
จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด

ยุทธศำสตร์ท่ี ๑ ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำเมือง 
พัฒนำสังคมท่ีมีคุณภำพ
1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7 63.64 110,000 23.40 ส านักปลัด
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 9.09 40,000 8.51 สาธารณสุข
1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 9.09 10,000 2.13 สาธารณสุข
1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 18.18 310,100 65.96 ส านักปลัด

รวมยุทธศำสตร์ท่ี ๑ 11 100 470,100 100
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิต
 2.1 แผนงานการศึกษา 23 41.82 3,871,700 24.83 กองการศึกษา
 ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข 4 7.27 230,000 1.48 กองสาธารณสุข
 ๒.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 3.64 30,450 0.20 ส านักปลัด
 ๒.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 18 32.73 385,000 2.47 ส านักปลัด/สาธารณสุข

2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 5 9.09 50,000 0.32 ส านักปลัด/กองการศึกษา

2.6 แผนงานงบกลาง 3 5.45 11,026,000 70.71 ส านักปลัด

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 2 55 100 15,593,150 100

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ หน่วยด ำเนินกำร

6
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
เทศบำลต ำบลหนองม่วง  อ ำเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี

แบบ ผด. 01



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด

ยุทธศำสตร์ท่ี ๓  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรส่งเสริม
อนุรักษ์ประเพณี สร้ำงควำมสำมัคคีในชำติและ
กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 
3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1 20.00 15,000 20.00
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 20.00 10,000 13.33
๓.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 60.00 50,000 66.67

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 3 5 100 75,000 100
ยุทธศำสตร์ท่ี  4  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำ
ระบบบริหำรจัดกำรท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำล
4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 9 56.25 152,000 36.89 ส านักปลัด/กองคลัง
4.2 แผนงานการศึกษา 1 6.25 30,000 7.28 กองการศึกษา
4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 2 12.5  - 0.00 กองช่าง
4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 6.25 30,000 7.28 ส านักปลัด
4.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 12.5 50,000 12.14 ส านักปลัด
4.6 แผนงานงบกลาง 1 6.25 150,000 36.41 สาธารณสุข

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 4 16 100 412,000 100

รวมท้ังหมด 87 100 16,550,250 100

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ หน่วยด ำเนินกำร
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี ๑ ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำเมือง พัฒนำสังคมท่ีมีคุณภำพ
1.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
๑ โครงการปอ้งกันและแก้ไข - รณรงณ์และประชาสัมพนัธ์ ๑๕,๐๐๐ เขตเทศบาล ส านักปลัด

อุบติัเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ ต าบลหนองม่วง

2 โครงการเผยแพร่ความรู้เกีย่ว - ประชาชนภายในเขตเทศบาลทั้ง ๕,๐๐๐ เขตเทศบาล ส านักปลัด
กับอัคคีภยัและการปอ้งกัน ๗  ชุมชน ต าบลหนองม่วง
และบรรเทาสาธารณภยั 

๓ โครงการฝึกอบรมชุด -จัดฝึกอบรมจิตอาสาภยัพบิติั ๕๐,๐๐๐ เขตเทศบาล ส านักปลัด
ปฏบิติัการจิตอาสาภยัพบิติั จ านวน  ๕๐  คน ต าบลหนองม่วง
(หลักสูตรทบทวน)

๔ โครงการฝึกอบรมและซ้อม -ฝึกอบรมและซ้อมแผนปอ้งกันร่วมกับ ๑๐,๐๐๐ เขตเทศบาล ส านักปลัด
แผนปอ้งกันและระงับอัคคีภยั หน่วยงานต่างๆที่เกีย่วข้อง จ านวน  ๑  คร้ัง ต าบลหนองม่วง

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
เทศบำลต ำบลหนองม่วง อ ำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

พ.ศ.2564 พ.ศ. ๒๕65

8
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ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการพฒันาศักยภาพอาสา - จัดฝึกอบรม อปพร.เทศบาล ๒๐,๐๐๐ เขตเทศบาล ส านักปลัด

สมัครปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน จ านวน ๔๐ คน ต าบลหนองม่วง
(อปพร)

6 โครงการใหค้วามรู้เกีย่วกับ - โรงเรียนต่างๆในเขตเทศบาล ๕,๐๐๐ เขตเทศบาล ส านักปลัด
การปอ้งกันและระงับอัคคัภยั ต าบลหนองม่วง
( เยาวชนดับไฟ)

๗ โครงการรักษาความสงบ - จัดเจ้าหน้าที่ปอ้งกัน ร่วมกับ อปพร. ๕,๐๐๐ เขตเทศบาล ส านักปลัด
เรียบร้อยในชุมชนเขตเทศบาล ออกตรวจเวรยามทกุวัน ต าบลหนองม่วง

110,000

พ.ศ.2564 พ.ศ. ๒๕65
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1.2 แผนงำนเคหะและชุมชน

ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
๑ โครงการบริหารจัดการขยะ จัดกิจกรรมรณรงค์ใหค้วามรู้การคัดแยกขยะ 40,000      ในเขตเทศบาล สาธารณสุข

มูลฝอยในชุมชน การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยและ
บริหารจัดการในชุมชน ๗ ชุมชน

40,000

10
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1.3 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
๑ โครงการอบรมอาสาสมัคร อบรมใหค้วามรู้แก่อาสาสมัครปลีะ 10,000      ในเขตเทศบาล สาธารณสุข

ทอ้งถิน่รักษโ์ลก ๑ คร้ัง

10,000.00

พ.ศ.2564 พ.ศ. ๒๕65
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ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการปรับปรุงหอ้งประชุม ปรับปรุงหอ้งประชุมสภาเทศบาลต าบล 59,600 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

สภาเทศบาลต าบลหนองม่วง หนองม่วงขนาดกว้าง 7.20 เมตร หนองม่วง
ยาว 7.70 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบเทศบาล)

2 โครงการปรับปรุงอาคาร ปรับปรุงอาคารปอ้งกันและบรรเทา 250,500 เทศบาลต าบล ส านักปลัด
ปอ้งกันและบรรเทา สาธารณภยั ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนองม่วง
สาธารณภยั ยาว 12.00 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบเทศบาล)

 

310,100

พ.ศ.2564 พ.ศ. ๒๕65

1.4 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
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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 โครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้ - จัดกจิกรรมพื่อให ้นร. ทกุระดับชั้น 20,000 โรงเรียนเทศบาล กอง

นอกสถานที่ในรูปแบต่างๆ ได้มโีอกาสศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ต าบลหนองมว่ง การศึกษา
ของสถานศึกษาเทศบาล และศพด.ทต.
ต าบลหนองมว่ง หนองมว่ง

2 โครงการพฒันาสู่ความเปน็เลิศ - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ 10,000 โรงเรียนเทศบาล กอง
ในการแข่งขันทกัษะทาง โครงการพฒันาสู่ความเปน็เลิศในการ ต าบลหนองมว่ง การศึกษา
วิชาการในระดับต่างๆ แข่งทกัษะทางวิชาการในระดับต่างๆ 

3 โครงการวันวิชาการ  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ 10,000 ศพด. กอง
โครงการวันวิชาการ ทต.หนองมว่ง การศึกษา

4 โครงการส่งเสริมการรักการ - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ 5,000 โรงเรียนเทศบาล กอง
อา่นให ้นร.ในสถานศึกษา โครงการส่งเสริมการรักการอา่นให ้นร. ต าบลหนองมว่ง การศึกษา
เทศบาลต าบลหนองมว่ง ในสถานศึกษาเทศบาลต าบลหนองมว่ง และ ศพด.

ทต.หนองมว่ง

2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
 2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
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ล ำดับท่ี โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมำณ พ.ศ.2565
พ.ศ.2564 พ.ศ. ๒๕65



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 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ 5,000 ศพด. กอง

เด็กปฐมวัย ทอ้งถิ่นไทยผ่าน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ทต.หนองมว่ง การศึกษา
การเล่น ทอ้งถิ่นไทยผ่านการเล่น

6 โครงการส่งเสริมกจิกรรม - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ 5,000 โรงเรียนเทศบาล กอง
ปอ้งกนัเด็กจมน้ าของสถาน โครงการส่งเสริมกจิกรรมปอ้งกนั ต าบลหนองมว่ง การศึกษา
ศึกษาเทศบาลต าบลหนองมว่ง เด็กจมน้ าของสถานศึกษาเทศบาล  และ ศพด.

ต าบลหนองมว่ง ทต.หนองมว่ง

7 โครงการส่งเสริมกจิกรรม - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ 10,000 โรงเรียนเทศบาล กอง
เศรษฐกจิพอเพยีงของสถาน โครงการส่งเสริมกจิกรรมเศรษฐกจิ ต าบลหนองมว่ง การศึกษา
ศึกษาเทศบาลต าบลหนองมว่ง พอเพยีงของสถานศึกษาเทศบาล

ต าบลหนองมว่ง

8 โครงการส่งเสริมสุขภาพและ - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ 10,000 โรงเรียนเทศบาล กอง
พฒันาการตามวัยของนกัเรียน โครงการส่งเสริมสุขภาพและพฒันาการ ต าบลหนองมว่ง การศึกษา

ตามวัยของนกัเรียน และ ศพด.
ทต.หนองมว่ง

14

รำยละเอียดโครงกำร งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมำณ พ.ศ.2565
พ.ศ.2564 พ.ศ. ๒๕65ล ำดับท่ี โครงกำร



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 โครงการสนบัสนนุทนุการศึกษา - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ 20,000 ในเขตเทศบาล กอง

และการใหค้วามช่วยเหลือ โครงการสนบัสนนุทนุการศึกษาและการ การศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ใหค้วามช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการศึกษา

10 โครงการแสดงความจงรักภกัดี - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ 10,000 โรงเรียนเทศบาล กอง
ต่อสถาบนัชาติ ศาสนา โครงการแสดงความจงรักภกัดีต่อ ต าบลหนองมว่ง การศึกษา
พระมหากษตัริย์ สถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ และ ศพด.

ทต.หนองมว่ง

11 โครงการแสดงออกถึงความ - เพื่อใหน้กัเรียนได้แสดงความเคารพ 5,000 โรงเรียนเทศบาล กอง
เคารพนอบนอ้มและระลึกถึง นอมนอ้มและระลึกถึงพระคุณของครู ต าบลหนองมว่ง การศึกษา
พระคุณครู และ ศพด.

ทต.หนองมว่ง

15

รำยละเอียดโครงกำร งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมำณ พ.ศ.2565
พ.ศ.2564 พ.ศ. ๒๕65ล ำดับท่ี โครงกำร



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
12 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการ - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดการ 99,050 ศพด. กอง

บริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่าย ศึกษาส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ทต.หนองมว่ง การศึกษา
ในการจัดการศึกษา ส าหรับ ทต.หนองมว่ง
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก) (ศพด.) 1. ค่าจัดการเรียนการสอน  

จ านวน 59,500 บาท
2. ค่าหนงัสือเรียน  
จ านวน 7,000 บาท
3. ค่าอปุกรณ์การเรียน  
จ านวน 7,000 บาท
4.ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน
 จ านวน 10,500 บาท
5.ค่ากจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
จ านวน 15,050 บาท

16

ปีงบประมำณ พ.ศ.2565
พ.ศ.2564 พ.ศ. ๒๕65ล ำดับท่ี โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
13 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม 16,800 โรงเรียนเทศบาล กอง

การบริหารสถานศึกษา ศักยภาพการจัดการศึกษาทอ้งถิ่น ต าบลหนองมว่ง การศึกษา
 (เงินอดุหนนุส าหรับส่งเสริม ส าหรับโรงเรียนเทศบาลต าบลหนองมว่ง
ศักยภาพการจัดการศึกษา 1. ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็โรงเรียน 
ทอ้งถิ่น) 16,800 บาท 

1.1 ระบบ Asymmetric Digital 
Subscriber Line : ADSL 
เปน็เงิน 9,600  บาท
1.2 ระบบ Wireless Fidelity : WiFi 
เปน็เงิน  7,200  บาท

14 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม 20,000 โรงเรียนเทศบาล กอง
บริหารสถานศึกษา(เงินอดุหนนุ ศักยภาพการจัดการศึกษาทอ้งถิ่น ต าบลหนองมว่ง การศึกษา
 ส าหรับส่งเสริมศักยภาพ (ค่าปจัจัยพื้นฐานส าหรับ'นกัเรียนยากจน) 
การจัดการศึกษาทอ้งถิ่น) ส าหรับนกัเรียน โรงเรียนสังกดั อปท. 
(ค่าปจัจัยพื้นฐาน ส าหรับ ที่บดิา/มารดา/ผู้ปกครองมรีายได้ต่อ
นกัเรียนยากจน) ครัวเรือนไมเ่กนิ 36,000 บาท/ป ี

ใหพ้จิารณาจัดสรรใหน้กัเรียนระดับ 
(ป.1-ป.6)

17
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ล ำดับท่ี โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมำณ พ.ศ.2565
พ.ศ.2564 พ.ศ. ๒๕65



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
15 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย - เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายสนบัสนนุอาหาร 1,385,475 โรงเรียนเทศบาล กอง

การบริหารสถานศึกษา กลางวันส าหรับเด็กปฐมวัยอนบุาล ต าบลหนองมว่ง การศึกษา
(อาหารกลางวัน) และ เด็ก ป.1-ป.6  และ ศพด.

1. โรงเรียนเทศบาลต าบลหนองมว่ง ทต.หนองมว่ง
 -ระดับอนบุาล 
จ านวน 130 คนๆละ 21 บาท 
จ านวน  200 วัน รวม 546,000 บาท
 -ระดับประถมศึกษา 
จ านวน 157 คนๆละ 21 บาท 
จ านวน  200 วัน รวม 659,400 บาท
2. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลหนองมว่ง
จ านวน 35  คนๆละ 21 บาท 
จ านวน  245  วัน รวม 180,075 บาท

18

พ.ศ.2564 พ.ศ. ๒๕65ล ำดับท่ี โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมำณ พ.ศ.2565



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
16 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย - เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายสนบัสนนุในการศึกษา 1,049,360 โรงเรียนเทศบาล กอง

การบริหารสถานศึกษาส าหรับ ต้ังแต่ระดับอนบุาลจนจบการศึกษา ต าบลหนองมว่ง การศึกษา
สนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการ ขั้นพื้นฐาน จัดสรรใหก้บั นร.ในโรงเรียน
จัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ เทศบาลต าบลหนองมว่ง 
อนบุาลจนจบการศึกษาขั้น 1.ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหวั) 
พื้นฐาน จ านวน  519,300บาท

2.รายหวัส่วนเพิ่ม (Top up) 
จ านวน  78,500บาท
3. ค่าหนงัสือเรียน
 จ านวน 137,550  บาท

4. ค่าอปุกรณ์การเรียน 

จ านวน 87,230  บาท
5. ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน 
จ านวน 95,520  บาท

6. ค่ากจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

จ านวน 131,260 บาท

20
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หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก
งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำรล ำดับท่ี โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร

ปีงบประมำณ พ.ศ.2565
พ.ศ.2564 พ.ศ. ๒๕65



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
17 อาหารเสริม (นม) - เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารเสริม (นม) 797,015 รร. อนุบาลวัด กอง

1. โรงเรียนอนบุาลวัดหนองมว่ง หนองมว่ง การศึกษา
จ านวน  142,324   บาท  รร.ทต.นม.
2. โรงเรียนเทศบาลต าบลหนองมว่ง ศพด .ทต.นม.
จ านวน 583,529   บาท
3. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลหนองมว่ง
จ านวน   71,162 บาท  

18 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายส าหรับสนบัสนนุ 294,000 โรงเรียนอนบุาล กอง
การบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันใหก้บั โรงเรียนอนบุาล วัดหนองมว่ง การศึกษา
เงินอดุหนนุส าหรับสนบัสนนุ วัดหนองมว่ง 
อาหารกลางวัน หนว่ยงานอื่น

19 อดุหนนุโครงการเกษตร กา้วล้ า - เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุ ใหแ้ก ่ 20,000 รร.หนองมว่ง กอง
นอ้มน าปรัชญา เศรษฐกจิ โรงเรียนหนองมว่งวิทยา ในการด าเนนิ วิทยา การศึกษา
พอเพยีง โครงการเกษตรกา้วล้ านอ้มน าปรัชญา
(โรงเรียนหนองมว่งวิทยา) เศรษฐกจิพอเพยีง
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พ.ศ. ๒๕65ล ำดับท่ี โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมำณ พ.ศ.2565
พ.ศ.2564



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20 อดุหนนุโครงการค่ายอนรัุกษ์ - เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุ ใหแ้ก ่โรงเรียน 20,000 รร.หนองมว่ง กอง

ส่ิงแวดล้อม หนองมว่งวิทยา ในการด าเนนิโครงการ วิทยา การศึกษา
(โรงเรียนหนองมว่งวิทยา) ค่ายอนรัุกษส่ิ์งแวดล้อม

21 อดุหนนุโครงการค่ายคุณธรรม - เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุ ใหแ้ก ่โรงเรียน 20,000 รร.หนองมว่ง กอง
น าชีวิตภายใต้หลัก ปรัชญา หนองมว่งวิทยา ในการด าเนนิโครงการ วิทยา การศึกษา
เศรษฐกจิพอเพยีง ค่ายคุณธรรมน าชีวิตภายใต้ปรัชญา
(โรงเรียนหนองมว่งวิทยา) เศรษฐกจิพอเพยีง

22 อดุหนนุโครงการชุบชีวิตขยะ - เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุ ใหแ้ก ่โรงเรียน 20,000 รร.หนองมว่ง กอง
ด้วยธรรมะและปรัชญาเศรษฐกจิ หนองมว่งวิทยา ในการด าเนนิโครงการ วิทยา การศึกษา
พอเพยีง(ขยะรีไซเคิล) ชุบชีวิตขยะด้วยธรรมะและปรัชญา
(โรงเรียนหนองมว่งวิทยา) เศรษฐกจิพอเพยีง

23 อดุหนนุโครงการเยาวชนต้นกล้า ศิลปะ- เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุ ใหแ้ก ่โรงเรียน 20,000 รร.หนองมว่ง กอง
นาฎดนตรี สู่วิถีชุมชน หนองมว่งวิทยา ในการด าเนนิโครงการ วิทยา การศึกษา
(โรงเรียนหนองมว่งวิทยา) เยาวชนต้นกล้า ศิลปะ นาฎดนตรี 

สู่วิถีชุมชน

3,871,700

21
22

รำยละเอียดโครงกำร งบประมำณล ำดับท่ี พ.ศ.2564 พ.ศ. ๒๕65โครงกำร สถำนท่ีด ำเนินกำร
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมำณ พ.ศ.2565



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 โครงการปอ้งกนัและควบคุม อบรมใหค้วามรู้และจัดกจิกรรมควบคุม 20,000 ในเขตเทศบาล สาธารณสุข

โรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออก

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค  - 'ส ารวจประชากรสุนขัและแมว 50,000 ในเขตเทศบาล สาธารณสุข
คนปลอดภยัจากโรคพษิ  - บริการฉีดวัคซีน ๑ คร้ัง
สุนขับา้  - ควบคุมปริมาณสัตว์

3 โครงการปอ้งกนัและระงับ อบรมใหค้วามรู้และจัดกกิรรมควบคุม 20,000 ในเขตเทศบาล สาธารณสุข
โรคติดต่อ โรคและระงับโรคติดต่อ

4 อดุหนนุโครงการพระราชด าริ อดุหนนุใหชุ้มชนจัดท าโครงการพระราช 140,000 ในเขตเทศบาล สาธารณสุข
ด้านสาธารณสุข ด าริ'ด้านสาธารณสุข อย่างนอ้ย ๓ 

โครงการ จ านวน ๗ ชุมชน

230,000
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หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมำณ พ.ศ.2565
พ.ศ.2564 พ.ศ. ๒๕65รำยละเอียดโครงกำร งบประมำณล ำดับท่ี โครงกำร

 ๒.๒ แผนงำนสำธำรณสุข

สถำนท่ีด ำเนินกำร



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 โครงการช่วยเหลือเคร่ือง ใหค้วามช่วยเหลือด้านส่ิงของไมเ่กนิ 25,450 พื้นที่เทศบาล ส านกัปลัด

อปุโภคบริโภคแกผู้่ด้อยโอกาส วงเงิน คร้ังละ 1,000 บาท และ ต าบลหนองมว่ง
ในชุมชน ช่วยเหลือติดต่อกนั ไมเ่กนิ 3 คร้ัง/ปี

2 โครงการเยี่ยมบา้นผู้สูงอายุ  ออกเยี่ยมใหค้ าปรึกษาแนะน า 5,000 บา้นผู้สูงอายุ ส านกัปลัด
ผู้พกิาร เด็กและผู้ด้อยโอกาส ปญัหาต่างๆ แกผู้่ด้อยโอกาสในชุมชน ผู้พกิารเด็ก 

ผู้ด้อยโอกาส

30,450

24
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ล ำดับท่ี โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมำณ พ.ศ.2565
พ.ศ.2564 พ.ศ. ๒๕65

 ๒.3 แผนงำนสังคมสงเครำะห์



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 โครงการจัดท าแผนชุมชน - จัดอบรมใหค้วามรู้และร่วมกจิกรรม 5,000 ตามสถานที่ ส านกัปลัด

การจัดท าแผนชุมชนอย่างนอ้ยปลีะ ที่ได้รับแจ้ง
 ๑ คร้ัง จากอ าเภอ

หนองมว่ง

2 โครงการเทศบาลพบประชาชน -ประชาชนได้รับการบริการทางสังคม 15,000 พื้นที่ ส านกัปลัด
อย่างทั่วถึง ที่ทางเทศบาล

ก าหนดขึ้น

3 โครงการประชุมชุมชนและ  -ประชาชนทั้ง๗ ชุมชนมส่ีวนร่วมใน 50,000 ศาลเจ้าพอ่เจ้าแม่ ส านกัปลัด
ประชาคมเมอืง การบริหารจัดการเทศบาล หนองมว่ง

วัดวาปี
อมัพาราม

วัดใหมเ่จริญ

4 โครงการฝึกอาชีพส าหรับนกัเรียน จัดฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะส้ัน 10,000 ตามสถานที่ ส านกัปลัด
นกัศึกษาช่วงปดิภาคเรียน ใหแ้กน่กัเรียนนกัศึกษา ที่เหมาะสม

กบัการ
ฝึกอบรม

24

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

 ๒.4 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

ล ำดับท่ี โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร
ปีงบประมำณ พ.ศ.2565

พ.ศ.2564 พ.ศ. ๒๕65



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 โครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้ จัดฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะส้ัน 40,000 ตามสถานที่ ส านกัปลัด

แกไ้ขปญัหาเศรษฐกจิแก่ ตามความสนใจของประชาชน ที่เหมาะสม
ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร กบั
เด็กและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน การฝึกอบรม

6 โครงการพฒันาคุณภาพชีวิต จัดกจิกรรมพฒันาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 30,000 ตามสถานที่ ส านกัปลัด
ผู้สูงอายุในชุมชน ๑ คร้ัง/ปี ที่เหมาะสมกบั

การจัดกจิกรรม

7 โครงการพฒันาศักยภาพ จัดกจิกรรมฝึกอบรมใหค้วามรู้ประชาชน และ 20,000 ตามสถานที่ ส านกัปลัด
กลุ่มเกษตรเทศบาลต าบล ดูงานแกก่ลุ่มเกษตรอย่างนอ้ยปลีะ ที่เหมาะสมกบั
หนองมว่ง  ๑ คร้ัง การจัดกจิกรรม

8 ครงการพฒันาศักยภาพ จัดอบรมและศึกษาดูงานส าหรับกลุ่ม 100,000 ตามสถานที่ ส านกัปลัด
แกนน าชุมชน ผู้น าชุมชนทั้ง ๗ ชุมชน และผู้น ากลุ่ม ที่เหมาะสมกบั

องค์กรต่างๆ การจัดกจิกรรม

25
26

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก
ล ำดับท่ี โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร

ปีงบประมำณ พ.ศ.2565
พ.ศ.2564 พ.ศ. ๒๕65



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 โครงการพฒันาศักยภาพสตรี จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่  30,000 ตามสถานที่ ส านกัปลัด

และกลุ่มแมบ่า้นเทศบาล ที่เหมาะสมกบั
ต าบลหนองมว่ง การจัดกจิกรรม

10 โครงการส่งเสริมอาชีพและ ใหก้ารสนบัสนนุและส่งเสริมการสร้าง 10,000 ตามสถานที่ ส านกัปลัด
การสร้างเครือข่ายทางตลาด เครือข่ายการตลาดใหแ้กก่ลุ่มอาชีพ ที่เหมาะสมกบั

ต่างๆ การจัดกจิกรรม

11 โครงการเสริมสร้างครอบครัว จัดกจิกรรมเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น 30,000 ตามสถานที่ ส านกัปลัด
อบอุ่นเข้มแข็ง เข้มแข็งในชุมชน ที่เหมาะสมกบั

การจัดกจิกรรม

12 โครงการปอ้งกนัปญัหา จัดอบรมใหค้วามรู้  ๑  คร้ัง ๑๐,๐๐๐ ในเขตเทศบาล สาธารณสุข
ยาเสพติดและโรคเอดส์

13 โครงการอบรมผู้ประกอบการ อบรมใหค้วามรู้แกผู้่ประกอบการ ๑  คร้ัง ๑๐,๐๐๐ ในเขตเทศบาล สาธารณสุข
แต่งผมเสริมสวย

26
27

ล ำดับท่ี โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก
พ.ศ.2564 พ.ศ. ๒๕65

ปีงบประมำณ พ.ศ.2565



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
14 โครงการเฝ้าระวังและปอ้งกนั ด าเนนิการพน่ยาฆา่เชื้อ ครัวเรือนที่เล้ียง ๑๐,๐๐๐ ในเขตเทศบาล สาธารณสุข

โรคไข้หวัดนก หรือด าเนนิการเกี่ยวกบัสัตว์ปกี  ๔  คร้ัง

15 โครงการพฒันาสุขาภบิาลตลาด ล้างตลาดและบริเวณโดยรอบอย่างนอ้ย ๕,๐๐๐ ตลาดในเขต สาธารณสุข
เดือนละ  ๑  คร้ัง เทศบาล

16 โครงการอบรมผู้ประกอบการ อบรมใหค้วามรู้แกผู้่ประกอบการ   ๒๐,๐๐๐ ในเขตเทศบาล สาธารณสุข
สถานที่จ าหนา่ยอาหาร และศึกษาดูงาน ๑  คร้ัง และนอกพื้นที่

17 โครงการพฒันาเครือข่าย อบรมใหค้วามรู้แกนน าด้านสุขภาพ ๑๐,๐๐๐ ในเขตเทศบาล สาธารณสุข
แกนน าด้านสุขภาพในเขต  อย่างนอ้ยปลีะ ๑ คร้ัง
เทศบาล

18 โครงการอบรมเยาวชนโดยการ เพื่อปลูกจิตส านกึทางวัฒนธรรมศีลธรรม 10,000 ในเขตเทศบาล กอง
จัดค่ายเยาวชน และพฒันาจิตใจเยาวชน การศึกษา

๓๘๕,๐๐๐

27

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมำณ พ.ศ.2565
พ.ศ.2564 พ.ศ. ๒๕65ล ำดับท่ี โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร



2.5 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

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 โครงการแข่งขันกฬีานกัเรียน -เพื่อส่งเสริมใหม้พีฒันาการด้านกฬีา ๑๐,๐๐๐ โรงเรียนเทศบาล กอง

ในสถานศึกษาเทศบาลต าบล ใหแ้กน่กัเรียนในสถานศึกษา ต าบลหนองมว่ง การศึกษา
หนองมว่ง  และ ศพด.

ทต.หนองมว่ง

2 โครงการส่งเสริมกจิกรรมกฬีา -เพื่อสนบัสนนุการกฬีาใหก้บัเยาวชน ๑๐,๐๐๐ ในเขตเทศบาล กองการศึกษา
แกเ่ด็กเยาวชนและประชาชน ประชาชนที่รักกฬีา
ทั่วไปเพื่อต้านภยัยาเสพติด

3 โครงการอบรมกฬีาภาคฤดูร้อน -เพื่อส่งเสริมด้านกฬีาใหแ้กเ่ยาวชน 10,000 ในเขตเทศบาล กองการศึกษา
ปลอดสารเสพติด (ช่วงปดิเทอม) ในช่วงปดิภาคเรียน

๔ โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ -เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนได้เหน็ความ 10,000 ในเขตเทศบาล กองการศึกษา
ส าคัญเนื่องในวันเด็กแหง่ชาติ

5 โครงการแข่งขันกฬีาชุมชนสัมพนัธ์  จัดการแข่งขันกฬีาชุมชนสัมพนัธ์ 10,000 เทศบาลต าบล ส านกัปลัด
หนองมว่ง

๕๐,๐๐๐

28
29

ล ำดับท่ี โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมำณ พ.ศ.2565
พ.ศ.2564 พ.ศ. ๒๕65



2.6 แผนงำนงบกลำง

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 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ 8,958,000 พื้นที่ ส านกัปลัด

ในเขตเทศบาล ที่ทางเทศบาล
ก าหนดขึ้น

2 เบี้ยยังชีพความพกิาร จ่ายเบี้ยยังชีพส าหรับผู้พกิาร 2,056,000 พื้นที่ ส านกัปลัด
ในเขตเทศบาล ที่ทางเทศบาล

ก าหนดขึ้น

3 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ จ่ายเบี้ยยังชีพส าหรับผู้ปว่ยเอดส์ 12,000 พื้นที่ ส านกัปลัด
ในเขตเทศบาล ที่ทางเทศบาล

ก าหนดขึ้น

11,026,000

29

ล ำดับท่ี โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมำณ พ.ศ.2565
พ.ศ.2564 พ.ศ. ๒๕65



ยุทธศำสตร์ท่ี ๓  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี สร้ำงควำมสำมัคคีในชำติ และกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการจัดกจิกรรม  -จัดกจิกรรมท าบญุตักบาตร และ ๑๕,๐๐๐ ทต.หนองมว่ง ส านกัปลัด

วันเทศบาล กจิกรรมเพื่อระลึกถึงวันกอ่ต้ังวัน
เทศบาล

๑๕,๐๐๐

3.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

พ.ศ.2564 พ.ศ. ๒๕65

30
31



3.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ โครงการเทดิทนูปกปอ้ง  -จัดกจิกรรมเพื่อเสริมสร้างให้ ๑๐,๐๐๐ พื้นที่เขต ส านกัปลัด

สถาบนัส าคัญของชาติ ประชาชนมคีวามสามคัคีและ ทต.หนองมว่ง
สมานฉันท์

๑๐,๐๐๐

31

พ.ศ.2564 พ.ศ. ๒๕65



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 การจัดงานรัฐพธิี  -การจัดงานรัฐพธิีเนื่องใน 30,000 พื้นที่เขต ส านกัปลัด

วันส าคัญของชาติ เพื่อเปน็ ทต.หนองมว่ง
การเทดิทนูสถาบนัฯ

๒ โครงการจัดงานประเพณี -เพื่ออนรัุกษสื์บสานประเพณีไทย 10,000 ในเขต กอง
วันลอยกระทง เทศบาล การศึกษา

๓ โครงการจัดงานประเพณี -เพื่ออนรัุกษสื์บสานประเพณีไทย 10,000 ในเขต กอง
สงกรานต์ เทศบาล การศึกษา

50,000

พ.ศ.2564

32

พ.ศ. ๒๕65

๓.๓   แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ โครงการข้าราชการ พนกังาน  - ด าเนนิการคัดเลือกประเมนิผล 5,000 ทต.หนองมว่ง ส านกัปลัด

ดีเด่นประจ าปี การปฏบิติังานของข้าราชการ/
พนกังาน และมอบโล่หร์างวัล
ใหแ้กผู้่ปฏบิติังานดี

๒ โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ  -จัดกจิกรรรมเพื่อส่งเสริม 15,000 ทต.หนองมว่ง ส านกัปลัด
จริยธรรมบคุลากรของ คุณธรรมจริยธรรม และปลูกฝัง
เทศบาลต าบลหนองมว่ง จิตส านกึที่ดี  ใหก้บับคุลากร

ของเทศบาลต าบลหนองมว่ง

3 โครงการปรับปรุง/พฒันา  -ปรับปรุง/พฒันาเว็ปไซค์เพื่อ 12,000 ทต.หนองมว่ง ส านกัปลัด
เว็ปไซค์ของเทศบาล ใหข้้อมลูข่าวสารของเทศบาล 
ต าบลหนองมว่ง มคีวามถูกต้องและเปน็ปจัจุบนั

๔ โครงการเผยแพร่ใหค้วามรู้ - จัดกจิกรรม/อบรมใหค้วามรู้ 5,000 พื้นที่เขต ส านกัปลัด
เกี่ยวกบักฏหมายสู่ชุมชน เกี่ยวกบักฏหมายที่เกี่ยวข้องกบั ทต.หนอง

ชีวิตประจ าวันใหแ้กป่ระชาชน
ทั้ง 7 ชุมชน

33

4.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
พ.ศ.2564 พ.ศ. ๒๕65

ยุทธศำสตร์ท่ี  4  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำล



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการพฒันาศักยภาพ  -ฝึกอบรม/ดูงาน เพื่อพฒันา 50,000 ทต.หนองมว่ง ส านกัปลัด

ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ศักยภาพทกัษะ ความรู้ ความ
ดูงานของพนกังาน/ลูกจ้าง สามารถใหแ้กพ่นกังาน/ลูกจ้าง/
ผู้บริหารและสมาชิกสภา ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล
เทศบาล

๖ โครงการอดุหนนุศูนย์  -อดุหนนุงบประมาณใหแ้ก ่ศูนย์ 25,000 พื้นที่เขต ส านกัปลัด
ปฏบิติัการร่วมในการ และปฏบิติัประชาชนมคีวาม ทต.หนองมว่ง
ช่วยเหลือประชาชนของ สามคัคีสมานฉันทป์ระโยชน ์
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น อนัอยู่ในอ านาจหนา้ที่
(สถานที่กลาง)

7 โครงการจัดท าแผนพฒันา  -จัดท ารายละเอยีดโครงการ/ 10,000 พื้นที่เขต ส านกัปลัด
ทอ้งถิ่น กจิกรรมโดยการมส่ีวนร่วมของ ทต.หนองมว่ง

ทกุภาคส่วน

8 โครงการจัดท าเอกสาร  - จัดท าเอกสาร คู่มอืการจัดเกบ็ 10,000 กองคลัง และ กองคลัง
เผยแพร่ขั้นตอนและอตัรา ภาษเีพื่อประชาสัมพนัธ์ ใหก้บั สถานที่ประชุม
การจัดเกบ็ภาษี ผู้เสียภาษี ชุมชน 

34
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ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี - ปรับปรุงข้อมลูแผนที่ภาษี 20,000 กองคลัง กองคลัง

เขตเทศระบบดิจิตอล ทะเบยีน ทรัพย์สินในเขต
เทศบาลฯ เพื่อเปน็การพฒันา
ระบบฐานข้อมลูแผนที่ภาษ ี
ในการจัดเกบ็ภาษี

152,000
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ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการพฒันาศักยภาพครู/  -จัดอบรมและศึกษาดูงานด้านการ 30,000 เทศบาล กอง

พนกังานครู และบคุลากร ศึกษาของครู/พนกังานครูและ หนว่ยงานอื่น การศึกษา
ทางการศึกษา เทศบาล บคุลากรทางการศึกษา
ต าบลหนองมว่ง

30,000

36
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4.2 แผนงำนกำรศึกษำ



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 งานตรวจสอบไฟฟา้ เพื่อตรวจสอบฟา้สาธารณะ ไมใ่ช้ ด าเนนิการ กองช่าง

ในเขตเทศบาลทั้ง 7 ชุมชน งบประมาณ ในเขตเทศบาล
ทั้ง 7 ชุมชน

2 งานปรับปรุงเปล่ียนฝาบอ่พกั เพื่อปรับปรุงเปล่ียนฝาบอ่ ไมใ่ช้ ด าเนนิการ กองช่าง
ที่ช ารุดในเขตเทศบาล งบประมาณ ในเขตเทศบาล
ทั้ง 7 ชุมชน ทั้ง 7 ชุมชน
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4.3 แผนงำนเคหะและชุมชน



4.4 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 อดุหนนุโครงการปอ้งกนั  -อดุหนนุอ าเภอหนองมว่ง 30,000 อ าเภอ ส านกัปลัด

และแกไ้ขปญัหายาเสพติด ในกจิกรรมอนัเปน็สาธารณ หนองมว่ง
อ าเภอหนองมว่ง ประโยชนแ์ละอยู่ในอ านาจหนา้ที่

30,000
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ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ อดุหนนุโครงการจัดงาน  -อดุหนนุจังหวัดลพบรีุในกจิกรรม 40,000 จังหวัดลพบรีุ ส านกัปลัด

แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ อนัเปน็สาธารณประโยชนแ์ละ
มหาราช อยู่ในอ านาจหนา้ที่

2 อดุหนนุโครงการการจัดงาน  -อดุหนนุอ าเภอหนองมว่งใน 10,000 อ าเภอ ส านกัปลัด
รัฐพธิีและวันส าคัญของชาติ กจิกรรมอนัเปน็สาธารณ หนองมว่ง

ประโยชนแ์ละอยู่ในอ านาจหนา้ที่

50,000
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4.5 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 เงินสมทบเข้าระบบหลัก เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบเข้าระบบ 150,000 พื้นที่เขต สาธารณสุข

ประกนัสุขภาพ ประกนัสุขภาพ ทต.หนองมว่ง

150,000
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4.6 แผนงำนงบกลำง



ล ำดับ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดครุภัณฑ์ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก 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 ครุภณัฑ์ เรือไฟเบอร์กลาส 8,500 ทต. ส านกัปลัด

ยานพาหนะและ หนองมว่ง
ขนส่ง

2 ครุภณัฑ์ส านกังาน โต๊ะท างาน ระดับ 3-6 5,000 ส านกังาน กองคลัง
จ านวน 1 ตัว เทศบาล

3 ครุภณัฑ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 34,000 ส านกังาน กองคลัง
คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง เทศบาล

หรืออเิล็กทรอนกิส์

4 ครุภณัฑ์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ขาวด า 5,200 ส านกังาน กองคลัง
คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง เทศบาล

หรืออเิล็กทรอนกิส์

5 ครุภณัฑ์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ สี 10,000 ส านกังาน กองคลัง
คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง เทศบาล

หรืออเิล็กทรอนกิส์

1. แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
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เทศบำลต ำบลหนองม่วง อ ำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
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ล ำดับ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดครุภัณฑ์ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก 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 ครุภณัฑ์  - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 51,000 ร.ร.ทต. กอง

คอมพิวเตอร์ ส ำนกังำนแบบต้ังโต๊ะ หนองมว่ง กำรศึกษำ
หรืออเิล็กทรอนกิส์ จ ำนวน  3  เคร่ือง

2 ครุภณัฑ์  - เคร่ืองพิมพ์ ชนดิ LED 5,200 ร.ร.ทต. กอง
คอมพิวเตอร์ ขำวด ำ จ ำนวน 2 เคร่ือง หนองมว่ง กำรศึกษำ

หรืออเิล็กทรอนกิส์  

3 ครุภณัฑ์  - เคร่ืองส ำรองไฟ 7,500 ร.ร.ทต. กอง
คอมพิวเตอร์ ขนำด 800 VA หนองมว่ง กำรศึกษำ

หรืออเิล็กทรอนกิส์ จ ำนวน  3  เคร่ือง

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65
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2. แผนงำนกำรศึกษำ



ล ำดับ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดครุภัณฑ์ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก 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 ครุภณัฑ์ส านกังาน โต๊ะท างานระดับ 3-6 5,000 ส านกังาน กองช่าง

หนา้ไมอ้ดักรุขอบด้วยไม้ เทศบาล
จ านวน 1  ตัว

2 ครุภณัฑ์กอ่สร้าง เคร่ืองตบดิน ใช้เคร่ืองยนต์ 21,000 ทต.หนองมว่ง กองช่าง
เบนซินน้ าหนกั
เคร่ืองตบดินไมน่อ้ยกว่า 
80 กโิลกรัมแรงบดอดั
ไมน่อ้ยกว่า 5 ตัน
จ านวน 1  เคร่ือง

3 ครุภณัฑ์โรงงาน สว่านไร้สาย สามารถ 2,500.00 ทต.หนองมว่ง กองช่าง
เจาะไม ้เจาะเหล็กเจาะ
คอนกรีต ขันนอ๊ตสกรู ปรับ
การท างานได้ 3 ระบบ 
มแีบตเตอร่ีให ้2 กอ้น 
จ านวน 1 เคร่ือง
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3. แผนงำนเคหะและชุมชน


