ปกครอง และ
บุคลากรมีความรู้ในการ
ป้องกัน โรคติดต่อในเด็ก
นักเรียน  

จัดฝึกอบรมการป้องกัน
โรคตดิต่อในเด็กนักเรียน 
ส าหรับ ผู้ปกครอง และ
บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ฯ 

14. ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้ นอก
สถานศึกษาของเด็ก
นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล หนอง
หาร 
 
 

 10,000.00 เพื่อให้นักเรียนศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาลต าบลหนอง
หาร ได้รับการพัฒนาการ
เรียนรู ้เสริมสร้าง
ประสบการณ ์นอก
ห้องเรียน  

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ และ
ทัศนศึกษานอกสถานท่ี เพื่อ
สร้างเสริมประสบการณ์ 
นอกห้องเรียนส าหรับเด็ก 
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

15. ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการกีฬาสีเด็ก
น้อยปฐมวัย 

 20,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
ต าบลหนองหาร มีสุขภาพ 
ร่างกายแข็งแรงและ เกิด
พัฒนาการทางการกีฬา  
 

จัดกิจกรรมการแข่งขัน กีฬา
สีของเด็กนักเรยีน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ให้
เกิดการเรียนรู้เรื่องการกีฬา 

16. ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการสายใย
สัมพันธ์ สายใยรักแห่ง
ครอบครัว 

 10,000.00 เพื่อสร้างความรู้ร่วมระหว่าง 
ผู้ปกครอง และครผูู้สอน ใน
การพัฒนาด้านการศึกษา 
ส าหรับเด็กนักเรียน  

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ 
หลักสตูรการมีส่วนร่วมกับ 
การพัฒนาการเรียนรูส้ าหรับ
เด็ก ระหว่างผู้ปกครอง และ
ครูผูส้อน 

17. ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการเปิดเวที
วิชาการส่งเสริม 
ประสบการณ์เด็ก
ปฐมวัย 

 10,000.00 -เพื่อเสริมสรา้งทักษะ และ
ประสบการณ์ให้กับ เด็ก
ปฐมวัย ในการแสดงออก 
จากการเรียนรูเ้ชิงวิชาการ 
ในสถานศึกษา  

จัดกิจกรรมเสริมสรา้งทักษะ 
และเพิ่มประสบการณ์การ 
เรียนรู้การแสดงออก จาก
การ เรียนรู้เชิงวิชาการตาม
มาตรฐาน ส าหรบัเด็ก
ปฐมวัย 

18. ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการปลูกจิตส านึก
รักสถาบัน ชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบล หนองหาร 
(ค่านิยมคนไทย 12 
ประการ) 

 5,000.00 -เพื่อปลูกจิตส านึกค่านิยม 
ของคนไทย 12 ประการ 
ส าหรับเด็กนักเรียนศูนย์ ฯ  

จัดกิจกรรมจัดนิทรรศการ 
และร่วมแสดงออกของเด็ก 
นักเรียนในวันส าคญัของ 
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

19. ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการ Day Camp 
ค่ายการเรียนรูห้นูน้อย
เบิกบาน 
 

 10,000.00 เพื่อเตรียมความพร้อม
เรียนรู ้ทางวิชาการ และ
กิจกรรม เสรมิทักษะด้าน
การศึกษา ส าหรับเด็ก
นักเรียน  

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ 
หลักสตูรเรียมความพร้อม 
และเสรมิทักษะส าหรับ เด็ก
นักเรียน 



6 

 

20. ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการฝึกอบรม
การศึกษาเพื่อการ 
ต่อต้านการใช้สารเสพ
ติดใน เด็กนักเรียน 
(D.A.R.E. ประเทศ
ไทย) 
 

 10,000.00 เพื่อเสรมิสร้างความรู ้ความ
เข้าใจพิษภัยของยาเสพ ติด
ในเด็กนักเรียน (วิทยากร
จาก กก.ตชด.33)  

การจัดกิจกรรมอบรม 
การศึกษาเพื่อการต่อต้าน
การ ใช้สารเสพติดในเด็ก
นักเรียน 1.โรงเรียนบ้าน
หนองหาร 2.โรงเรียนสตรี
วัดวิเวก 3.โรงเรียนสงฆ์วัก
วิเวก 

21. 
 
 

ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการสืบสาน
ประเพณียี่เป็ง (งาน
ลอยกระทง) 
 
 
 

 50,000.00 เพื่ออนุรักษ ์ส่งเสรมิ ให้
ประชาชนไดร้่วมด าเนิน 
กิจกรรมตามประเพณ ี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
(ประเพณ ียี่เป็ง "ลอย
กระทง")  

จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การสืบสาน ประเพณี 
วัฒนธรรม การลอยกระทง 
 
 
 

22. ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการอบรมส่งเสรมิ
การมีส่วนร่วม ด้าน
ประเพณี วัฒนธรรม 
ท้องถิ่น ส าหรับ
ผู้สูงอายุเทศบาลต าบล 
หนองหาร  

 10,000.00 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ด้านประเพณี วัฒนธรรม 
ท้องถิ่น ส าหรับผูสู้งอายุ *
ผู้สูงอายุตอนต้น 60-69 ปี 
*ผู้สูงอายุตอนปลาย 70 ปี 
ขึ้นไป ที่มา:กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม  

การจัดฝึกอบรมหลักสูตร 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และ 
พัฒนาศักยภาพผูสู้งอายุ 
ด้านประเพณี วัฒนธรรม 
ท้องถิ่น และสภาวัฒนธรรม 
ระดับหมู่บ้าน/ต าบล 

23. ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ  

 40,000.00 เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสรมิให้
ประชาชนในพ้ืนท่ีได้
ตระหนักถึงความส าคญักับ
ผู้สูงอายุใหผู้้สูงอายไุด้มสี่วน
ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตา
ศักยภาพของตนเอง  

จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ 
การส่งเสริม สนับสนุน ให้
ผู้สูงอายุมสี่วนร่วมตาม 
ศักยภาพของตนเอง เช่น 1.
กิจกรรมการละเล่นสร้าง 
ความสัมพันธ์ของผูสู้งอายุ 
1.กิจกรรมประกวดผู้สูงอายุ 
สุขภาพแข็งแรง 

24. ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จรยิธรรม 
เด็ก เยาวชน 

 10,000.00 เพื่อเป็นการส่งเสรมิให ้เด็ก 
เยาวชน มีจิตส านึก ยึดมั่น
คุณธรรม จรยิธรรม ตาม
แนวทางพุทธศาสนา  

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ พร้อม
ปลูกจิตส านึก ด้านคณุธรรม 
จริยธรรม ส าหรับเด็ก และ
เยาวชน 
 

25. ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการสืบสานวัน
ส าคัญทางพุทธศาสนา 
"วันมาฆบูชา" 

 5,000.00 เพื่อส่งเสริมประชาชนใน
พื้นที ่เห็นความส าคญั และ
ได้ร่วม แสดงออก และ
เรียนรูห้ลักธรรม ในวัน
ส าคัญทางพุทธศาสนา -ป้าย
โครงการ/ป้ายนิทรรศการ -
น้ าดื่มผูร้่วมกิจกรรม  
 
 

จัดกิจกรรมให้ความรู้ พร้อม
ปลูกจิตส านึก และ เรียนรู้
หลักธรรม ประวตัิ ของวัน
ส าคัญของศาสนา 
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26. ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการสืบสานวัน
ส าคัญทางพุทธศาสนา 
"วันวิสาขบูชา" 

 5,000.00 เพื่อส่งเสริมประชาชนใน
พื้นที ่เห็นความส าคญั และ
ได้ร่วม แสดงออก และ
เรียนรูห้ลักธรรม ในวัน
ส าคัญทางพุทธศาสนา -ป้าย
โครงการ/ป้ายนิทรรศการ -
น้ าดื่มผูร้่วมกิจกรรม  

จัดกิจกรรมให้ความรู้ พร้อม
ปลูกจิตส านึก และ เรียนรู้
หลักธรรม ประวตัิ ของวัน
ส าคัญของศาสนา 

27. ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการเรียนรู้ สาน
สัมพันธ์ชุมชน โดยใช้
หลักธรรมทางพุทธ
ศาสนา (หมู่บ้านรักษา
ศีล 5) 

 5,000.00 เพื่อเป็นการส่งเสรมิให้
ประชาชน เรียนรู้ และใช้
หลักธรรมตามแนว ทาง
พุทธศาสนาอันส่งผลให ้
ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างม ี
ความสุข 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ และ 
จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ 
ชุมชนโดยสอดแทรกการใช้ 
หลักธรรมทางพุทธศาสนา 

28. ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการปรับปรุง
หลังคาเชื่อมระหว่าง 
อาคารเรยีนกับห้องน้ า 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล ต าบลหนอง
หาร 

 46,700.00 ประชาชนไดเ้รียนรู้ และ 
ร่วมสืบทอดวัฒนธรรม 
ประเพณีในท้องถิ่นให้ด ารง
อยู ่และสืบทอด ต่อไป 

จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การสืบสาน ประเพณี 
วัฒนธรรมในท้องถิ่น ขนาด
พื้นที่ใช้สอย 81 ตร.ม 

29. ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการก่อสร้างรั้ว
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ด้านทิศใต้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล ต าบล
หนองหาร 

 166,400.00 เพื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ มี
รั้วคอนกรีตที่มีความมั่นคง
และปลอดภัยต่อเด็กปฐมวัย  

ก่อสร้างรั้วคอนกรตี ขนาด
ยาว 120 เมตร (ตามแบบ
เทศบาล ฯ) 

30. ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการสืบสาน
ประเพณีวันส าคญั 
ทางพุทธศาสนา 
(ประเพณีวัน
เข้าพรรษา) 

 10,000.00 เพื่อเป็นการส่งเสรมิให้
ประชาชนไดเ้รียนรู้ และร่วม
อนุรักษ ์ประเพณีที่สืบต่อ
กันมายาวนานตั้งแตโ่บราณ  

จัดฝึกอบรมเด็ก เยาวชน ได้ 
สืบสานภูมปญัญาท้องถิ่น 
และร่วมแสดงออกในจารีต 
วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา 

31. ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการป้องกันและ
แก้ไขมลพิษทาง
อากาศ  

 10,000.00 เพื่อปลูกจิตส านึกให้กับ
ชุมชน ในการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหา มลพิษทาง
อากาศ  

จัดฝึกอบรมให้ความรู้
ส าหรับประชาชนท่ัวไป และ
จัดกิจกรรม สร้างเครือข่าย
ชุมชนป้องกันและแก้ไข
มลพิษ ทางอากาศ จาก
อัคคีภัย ไฟป่า และฝุ่น
ละอองจากการเผา 

32. ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกต้นไม้
รักษาสิ่งแวดล้อม ตรา
แนวพระราชด าร ิ

 10,000.00 เพื่อปลูกจิตส านึกให้กับ
ชุมชน ในการดูแลหวงแหน
ทรัพยากร ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม -ป้ายโครงการ/
ป้ายนิทรรศการ -น้ าดื่มผู้
ร่วมกิจกรรม * กล้าไม้
ประสานขอหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง  

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ใน 
พื้นที่สาธารณะ เพื่อเพิ่ม
พื้นที่ สีเขียวให้ชุมชน โดย
การมี ส่วนร่วมของ
ประชาชน 
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33. ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 
 

 5,000.00 เพื่อให้เยาวชน ประชาชน 
ได้เข้าใจถึงความส าคญัของ
ทรัพยากร เป็นการสร้าง
จิตส านึกในการรักทรัพยากร
ของ (อพ.สธ.)  

เทศบาลฯ มีข้อมูลทรัพยากร 
ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็น
ข้อมูล ตามโครงการฯ และ
ใช้ประยชน์ ในการจัดท า
ทะเบียนทรัพยากร ท้องถิ่น
ตามรูปแบบการท า ทะเบียน
ของ (อพ.สธ.) 

34. ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์แหล่ง
น้ า และป่าไม้ ตาม
แนวพระราชด าร ิ 

 10,000.00 เพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ าและป่า
ไม้ให้คงอยู่สืบไปลดปัญหา
แหล่งน้ า และป่าไมเ้สื่อม
โทรม  

จัดกิจกรรมก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ า แบบกึ่งถาวร โดย
ประชาชนและ องค์กรอื่นๆมี
ส่วนร่วมในการสรา้ง -ป้าย
โครงการ ฯ -น้ าดื่มส าหรับผู้
ร่วมกิจกรรม -วัสดุในการ
ก่อสร้างฝาย อาทิ ปูน/
ทราย/ลวดมดั/ตะปู ฯลฯ 
 

35. ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการถนนสะอาด 
บ้านน่ามอง เมืองน่า
อยู ่ 

 108,000.00 เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม
และพัฒนาทัศนียภาพใน
ต าบล ให้น่าอยู่ น่ามอง 
เป็นไปตามมาตรฐานด้าน
สขุอนามัย 

กิจกรรมด าเนินการก าจัด
วัชพืช รักษาความสะอาด
บริเวณถนน ในความ
รับผิดชอบในเขตพื้นท่ี 
เทศบาลต าบลหนองหาร -
ป้ายโครงการ ฯ -ค่าน้ ามัน
ส าหรับเครื่องก าจัดวัชพืช -
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการ
รักษาความสะอาดที่
เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 

36. ด้านการพัฒนา
คน และสังคม  

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสตูร
ทบทวน/จัดท าแผน 
พัฒนาท้องถิ่น และ
แผนชุมชน 

 15,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ 
และร่วมจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและแผนพัฒนา
ชุมชน 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้
ส าหรับ ประชาชนในพ้ืนท่ี 
พร้อม ร่วมทบทวน และ
จัดท าแผน พัฒนาท้องถิ่น 
และแผนชุมชน 

37. ดา้นการพัฒนา
คน และสังคม  

โครงการจดัประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น และ 
คณะกรรมการตดิตาม
ประเมินผล เทศบาล
ต าบลหนองหาร 

 20,000.00 เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการ 
ประเมินผลเทศบาลต าบล
หนองหาร ไดร้่วมพิจารณา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น และ
รายงานติดตามประเมินผล
แผน อย่างมีประสิทธิภาพ 

จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ 
ส าหรับคณะกรรมการ
พัฒนา ท้องถิ่น และ
คณะกรรมการ ติดตาม และ
ประเมนผลแผน พัฒนา
ท้องถิ่น - ป้ายโครงการ ฯ - 
อาหารว่างน้ าดื่มส าหรับผู้
เข้ารับการประชุม - เอกสาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น/
เอกสารรายงานตดิตาม
ประเมินผลแผน ฯ 
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38. ด้านการพัฒนา
คน และสังคม  

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยส าหรับ
ประชาชน 
 
 

 10,000.00 เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีได้
มีความรู้ในเรื่องการมสี่วน
ร่วมตามหลักการของ
ประชาธิปไตย เพื่อความ
ปรองดอง สมานฉันท์ของ
ชุมชน และสังคม  
 

จัดฝึกอบรมประชาชน ตาม
หลักสตูรการมีส่วนร่วม ตาม
หลักประชาธิปไตย 
(สอดคล้องรัฐธรรมนญู    
ฉบับใหม่) 

39. ด้านการพัฒนา
คน และสังคม  

โครงการป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ 

 100,000.00 เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์
และ ให้ความรู้การป้องกัน
และควบคมุ โรคติดต่อจาก
ยุงลาย เช่นไข้เลือด ออก ไข้
ซิกา หรือโรคติดต่ออืน่ๆ ใน
เขตเทศบาลต าบลหนองหาร  

จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชา 
สัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง
โรคตดิต่อ จากยุงลาย การ
พ่นหมอกควัน เพื่อก าจัด
พาหะน าโรค และ รณรงค์
ประชาสมัพันธ์ให้แก่ 
ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 
 

40. ด้านการพัฒนา
คน และสังคม  

โครงการรณรงค์
ส่งเสริมการ คดัแยก
ขยะมูลฝอย  

 30,000.00 เพื่อลดปรมิาณขยะมลูฝอย
ในเขต เทศบาลต าบลหนอง
หาร  

จัดกิจกรรมรณรงค์  เพื่ อ
ส่ ง เ ส ริ ม  แ ล ะ ป ลู ก ฝั ง
จิตส านึก ในการคัด แยก
ขยะจากต้นทางในครัวเรือน 
วัด  โ รง เ รี ยน หน่วยงาน
ราชการ ภาค 
เอกชนต่างฯ ในเขตเทศบาล 

41. ด้านการพัฒนา
คน และสังคม  

โครงการอบรมและ
ทัศนศึกษา ดูงานเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพ 
ด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย 
 

 100,000.00 จัดอบรมและทัศนศึกษาดู
ง า น เ พื่ อ  พั ฒ น า
ประสิทธิภาพ และดูงานเพิ่ม
ประสบการณ์ นอกสถานท่ี  

คณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภา 
ข้ า ร า ชก า ร , เ จ้ า ห น้ า ที่  
ผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  แ ล ะ
คณะกรรมการ หมู่บ้าน ด้าน
ที่ เกี่ ยวข้อง  และตัวแทน
ชุมชนในพ้ืนที่ เพื่อการจัดตั้ง
ครัวเรือนต้นแบบด้านการ
จัดเก็บ คัดแยก และก าจัด
ขยะ ฯ 

42. ด้านการพัฒนา
คน และสังคม  

โครงการสงเคราะห์
ราษฎรในเขต เทศบาล
ต าบลหนองหาร 
อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม ่

 20,000.00 เพื่อสงเคราะห์และ
ช่วยเหลือ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ ผู้ป่วยด้อย
โอกาสและครอบครัว ผู้มี
รายได้น้อยและผูไ้ร้ที่พึ่ง ใน
เขตเทศบาลต าบลหนองหาร  

1. สนับสนุนเงินสงเคราะห์ 
2. สนับสนุนเครื่องอุปโภค 
และ บรโิภค แก่ ผู้ยากจน ผู้
ยากไร ้ผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้น าครอบครัว สตรี เด็กท่ีมี
ฐานะยากจน ผู้ป่วยด้อย
โอกาสและครอบครัว ผู้มี
รายได้น้อยและผูไ้ร้ที่พึ่ง ใน
เขตเทศบาลต าบลหนองหาร 
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43. ด้านการพัฒนา
คน และสังคม  

โครงการอบรมเพื่อ
จัดตั้งกลุ่ม และ
ส่งเสริมการเข้าสิทธิ 
สวัสดิการกลุม่คน
พิการ เทศบาล หนอง
หาร  

 15,000.00 เพื่อให้มีการจัดตั้งกลุ่มคน
พิการ และร่วมเป็นกลุ่ม/
เครือข่าย ประชาชน 
เทศบาลหนองหาร เพื่อ
ส่งเสริมให้คนพิการใน เขต
เทศบาล เข้าถึงและได ้
ประโยชน์ในสิทธิ และ
สวัสดิการ ที่พึงได้รับมากขึ้น  

1.กลุ่มคนพิการ และผูดู้แล 
คนพิการคณะวิทยากร และ 
เจ้าหน้าท่ีผูเ้กี่ยวข้อง 50 
คน 2.กลุ่มคนพิการ และ
ผู้ดูแล คนพิการ สามารถ
ร่วมกันจัดตั้ง กลุ่มคนพิการ
ของเทศบาลต าบล หนอง
หาร 
 

44. ด้านการพัฒนา
คน และสังคม  

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพ ด้าน
อาชีพ 

 50,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน
อาชีพ ส าหรับสตรี แม่บ้าน
ในเขต เทศบาลต าบลหนอง
หาร 

เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน
อาชีพ ส าหรับสตรี แม่บ้าน
ในเขต เทศบาลต าบลหนอง
หาร เพื่อสร้างรายได/้ลด
รายจ่าย ในครัวเรือน 

45. ด้านการพัฒนา
คน และสังคม  

โครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชนท้องถิ่น 

 60,000.00 เพื่อเสรมิสร้างความสามัคคี
ภายใน ต าบล ระหว่าง
ชุมชนหมู่บ้านต าบล หนอง
หารและสร้างเสริมสุขภาวะ 
ในชุมชน 

จัดงานแข่งขันกีฬา
ประชาชน ภายในต าบล 

46. ด้านการพัฒนา
คน และสังคม  

โครงการจดัส่งนักกีฬา
เข้าร่วม แข่งขันกีฬา
ประชาชนท้องถิ่น 

 20,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน/
นักกีฬาในต าบลเข้าแข่งขัน
กีฬาในรายการต่าง ๆ สู่
ความเป็นเลิศด้านกีฬา 
พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาวะทีส่มบูรณ์แข็งแรง
ในการออกก าลังกายอย่าง
ต่อเนื่อง 

นักกีฬาในต าบลหนองหาร 
ได้รับการสนบัสนุน
เสรมิสร้าง ด้านกีฬา ดังนี ้- 
กิจกรรมการจัดส่งเข้า
แข่งขัน กีฬาประชาชน
ท้องถิ่นในรายการต่าง ๆ 

47. ด้านการพัฒนา
คน และสังคม  

โครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ 

 30,000.00 เพื่อให้ประชาชนไดต้ระหนัก
ถึงความส าคัญของเด็กและ
กระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึง
ความส าคญัของตนรู้จัก
หน้าท่ีเป็นคนดีมคีุณธรรม 

จัดกิจกรรมนันทนาการและ 
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะ 
การแสดงออกของเด็กใน
พื้นที ่

48. ด้านการพัฒนา
คน และสังคม  

โครงการฝึกอบรม
พัฒนา คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

 20,000.00 เพื่อพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลฯ  

จัดฝึกอบรมด้านอาชีพ เพื่อ
พัฒนาและยกระดับคณุภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ 
 

49. ด้านการพัฒนา
คน และสังคม  

จ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอาย ุ  4,774,800.00 เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ 
ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
และได ้ขอขึ้นทะเบียน
ถูกต้องตามประกาศ
เทศบาลและบันทึกข้อมูลใน
ระบบฐานข้อมลูผูสู้งอายุท่ีมี
สิทธิไดร้ับเบี้ยยังชีพ ตาม
ระเบียบฯ และหลักเกณฑ ์

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 
ต าบลหนองหาร 
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50. ด้านการพัฒนา
คน และสังคม  

จ่ายเบี้ยความพิการ  816,000.00 เพื่อจ่ายเบี้ยความผู้พิการ 
ให้แก่ผู้พิการตามกฎหมาย
และเป็นไปตามประกาศ
เทศบาลและบันทึกข้อมูลใน
ระบบฐานข้อมลูคนพิการที่มี
สิทธิไดร้ับเบี้ยความพิการ
ตามระเบียบฯ และ
หลักเกณฑ ์

คนพิการในเขตเทศบาล 
ต าบลหนองหาร 

51. ด้านการพัฒนา
คน และสังคม  

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

 174,000.00 เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่
ผู้ป่วยเอดส์ตามกฏหมาย 
และเป็นไปตาม ประกาศ
เทศบาลและบันทึกข้อมูลใน
ระบบฐานข้อมลูผู้ป่วยเอดส ์
ที่มีสิทธิไดร้ับเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบฯ 
และหลักเกณฑ ์ 

ผู้ป่วยเอดส์ ในเขตเทศบาล 
ต าบลหนองหาร 

52. ด้านการพัฒนา
คน และสังคม  

สมทบกองทุนระบบ 
หลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.) 

 105,000.00 เพื่อสนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมสาธารณสุข 
ของสปสช. ในพ้ืนท่ี  

ด าเนินกิจกรรมของ สปสช. 
ในเขตพื้นท่ีต าบลหนองหาร 

53. ด้านการพัฒนา
คน และสังคม  

โครงการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

 50,000.00 เพื่อป้องกันควบคุมการ
ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าน
กรณสีุนัขจรจดัและกรณี
อธิบดีกรมปศสุัตว์ประกาศ
ก าหนดเขตท้องที่ และผู้ว่า
ราชการจังหวัดแจ้งให้ อปท.
ด าเนินการ  
 

จัดกิจกรรมป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า โดยการจดัซื้อ วัสด/ุ 
อุปกรณ ์เพื่อป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ดังนี ้-ป้าย
โครงการ/ป้ายรณรงค์ -
วัคซีน พร้อมอุปกรณ์ ฯลฯ 

54. ด้านการพัฒนา
คน และสังคม  

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ ๑ 
บ้านแม่เตาไห ต าบล
หนองหาร 

เงินอุด 
หนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
และคณุภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
๑ บ้านแม่เตาไห 

55. ด้านการพัฒนา
คน และสังคม  

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข บ้านหนอง
หาร หมู่ที่ 7 ต าบล
หนองหาร 

เงินอุด 
หนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
และคณุภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
7 บ้านหนองหาร 
 
 
 

56. ด้านการพัฒนา
คน และสังคม  

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 8 
บ้านวิเวก ต าบลหนอง
หาร 
 

เงินอุด 
หนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพื่อใหป้ระชาชนมีสุขภาพ
และคณุภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
8 บ้านวิเวก 
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57. ด้านการพัฒนา
คน และสังคม  

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 10 
บ้านเกษตรใหม่ ต าบล
หนองหาร 

เงินอุด 
หนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
และคณุภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน หมู่ที ่
10 บ้านเกษตรใหม ่

58. ด้านการพัฒนา
คน และสังคม  

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 13 
บ้านดอยน้อยพัฒนา 
ต าบลหนองหาร 

เงินอุด 
หนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
และคณุภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
13 บ้านดอยน้อยพัฒนา 

59. ด้านการ
ป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย 
และการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม  

โครงการฝึกอบรมซ้อม
แผน และอพยพหนไีฟ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลต าบลหนอง
หาร 

 10,000.00 เพื่อให้บุคลากร และ
นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลหนองหาร 
มีความรู้ในการระงับการเกิด
อัคคภีัย และอพยพหนีไฟ  

นักเรียนผ่านการอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
สาธารณภัย 

60. ด้านการ
ป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย 
และการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม  

โครงการฝึกอบรมซ้อม
แผน และอพยพหนไีฟ 
เทศบาลต าบลหนอง
หาร 

 10,000.00 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดของ
เทศบาลต าบลหนองหาร มี
ความรู้ที่ถูกตามเป็นไปตาม
มาตรฐานในการระงับการ
เกิดอัคคีภัย และอพยพ หนี
ไฟ  

เจ้าหน้าท่ี ฯ ผ่านการอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
สาธารณภัย และระงับ
อัคคีภัย 
 
 

61. ด้านการ
ป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย 
และการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม  

โครงการป้องกัน และ
ลดอุบัตเิหตุทาง ถนน 
เทศกาลปีใหม ่ 

 20,000.00 เพื่อป้องกัน และลด
อุบัติเหตุทางถนนฯ ในพ้ืนท่ี
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 
พ.ศ.2561 - 2564  

ตั้งจุดบริการและศูนย์
ป้องกันอุบัติภัย ทางถนน
ตามระเบียบศูนย์อ านวย 
ความปลอดภัยทางถนน 
รายละเอียดเบิกจ่าย ดังนี้  
1. ป้ายโครงการ ฯ  
2. ป้ายรณรงค์
ประชาสมัพันธ์ป้องกัน และ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน จุด
เสี่ยงต่าง ๆ ในพ้ืนท่ี 3. น้ า
ดื่ม ส าหรับร่วมผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ี เช่น ชรบ./สมาชิก
สภา/ ผู้น าชุมชน ฯลฯ 
หมายเหตุ: ค่าเบีย้เลีย้ง อป
พร.ให้ไปเบิกจา่ยตาม
ระเบียบค่าเดินทางไป
ราชการ ฯ ต้องเป็นค าสั่ง
การปฏิบัตหิน้าท่ีนอกท่ีตั้ง
ศูนย์ ฯ 
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62. ด้านการ
ป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย 
และการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม  

โครงการป้องกัน และ
ลดอุบัตเิหตุทาง ถนน 
เทศกาลสงกรานต ์ 

 13,500.00 เพื่อป้องกัน และลด
อุบัติเหตุทางถนนฯ ในพ้ืนท่ี
ในช่วง เทศกาลสงกรานต ์ปี 
พ.ศ. 2561 - 2564  

ตั้งจุดบริการและศูนย์
ป้องกันอุบัติภัย ทางถนน
ตามระเบียบศูนย์อ านวย 
ความปลอดภัยทางถนน 
รายละเอียดเบิกจ่าย ดังนี้ 
1. ป้ายโครงการ ฯ 2. ป้าย
รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ป้องกัน และลดอุบัตเิหตุทาง
ถนน จุดเสี่ยงตา่ง ๆ ในพ้ืนท่ี 
3. น้ าดื่ม ส าหรบัร่วมผู้
ปฏิบัติหน้าท่ี เช่น ชรบ./
สมาชิกสภา/ ผู้น าชุมชน 
ฯลฯ 

63. ด้านการบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

อุดหนุนเทศบาลต าบล
สันนาเม็ง อ าเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
(ตามโครงการจัดหา
วัสดุ อุปกรณ์ใน 
สถานท่ีกลางส าหรับ
เป็นศูนย์รวม ข่าวสาร
การจัดซื้อจดัจ้างของ
หน่วย การบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอสันทราย) 

 200,000.00 เพื่ออุดหนุนการเป็นคา่
ด าเนินการของหน่วย การ
บริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น
อ าเภอสันทราย 

อุดหนุนเทศบาลต าบล สัน
พระเนตร อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม ่

64. ด้านการบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครอง อ าเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม ่

 60,000.00 เพื่ออุดหนุนการเป็นคา่จัด
กิจกรรม(ตามโครงการ
เทิดทูนสถาบัน 
พระมหากษตัริย์) ใน
กิจกรรมของ การจัดงาน
พระราชพิธี ท่ีส าคญั เช่น 
พระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระศพ หรือพระราชพิธี 
ฯลฯ หรือการจดักิจกรรม
ตามหนังสือสั่งการที่ก าหนด 
สั่งการที่ก าหนดให้
ด าเนินการ 
 

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง 
อ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ 
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65. ด้านการบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษา ดูงานเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพ
การ ปฎิบัติงาน
ราชการเทศบาล 
ต าบลหนองหาร 

 50,000.00 ฝึกอบรมพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน
ของบุคลากรและดูงานเพิ่ม
ประสบการณ์นอกสถานท่ี  

คณะผู้บริหาร ,ข้าราชการ 
พนักงาน,ลกูจ้าง และ
สมาชิกสภาฯ ได้มีความรู้
ตามหลักสูตร ดังนี้ 1.
หลักสตูรเพิม่ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี ด้านการมสี่วนร่วม และ
ความโปร่งใสความโปร่งใส 
หมายเหตุ: สถานท่ีดูงาน 
อปท.ท่ีได้รับรางวัลการ
บริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี

66. ด้านการบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการฝึกอบรม
สัมนาและฝึกปฏิบัติ 
นอกสถานท่ี เพื่อ
เสรมิสร้างวินัย 
ข้าราชการ คุณธรรม 
จริยธรรม และ
เสรมิสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี 
ภายในองค์กร 

 15,000.00 ฝึกอบรมสัมนาและฝึก
ปฏิบัตินอกสถานท่ี ส าหรับ
ข้าราชการ พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ี  

คณะผู้บริหาร ,ข้าราชการ 
พนักงาน,ลูกจ้าง และ
สมาชิกสภาฯ ได้มีความรู้
ตามหลักสูตร ดังนี้ 1.
หลักสตูรเสรมิสร้างวินัย 
คุณธรรม จรยิธรรม 
ข้าราชการ และพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี 2.หลักสูตรฝึก
ปฏิบัติธรรมนอกสถานท่ี ณ 
สถานปฏิบัติธรรม 3.จัด
กิจกรรมเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ภายในองค์กร 
(เช่น แข่งขันกีฬาในองค์กร) 

67. ด้านการบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนา ประสิทธิภาพ
การปฎิบัติงาน ดา้น
การป้องกันการทุจริต 
และ ผลประโชน์ทับ
ซ้อนของเจ้าหน้าท่ี 
ภาครัฐ 

 15,000.00 ฝึกอบรมพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน
ของบุคลากรและดูงานเพิ่ม
ประสบการณ์นอกสถานท่ี  

คณะผู้บริหาร ,ข้าราชการ 
พนักงาน,ลูกจ้าง และ
สมาชิกสภาฯ ได้มีความรู้
ตามหลักสูตร ดังนี้ 1.
หลักสตูรการป้องกันการ
ทุจริต และผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 

68. ด้านการบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ค่าจ้างหน่วยงาน หรือ
สถาบันท า การส ารวจ
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล การ
ปฏิบัติราชการและ
ความพึงพอใจ ของ
ผู้รับบริการ จาก    
ทต.หนองหาร 

 40,000.00 เพื่อเป็นการส ารวจ
ประสิทธิภาพประสิทธิผล
การปฏิบัตริาชการ  

การส ารวจ และประเมิน 
ความพึงพอใจของประชาชน 
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

69. ด้านการบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่น เป็นกรณีพิเศษ ( 
เงินรางวัลประจ าปี ) 

 100,000.00 เพื่อเป็นเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนฯ  

คะแนนผ่านเกณฑ์การ 
ประเมินการปฎบิัติราชการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
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70. ด้านการบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่น/ ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 22,900.00 เพื่อจัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่น/ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลหนอง
หาร  

เพื่อให้ได้สมาชิกสภาท้องถิ่น 
และผูบ้ริหารท้องถิ่น 

71. ด้านการบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ปรับลดขั้นตอน 
ระยะเวลา และ ขยาย
เวลาการให้บริการ
จัดเก็บภาษีและสร้าง
ความพึงพอใจในการ
ช าระ ภาษ ี

 10,000.00 เพื่อปรับลดขั้นตอน 
ระยะเวลาและขยายเวลา
การให้บริการจัดเก็บภาษี 
และสร้างความพึงพอใจใน
การให้บริการ  

เพื่อให้การบริการประชาชน 
เกิดผลสมัฤทธ์ิ ดังนี้ 1.ลด
ขั้นตอนในการให้บริการ 2.
ขยายเวลาการให้บริการ 3.
สร้างความพึงพอใจในการ 
ช าระภาษีแก่ประชาชน 

72. ด้านการบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ส่งเสริมและสร้าง
แรงจูงใจ ส าหรับผู้
ช าระภาษีถูกต้อง 
ครบถ้วนภายใน 
ก าหนดเวลา 

 10,000.00 เพื่อส่งเสริมและสร้าง
แรงจูงใจส าหรับผู้ช าระภาษี
ถูกต้องครบถ้วนภายในเวลา
ที่ก าหนด  

เพื่อส่งเสริม และสร้างแรง 
จูงใจส าหรับผู้ช าระ ภาษ ี
 
 
 

73. ด้านการบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการปรับปรุงแผน
ที่ภาษี และทะเบียน
ทรัพย์สิน เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 
ภาษีโรงเรือน และ
ที่ดิน ภาษีป้าย  

 200,000.00 เพื่อปรับปรุงการจดัท าแผน
ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินของเทศบาลต าบล
หนองหาร  

มีข้อมูลแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียน ทรัพยส์ินท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพื่อการ
พัฒนารายได้ของ เทศบาล
ต าบลหนองหาร 

74. ด้านการบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการออกหน่วย
เคลื่อนที่บริการ 
ประชาชน 

 10,000.00 1. เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับบริการตามอ านาจ
หน้าท่ีของเทศบาลอย่าง
ทั่วถึง 2.เพื่ออ านวยความ
สะดวกใน การมารับบริการ
ด้านต่างๆ  

การจัดกิจกรรมบริการ 
ประชาชนในเขตเทศบาล 
ต าบลหนองหาร ได้อยา่ง
ทั่วถึง 

75. ด้านการบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการเฉลิม 
พระเกียรติฯ และ
ปกป้องเทิดทูน 
สถาบัน ส าคญั 
ของชาติ 

 50,000.00 เพื่อให้ประชาชนเกิด
ทัศนคติที่ดีและร่วม
แสดงออกในความจงรัก 
ภักดีต่อสถาบันส าคญัของ
ชาติ และพระมหากษัตริย ์ 

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกยีรติ 
ในช่วงเวลาส าคัญของสถาบัน 
ชาติ และพระมหากษัตริย์ และ
พระบรมวงค์ศานุวงค์ - ป้าย
โครงการ ฯ /ป้ายรณรงค์ ฯ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ฯลฯ - 
วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 
และการประชาสัมพันธ์เชิญชวน 

76. ด้านการบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

อุดหนุนเทศบาลต าบล
สันนาเม็ง (ตาม 
โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่) 

 20,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น
ส าหรับสถานท่ีกลางของ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอ สันทราย จังหวัด
เชียงใหม ่

อุดหนุนเทศบาลต าบล     
สันนาเม็ง อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม ่
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  ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

                 เทศบาลต าบลหนองหาร มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 57 โครงการ จ านวนเงิน 7 ,827,692 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 57 โครงการ จ านวนเงิน 7,827,692 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  4 1,020,683.00 4 1,020,683.00 
ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว 

2 14,330.00 2 14,330.00 

ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 17 1,125,177.00 17 1,125,177.00 
ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

5 69,063.00 5 69,063.00 

ด้านการพัฒนาคน และสังคม  17 5,343,162.80 17 5,343,162.80 
ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และ
การจัดระเบียบชุมชน สังคม  

2 28,045.00 2 28,045.00 

ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 10 227,231.00 10 227,231.00 
รวม 57 7,827,691.80 57 7,827,691.80 

    
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลหนองหาร ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา 
มีดังนี้ 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะ 
เวลา
การ

ด าเนิน 
งาน 

1. ด้านโครงสร้าง
พืน้ฐาน  

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยธน
โชติ หมู่ที่ 7 

 216,700.00 188,888.00 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอย
ธนโชติ หมู่ที่ 7 

08/06/
2561 

60 

2. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 6 
บ้านเกษตรใหม่ 
หมู่ 10 
 

 411,300.00 364,480.00 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอย 6 
บ้านเกษตรใหม ่
หมู่ที่ 10 

31/05/
2561 

60 

3. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  

วางท่อระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
จากแยก อบต.
เก่า ถึง ซอยสันติ

 370,700.00 269,891.00 วางท่อระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
จากแยก อบต.เก่า 

31/05/
2561 

60 
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สุข หมู่ที่ 8 บ้าน
วิเวก 

ถึง ซอยสันติสุข 
หมู่ที่ 8 บ้านวิเวก 

4. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  

บ ารุงรักษา และ
ปรับปรุง ท่ีดิน 
และสิ่งก่อสร้าง
ในเขตรับผดิชอบ
เทศบาลต าบล
หนองหาร 

 352,๙00.00 6,000.00 จ้างเหมารถไถ
ฟาร์ม 

12/10/
2560 

7 

  26,000.00 ค่าหินเกลด็ หิน
คลุก ดินลูกรัง 
และหิน 3/4 

29/01/
2561 

15 

  3,500.00 ค่าจ้างเหมารถ
แบ็คโฮขุดวางท่อ 

18/05/
2561 

15 

  96,924.00 ค่าจัดซื้อดินลูกรัง 
ทรายหยาบ และ
หินคลุก 

18/05/
2561 

15 

  
 
 

65,000.00 ค่าจัดซื้อยางมะ
ตอยน้ า ชนิด 
 CMS-2h  

21/08/
2561 
 
 
 
 

5 

5. ด้านเศรษฐกิจ 
การลงทุน และ
การท่องเที่ยว 

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
ส่งเสริม และพัฒนา
ศักยภาพอาชพี
เกษตรกรรม ตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 20,000.00 ๗,๐50.00 ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดืม่ 

03/08/
2561 

1 

6. ด้านเศรษฐกิจ 
การลงทุน และ
การท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมการ
จ าหน่ายผลผลิต และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่
ท้องตลาด 

 15,000.00 8,680.00 ค่าวัสดสุ าหรับจัด
ซุ้มจ าหน่าย
ผลผลติ 

19/12/
2560 

3 

  400.00 ค่าจ้างเหมาจดัท า
ป้ายไวนิล 

19/12/
2560 

7 

7. ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านหนองหาร 
(ทิพวันอุทิศ) ใน
สังกัด สพฐ. ตา
โครงการอาหาร
กลางวัน 

 668,000.00 304,000.00 อุดหนุนโรงเรียน
บ้านหนองหาร
(ทิพวันอุทิศ) 

09/11/
2560 

1 

8. ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย ในการ
บริหาร
สถานศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็ก

 489,800.00 489,800.00 โครงการสนับสนุน 
คชจ.ในการ
บริหาร
สถานศึกษา 

06/11/
2560 

1 
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เล็กเทศบาล 
ต าบลหนองหาร 

9. ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการศูนย์
เด็กเล็กปลอด
โรค 

 10,000.00 864.00 ค่าจ้างเหมาจดัท า
ป้ายไวนิล 

13/06/
2561 

7 

  9,080.00 ค่าวัสดุอุปกรณ ์
 

11/06/
2561 

7 

10
. 

ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ 
นอกสถานศึกษา
ของเด็กนักเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล 
หนองหาร 

 10,000.00 2,400.00 ค่าตอบแทน
วิทยากร 

15/02/
2561 

1 

  300.00 ค่าจ้างเหมาจดัท า
ป้ายไวนิล 

31/01/
2561 

7 

  2,400.00 จ้างเหมารถตู ้
จ านวน 3 คัน 

31/01/
2561 

1 

11
. 

ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการกีฬาสีเด็ก
น้อยปฐมวยั 

 20,000.00 900.00 ค่าจ้างเหมาจดัท า
ป้ายไวนิล 

22/01/
2561 

9 

  7,920.00 ค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์และ
ของขวัญส าหรับ
กิจกรรม 

22/01/
2561 

7 

12
. 

ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการสายใย
สัมพันธ์ สายใยรัก
แห่งครอบครัว 

 10,000.00 360.00 ค่าจ้างเหมาจดัท า
ป้ายไวนิล 

10/09/
2561 

5 

  1,800.00 ค่าตอบ  แทน
วิทยากร 

16/09/
2561 

1 

  2,840.00 ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดืม่ 

16/09/
2561 

1 

  3,550.00 ค่าอาหารกลางวัน 16/09/
2561 

1 

13
. 

ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการเปิดเวที
วิชาการส่งเสริม 
ประสบการณ์เด็ก
ปฐมวัย 

 10,000.00 400.00 ค่าจ้างเหมาจดัท า
ป้ายไวนิล 

26/02/
2561 

7 

  8,190.00 ค่าวัสดุอุปกรณ ์ 26/02/
2561 

7 

14
. 

ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการปลูกจิตส านึก
รักสถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบล  
หนองหาร (ค่านิยมคน
ไทย 12 ประการ) 

 5,000.00 880.00 ค่าวัสดุอุปกรณ ์ 06/08/
2561 

5 
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600.00 ค่าจ้างเหมาจดัท า
ป้ายไวนิล 

06/08/
2561 

5 

15
. 

ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการ Day 
Camp ค่ายการ
เรียนรู้หนูน้อยเบิก
บาน 

 10,000.00 2,400.00 ค่าตอบแทน
วิทยากร 
 
 

02/03/
2561 

1 

  400.00 ค่าจ้างเหมาจดัท า
ป้ายไวนิล 

23/02/
2561 

7 

16
. 

ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โค รงก ารกอบรม
การศึกษาเพื่อการ 
ต่อต้านการใช้สาร
เ ส พ ติ ด ใ น  เ ด็ ก
นัก เ รียน  (D.A.R.E. 
ประเทศไทย) 

 10,000.00 2,700.00 ค่าตอบแทน
วิทยากร 

26/06/
2561 

1 

  3,000.00 ค่าวัสดุอุปกรณ ์ 19/06/
2561 

7 

  388.00 ค่าจ้างเหมาจดัท า
ป้ายไวนิล 

19/06/
2561 

7 

17
. 

ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการอบรม
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ด้านประเพณี 
วัฒนธรรม ท้องถิ่น 
ส าหรับผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบล หนอง
หาร  
 

 ๑0,000.00 300.00 ค่าจ้างเหมาจดัท า
ป้ายไวนิล 

11/09/
2561 

1 

  2,500.00 ค่าจ้างเหมาตัด
เย็บกระเป๋าผา้
พร้อมวัสดุอุปกรณ ์
 

11/09/
2561 

5 

  1,200.00 ค่าตอบ แทน
วิทยากร 
 

21/09/
2561 

1 

  1,250.00 ค่าอาหารว่าพร้อม
น้ าดื่ม 
 

21/09/
2561 

1 

  3,500.00 ค่าอาหารกลางวัน 21/09/
2561 

1 
 

18
. 

ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ  

 40,000.00 2,375.00 ค่าจ้างท าใบ
ประกาศ 

09/04/
2561 

3 

  20,000.00 ค่าจัดซื้อเครื่อง
สักการะด าหัว 
 

09/04/
2561 

3 

  17,500.00 ค่าจ้างท าอาหาร
กลางวัน 

13/04/
2561 

1 



20 

 

19
. 

ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการสืบ
สานวัน
ส าคัญทาง
พุทธศาสนา 
"วันวิสาขบู
ชา" 

 5,000.00 300.00 ค่าจ้างเหมาจดัท า
ป้ายไวนิล 

23/05/
2561 

3 

  1,890.00 ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดืม่ 

28/05/
2561 

1 

  2,000.00 
 

 

ค่าตอบแทน
วิทยากร 

28/05/
2561 

1 
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. 

ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการเรียนรู้ สาน
สัมพันธ์ชุมชน โดยใช้
หลักธรรมทางพุทธ
ศาสนา (หมู่บ้าน
รักษาศีล 5) 

 5,000.00 1,500.00 ค่าจ้างเหมาตัด
เย็บกระเป๋าผา้
พร้อมสกรีน
ข้อความทีก่ าหนด 

11/09/
2561 

5 

  300.00 ค่าจ้างเหมาจดัท า
ป้ายไวนิล 

11/09/
2561 

5 

  1,200.00 ค่าตอบ  แทน
วิทยากร 

24/09/
2561 

1 

  2,000.00 ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดืม่ 

24/09/
2561 

1 

21
. 

ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการปรับปรุง
หลังคาเช่ือมระหว่าง 
อาคารเรียนกับ
ห้องน้ า ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล 
ต าบลหนองหาร 
 
 
 
 
 
 

 46,700.00 46,700.00 โครงการปรับปรุง
หลังคาเชื่อม
ระหว่าง อาคาร
เรียนกับห้องน้ า 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล 
ต าบลหนองหาร 
 
 

25/07/
2561 

45 
 
 
 
 
 

 
 
 

22
. 

ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการก่อสร้างรั้ว
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ด้านทิศใต้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล ต าบล
หนองหาร 

 166,400.00 166,000.00 โครงการก่อสร้าง
รั้วคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ด้านทิศใต้
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล
หนองหาร 

22/02/
2561 

90 
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23
. 

ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการสืบสาน
ประเพณีวันส าคัญ 
ทางพุทธศาสนา 
(ประเพณีวัน
เข้าพรรษา) 

 10,000.00 5,240.00 ค่าวัสดุอุปกรณ ์
 
 
 
 
 

18/07/
2561 

7 

  450.00 ค่าจ้างเหมาจดัท า
ป้ายไวนิล 

18/07/
2561 

7 

  1,800.00 ค่าตอบแทน
วิทยากร 

20/07/
2561 

1 

  2,000.00 ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดืม่ 

20/07/
2561 

1 

24
. 

ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติ และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการป้องกัน
และแก้ไขมลพิษทาง
อากาศ  
 

 10,000.00 864.00 ค่าจ้างเหมาจดัท า
ป้ายไวนิล 

15/03/
2561 

7 

25
. 

ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติ และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกต้นไม้
รักษาสิ่งแวดล้อม 
ตราแนว
พระราชด าร ิ

 10,000.00 288.00 ค่าจ้างเหมาจดัท า
ป้ายไวนิล 

22/05/
2561 

7 

  490.00 ค่าน้ าดื่ม น้ าแข็ง 22/05/
2561 

7 

  
 

500.00 ค่าจ้างเหมารถ
ประชาสมัพันธ์ 

28/05/
2561 

1 

26
. 

ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติ และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 

 5,000.00 3,100.00 ค่าจ้างเหมาจดัท า
ป้ายไวนิล 

13/07/
2561 

7 

27
. 

ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติ และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์
แหล่งน้ า และป่าไม้ 
ตามแนว
พระราชด าร ิ 

 10,000.00 288.00 ค่าจ้างเหมาจดัท า
ป้ายไวนิล 

23/05/
2561 

3 

  2,500.00 ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดืม่ 

20/06/
2561 
 

1 

28
. 

ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติ และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการถนน
สะอาด บา้นน่ามอง 
เมืองน่าอยู ่ 

 108,000.00 12,790.00 ค่าจ้างเหมา
แรงงานพร้อม
เครื่องตัดหญ้า ม.
1 

28/06/
2561 

15 

  12,985.00 ค่าจ้างเหมา
แรงงานพร้อม

28/06/
2561 

15 
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เครื่องตัดหญ้า ม.
7 

  11,150.00 ค่าจ้างเหมา
แรงงานพร้อม
เครื่องตัดหญ้า ม.
8 

28/06/
2561 

15 

  14,442.00 ค่าจ้างเหมา
แรงงานพร้อม
เครื่องตัดหญ้า ม.
10 

28/06/
2561 

15 

  
 
 
 

   9,666.00 ค่าจ้างเหมา
แรงงานพร้อม
เครื่องตัดหญ้า ม.
13 
 

28/06/
2561 

15 

29
. 

ด้านการพัฒนา
คน และสังคม  

โครงการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น และ 
คณะกรรมการ
ติดตามประเมินผล 
เทศบาลต าบลหนอง
หาร 

 20,000.00 1,500.00 ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดืม่ 

12/02/
2561 

1 

30
. 

ด้านการพัฒนา
คน และสังคม  

โครงการป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ 

 100,000.00 4,000.00 ค่าจ้างเหมารถ
ประชาสมัพันธ์ 

19/06/
2561 

10 

  2,750.00 ค่าจ้างเหมาจดัท า
ป้ายไวนิล 

19/06/
2561 

3 

  18,900.00 ค่าสารก าจัดลูกน้ า
ยุงลาย 1% 

27/06/
2561 

7 

  16,606.80 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง
ฯ 

27/06/
2561 

3 

31
. 

ด้านการพัฒนา
คน และสังคม  

โครงการรณรงค์
ส่งเสริมการ คัดแยก
ขยะมูลฝอย  

 30,000.00 4,650.00 ค่าจ้างเหมาจดัท า
ป้ายไวนิล 

28/08/
2561 

5 

  4,000.00 ค่าจ้างเหมาตัด
เย็บกระเป๋าผา้
พร้อมสกรีน
ข้อความที่่ก าหนด 

28/08/
2561 

5 

  5,440.00 ค่าจัดซื้อถัง
พลาสติกทรงสูง 

28/08/
2561 

3 

  4,000.00 ค่าอาหารว่าง 05/09/
2561 

1 

  6,400.00 ค่าอาหารกลางวัน 05/09/
2561 

1 
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1,800.00 ค่าตอบแทน
วิทยากร 

05/09/
2561 

1 

32
. 

ด้านการพัฒนา
คน และสังคม  

โครงการอบรมเพื่อ
จัดตั้งกลุ่ม และ
ส่งเสริมการเข้าสิทธิ 
สวัสดิการกลุ่มคน
พิการ เทศบาล 
หนองหาร  
 
 

 15,000.00 375.00 ค่าจ้างเหมาจดัท า
ป้ายไวนิล 

24/07/
2561 

5 

  1,200.00 ค่าตอบแทน
วิทยากร 

09/08/
2561 

1 

  5,250.00 ค่าอาหารและ
อาหารว่าง 
 

09/08/
2561 

1 

33
. 

ด้านการพัฒนา
คน และสังคม  

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพ 
ด้านอาชีพ 

 50,000.00 625.00 ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดืม่ 

22/06/
2561 

1 

  750.00 ค่าจ้างเหมาจดัท า
ป้ายไวนิล 
 

19/06/
2561 

3 

  1,788.00 ค่าจ้างเหมาจดัท า
ป้ายไวนิล 

24/07/
2561 

3 

  2,500.00 ค่าวัสดุอุปกรณ ์ 24/07/
2561 

3 

  1,800.00 ค่าตอบแทน
วิทยากร 

03/08/
2561 

1 

34
. 

ด้านการพัฒนา
คน และสังคม  

โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 

 30,000.00 28,665.00 ค่าของขวัญ วัสดุ 
อุปกรณ ์

03/01/
2561 

7 

  1,200.00 
 

ค่าจ้างเหมาจดัท า
ป้ายไวนิล 

03/01/
2561 

7 

35
. 

ด้านการพัฒนา
คน และสังคม  

โครงการฝึกอบรม
พัฒนา คุณภาพชวีิต
ผู้สูงอาย ุ

 20,000.00 2,750.00 ค่าวัสดุอุปกรณ ์ 04/05/
2561 

3 

  288.00 ค่าจ้างเหมาจดัท า
ป้ายไวนิล 

04/05/
2561 

3 

  3,500.00 ค่าจ้างเหมารถรับ-
ส่ง 

11/05/
2561 

1 

  6,650.00 ค่าอาหารและ
อาหารว่าง 

11/05/
2561 

1 

  4,200.00 ค่าอาหารและ
อาหารว่าง 

10/05/
2561 

1 

  2,400.00 ค่าตอบแทน
วิทยากร 

10/05/
2561 
 

2 
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36
. 

ด้านการพัฒนา
คน และสังคม  

จ่ายเบีย้ยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

 4,774,800.00 346,900.00 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
(ต.ค.60) 

05/10/
2560 

1 

  346,100.00 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
(พ.ย.60) 

06/11/
2560 

1 

  342,400.00 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
(ธ.ค.60) 

06/12/
2560 

1 

  341,500.00 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
(ม.ค.61) 

04/01/
2561 

1 

  341,300.00 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
(ก.พ.61) 

06/02/
2561 

1 

  339,100.00 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
(มี.ค.61) 

05/03/
2561 

1 

  339,900.00 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
(เม.ย.61) 

02/04/
2561 

1 

  338,500.00 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
(พ.ค.61) 

04/05/
2561 

1 

  338,500.00 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
(มิ.ย.61) 

05/06/
2561 

1 

  334,200.00 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
(ก.ค.61) 

05/07/
2561 

1 

  331,300.00 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
(ส.ค.61) 

06/08/
2561 

1 

  330,600.00 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
(ก.ย.61) 

05/09/
2561 

1 

37
. 

ด้านการพัฒนา
คน และสังคม  

จ่ายเบีย้ความพกิาร  816,000.00 64,800.00 เบี้ยยังชีพคนพิการ 
(ต.ค.60) 

05/10/
2560 

1 

  66,400.00 เบี้ยยังชีพคนพิการ 
(พ.ย.60) 

06/11/
2560 

1 

  65,600.00 เบี้ยยังชีพคนพิการ 
(ธ.ค.60) 

06/12/
2560 

1 

  65,600.00 เบี้ยยังชีพคนพิการ 
(ม.ค.61) 

04/01/
2561 

1 

  66,400.00 เบี้ยยังชีพคนพิการ 
(ก.พ.61) 

06/02/
2561 

1 

  66,400.00 เบี้ยยังชีพคนพิการ 
(มี.ค.61) 

05/03/
2561 

1 

  65,600.00 เบี้ยยังชีพคนพิการ 
(เม.ย.61) 

02/04/
2561 

1 

  64,800.00 เบี้ยยังชีพคนพิการ
(พ.ค.61) 

04/05/
2561 

1 

  64,800.00 เบี้ยยังชีพคนพิการ
(มิ.ย.61) 

05/06/
2561 

1 
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  63,200.00 เบี้ยยังชีพคนพิการ 
(ก.ค.61) 

05/07/
2561 

1 

  63,200.00 เบี้ยยังชีพคนพิการ 
(ส.ค.61) 

06/08/
2561 

1 

  62,400.00 เบี้ยยังชีพคนพิการ 
(ก.ย.61) 

05/09/
2561 

1 

38
. 

ด้านการพัฒนา
คน และสังคม  

จ่ายเบีย้ยังชีพผู้ปว่ย
เอดส ์

 174,000.00 12,000.00 เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ (ต.ค.60) 

05/10/
2560 

1 

  12,000.00 เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ (พ.ย.60) 

06/11/
2560 

1 

  12,000.00 เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ (ธ.ค.60) 

06/12/
2560 

1 

  12,000.00 เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ (ม.ค.61) 

04/01/
2561 

1 

  12,500.00 เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ (ก.พ.61) 

06/02/
2561 

1 

  12,500.00 เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ (มี.ค.61) 

05/03/
2561 

1 

  12,500.00 เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์(เม.ย.61) 

02/04/
2561 

1 

  12,500.00 เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ (พ.ค.61) 

04/05/
2561 

1 

  12,500.00 เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์(มิ.ย.61) 

05/06/
2561 

1 

  12,500.00 เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ (ส.ค.61) 

05/07/
2561 

1 

  12,500.00 เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ (ส.ค.61) 

06/08/
2561 

1 

  12,500.00 เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ (ก.ย.61) 

05/09/
2561 

1 

39
. 

ด้านการพัฒนา
คน และสังคม  

สมทบกองทุนระบบ 
หลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.) 
 

 105,000.00 105,000.00 สมทบกองทุน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) 

04/12/
2560 

1 

40
. 

ด้านการพัฒนา
คน และสังคม  

โครงการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

 50,000.00 1,500.00 ค่าจ้างเหมาจดัท า
ป้ายไวนิล 

29/03/
2561 

3 

  3,675.00 ค่าจ้างเหมา
ท าอาหารและ
อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม 
 

30/03/
2561 

1 

  1,500.00 ค่าตอบแทน
วิทยากร 

30/03/
2561 
 

1 
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41
. 

ด้านการพัฒนา
คน และสังคม  

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ ๑ บ้านแม่
เตาไห ต าบล
หนองหาร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 20,000.00 อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ ๑ บ้านแม่
เตาไห ต าบล
หนองหาร 

10/07/
2561 

1 

42
. 

ด้านการพัฒนา
คน และสังคม  

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
บ้านหนองหาร 
หมู่ที่ 7 ต าบล
หนองหาร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 20,000.00 อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
บ้านหนองหาร หมู่
ที่ 7 ต าบลหนอง
หาร 

10/07/
2561 

1 

43
. 

ด้านการพัฒนา
คน และสังคม  

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 8 บ้าน
วิเวก ต าบล
หนองหาร 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 20,000.00 อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 8 บ้านวิเวก 
ต าบลหนองหาร 

10/07/
2561 

1 

44
. 

ด้านการพัฒนา
คน และสังคม  

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 10 บ้าน
เกษตรใหม่ 
ต าบลหนองหาร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 20,000.00 อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 10 บ้าน
เกษตรใหม่ ต าบล
หนองหาร 
 

10/07/
2561 

1 

45
. 

ด้านการพัฒนา
คน และสังคม  

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 13 บ้าน
ดอยน้อยพัฒนา 
ต าบลหนองหาร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 20,000.00 อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 13 บ้าน
ดอยน้อยพัฒนา 
ต าบลหนองหาร 
 

10/07/
2561 

1 

46
. 

ด้านการป้องกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัย และการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม  

โครงการป้องกัน 
และลดอุบัติเหตุ
ทาง ถนน 
(เทศกาลปีใหม่)  

 20,000.00 13,200.00 ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการ 
(อปพร.) 

28/12/
2560 

7 

  1,100.00 ค่าจัดซื้อหลอดไฟ 
LED 

22/12/
2560 

7 

 900.00 ค่าจ้างเหมาจดัท า
ป้ายไวนิล 

22/12/
2560 
 

7 
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47
. 

ด้านการป้องกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัย และการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม  

โครงการป้องกัน 
และลดอุบัติเหตุทาง 
ถนน (เทศกาล
สงกรานต์) 

 13,500.00 864.00 ค่าจ้างเหมาจดัท า
ป้ายไวนิล 
 
 
 

10/04/
2561 

1 

  2,315.00 ค่าจัดซื้ออุปกรณ์
ไฟฟ้าแสงสว่าง
ติดตั้ง 

10/04/
2561 

1 

  1,266.00 ค่าจ้ดซื้อน้ าดืม่ 10/04/
2561 

1 

  8,400.00 ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์ 

11/04/
2561 

7 

48
. 

ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

อุดหนุนเทศบาลต าบล
สันนาเม็ง อ าเภอสัน
ทราย จังหวัด
เชียงใหม่ (ตาม
โครงการจัดหาวัสด ุ
อุปกรณ์ใน สถานที่
กลางส าหรับเป็นศูนย์
รวม ข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วย การบรหิาร
ราชการส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอสันทราย) 

 200,000.00 20,000.00 อุดหนุนเทศบาล
ต าบลสันนาเม็ง 

11/05/
2561 

1 

49
. 

ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครอง อ าเภอสัน
ทราย จังหวัด
เชียงใหม่ 

 60,000.00 60,000.00 อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอสัน
ทราย 

10/10/
2560 

1 

50
. 

ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษา ดูงานเพื่อ
พัฒนาประสิทธภิาพ
การปฏิบัติงาน
ราชการเทศบาล 
ต าบลหนองหาร 

 50,000.00 450.00 ค่าจ้างเหมาจดัท า
ป้ายไวนิล 

17/05/
2561 

7 

  3,600.00 ค่าตอบแทน
วิทยากร 

31/05/
2561 

1 

  7,410.00 ค่าอาหารและ
อาหารว่าง 

30/05/
2561 

1 

51
. 

ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

โครงการฝึกอบรม
สัมนาและฝึกปฏิบัติ 
นอกสถานที ่เพื่อ
เสริมสร้างวินัย 
ข้าราชการ 
คุณธรรม จริยธรรม 
และเสริมสร้าง
ความสัมพันธอ์ันดี 
ภายในองค์กร 
 

 15,000.00 3,000.00 ค่าตอบแทน
วิทยากร 

14/09/
2561 

1 
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  1,000.00 ค่าบ ารุงสถานที่
อบรม 

14/09/
2561 

1 

  7,020.00 ค่าอาหารและ
อาหารว่าง 

14/09/
2561 

1 

  450.00 ค่าจ้างเหมาจดัท า
ป้ายไวนิล 

07/09/
2561 

5 
 

52
. 

ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

โครงการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนา 
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ด้านการ
ป้องกันการทุจริต 
และ ผลประ 
โยชน์ทับซ้อนของ
เจ้าหน้าที่ ภาครัฐ 

 15,000.00 450.00 ค่าจ้างเหมาจดัท า
ป้ายไวนิล 

05/07/
2561 

7 

  3,600.00 ค่าตอบแทน
วิทยากร 

24/07/
2561 

1 

  7,540.00 ค่าจ้างเหมา
ท าอาหารและ
อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม 

24/07/
2561 

1 

53
. 

ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

ค่าจ้างหน่วยงาน หรือ
สถาบันท า การส ารวจ
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล การปฏิบัติ
ราชการและความพึง
พอใจ ของผู้รับบริการ 
จาก ทต.หนองหาร 

 40,000.00 28,495.00 ค่าจ้างหน่วยงาน 
หรือสถาบันท า 
การส ารวจ
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล การ
ปฏิบัติราชการ
และความพึงพอใจ 
 

06/07/
2561 

84 

54
. 

ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

ส่งเสริมและสร้าง
แรงจูงใจ ส าหรับผู้ช าระ
ภาษีถกูต้อง ครบถ้วน
ภายใน ก าหนดเวลา 

 10,000.00 5,250.00 ค่าอาหารและ
อาหารวา่ง 

06/09/
2561 

1 

  1,800.00 ค่าตอบแทน
วิทยากร 

06/09/
2561 

1 

  2,500.00 ค่าจ้างเหมาตัด
เย็บกระเป๋าผา้
พร้อมวัสดุอุปกรณ ์

28/08/
2561 

5 

  288.00 ค่าจ้างเหมาจดัท า
ป้ายไวนิล 

28/08/
2561 

5 

55
. 

ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษ ีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษีบ ารุง
ท้องที่ ภาษโีรงเรือน 
และที่ดิน ภาษีป้าย  

 200,000.00 3,185.00 ค่าวัสดุอุปกรณ ์ 13/07/
2561 

3 
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  2,240.00 ค่าจ้างเหมา
บุคคลภายนอก
บันทึกข้อมูล 

13/07/
2561 

15 

  2,240.00 ค่าจ้างเหมา
บุคคลภายนอก
บันทึกข้อมูล 

13/07/
2561 

15 

  10,080.00 ค่าตอบแทน
ปฏิบัติงานนอก
เวลา 

13/07/
2561 

15 

56
. 

ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติฯ และ
ปกป้องเทิดทูน 
สถาบัน ส าคัญของ
ชาติ 

 50,000.00 7,780.00 ค่าวัสดไุฟฟ้า 24/10/
2560 

3 

  12,620.00 ค่าวัสดุอุปกรณ ์
ผ้าริ้ว 

24/10/
2560 

3 

  12,633.00 ค่าวัสดุก่อสร้าง 24/10/
2560 

3 

  3,600.00 ค่าป้ายไวนลิ 
 

24/10/
2560 

3 
 
 
 

57
. 

ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

อุดหนุนเทศบาล
ต าบลสันนาเม็ง 
(ตาม โครงการ
บริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอสัน
ทราย จังหวัด
เชียงใหม่) 

 20,000.00 20,000.00 อุดหนุนเทศบาล
ต าบลสันนาเม็ง 

15/05/
2561 

1 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 
เทศบาลต าบลหนองหาร สันทราย จ.เชียงใหม่ 

***************** 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  39 17.86 8 4.21 4 1.02 4 1.02 4 1.02 
2. ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว 8 0.11 2 0.04 2 0.01 2 0.01 2 0.01 
3. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 38 2.74 20 1.59 17 1.13 17 1.13 17 1.13 
4. ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 7 2.24 5 0.14 5 0.07 5 0.07 5 0.07 
5. ด้านการพัฒนาคน และสังคม  32 8.52 23 6.51 17 5.34 17 5.34 17 5.34 
6. ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
 และการจดัระเบียบชุมชน สังคม  

7 0.20 4 0.05 2 0.03 2 0.03 2 0.03 

7. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 14 1.40 14 0.80 10 0.23 10 0.23 10 0.23 

รวม 145 
 
 

76 12.53 57 6.83 57 6.83 57 6.83 

        ช. ผลการด าเนินงาน 

                 เทศบาลต าบลหนองหาร ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2561 ในเขตพ้ืนที่ 
โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการ
ด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้  

    1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยธนโชติ หมู่ที่ 7 

    2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 บ้านเกษตรใหม่ หมู่ 10 
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    3. วางท่อระบบประปาหมู่บ้าน จากแยก อบต.เก่า ถึง ซอยสันติสุข หมู่ที่ 8 บ้านวิเวก      

              

   4. บ ารุงรักษา และปรับปรุง ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 

 

                  

5. โครงการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพอาชีพเกษตรกรรม ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

              

  6. โครงการส่งเสริมการจ าหน่ายผลผลิต และผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ท้องตลาด 
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7. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) ในสังกัด สพฐ. ตามโครงการอาหารกลางวัน 

   

8. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ต าบลหนองหาร 

   

9. โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค 

    

10. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ นอกสถานศึกษาของเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 
หนองหาร 

   11. โครงการกีฬาสีเด็กน้อยปฐมวัย 
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12. โครงการสายใยสัมพันธ์ สายใยรักแห่งครอบครัว 

   

13. โครงการเปิดเวทีวิชาการส่งเสริม ประสบการณ์เด็กปฐมวัย 

   

14. โครงการปลูกจิตส านึกรักสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล หนองหาร 
(ค่านิยมคนไทย 12 ประการ) 

       

15. โครงการ Day Camp ค่ายการเรียนรู้หนูน้อยเบิกบาน 

      

16. โครงการฝึกอบรมการศึกษาเพ่ือการ ต่อต้านการใช้สารเสพติดใน เด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) 
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17. โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ด้านประเพณี วัฒนธรรม ท้องถิ่น ส าหรับผู้สูงอายุเทศบาลต าบล       
หนองหาร  

       

    18. โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  

       

    19. โครงการสืบสานวันส าคัญทางพุทธศาสนา "วันวิสาขบูชา" 

         

    20. โครงการเรียนรู้ สานสัมพันธ์ชุมชน โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5) 

   

21. โครงการปรับปรุงหลังคาเชื่อมระหว่าง อาคารเรียนกับห้องน้ า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ต าบลหนองหาร 
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22. โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านทิศใต้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ต าบลหนองหาร 

    

    23. โครงการสืบสานประเพณีวันส าคัญ ทางพุทธศาสนา (ประเพณีวันเข้าพรรษา) 

       

    24. โครงการป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศ  

       

      

    25. โครงการปลูกต้นไม้รักษาสิ่งแวดล้อม ตราแนวพระราชด าริ 
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26. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 
 
27. โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ า และป่าไม้ ตามแนวพระราชด าริ  

    

28. โครงการถนนสะอาด บ้านน่ามอง เมืองน่าอยู่  

   

29. โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ คณะกรรมการติดตามประเมินผล 
เทศบาลต าบลหนองหาร 

   

30. โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 
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31. โครงการรณรงค์ส่งเสริมการ คัดแยกขยะมูลฝอย  

  

 

32. โครงการอบรมเพ่ือจัดตั้งกลุ่ม และส่งเสริมการเข้าสิทธิ สวัสดิการกลุ่มคนพิการ เทศบาล หนองหาร  

    

33. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ด้านอาชีพ 

   

34. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 

       

 

 

 



38 

 

 

35. โครงการฝึกอบรมพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

   

36. จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

    

37. จ่ายเบี้ยความพิการ 

      

38. จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

39. สมทบกองทุนระบบ หลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 
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 40. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

       

    41. อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านแม่เตาไห ต าบลหนองหาร 

    42. อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข บ้านหนองหาร หมู่ที่ 7 ต าบลหนองหาร 

   

    43. อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8 บ้านวิเวก ต าบลหนองหาร 

    44. อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรใหม่ ต าบลหนองหาร 

   

45. อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา ต าบลหนองหาร 

   

  

 

 



40 

 

46. โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทาง ถนน เทศกาลปีใหม่  

    

47. โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทาง ถนน เทศกาลสงกรานต์  

  

    48. อุดหนุนเทศบาลต าบลสันนาเม็ง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (ตามโครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ใน 
สถานที่กลางส าหรับเป็นศูนย์รวม ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วย การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อ าเภอสัน
ทราย) 
    49. อุดหนุนที่ท าการปกครอง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
    50. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา ดูงานเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานราชการเทศบาล ต าบล
หนองหาร 

   

51. โครงการฝึกอบรมสัมนาและฝึกปฏิบัติ นอกสถานที่ เพ่ือเสริมสร้างวินัย ข้าราชการ คุณธรรม จริยธรรม และ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ภายในองค์กร 
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52. โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันการทุจริต และ ผลประโยชน์     
ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ ภาครัฐ 

   
 53. ค่าจ้างหน่วยงาน หรือสถาบันท า การส ารวจประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การปฏิบัติราชการและความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ จาก ทต.หนองหาร 
54. ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจ ส าหรับผู้ช าระภาษีถูกต้อง ครบถ้วนภายใน ก าหนดเวลา 

   

55. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่  
ภาษีโรงเรือน และท่ีดิน ภาษีป้าย  

    

56. โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ และปกป้องเทิดทูน สถาบัน ส าคัญของชาติ 

   

57. อุดหนุนเทศบาลต าบลสันนาเม็ง (ตาม โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่)        
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ซ. คณะกรรมการท้องถิ่น 
 1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์มือถือ 
1 นายวีระชัย  กระต่าย ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ 089-6336222 
2 นายเอกลักษณ์ ตนยอม กรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ 084-6888188 
3 นางสาวทัศนีย์     แก้วยัง กรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ 086-1148601 
4 ร.ต.ต.สุจินต์  สาระมาน กรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ  
5 นางแววดาว  เสนางาม   กรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ 0966049223 
6 นายธวัชพงศ์  หิรัญบดินทร์ กรรมการสนับสนุนฯ/เลขานุการฯ 062-0304747 
7 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการฯ 089-9553963 

ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เบอร์มือถือ E-mail 
1 นางสุพิศ     เถียรทิม ประธานคณะกรรมการพัฒนาฯ 087-1878181  

2 นายพุฒ    อุทาเลิศ รองประธานคณะกรรมการพัฒนาฯ 082-3903375  

3 นางพัทธนันท์    อุ่นใจ รองประธานคณะกรรมการพัฒนาฯ 086-1895911  
4 นายณเรศ   นาแก้ว คณะกรรมการพัฒนาฯ 094-8301024  

5 นายสมศักดิ์   กองเงิน คณะกรรมการพัฒนาฯ 086-1868097  

6 นางสาวเชษฐสุดา  เคหา คณะกรรมการพัฒนาฯ 085-8632899  

7 นายทรัพย์    สมณะ คณะกรรมการพัฒนาฯ 093-3065948  

8 นายบุญเรือง  โปธาเจริญ คณะกรรมการพัฒนาฯ 083-5653883  

9 นางปราณี  สุวรรณราช คณะกรรมการพัฒนาฯ   

10 นายเจริญ  ค าปินใจ คณะกรรมการพัฒนาฯ 086-1143804  

11 ร.ต.ต.สุจินต์  สาระมาน คณะกรรมการพัฒนาฯ   

12 ผู้ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 คณะกรรมการพัฒนาฯ   

13 ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหาร คณะกรรมการพัฒนาฯ 086-3620968  

14 นายสมคิด แข็งแรง คณะกรรมการพัฒนาฯ 098-7460138  

15 นายไชยณรงค์  อนันต์ คณะกรรมการพัฒนาฯ 083-2948411  

16 นางแววดาว เสนางาม คณะกรรมการพัฒนาฯ 089-7836674  

17 นายวีระชัย  กระต่ายทอง คณะกรรมการพัฒนาฯ/เลขาฯ 089-6336222  

18 นายธวัชพงศ์  หิรัญบดินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการฯ 062-0304747  
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                 ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์
จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลต าบลหนองหารทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 

                จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

                                     ประกาศ ณ วันที ่28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

 

              (นางสุพิศ   เถียรทิม) 
                                                 นายกเทศมนตรีต าบลหนองหาร 


