
 
 
 
 
 

      
  

ประกาศเทศบาลต าบลหนองขาว 
เรื่อง   ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว พ.ศ. 2561 – 2565  

เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 6 
************************************* 

 

  ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565  เพ่ิมเติม               
ฉบับที่  6 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                        
พ.ศ. ๒๕๔๘   แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลหนองขาว ได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาเทศบาลดังกล่าว ในคราวประชุมเม่ือวันที่ 22 มิถุนายน 2564 

 

อาศัยอ านาจตามความ ข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. ๒๕61                      
จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565 ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
      

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  23 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕64 
 

 
 

   (นายวัฒนา  เชียงทอง) 
  นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 

 
 

 



จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

1
 แผนงาน
สาธารณสุข

- - -  - -  - 1           3,000,000       1          3,000,000 2            6,000,000

2
 แผนงาน
การศึกษา

- - -  - -  - 1             820,000       2          1,000,000 3            1,820,000

-  - -  - -  - 2         3,820,000       3        4,000,000 5           7,820,000

1

 
อตุสาหกรรม
และการ
โยธา

- - -  - -  - 2           1,800,000       2          1,800,000 4              3,600,000

-  - -  - -  - 2         1,800,000       2        1,800,000 4           3,600,000

- -  -  - -  -     4 5,620,000      5    5,800,000         9 11,420,000     รวมทั้งสิ้น

3. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

 รวม

รวม 5 ปี

2. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นสงัคม

 รวม

แบบ ผ. 01
บัญชสีรปุโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565 เพ่ิมเตมิ ฉบับที่ 6

เทศบำลต ำบลหนองขำว อ ำเภอท่ำมว่ง จังหวัดกำญจนบุรี

ยทุธศำสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565





แบบ ผ 02

2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ดา้นสังคม
     แผนงานสาธารณสุข

ตัวชี้วัด
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

1 - - - 3,000,000 3,000,0001.เพื่อจดัซ้ือยา เวชภัณฑ์
 และวัสดุที่ใช้ในการ
ป้องกนัควบคุมโรคติดต่อ 
เช่น ถงุมือยางหรือผ้าปิด
ปากหรือปิดจมูก ฯ   2.
เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองแต่งกาย
และอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานโดยค านึงถงึ
ความจ าเป็น เหมาะสม
และประหยดั

ร้อยละ 90 
ของ
ประชาชนใน
พื้นที่ ได้รับ
การป้องกนั
โรค หรือ
ผู้ป่วย หรือผู้
ถกูกกัตัว 
ได้รับเคร่ือง
อุปโภค 
บริโภค 
ครบถว้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว  พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

เพ่ิมเตมิ ฉบับที่ 6

ที่ โครงการ
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ
เป้าหมาย

งบประมาณ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ป้องกนัการแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา 2019 (โค
วิด-19)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล
หนองขาว หรือ
ผู้ป่วย หรือผู้ที่ถกู
กกัตัว ตามที่
ระเบียบ 
กฎหมายก าหนด

ประชาชนในเขต
เทศบาล ไม่ติด
เชื้อโรคไวรัสโค
โรนา 2019 (โค
วิด-19)

กองช่าง 
(สาธารณสุข)



2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ดา้นสังคม

     แผนงานการศึกษา

ตัวชี้วัด
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

2 - - - 820,000 820,000จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) 
ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลหนองขาว , 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลหนองขาว และ
โรงเรียนวัดอินทาราม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) 
ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลหนอง
ขาว , โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลหนองขาว 
และโรงเรียนวัดอินทาราม

เด็กนักเรียนของ
ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก ,โรงเรียน
อนุบาลเทศบาล , 
โรงเรียนวัดอินทา
ราม

เด็กนักเรียน
ได้บริโภค
อาหารเสริม 
(นม) ครบทุก
คน

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพ 
พลานามัยที่
แขง็แรง

ส านักปลัด 
(การศึกษา)

ที่ โครงการ
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ
เป้าหมาย

งบประมาณ



2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ดา้นสังคม
     แผนงานการศึกษา

ตวัชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

3 - - - - 180,000 ส านักปลัด 
(การศึกษา) 
(อุดหนุนให้
โรงเรียนวดั
อินทาราม)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมาย
งบประมาณ

สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่โรงเรียนวดัอินทา
ราม ต.หนองขาว ด้าน
บุคลากรทางการศึกษา

เพื่อจ้างครูอัตราจ้าง
ชั่วคราว ให้แก่โรงเรียน
วดัอินทาราม ต.หนอง
ขาว

สนับสนุน
งบประมาณให้แก่
โรงเรียนวัดอินทา
ราม ต.หนองขาว 
ด้านบุคลากรทาง
การศึกษา

เทศบาล
สนับสนุน
งบประมาณ
ให้แก่
โรงเรียนวดั
อินทาราม 
ด้าน
บุคลากร
ทาง
การศึกษา

โรงเรียนวดัอิน
ทาราม ต.
หนองขาว มี
ครูอัตราจ้าง
ชั่วคราว เพิ่มขึน้

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั



แบบ ผ 02

3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  (แนวทางการพัฒนาก่อสรา้ง ปรบัปรงุ บ้ารงุรกัษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า)

ตวัชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

1 - - - 1,700,000  1,700,000 กองช่างกอ่สร้างถนนงานชั้นผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 ถนนสายริมคลองท่าล้อ-อู่
ทอง (แยกสะพานขา้ง
สวนหยอ่มถงึสะพานถนน
วัดส้มใหญ่) ตามแบบแปลน
ที่เทศบาลก าหนด

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานส าหรับการ
สัญจรไปมา และขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร

ประชาชนได้รับ
ความ
สะดวกสบายใน
การเดินทางและ
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร

ถนนที่
กอ่สร้าง
เป็นไปตาม
มาตรฐาน

กอ่สร้างถนนงาน
ชั้นผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนสายริมคลอง
ท่าล้อ-อู่ทอง 
(แยกสะพานขา้ง
สวนหยอ่มถงึ
สะพานถนนวัดส้ม
ใหญ่) ขนาดกว้าง
ไม่น้อยกว่า 4.00 
เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 312 เมตร 
หรือคิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,248
 ตร.เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลต้าบลหนองขาว  พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

เพ่ิมเตมิ ฉบับที่ 6

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

งบประมาณ
เปา้หมายวัตถุประสงค์ของโครงการโครงการที่



3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     แผนงานเคหะและชมุชน  (แนวทางการพัฒนาก่อสรา้ง ปรบัปรงุ บ้ารงุรกัษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า)

ตัวชี้วัด
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

2 - - - 100,000     - กองช่าง

ที่ โครงการ
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ
เป้าหมาย

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ตีเส้นจราจร RUMBLE 
STRIPS (แถบชะลอ
ความเร็ว) บริเวณจดุตัดทาง
แยก ภายในเขตเทศบาล
ต าบลหนองขาว ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลก าหนด

เพื่อเพิ่มความปลอดภัย 
ลดอุบัติเหตุทางถนน ใน
การสัญจรไปมา

ตีเส้นจราจร 
RUMBLE STRIPS
 (แถบชะลอ
ความเร็ว) บริเวณ
จดุตัดทางแยก 
ภายในเขต
เทศบาลต าบล
หนองขาว

อุบัติเหตุทาง
ถนน ลดลง
ร้อยละ 90

อุบัติเหตุทาง
ถนนลดลง



แบบ ผ 02/1

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

1  -  -  -  -   3,400,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว  พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่6

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปา้หมาย งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบหลกั

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

กองช่าง 
(ขอรับการ
สนับสนุน
งบประมาณ
จากหน่วยงาน
อื่น)

ปรับปรุงถนนแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีต 
บริเวณถนนเลียบ
คลองชลประทาน
ท่าล้อ-อู่ทอง 
ต้ังแต่ถนน 324 
(กาญจนบุรี - อู่
ทอง) ถงึสะพาน
พราย ต.หนองขาว

เพือ่ปรับปรุง
ถนนทีไ่ด้
มาตรฐาน
ส าหรับการ
สัญจรไปมา

ปรับปรุงถนน
แอสฟลัทติ์ก  
คอนกรีต ความ
กวา้งไม่น้อยกวา่ 
6.10 เมตร ความ
ยาวไม่น้อยกวา่ 
1,550 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
9,455 ตร.เมตร 
ต้ังแต่ถนน 324 
(กาญจนบรีุ-อู่
ทอง) ถึงสะพาน
พราย  ต.หนอง
ขาว

 มีถนนที่
ได้รับการ
ปรับปรุงแล้ว
 1 แห่ง

ประชาชนได้รับ
ความ
สะดวกสบายใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา
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