
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองขาว 
เรื่อง  แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลหนองขาว 

  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
*************************** 

  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 26 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่าง               
แผนด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการ
ด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศ    
ไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

 

บัดนี้ นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว ขอประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปงงบประมาณ 
พ.ศ.2564 เพ่ือไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางของการจัดท าแผนจัดหาพัสดุ  แผนงานใช้จ่ายเงิน รายละเอียด
ปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้  
      

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  16  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕63 
 

 
 

 (นายทรงพล  เอกจิตต์) 
 นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 

      



จ ำนวน
โครงกำร

ที่ด ำเนินกำร

 คิดเป็นรอ้ยละ
ของโครงกำร

 จ ำนวน
งบประมำณ

 รอ้ยละของ
งบประมำณ

หน่วย
ด ำเนินกำร

 ทั้งหมด
1 ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำดำ้นเศรษฐกิจ

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1          50.00            10,000          50.00 ส านักปลัด
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1          50.00            10,000          50.00 ส านักปลัด

2        100.00            20,000        100.00
2 ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำดำ้นสังคม

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2            6.45           325,000            2.32 ส านักปลัด
 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 3            9.68           120,000            0.86 ส านักปลัด
 แผนงานสาธารณสุข 7          22.58           220,000            1.57 กองช่าง
 แผนงานงบกลาง 5          16.13       11,346,400          80.88 ส านักปลัด

แผนงานการศึกษา 10          32.26 1,827,500       13.03         ส านักปลัด
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4          12.90           190,000            1.35 ส านักปลัด

31        100.00      14,028,900        100.00

ยุทธศำสตร ์/ แนวทำงกำรพัฒนำ

บญัชีสรุปโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2564

เทศบำลต ำบลหนองขำว จังหวัดกำญจนบรุี 

 รวม

 รวม



จ ำนวน
โครงกำร

ที่ด ำเนินกำร

 คิดเป็นรอ้ยละ
ของโครงกำร

 จ ำนวน
งบประมำณ

 รอ้ยละของ
งบประมำณ

หน่วย
ด ำเนินกำร

 ทั้งหมด

ยุทธศำสตร ์/ แนวทำงกำรพัฒนำ

บญัชีสรุปโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2564

เทศบำลต ำบลหนองขำว จังหวัดกำญจนบรุี 

3 ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำดำ้นโครงสรำ้งพ้ืนฐำน และสำธำรณปูโภค
 แผนงานเคหะและชุมชน 2          66.67           666,000          86.95 กองช่าง
 แผนงานงบกลาง 1          33.33           100,000          13.05 ส านักปลัด

3        100.00          766,000        100.00
4 ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำดำ้นสิ่งแวดล้อมและทรพัยำกรธรรมชำติ

 แผนงานเคหะและชุมชน 1         100.00            10,000        100.00 กองช่าง
1        100.00            10,000        100.00

5 ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำดำ้นกำรเมอืง กำรบรหิำร
 แผนงานการศึกษา 1            4.55            30,000            1.80 ส านักปลัด
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3          13.64           250,000          15.02 ส านักปลัด

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 15          68.18           895,000          53.75  ส านักปลัด

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1            4.55           150,000            9.01  กองคลัง

 รวม

 รวม



จ ำนวน
โครงกำร

ที่ด ำเนินกำร

 คิดเป็นรอ้ยละ
ของโครงกำร

 จ ำนวน
งบประมำณ

 รอ้ยละของ
งบประมำณ

หน่วย
ด ำเนินกำร

 ทั้งหมด

ยุทธศำสตร ์/ แนวทำงกำรพัฒนำ

บญัชีสรุปโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2564

เทศบำลต ำบลหนองขำว จังหวัดกำญจนบรุี 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2            9.09           340,000          20.42  ส านักปลัด
22        100.00        1,665,000        100.00
59 500.00            16,489,900 500.00       รวมทั้งสิ้น

 รวม



ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนา ดา้นเศรษฐกิจ
แผนงานบรหิารงานทั่วไป (แนวทางการพัฒนาส่งเสรมิและสนับสนุนเศรษฐกิจชมุชนตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง)

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

หน่วย
ด ำเนินกำร

โครงกำรเรียนรู้ตำมแนวปรัชญำ
เศรษฐกจิพอเพียง1

 เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัโครงกำร
เรียนรู้ตำมแนวปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง

10,000 เขต
เทศบำล

ส ำนักปลัด

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ
สถำนที่

ด ำเนินกำร



ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนา ดา้นเศรษฐกิจ
แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน (แนวทางการพัฒนาส่งเสรมิและสนับสนุนให้ประชาชนมอีาชพีและมงีานท าเพ่ือเป็นรายได้)

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

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ โครงการ/กจิกรรม

ส านักปลัด

รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม

1 โครงการส่งเสริมอาชีพ และ
พัฒนาอาชีพ

 เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการในการ
ส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับ
คุณภาพ

10,000 เขต
เทศบาล

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ



ยุทธศาสตรท์ี่ 2     การพัฒนา ดา้นสังคม
แผนงานบรหิารงานทั่วไป (แนวทางการพัฒนาอนุรกัษ์  ฟ้ืนฟู สืบทอดจารตีประเพณ ีวัฒนธรรม ภมูปิัญญาท้องถ่ิน และวันส าคัญตา่งๆ)

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 โครงการจดังานพระราชพิธี วัน
เทศบาล และวันส าคัญต่างๆ

 1.เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการปกป้อง
สถาบันส าคัญของชาติ และงานพระราชพิธี

30,000 เขต
เทศบาล

ส านักปลัด

 2.เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการวันคล้าย
วันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิ
 พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง

10,000 เขต
เทศบาล

ส านักปลัด

 3.เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ พระวชิร
เกล้าเจา้อยูห่ัว

40,000 เขต
เทศบาล

ส านักปลัด

 4.เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้สุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

30,000 เขต
เทศบาล

ส านักปลัด

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ย

ด าเนนิการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

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

 5.เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการจดังานวัน
เทศบาล

5,000 เขต
เทศบาล

ส านักปลัด

6.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพิธทีาง
ศาสนา/รัฐพิธี 10,000    

เขต
เทศบาล

ส านักปลัด

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

สถานที่
ด าเนนิการ

หนว่ย
ด าเนนิการ

พ.ศ.2563



บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตรท์ี่ 2     การพัฒนา ดา้นสังคม

แผนงานบรหิารงานทั่วไป (แนวทางการพัฒนาอนุรกัษ์  ฟ้ืนฟู สืบทอดจารตีประเพณ ีวัฒนธรรม ภมูปิัญญาท้องถ่ิน และวันส าคัญตา่งๆ)

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

150,000  

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ย

ด าเนนิการ

2. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง

เขต
เทศบาล

ส านักปลัด

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิน่

 1. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ
สงกรานต์บ้านหนองขาว ผ้าขาวม้าร้อยสี สืบ
สานประเพณี สู่วิถชีุมชน

50,000 เขต
เทศบาล

ส านักปลัด



ยทุธศาสตร์ที่ 2    การพัฒนา ด้านสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา)

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 โครงการจดังานวันส าคัญทาง
ศาสนา ประเพณีแห่เทียนพรรษา

 เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการจดังานวัน
ส าคัญทางศาสนา ประเพณีแห่เทียนพรรษา

10,000 เขต
เทศบาล

ส านักปลัด

สถานที่
ด าเนนิการ

หนว่ย
ด าเนนิการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ



ยุทธศาสตรท์ี่ 2   การพัฒนา ดา้นสังคม

แผนงานสาธารณสุข (แนวทางการพัฒนาการส่งเสรมิงานสาธารณสุขและสรา้งสุขภาพอนามยัที่ดแีก่ประชาชนและบุคลากรของเทศบาล)

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 โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุข

1. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการรณรงค์ ป้องกนั
 ควบคุมโรคไขห้วัดนก และพาหะน าโรคอื่นๆ

10,000 เขต
เทศบาล

กองช่าง

2. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการรณรงค์ ป้องกนั
 ควบคุมโรคเอดส์แกเ่ยาวชน

20,000 เขต
เทศบาล

กองช่าง

3. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการรณรงค์ป้องกนั 
ควบคุมโรคไขเ้ลือดออก

20,000
เขต

เทศบาล
กองช่าง

4. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการรณรงค์ป้องกนั 
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและการคุมก าเนิด

40,000
เขต

เทศบาล
กองช่าง

5. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการป้องกนัและ
ระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (2019) (โควิด-19) 50,000      

เขต
เทศบาล

กองช่าง

พ.ศ.2564
งบประมาณ

หนว่ย
ด าเนนิการ

พ.ศ.2563
สถานที่

ด าเนนิการ

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม



ยุทธศาสตรท์ี่ 2     การพัฒนา ดา้นสังคม
แผนงานงบกลาง  (แนวทางการพัฒนาการส่งเสรมิงานสาธารณสุขและสรา้งสุขภาพอนามยัที่ดแีก่ประชาชนและบุคลากรของเทศบาล)

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

กองช่าง

ที่ โครงการ/กจิกรรม
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ย

ด าเนนิการ



ยุทธศาสตรท์ี่ 2     การพัฒนา ดา้นสังคม
แผนงานสาธารณสุข (แนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ)

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 โครงการณรงค์ ป้องกนั แกไ้ข
ปัญหายาเสพติดในเยาวชน

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการรณรงค์ป้องกนั
แกไ้ขปัญหายาเสพติดในเยาวชน

40,000 เขต
เทศบาล

กองช่าง

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ย

ด าเนนิการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ยุทธศาสตรท์ี่ 2     การพัฒนา ดา้นสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (แนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ)

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 โครงการแขง่ขนักฬีาต้านภัยยา
เสพติด

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการแขง่ขนักฬีาต้านภัย
ยาเสพติด

60,000 เขต
เทศบาล

ส านักปลัด

พ.ศ.2564

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ย

ด าเนนิการ

พ.ศ.2563



ยุทธศาสตรท์ี่ 2    การพัฒนา ดา้นสังคม
แผนงานสาธารณสุข (แนวทางการพัฒนาการส่งเสรมิให้สถานประกอบการมคีวามสะอาดถูกหลักสุขอนามยั)

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 โครงการรณรงค์ความปลอดภัยด้าน
อาหารแกส่ถานประกอบการ

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการรณรงค์ความ
ปลอดภัยด้านอาหารแกส่ถานประกอบการ

40,000 เขตเทศบาล กองช่าง

                                                                                                                 

                  

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ย

ด าเนนิการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ยุทธศาสตรท์ี่ 2    การพัฒนา ดา้นสังคม
แผนงานการศึกษา (แนวทางการพัฒนาการส่งเสรมิและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ตลอดจนส่งเสรมิการเรยีนรู้ตลอดชวีิตแก่ประชาชน)

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 35,000 ส ำนกัปลัด

3 1,057,300 ส ำนกัปลัด

หนว่ย
ด ำเนนิกำร

พ.ศ.2564

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ
สถำนที่

ด ำเนนิกำร

พ.ศ.2563

โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
พนักงำนครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ สังกดัเทศบำล
ต ำบลหนองขำว คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขัน้พื้นฐำนโรงเรียน
อนุบำล/ศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำพัฒนำศักยภำพพนักงำนครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกดัเทศบำลต ำบลหนอง
ขำว คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขัน้พื้นฐำนโรงเรียน
อนุบำล/ศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

50,000 เขต
เทศบำล

ส ำนกัปลัด

กำรส่งเสริมกำรศึกษำและกำร
เรียนรู้ ส ำหรับศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก
เทศบำลต ำบลหนองขำว

เพื่อเป็นค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรเปิดโลกกว้ำงสู่กำร
เรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนำกำรของหนูทั้ง 4 ด้ำน

เขต
เทศบำล

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จำ่ยกำร
บริหำรสถำนศึกษำ

เพื่อเป็นค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จำ่ย
กำรบริหำรสถำนศึกษำ

เขต
เทศบำล



ยุทธศาสตรท์ี่ 2    การพัฒนา ดา้นสังคม
แผนงานการศึกษา (แนวทางการพัฒนาการส่งเสรมิและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ตลอดจนส่งเสรมิการเรยีนรู้ตลอดชวีิตแก่ประชาชน)

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 ำเนนิกำร

พ.ศ.2564

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ
สถำนที่

ด ำเนนิกำร

พ.ศ.2563

4 323,000 ส ำนกัปลัด

5 158,200 ส ำนกัปลัดโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จำ่ยกำร
บริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำหนังสือ
เรียน , อุปกรณ์กำรเรียน , ค่ำ
เคร่ืองแบบนักเรียน , ค่ำกจิกรรม
พัฒนำผู้เรียน) ของศูนยพ์ัฒนำ
เด็กเล็กเทศบำลต ำบลหนองขำว 
และโรงเรียนอนุบำลเทศบำลฯ

เพื่อเป็นค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จำ่ย
กำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำหนังสือเรียน , อุปกรณ์
กำรเรียน , ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน , ค่ำกจิกรรม
พัฒนำผู้เรียน) ของศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กเทศบำล
ต ำบลหนองขำว และโรงเรียนอนุบำลเทศบำลฯ

เขต
เทศบำล

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จำ่ยกำร
บริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำจดักำร
เรียนกำรสอน) ของศูนยพ์ัฒนำ
เด็กเล็กเทศบำลต ำบลหนองขำว 
และโรงเรียนอนุบำลเทศบำลฯ

เพื่อเป็นค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จำ่ย
กำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำจดักำรเรียนกำรสอน) 
ของศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลหนองขำว และ
โรงเรียนอนุบำลเทศบำลฯ

เขต
เทศบำล



ยุทธศาสตรท์ี่ 2    การพัฒนา ดา้นสังคม
แผนงานการศึกษา (แนวทางการพัฒนาการส่งเสรมิและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ตลอดจนส่งเสรมิการเรยีนรู้ตลอดชวีิตแก่ประชาชน)

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 ำเนนิกำร

พ.ศ.2564

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ
สถำนที่

ด ำเนนิกำร

พ.ศ.2563

6 โครงกำรแขง่ขนัทักษะทำง
วิชำกำรของโรงเรียนอนุบำล
เทศบำลต ำบลหนองขำว

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จำ่ยในโครงกำรแขง่ขนัทักษะทำง
วิชำกำรของโรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลหนองขำว

20,000 เขต
เทศบำล

ส ำนกัปลัด

7 โครงกำรบูรณำกำรจดั
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ โดยครู
ปัญญำท้องถิน่ของศูนยพ์ัฒนำเด็ก
เล็กฯ

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จำ่ยในโครงกำรบูรณำกำรจดั
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ โดยครูปัญญำท้องถิน่ของ
ศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กฯ

10,000 เขต
เทศบำล

ส ำนกัปลัด

8 โครงกำรรักกำรอ่ำน ชวนลูกรัก 
"ตะลุยโลกนิทำน ปี 2" ของศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จำ่ยในโครงกำรรักกำรอ่ำน ชวนลูก
รัก "ตะลุยโลกนิทำน ปี 2" ของศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กฯ

20,000 เขต
เทศบำล

ส ำนกัปลัด

9 โครงกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยพ์ัฒนำเด็ก
เล็กฯ

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จำ่ยในโครงกำรเรียนรู้ตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง ศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กฯ

10,000 เขต
เทศบำล

ส ำนกัปลัด



ยุทธศาสตรท์ี่ 2    การพัฒนา ดา้นสังคม
แผนงานการศึกษา (แนวทางการพัฒนาการส่งเสรมิและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ตลอดจนส่งเสรมิการเรยีนรู้ตลอดชวีิตแก่ประชาชน)

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 ำเนนิกำร

พ.ศ.2564

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ
สถำนที่

ด ำเนนิกำร

พ.ศ.2563

10 โครงกำรห้องเรียนพิเศษหลักสูตร
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ (Mini
 English Program) ของ
โรงเรียนอนุบำลเทศบำลฯ

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จำ่ยในโครงกำรห้องเรียนพิเศษ
หลักสูตรภำษำไทยและภำษำอังกฤษ (Mini English
 Program) ของโรงเรียนอนุบำลเทศบำลฯ

144,000 เขต
เทศบำล

ส ำนกัปลัด











ยทุธศาสตร์ที่ 2    การพัฒนา ด้านสังคม
แผนงานงบกลาง (แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอาย ุคนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้วยโอกาส)

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 โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 1. เพื่อสนับสนุนเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ       9,200,400 เขต
เทศบาล

ส านักปลัด

2. เพื่อสนับสนุนเบี้ยชีพคนพิการ       1,872,000 เขต
เทศบาล

ส านักปลัด

3. เพื่อสนับสนุนเบี้ยยงัชีพผู้ป่วยเอดส์           54,000 เขต
เทศบาล

ส านักปลัด

รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนนิการ

หนว่ย
ด าเนนิการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ โครงการ/กจิกรรม



ยทุธศาสตร์ที่ 2    การพัฒนา ด้านสังคม

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอาย ุคนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้วยโอกาส)

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 โครงการพฒันาศักยภาพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการขึ้นปใีหมไ่ทย
ผู้สูงอายุวัยชื่นบาน

            50,000 เขต
เทศบาล

ส านักปลัด

หนว่ย
ด าเนนิการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนนิการ





แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอาย ุคนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้วยโอกาส)



ยทุธศาสตร์ที่ 2     การพัฒนา ด้านสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอาย ุคนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้วยโอกาส)

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 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ

        160,000 เขต
เทศบาล

ส านักปลัด

2 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
เทศบาลต าบลหนองขาว

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการพัฒนาศักยภาพ
สตรีเทศบาลต าบลหนองขาว

          10,000 เขต
เทศบาล

ส านักปลัด

3 โครงการอบรมเสริมสร้าง
ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและ
ยติุความรุนแรงต่อ เด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการอบรมให้ความรู้
ด้านสิทธิมนุษยชนและยติุความรุนแรงต่อ เด็ก 
สตรี ผู้สูงอายุ

          10,000 เขต
เทศบาล

ส านักปลัด

4 โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส  เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการการยกระดับ
คุณภาพชีวิตผู้พิการ

          10,000 เขต
เทศบาล

ส านักปลัด

พ.ศ.2563หนว่ย
ด าเนนิการ

สถานที่
ด าเนนิการ

งบประมาณรายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการ/กจิกรรมที่ พ.ศ.2564



ยทุธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค

แผนงานเคหะและชุมชน (แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า)

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 โครงการกอ่สร้างร้ัวตะแกรงด้านขา้ง
สนามฟุตซอล

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต้าบลหนองขาว อ้าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม
พ.ศ.2563

 งบประมาณ
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ย

ด าเนนิการ

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการกอ่สร้างร้ัว
ตะแกรงด้านขา้งสนามฟุตซอล

พ.ศ.2562

        366,000
เขต

เทศบาล
กองช่าง



ยทุธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค

แผนงานงบกลาง (แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านการจราจร)

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

1 โครงการสร้างความปลอดภัยใน
การสัญจรบนท้องถนน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

     100,000 เขต
เทศบาล

ส านักปลัด

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ย

ด าเนนิการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ก.ย.

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ.2564



ยทุธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค

แผนงานเคหะและชุมชน  (แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะ)

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 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาลต าบลหนองขาว

เพื่อติดต้ังปรับปรุงดูแลรักษาไฟฟ้าสาธารณะ
อยา่งต่อเนื่อง

300,000    เขต
เทศบาล

กองช่าง

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม  งบประมาณ
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ย

ด าเนนิการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ยทุธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

แผนงานเคหะและชุมชน (แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม)

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 กองช่าง

รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม
 

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ย

ด าเนนิการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ โครงการ/กจิกรรม



ยทุธศาสตร์ที่ 5    การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
แผนงานการศึกษา (แนวทางการพัฒนาการสร้างเสริมความเข็มแข็งของชุมชน และจัดตั้งประชาคมเมือง)

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 โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว
และชุมชน จดัต้ังประชาคมเมือง

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการวันเด็กแห่งชาติ 30,000 เขต
เทศบาล

ส านักปลัด

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม  งบประมาณ
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ย

ด าเนนิการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ยทุธศาสตร์ที่ 5    การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (แนวทางการพัฒนาการสร้างเสริมความเข็มแข็งของชุมชน และจัดตั้งประชาคมเมือง)

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 โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว
และชุมชน จดัต้ังประชาคมเมือง

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงส่งเสริมความรัก
ความอบอุ่นในครอบครัว

20,000 เขต
เทศบาล

ส านักปลัด

 งบประมาณ
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ย

ด าเนนิการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม



ยทุธศาสตร์ที่ 5      การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

แผนงานบริหารงานทัว่ไป (แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน กลุ่มและองค์กรต่างๆมีส่วนร่วมในการบริหารงานการวางแผนพัฒนา การควบคุมตรวจสอบ ฯลฯ) 

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 โครงการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิน่ เพื่อจา่ยในการจดักจิกรรมจดัท าแผนชุมชน 
แผนพัฒนาเทศบาล และเทศบัญญัติต่างๆ

20,000      เขตเทศบาล ส านกัปลัด

2 โครงการส่งเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิน่

เพื่อจา่ยในการจดักจิกรรมเพื่อส่งเสริม
ประชาธิปไตย และส่งเสริมให้ประชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่

10,000      เขตเทศบาล ส านกัปลัด

3 สนับสนุน/อุดหนุนงบประมาณให้แก่
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกจิ องค์กร

1.อุดหนุนโครงการด าเนินงานตามภารกจิของเหล่า
กาชาดจงัหวัดกาญจนบุรี

20,000 จ.กาญจนบรีุ ส านกัปลัด

ปกครองส่วนท้องถิน่อื่น มูลนิธิ 
สมาคม หรือองค์กรประชาชน 6,000 อ.ทา่มว่ง ส านกัปลัด

10,000 อ.ทา่มว่ง ส านกัปลัด

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม  งบประมาณ
สถานที่

ด าเนนิการ

2.อุดหนุนโครงการจดักจิกรรมงานราชพิธีในวัน
ส าคัญของชาติและกจิกรรมงานตามนโยบายของ
จงัหวัดกาญจนบุรี

หนว่ย
ด าเนนิการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

3. อดุหนนุโครงการแข่งขันกฬีาชิงชนะเลิศแหง่จังหวัด
กาญจนบรีุ



ยทุธศาสตร์ที่ 5      การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

แผนงานบริหารงานทัว่ไป (แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน กลุ่มและองค์กรต่างๆมีส่วนร่วมในการบริหารงานการวางแผนพัฒนา การควบคุมตรวจสอบ ฯลฯ) 

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.2564

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม  งบประมาณ
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ย

ด าเนนิการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

30,000 อ.ทา่มว่ง ส านกัปลัด

40,000 อ.ทา่มว่ง ส านกัปลัด5. อดุหนนุโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประสานพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอทา่มว่ง จังหวัด
กาญจนบรีุ

4. อดุหนนุโครงการขอรับเงินอดุหนนุศูนย์ปฏบิติัการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น ระดับอ าเภอ



ยทุธศาสตร์ที่ 5    การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (แนวทางการพัฒนาการพัฒนาความรูค้วามสามารถและประสบการณ์เก่ียวกับการพัฒนาท้องถ่ินให้แก่กลุ่มองค์กร ผู้น าชุมชน ฯลฯ)

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

210,000 เขตเทศบาล ส านกัปลัด

 งบประมาณ
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ย

ด าเนนิการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม



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 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
เทศบาล

1. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการพัฒนาองค์กร 100,000 เทศบาล ส านกัปลัด

3. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจา้งประจ า และพนักงานจา้ง

10,000 เทศบาล ส านกัปลัด

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม
 

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ย

ด าเนนิการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

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

10,000 เทศบาล ส านกัปลัด



ยทุธศาสตร์ที่ 5    การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป (แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาอาคารสถานที่ และจัดหาเครือ่งมือเครือ่งใช้ในการปฏิบัติงาน)

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

324,000

รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม
สถานที่

ด าเนนิการ

พ.ศ.2564
 งบประมาณ

โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคารป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย ให้เป็นห้องศูนย์
อ านวยการควบคุมรักษาความปลอดภัยเทศบาลต าบล
หนองขาว (Nong Security Control and Command 
Center)

เขต
เทศบาล

ส านักปลัด

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ โครงการ/กจิกรรม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

หนว่ย
ด าเนนิการ

พ.ศ.2563



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 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน
และการบริการประชาชน

 เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการออกหน่วยเทศบาล
เคล่ือนที่

20,000 เขตเทศบาล ส านักปลัด

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม  งบประมาณ
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ย

ด าเนนิการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



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 30,000 เขตเทศบาล ส านักปลัด

 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ โครงการ/กจิกรรม

โครงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
เทศบาลต าบลหนองขาว

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล
ต าบลหนองขาว

รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม  งบประมาณ
หนว่ย

ด าเนนิการ
สถานที่

ด าเนนิการ



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

150,000 เขต
เทศบาล

กองคลัง

 
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนนิการ

หนว่ย
ด าเนนิการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม



ยทุธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (แนวทางการพัฒนาการสร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน)

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 50,000

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม  งบประมาณ
สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ย

ด าเนนิการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

โครงการปรับปรุงระบบควบคุมกล้อง
วงจรปิด CCTV

เพื่อปรับปรุงระบบควบคุมกล้องวงจรปิด 
CCTV เพี่อติดต้ัง ณ ห้องศูนยอ์ านวยการ
ควบคุมรักษาความปลอดภัยเทศบาลต าบล
หนองขาว (Nongkhao Control and 
Command Center)

1 290,000 เขต
เทศบาล

ส านักปลัด

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภยั
ฝ่ายพลเรือน และภยัพิบัติอื่นๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันฝ่ายพลเรือน และภยัพิบัติอื่นๆ

เขต
เทศบาล

ส านักปลัด



ยุทธศาสตรท์ี่ 5    การพัฒนาดา้นการเมอืง การบรหิาร
แผนงานบรหิารงานทั่วไป (แนวทางการพัฒนาการให้บรกิารขอ้มลูขา่วสารแก่ประชาชน)

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 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ขอ้มูลขา่วสาร

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ขอ้มูลขา่วสาร

30,000    เขต   
เทศบาล

ส านักปลัด

2 5,000

3 โครงการสนับสนุนการเลือกต้ังทั่วไป 250,000

หนว่ย
ด าเนนิการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการสนับสนุนการ
เลือกต้ังทั่วไป

เขต
เทศบาล

ส านักปลัด

ส านักปลัดโครงการพัฒนารูปแบบช่องทางการ
รับเร่ืองร้องเรียนและกลไกในการ
ตรวจสอบ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ
สถานที่

ด าเนนิการ

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการลดขัน้ตอนการรับ
เร่ืองราวร้องทุกขเ์พื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน

เขต
เทศบาล



1.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป (งานบรหิารงานทั่วไป)
งบ สถานที่ หน่วยงาน

ประมาณ ด าเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท) การ หลัก

1 ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ 
ขนาด 24,000 บีทียู
 จ านวน 3 เคร่ือง 
ราคาเคร่ืองละ 
36,400 บาท

109,200 ทต.หนองขาว ส านักปลัด

1.2  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (งานบรหิารงานทั่วไปเก่ียวกับการรกัษาความสงบภายใน)
งบ สถานที่ หน่วยงาน

ประมาณ ด าเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท) การ หลัก

1 ส านักงาน
เคร่ืองรับส่งวทิยุ 
ชนิดมือถือ 5 วตัต์

108,000 ทต.หนองขาว ส านักปลัด

แบบ ผด.02/1

1.ประเภทครภุณัฑ์ ส านักงาน

บัญชจี านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลหนองขาว

พ.ศ.2564
ที่ ครุภณัฑ์

รายละเอียดของ
ครุภณัฑ์

พ.ศ. 2563

ที่ ครุภณัฑ์
รายละเอียดของ

ครุภณัฑ์

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564



1.3 แผนงาน เคหะและชมุชน (งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน)
งบ สถานที่ หน่วยงาน

ประมาณ ด าเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท) การ หลัก

1 ส านักงาน
เคร่ืองอ่านบัตร

ประชาชน จ านวน 1
 เคร่ือง

700 ทต.หนองขาว กองช่าง

ที่ ครุภณัฑ์
รายละเอียดของ

ครุภณัฑ์

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02/1

บัญชจี านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลหนองขาว

1.ประเภทครภุณัฑ์ ส านักงาน



2.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป (งานบรหิารทั่วไป)
งบ สถานที่ หน่วยงาน

ประมาณ ด าเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท) การ หลัก

1 ยานพาหนะ
รถโดยสาร ขนาด 12
 ที่นั่ง (ดีเซล) จ านวน
 1 เคร่ือง

1,364,000 ทต.หนองขาว ส านักปลัด

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลต าบลหนองขาว

2.ประเภทครภุณัฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง

ที่ ครุภณัฑ์
รายละเอียดของ

ครุภณัฑ์

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02/1

บัญชจี านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน



3.1  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (งานบรหิารงานทั่วไปเก่ียวกับการรกัษาความสงบภายใน)
งบ สถานที่ หน่วยงาน

ประมาณ ด าเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท) การ หลัก

1 ไฟฟ้าและวทิยุ
เคร่ืองรับส่ง วทิยุ 
ชนิดประจ าที่ ขนาด
 40 วตัต์

30,000 ทต.หนองขาว ส านักปลัด

3.2  แผนงานการศึกษา (งานบรหิารงานทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา)
งบ สถานที่ หน่วยงาน

ประมาณ ด าเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท) การ หลัก

1 ไฟฟ้าและวทิยุ
กล้องวงจรโทรทัศน์
วงจรปิดชนิด
เครือข่ายพร้อมติดต้ัง

138,000 ทต.หนองขาว ส านักปลัด

3.ประเภทครภุณัฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ

ที่ ครุภณัฑ์
รายละเอียดของ

ครุภณัฑ์

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564

ที่ ครุภณัฑ์
รายละเอียดของ

ครุภณัฑ์

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02/1

บัญชจี านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลหนองขาว



4.1  แผนงาน เคหะและชมุชน (งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน)
งบ สถานที่ หน่วยงาน

ประมาณ ด าเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท) การ หลัก

1 ส ารวจ

เคร่ืองหาพิกัดด้วย
สัญญาณดาวเทียม
แบบพกพา จ านวน 
1 เคร่ือง

25,000 ทต.หนองขาว ส านักปลัด

รายละเอียดของ
ครุภณัฑ์

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564

4.ประเภทครภุณัฑ์ ส ารวจ

เทศบาลต าบลหนองขาว

บัญชจี านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่ ครุภณัฑ์



5.1 แผนงาน การพาณชิย์ (กิจการประปา)
งบ สถานที่ หน่วยงาน

ประมาณ ด าเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท) การ หลัก

1
วทิยาศาสตร์

และการแพทย์

เคร่ืองจ่ายสารเคมี 
(สารส้ม) จ านวน 2 
เคร่ือง

45,000 ทต.หนองขาว กองคลัง

พ.ศ.2564

แบบ ผด.02/1

บัญชจี านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลหนองขาว

5.ประเภทครภุณัฑ์ วิทยาศาสตรแ์ละการแพทย์

ที่ ครุภณัฑ์
รายละเอียดของ

ครุภณัฑ์

พ.ศ. 2563

กิจการประปา
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