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ประกาศเทศบาลต าบลหนองขาว 
เรื่อง  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลต าบลหนองขาว 
*************************** 

  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 26 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา                     
ร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผน                    
การด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิด
ประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

 

บัดนี้ นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว ขอประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าป  งบประมาณ 
พ.ศ.2565  เพ่ือไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางของการจัดท าแผนจัดหาพัสดุ  แผนงานใช้จ่ายเงิน รายละเอียด
ปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้  
      

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  27  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕64 
 

 
 (นายวัฒนา  เชียงทอง) 

 นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 

      



ผด.01

1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1            2.13            17,790            0.32 ส านักปลัด
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1            2.13            34,280            0.61 ส านักปลัด

2            4.26            52,070           0.93
2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสังคม

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 5          10.64           134,000            2.40 ส านักปลัด
แผนงานการศึกษา 6          12.77 976,045                   17.47 ส านักปลัด
 แผนงานสาธารณสุข 6          12.77           314,940            5.64 ส านักปลัด
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2            4.26            42,560            0.76 ส านักปลัด
 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 2            4.26            59,000            1.06 ส านักปลัด
 แผนงานงบกลาง 2            4.26           220,000            3.94 ส านักปลัด

23          48.94        1,746,545         31.26

 คิดเป็นรอ้ยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด

 จ านวน
งบประมาณ

 รอ้ยละของ
งบประมาณ

หน่วย
ด าเนินการ

ยุทธศาสตร ์/ แนวทางการพัฒนา

บญัชสีรปุโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลหนองขาว จังหวัดกาญจนบรุ ี

จ านวน
โครงการ

ที่ด าเนินการ

 รวม

 รวม



 คิดเป็นรอ้ยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด

 จ านวน
งบประมาณ

 รอ้ยละของ
งบประมาณ

หน่วย
ด าเนินการ

ยุทธศาสตร ์/ แนวทางการพัฒนา

บญัชสีรปุโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลหนองขาว จังหวัดกาญจนบรุ ี

จ านวน
โครงการ

ที่ด าเนินการ

3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน และสาธารณปูโภค
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1            2.13        1,700,000          30.43 กองช่าง
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1            2.13            16,290            0.29 ส านักปลัด
 แผนงานงบกลาง 1            2.13            50,000            0.90 ส านักปลัด

3            6.38        1,766,290         31.62
4 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ

 แผนงานการเกษตร 1            2.13            10,000            0.18 ส านักปลัด
1            2.13            10,000           0.18

5 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการเมอืง การบรหิาร
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 10          21.28           314,470            5.62 ส านกัปลัด/กองคลัง

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2            4.26           991,775          17.75 ส านักปลัด
 แผนงานการศึกษา 1            2.13            50,000            0.90 ส านักปลัด
 แผนงานเคหะและชุมชน 1            2.13           500,000            8.95 กองช่าง

 รวม

 รวม



 คิดเป็นรอ้ยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด

 จ านวน
งบประมาณ

 รอ้ยละของ
งบประมาณ

หน่วย
ด าเนินการ

ยุทธศาสตร ์/ แนวทางการพัฒนา

บญัชสีรปุโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลหนองขาว จังหวัดกาญจนบรุ ี

จ านวน
โครงการ

ที่ด าเนินการ

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4            8.51           155,690            2.79 ส านักปลัด

18          38.30        2,011,935         36.01
47 100.00              5,586,840 100.00       รวมทั้งสิ้น

 รวม



ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนา ดา้นเศรษฐกิจ 
แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

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

1      17,790

สถานที่
ด าเนินการ

พ.ศ.2564หน่วย
ด าเนินการ

ส านักปลัด

โครงการ/กจิกรรม

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการจดัเวที
สาธารณะด้านการท่องเที่ยว : การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์

เขต
เทศบาล

โครงการจดัเวทีสาธารณะด้าน
การท่องเที่ยว : การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2565

ที่



ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนา ดา้นเศรษฐกิจ
แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 

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

ส ำนักปลัด

รำยละเอียดของโครงกำร/กจิกรรม

1 โครงกำรส่งเสริมอำชีพ และ
พัฒนำอำชีพเพื่อยกระดับ
คุณภำพชีวิตประชำชน

 เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จำ่ยในโครงกำรส่งเสริม
อำชีพ และพัฒนำอำชีพเพื่อยกระดับคุณภำพ
ชีวิตประชำชน

34,280 เขต
เทศบำล

งบประมำณ
สถำนที่

ด ำเนินกำร
หน่วย

ด ำเนินกำร

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ โครงกำร/กจิกรรม



ยุทธศาสตรท์ี่ 2     การพัฒนา ดา้นสังคม
แผนงานบรหิารงานทั่วไป

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

1 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญ
ของชาติ

 เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการปกป้อง
สถาบันส าคัญของชาติ และงานพระราชพิธี

20,000 เขต
เทศบาล

ส านักปลัด

2 โครงการวันคล้ายวันพระราช
สมภพของสมเด็จพระนางเจา้สิริ
กต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง

 เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการวันคล้ายวัน
พระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

30,000 เขต
เทศบาล

ส านักปลัด

3 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ 
พระวชิรเกล้าเจา้อยูห่ัว

 เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรศรี
สินทร มหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจา้อยูห่ัว

30,000 เขต
เทศบาล

ส านักปลัด

4 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 สมเด็จพระนางเจา้สุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้สุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

50,000 เขต
เทศบาล

ส านักปลัด

4,000
เขต

เทศบาล

5 โครงการวันเทศบาล  เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการจดังานวัน
เทศบาล

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนนิการ

ส านักปลัด

พ.ศ.2565หนว่ย
ด าเนนิการ

พ.ศ.2564

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม



ยุทธศาสตรท์ี่ 2     การพัฒนา ดา้นสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

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

1 50,000    

2 โครงการประเพณีแห่เทียน
เขา้พรรษา

 เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการจดังานวัน
ส าคัญทางศาสนา ประเพณีแห่เทียนพรรษา

9,000 เขต
เทศบาล

ส านักปลัด

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง

เขต
เทศบาล

รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณที่ โครงการ/กจิกรรม

โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีลอยกระทง

ส านักปลัด

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

สถานที่
ด าเนนิการ

หนว่ย
ด าเนนิการ



ยุทธศาสตรท์ี่ 2   การพัฒนา ดา้นสังคม

แผนงานสาธารณสุข 

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

1 โครงการรณรงค์ป้องกนั 
ควบคุมโรคเอดส์แกเ่ยาวชน

2. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการรณรงค์ ป้องกนั
 ควบคุมโรคเอดส์แกเ่ยาวชน

29,420 เขต
เทศบาล

ส านักปลัด

2 โครงการณรงค์ ป้องกนั 
ควบคุมโรคไขเ้ลือดออก

3. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการรณรงค์ป้องกนั 
ควบคุมโรคไขเ้ลือดออก

        40,000
เขต

เทศบาล
ส านักปลัด

3 โครงการรณรงค์ป้องกนั 
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและ
การคุมก าเนิด

4. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการรณรงค์ป้องกนั 
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและการคุมก าเนิด         31,000

เขต
เทศบาล

ส านักปลัด

4 โครงการรณรงค์การป้องกนั
และระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19)

5. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการรณรงค์การ
ป้องกนัและระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19)

50,000      

เขต
เทศบาล

ส านักปลัด

5 อาสาสมัครบริบาลท้องถิน่
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่

เพื่อจา่ยเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปให้แก่
อาสาสมัครบริบาลท้องถิน่

120,000 เขต
เทศบาล

ส านักปลัด

6 โครงการรณรงค์ความ
ปลอดภัยด้านอาหารแก่
สถานประกอบการ

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการรณรงค์ความ
ปลอดภัยด้านอาหารแกส่ถานประกอบการ

44,520 เขต
เทศบาล

ส านักปลัด

หนว่ย
ด าเนนิการ

สถานที่
ด าเนนิการ

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม
พ.ศ.2565

งบประมาณ
พ.ศ.2564



ยุทธศาสตรท์ี่ 2     การพัฒนา ดา้นสังคม
แผนงานงบกลาง 

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

1 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 100,000     เขตเทศบาล ส านักปลัด

2 เงินสมทบกองทุน
หลักประกนัสุขภาพในระดับ
ท้องถิน่หรือพื้นที่

เงินสมทบกองทุนหลักประกนัสุขภาพในระดับ
ท้องถิน่หรือพื้นที่

120,000 เขต
เทศบาล

ส านักปลัด

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

สถานที่
ด าเนนิการ

หนว่ย
ด าเนนิการ

พ.ศ.2565

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรมที่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2564





ยุทธศาสตรท์ี่ 2    การพัฒนา ดา้นสังคม
แผนงานการศึกษา 

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

1 โครงการบูรณาการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ โดยครู
ปัญญาท้องถิน่

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการบูรณาการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ โดยครูปัญญาท้องถิน่

10,000 เขต
เทศบาล

ส านกัปลัด

2 โครงการรักการอ่าน ชวนลูกรัก 
"ตะลุยโลกนิทาน"

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการรักการอ่าน ชวนลูก
รัก "ตะลุยโลกนิทาน"

18,845 เขต
เทศบาล

ส านกัปลัด

3 โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กฯ

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กฯ

10,000 เขต
เทศบาล

ส านกัปลัด

4 โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตร
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Mini
 English Program) ของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการห้องเรียนพิเศษ
หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Mini English
 Program) ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ

144,000 เขต
เทศบาล

ส านกัปลัด

5 โครงการสนับสนุนงบประมาณ
ให้แกโ่รงเรียนวัดอินทาราม 
"โกวิทอินทราทร"

เพื่อจา่ยตามโครงการสนับสนุนงบประมาณด้าน
บุคลากรให้แกโ่รงเรียนวัดอินทาราม "โกวิท
อินทราทร"

84,000 โรงเรียน
วัดอินทา
รามฯ

ส านกัปลัด

สถานที่
ด าเนนิการ

พ.ศ.2564
หนว่ย

ด าเนนิการ

พ.ศ.2565

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ



ยุทธศาสตรท์ี่ 2    การพัฒนา ดา้นสังคม
แผนงานการศึกษา 

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

สถานที่
ด าเนนิการ

พ.ศ.2564
หนว่ย

ด าเนนิการ

พ.ศ.2565

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ

6 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้แกศู่นย์
พัฒนาเด็กเล็ก , โรงเรียนอนุบาลเทศบาล และ
โรงเรียนวัดอินทารามฯ

709,200 เขต
เทศบาล

ส านกัปลัด



ยทุธศาสตร์ที่ 2    การพัฒนา ด้านสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

2

โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
สิทธิมนุษยชนและยติุความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ
อบรมให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและ
ยติุความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ

          14,140 เขตเทศบาล ส านักปลัด

1

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
ผู้พิการ/ด้อยโอกาส

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ/ด้อย
โอกาส

          28,420 เขตเทศบาล ส านักปลัด

หนว่ย
ด าเนนิการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนนิการ



ยทุธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

1

หนว่ย
ด ำเนนิกำร

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรกอ่สร้ำง
งำนชั้นผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
สำยริมคลองท่ำล้อ-อู่ทอง (แยกสะพำนขำ้ง
สวนหยอ่มถงึสะพำนถนนวัดส้มใหญ่)

พ.ศ.2564

      1,700,000
เขต

เทศบำล
กองช่ำง

โครงกำรกอ่สร้ำงงำนชั้นผิวจรำจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสำยริม
คลองท่ำล้อ-อู่ทอง (แยกสะพำนขำ้ง
สวนหยอ่มถงึสะพำนถนนวัดส้มใหญ่)

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กจิกรรม
พ.ศ.2565

 งบประมำณ
สถำนที่

ด ำเนนิกำร



ยทุธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

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

พ.ศ.2565

1 โครงการป้องกนัและลด
อุบัติเหตุทางถนน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องักนและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน

       16,290 เขต
เทศบาล

ส านักปลัด

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ย

ด าเนนิการ

พ.ศ.2564



ยทุธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค

แผนงานงบกลาง 

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

พ.ศ.2565

1 ค่าใช้จา่ยในการจดัการจราจร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร        50,000 เขต
เทศบาล

ส านักปลัด

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ย

ด าเนนิการ

พ.ศ.2564



ยทุธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

แผนงานเกษตร 

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

1 โครงการรักษ์ส่ิงแวดล้อม เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการรักษ์ส่ิงแวดล้อม 10,000 เขตเทศบาล ส านักปลัด

พ.ศ.2565

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม
 

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ย

ด าเนนิการ

พ.ศ.2564



ยทุธศาสตร์ที่ 5    การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

แผนงานการศึกษา 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย
.

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ส ำนักปลัด50,000เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรจดังำนวันเด็ก
แห่งชำติ

โครงกำรจดังำนวันเด็กแห่งชำติ1 เขต
เทศบำล

 งบประมำณ
สถำนที่

ด ำเนนิกำร
หนว่ย

ด ำเนนิกำร

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กจิกรรม



ยทุธศาสตร์ที่ 5      การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2

3 โครงการจดักจิกรรมงานรัฐพิธีในวัน
ส าคัญของชาติและกจิกรรมงานตาม
นโยบายของจงัหวัดกาญจนบุรี

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการจดักจิกรรมงานรัฐ
พิธีในวันส าคัญของชาติและกจิกรรมงานตาม
นโยบายของจงัหวัดกาญจนบุรี

6,000 อ.ทา่มว่ง ส านกัปลัด

4 30,000 อ.ทา่มว่ง ส านกัปลัด

5 40,000 อ.ทา่มว่ง ส านกัปลัด

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการขอรับเงินอดุหนนุศูนย์
ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ระดับอ าเภอ

จ.กาญจนบรีุ

1 โครงการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิน่ เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิน่

17,140   เขตเทศบาล ส านกัปลัด

โครงการขอรับเงินอดุหนนุศูนย์
ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น ระดับอ าเภอ

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ประสาน
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อ าเภอ
ทา่มว่ง จังหวัดกาญจนบรีุ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้
ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อ าเภอทา่มว่ง 
จังหวัดกาญจนบรีุ

หนว่ย
ด าเนนิการ

สถานที่
ด าเนนิการ

โครงการด าเนินงานตามภารกจิของ
เหล่ากาชาดจงัหวัดกาญจนบุรี

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการด าเนินงานตาม
ภารกจิของเหล่ากาชาดจงัหวัดกาญจนบุรี

20,000 ส านกัปลัด

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม  งบประมาณ



ยทุธศาสตร์ที่ 5      การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หนว่ย
ด าเนนิการ

สถานที่
ด าเนนิการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม  งบประมาณ

6

7

16,140 เทศบาล ส านกัปลัด

8 35,000 เขตเทศบาล ส านักปลัด

 

9 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ขอ้มูลขา่วสาร

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ขอ้มูลขา่วสาร

30,000    เขต   
เทศบาล

ส านักปลัด

10 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์น

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น

107,200 เขตเทศบาล กองคลัง

โครงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
เทศบาลต าบลหนองขาว

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
เทศบาลต าบลหนองขาว

 เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจา้งประจ า และพนักงานจา้ง

โครงการพัฒนาความรู้ ความเขา้ใจ
ด้านกจิการสภา ส าหรับผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจา้งประจ า พนักงานจา้ง

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการพัฒนาความรู้ 
ความเขา้ใจ ด้านกจิการสภา ส าหรับผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจา้งประจ า พนักงานจา้ง

12,990 เทศบาล ส านกัปลัด

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจา้งประจ า 
และพนักงานจา้ง







ยทุธศาสตร์ที่ 5    การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

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

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการชุมชน ผู้น าชุมชน

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการชุมชน ผู้น าชุมชน

29,140 เขตเทศบาล ส านกัปลัด

2 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
เทศบาลต าบลหนองขาว

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการพัฒนาศักยภาพ
สตรีเทศบาลต าบลหนองขาว

34,620 เขตเทศบาล ส านกัปลัด

4 โครงการออกหน่วยเทศบาลเคล่ือนที่  เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการการออกหน่วย
เทศบาลเคล่ือนที่

61,790 เขตเทศบาล ส านักปลัด

หนว่ย
ด าเนนิการ

3 โครงการส่งเสริมความรักความอบอุ่น
ในครอบครัว

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการส่งเสริมความ
รักความอบอุ่นในครอบครัว

30,140 เขต
เทศบาล

ส านักปลัด

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม  งบประมาณ
สถานที่

ด าเนนิการ



ยทุธศาสตร์ที่ 5    การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป (แนวทางการพัฒนาการพัฒนาความรู ้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรของเทศบาล)

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

1

2

16,140 เทศบาล ส านกัปลัด

พ.ศ.2565

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ โครงการ/กจิกรรม
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ย

ด าเนนิการ

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจา้งประจ า 
และพนักงานจา้ง

3. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจา้งประจ า และพนักงานจา้ง

2. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการพัฒนาความรู้ 
ความเขา้ใจ ด้านกจิการสภา ส าหรับผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจา้งประจ า
 พนักงานจา้ง

12,990 เทศบาล

พ.ศ.2564

ส านกัปลัด

โครงการพัฒนาความรู้ ความเขา้ใจ
ด้านกจิการสภา ส าหรับผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจา้งประจ า พนักงานจา้ง

รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม
 

งบประมาณ



ยทุธศาสตร์ที่ 5    การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (แนวทางการพัฒนาการพัฒนาและปรับปรุงการบริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน) 

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 โครงการออกหน่วยเทศบาลเคล่ือนที่  เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการการออกหน่วย
เทศบาลเคล่ือนที่

61,790 เขตเทศบาล ส านักปลัด

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม  งบประมาณ
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ย

ด าเนนิการ



ยทุธศาสตร์ที่ 5    การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป (แนวทางการพัฒนาการพัฒนาและปรับปรุงการบริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน)

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 35,000 เขตเทศบาล ส านักปลัด

 

โครงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
เทศบาลต าบลหนองขาว

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลหนองขาว

รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม  งบประมาณ
หนว่ย

ด าเนนิการ
สถานที่

ด าเนนิการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ โครงการ/กจิกรรม





ยทุธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป  (แนวทางการพัฒนาการปรับปรุง  พัฒนาการจัดเก็บรายได้)

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 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์น

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น

107,200 เขต
เทศบาล

กองคลัง

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม
 

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ย

ด าเนนิการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ยทุธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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 โครงการซักซ้อมแผนการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการซักซ้อม
แผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 51,775 เขตเทศบาล ส านักปลัด

พ.ศ.2565

โครงการปรับปรุงระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการปรับปรุง
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

1 940,000 เขตเทศบาล ส านักปลัด

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม  งบประมาณ
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ย

ด าเนนิการ

พ.ศ.2564



ยทุธศาสตร์ที่ 5        การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (แนวทางการพัฒนาเพ่ิมประสิทธภิาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

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 เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการซักซ้อมแผน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการซักซ้อมแผนการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย

พ.ศ.2564

เขตเทศบาล ส านักปลัด51,775

พ.ศ.2565

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม
 

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ย

ด าเนนิการ



ยุทธศาสตรท์ี่ 5    การพัฒนาดา้นการเมอืง การบรหิาร
แผนงานเคหะและชมุชน 

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

1 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการปรับปรุงระบบ
เสียงตามสาย

500,000    เขต   
เทศบาล

กองช่าง

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ย

ด าเนนิการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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