
 

 

 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เพิ่มเติม ฉบบัที่  1 

 

ของ 

 

เทศบาลตำบลหนองขาว 

อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุร ี

 

 



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

 แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ

1      1,000,000 1      1,000,000 1      1,000,000 1      1,000,000          1      1,000,000 5       5,000,000

1      1,000,000 1      1,000,000 1      1,000,000 1      1,000,000          1      1,000,000 5       5,000,000

หน้ำ 1 

ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ

 รวม

แบบ ผ. 01

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1   

เทศบำลต ำบลหนองขำว อ ำเภอท่ำม่วง จังหวัดกำญจนบุรี

ยุทธศำสตร์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568



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
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน

2         350,000 2         350,000 2         350,000 2         350,000          2         350,000 10       1,750,000

2
 แผนงาน
สังคม
สงเคราะห์

2 70,000 2 70,000 2 70,000 2           70,000          2           70,000 10         350,000

3

 แผนงาน
ศาสนา 
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ

4 909,000 3         409,000 3         409,000 3         409,000          3         409,000 16       2,545,000

หน้ำ 2

ปี 2566 รวม 5 ปีปี 2569 ปี 2570

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม

ปี 2567 ปี 2568

แบบ ผ. 01
บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1   
เทศบำลต ำบลหนองขำว อ ำเภอท่ำม่วง จังหวัดกำญจนบุรี

ยุทธศำสตร์



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)

4
 แผนงาน
การศึกษา

1 150,000 1         150,000 1         150,000 1         150,000          1         150,000 5         750,000

5
 แผนงาน
สาธารณสุข

1 300,000 1         350,000 1 400,000 1         450,000          1         500,000 5       2,000,000

10  1,779,000 9      1,329,000 9     1,379,000 9     1,429,000          9     1,479,000 46      7,395,000

 หน้ำ 3

ยุทธศำสตร์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570

แบบ ผ. 01

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1   

เทศบำลต ำบลหนองขำว อ ำเภอท่ำม่วง จังหวัดกำญจนบุรี

รวม 5 ปี

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม

 รวม



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
อุตสาหกรรม
และการโยธา 12      12,735,600 21    22,140,000 4 3,300,000 3      1,800,000          3      1,800,000 43    41,775,600

2
 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

1      2,996,000 1 100,000 4      4,000,000 6       7,096,000

 แผนงาน
 การศึกษา

4
  แผนงาน
การพาณิชย์ 1      3,500,000 1      3,500,000          1      3,500,000 3    10,500,000

13  20,735,600 22    25,136,000 6     6,900,000 8     9,300,000          4     5,300,000 53    67,371,600

หน้ำ 4

3 1   8,000,000 1       8,000,000

ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570

ยุทธศำสตร์

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1   
เทศบำลต ำบลหนองขำว อ ำเภอท่ำม่วง จังหวัดกำญจนบุรี

แบบ ผ. 01

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

ปี 2566

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

รวม 5 ปี



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
บริหารท่ัวไป 3         425,000 3         425,000 3 425,000 3         425,000          3         425,000 15       2,125,000

2

 แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 3         180,000 3         180,000 3 180,000 3         180,000          3         180,000 15         900,000

6  605,000 6         605,000 6        605,000 6        605,000          6        605,000 30      3,025,000

หน้ำ 5

แบบ ผ. 01

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2570 รวม 5 ปี

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร

เทศบำลต ำบลหนองขำว อ ำเภอท่ำม่วง จังหวัดกำญจนบุรี

ยุทธศำสตร์

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1   

ปี 2569



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ  เขตเศรษฐกิจพิเศษ  และการค้าชายแดน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ตัวช้ีวัด
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

1 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

วัฒนธรรมท่ีมีช่ือเสียง
2.โฆษณาเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียว

ผ่านส่ือต่างๆ
3.ก่อสร้าง
ปรับปรุงบ ารุง
รักษาสถานท่ี
ท่องเท่ียว

หน้า 6

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวบ้านหนอง
ขาว

ส่งเสริมให้บ้านหนอง
ขาวเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิง

1 จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว

ต าบลหนองขาว
เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมี
ช่ือเสียง

นักท่องเท่ียว     
ท้ังชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ
มาท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ .2566 - 2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมสุขภาวะ  ความม่ันคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ตัวช้ีวัด
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

1 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

เก่ียวกับสิทธิมนุษยชน
จ ำนวน  100  คน

หน้า 7

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ .2566 - 2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

จัดกิจกรรม
เสริมสร้ำงควำมรู้
ให้แก่เด็กและ
เยำวชน

ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ
เก่ียวกับสิทธิ
มนุษยชนเพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ
 70

เยำวชนมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจในเร่ือง
เก่ียวกับสิทธิ
มนุษยชน

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

โครงกำรอบรมเสริมสร้ำง
ควำมรู้เก่ียวกับสิทธิ
มนุษยชนแก่เด็กและเยำวชน

เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้
 ควำมเข้ำใจให้แก่
เด็กและเยำวชน

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ตัวช้ีวัด
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

2 อุดหนุนงบประมำณให้ชุมชน
ในเขตเทศบำล

อุดหนุนงบประมำณให้
ชุมชนในเขตเทศบำล 
เพ่ือกำรจัดขบวนแห่ 
หรือจัดกิจกรรมต่ำงๆ 
เพ่ือเป็นกำรสืบสำน
ประเพณีและ
วัฒนธรรมต่ำงๆ ในวัน
ลอยกระทง และวัน
สงกรำนต์ เป็นต้น

ชุมชนท้ัง 9 ชุมชน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ชุมชนและ
หน่วยงำนในพ้ืนท่ี
ร่วมกิจกรรมสืบ
สำนประเพณี ไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 
90

มีกำรสืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรม 
เพ่ือให้ชนรุ่นหลังได้
สืบสำนประเพณีอัน
ดีงำมของไทย

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล

หน้า 8

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับเป้าหมาย



แผนงานสังคมสงเคราะห์  

ตัวช้ีวัด
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

1 โครงกำรบ้ำนของฉัน       เพ่ือเป็นกำรช่วยเหลือ ผู้ยำกไร้ ผู้ด้อย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 คุณภำพชีวิตของ ผู้ยำกไร้ ส ำนักปลัด
ฝันเป็นจริง ผู้ยำกไร้ ผู้ด้อยโอกำส โอกำส และกลุ่ม กลุ่มเป้ำหมำย ผู้ด้อยโอกำส

และกลุ่มเปรำะบำง เปรำะบำง ในพ้ืนท่ี และกลุ่มเปรำะบำง
ท่ีประสบปัญหำด้ำน เทศบำลต ำบล มีท่ีอยู่อำศัยม่ันคง
ท่ีอยู่อำศัย ให้มีท่ีอยู่ หนองขำว มีคุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน
อำศัยเป็นของตนเอง
และม่ันคงปลอดภัย
เหมำะส ำหรับอยู่อำศัย 

หน้า 9

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา



แผนงานสังคมสงเคราะห์  

ตัวช้ีวัด
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

2 โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือ เพ่ือเป็นกำรให้ควำม ประชำชนในพ้ืนท่ี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 คุณภำพชีวิตของ ประชำชนท่ีได้รับ ส ำนักปลัด
ประชำชน ด้ำนกำรส่งเสริม ช่วยเหลือประชำชนท่ี เทศบำลต ำบล กลุ่มเป้ำหมำย ควำมเดือดร้อน
และพัฒนำคุณภำพชีวิต ได้รับควำมเดือดร้อน หนองขำว ท่ีได้รับ หรือไม่สำมำรถ

 หรือไม่สำมำรถช่วยเหลือ ควำมเดือดร้อน  ช่วยเหลือ
ตนเองได้ในกำรด ำรงชีพ หรือไม่สำมำรถ ตนเองได้ในกำร
ตำมอ ำนำจหน้ำท่ีของ ช่วยเหลือตนเอง    ด ำรงชีพ 
องค์กรปกครองส่วน ได้     ได้รับกำรช่วยเหลือ
ท้องถ่ิน

หน้า 10

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวช้ีวัด
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

1 โครงกำรแข่งขันกีฬำ/
ส่งเสริมกีฬำของเทศบำล
ต ำบลหนองขำว

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
เยำวชนและ
ประชำชนเล่นกีฬำ
และออกก ำลังกำย

จัดกำรแข่งขัน
กีฬำ/ส่งเสริม
กีฬำให้กับเด็ก
เยำวชนและ
ประชำชนในเขต
เทศบำลต ำบล
หนองขำว

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของเด็ก
เยำวชนและ
ประชำชนเล่น
กีฬำออกก ำลัง
กำย

เด็กเยำวชนและ
ประชำชนใช้เวลำ
ว่ำงเล่นกีฬำและ
ออกก ำลังกำย

งำน
กำรศึกษำ  
         
ส ำนักปลัด

หน้า 11

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา



   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวช้ีวัด
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

2 โครงกำรศูนย์ออกก ำลัง
กำยเพ่ือสุขภำพ

เพ่ือให้ประชำชนใน
เขตเทศบำลต ำบล
หนองขำวตระหนัก
ถึงกำรออกก ำลัง
กำยและกำรดูแล
สุขภำพของตนเอง

ประชำชนในเขต
เทศบำลต ำบล
หนองขำว

500,000 จ ำนวน
ประชำชนมี
สุขภำพท่ีดี

ประชำชนมี
สุขภำพท่ีดี      
ร่ำงกำยแข็งแรง

ส ำนักปลัด

หน้า 12

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวช้ีวัด
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

3 โครงกำรจัดงำนวันส ำคัญ
ทำงศำสนำ ประเพณี   แห่
เทียนเข้ำพรรษำ

เพ่ืออนุรักษ์และสืบ
สำนประเพณีทำง
ศำสนำให้คงอยู่สืบไป

ผู้บริหำร 
สมำชิกสภำฯ 
เจ้ำหน้ำท่ี 
ประชำชนในเขต
เทศบำลต ำบล
หนองขำว

9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 จ ำนวนนักเรียน 
 นักศึกษำ  
เยำวชน  
ประชำชนร่วม
กิจกรรมทำง
ศำสนำ

นักเรียน  นักศึกษำ
  เยำวชน  
ประชำชนมี
กิจกรรมร่วมกัน
ทำงศำสนำ

ส ำนักปลัด

หน้า 13

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม

โครงการ



   แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวช้ีวัด
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

4 โครงกำรจัดงำนประจ ำปี
ศำลพ่อแม่

เพ่ือเป็นกำร        
สืบสำน อนุรักษ์
วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถ่ินให้
คงอยู่สืบไป

ประชำชนในเขต
เทศบำลต ำบล
หนองขำว

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชำชนในเขต
เทศบำลต ำบล
หนองขำวได้
ร่วมกิจกรรม

ประชำชนได้    
สืบสำน อนุรักษ์
วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถ่ิน
ให้คงอยู่สืบไป

ส ำนักปลัด

หน้า 14

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ



   แผนงาน การศึกษา  

ตัวช้ีวัด
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

1 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
พนักงำนครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ

เพ่ือพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำท่ีมี
ส่วนเก่ียวข้อง  ให้มี
ควำมรู้
ควำมสำมำรถใน
กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำก
ย่ิงข้ึน

พนักงำนครู
และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 
คณะผู้บริหำร 
สมำชิกสภำ 
และผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง 
จ ำนวน 32 คน

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 นักเรียนได้รับ
กำรเรียนรู้จำก
กำรเรียนกำร
สอนท่ีมี
ประสิทธิภำพ

พนักงำนครูและ
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ผู้บริหำร 
สมำชิกสภำ 
คณะกรรมกำร
บริหำรสถำนศึกษำ
  และผู้ท่ีมีส่วน
เก่ียวข้อง มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำร
จัดกำรเรียนกำร
สอนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

ส ำนักปลัด

หน้า 15

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม
   แผนงาน สาธารณสุข

ตัวช้ีวัด
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

1 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
ด้ำนสำธำรณสุข

เพ่ือพัฒนำบริกำร
ด้ำนสำธำรณสุข 
ด้ำนต่ำงๆแก่
ประชำชน

จัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำร
ออกก ำลังกำย  
ตรวจสุขภำพ  
จัดซ้ือ
ทรำยอะเบท  
อบรมด้ำน
สำธำรณสุขใน
กลุ่มต่ำงๆ เช่น
กลุ่มเส่ียงหรือ
กิจกรรมอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้อง

300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 จ ำนวน
ประชำชนมี
สุขภำพท่ีดี
ปรำศจำก
โรคติดต่อ
น้อยลงกว่ำปีท่ี
ผ่ำนมำ

ประชำชนมี
สุขภำพท่ีแข็งแรง

ส ำนักปลัด

หน้า 16

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมความเป็นเมืองม่ันคงปลอดภัย

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

1 ปรับปรุง
บ ำรุงรักษำถนน 
สะพำน           
รำงระบำยน  ำ

   1,000,000     1,000,000 1,000,000 1,000,000    1,000,000  ถนน ทำงเท้ำ 
สะพำน รำง
ระบำยน  ำมี
สภำพดี ไม่มีกำร

ประชำชนและ
นักท่องเท่ียว
ได้รับควำม
สะดวกในด้ำน 
กำรคมนำคม ,

กองช่ำง

ภำยในเขตเทศบำล  ช ำรุด แก้ปัญหำน  ำท่วม

ต ำบลหนองขำว ขังในชุมชน

หน้า 17

โครงการ
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ
เป้าหมาย

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

โครงกำรปรับปรุง 
บ ำรุงรักษำ ถนน ทำงเท้ำ 
สะพำน รำงระบำยน  ำให้อยู่
ในสภำพดี

เพ่ือดูแลรักษำถนน 
ทำงเท้ำ สะพำน   
รำงระบำยน  ำ ท่ีช ำรุด
 ทรุดโทรม ให้อยู่ใน
สภำพท่ีพร้อมใช้งำน



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

2 3,880,000   กองช่ำง

873 เมตร  
จ ำนวน 1 สำย

3 โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุง
ภูมิทัศน์สระน  ำ           วัด
อินทำรำม บริเวณภำยใน
วัดอินทำรำม     หมู่ท่ี ๑ 
ต ำบลหนองขำว       (วัด
อินทำรำม)

ปรับปรุงภูมิทัศน์สระ
น  ำวัดอินทำรำม

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 1
 แห่ง

5,000,000    ปรับปรุงสระน  ำ
 1 แห่ง

มีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงำม

กองช่ำง

หน้า 18

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ

โครงกำรก่อสร้ำงถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ
ถนนริมคลองชลประทำน
สำย ท่ำล้อ - อู่ทอง หมู่ท่ี 
1,๔ ต ำบลหนองขำว

เพ่ืออ ำนวยควำม
สะดวกแก่ประชำชน 
นักท่องเท่ียว  
ตลอดจนขนส่ง
ผลผลิตกำรเกษตร

ถนนแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต ขนำด
กว้ำง 4 เมตร 
ระยะทำงยำว

 ถนน ,โคม
ไฟฟ้ำส่องสว่ำง 
1 สำย

 ประชำชนและ
นักท่องเท่ียวมี
กำรคมนำคมท่ี
สะดวกและ
ปลอดภัย



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

4 โครงกำรก่อสร้ำงรำง
ระบำยน  ำรูปตัวยูพร้อมฝำ 
คสล. บริเวณซอยข้ำงสถำนี
ต ำรวจภูธรหนองขำว หมู่ท่ี
 ๔ ต ำบลหนองขำว (ข้ำง 
สภ.หนองขำว)

- อ ำนวยควำมสะดวก
แก่ประชำชน 
นักท่องเท่ียว ระบำย
น  ำในชุมชน ตลอดจน
ขนส่งผลผลิต
กำรเกษตร

รำงระบำยน  ำ 
จ ำนวน ๑ สำย      
 กว้ำง 0.50เมตร  
  ยำว 50 เมตร

400,000 รำงระบำยน  ำ 1
 สำย

๑. ประชำชน
และ
นักท่องเท่ียวมี
กำรคมนำคมท่ี
สะดวกและ
ปลอดภัย         
 ๒ แก้ปัญหำน  ำ
ท่วม

กองช่ำง

5 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรห้อง
เก็บพัสดุ คสล.ชั นเดียว 
บริเวณท่ีว่ำงท่ีท ำกำร
ประปำเทศบำลต ำบล
หนองขำว หมู่ท่ี ๙ ต ำบล
หนองขำว

- เพ่ือเก็บพัสดุต่ำงๆท่ี
ยังจ ำหน่ำยมิได้ของ
เทศบำล และเก็บ
วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
กิจกำรประปำ

ส ำหรับเก็บพัสดุ 
อุปกรณ์จ ำนวน ๑ 
หลัง

๘๐๐,๐๐๐ อำคำรเก็บพัสดุ 
1 หลัง

เพ่ือควำมเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อยในกำร
เก็บวัสดุ 
อุปกรณ์ต่ำงๆ

 กองช่ำง

หน้า 19

ท่ี โครงการ
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ
เป้าหมาย

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

6 โครงกำรก่อสร้ำงรำง
ระบำยน  ำฝำ คสล. พร้อม
วำงท่อระบำยน  ำ คสล. บ่อ
พัก คสล. พร้อมเสริมไหล่
ทำง คสล. บริเวณถนน
เทศบำล ๘ ฝ่ังซ้ำย หมู่ท่ี ๙
 ต ำบลหนองขำว    (บ้ำน
ลุงด่ิง)

#NAME? วำงท่อระบำยน  ำ  
จ ำนวน1 สำย       
 รำงขนำด 0.50 
เมตร ,ท่อ ø 0.60 
เมตร ยำว 245 
เมตร

800,000 วำงท่อระบำยน  ำ
 1 สำย

๑. ประชำชน
และ
นักท่องเท่ียวมี
กำรคมนำคมท่ี
สะดวกและ
ปลอดภัย        
 ๒ แก้ปัญหำน  ำ
ท่วม

กองช่ำง

หน้า 20

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

ท่ี โครงการ



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

7 โครงกำรก่อสร้ำงเสำไฟฟ้ำ
เสำสูง (ไฮแมส) บริเวณ
ภำยในเขตเทศบำลต ำบล
หนองขำว

เพ่ือให้มีแสงสว่ำงเกิด
ควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชำชน

ก่อสร้ำงเสำไฟฟ้ำ
เสำสูง (ไฮแมส) 
จ ำนวน ๒ ต้น

1,200,000 เสำไฟฟ้ำส่อง
สว่ำง 2 จุด

๑. ประชำชน
และ
นักท่องเท่ียวมี
กำรคมนำคมท่ี
สะดวกในกำร
สัญจร

กองช่ำง

๒.  มีควำม
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

8 1,500,000 อำคำรจ่ำย กองช่ำง
น  ำประปำมี
ควำมปลอดภัย
มำกขึ น

หน้า 21

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ

โครงกำรก่อสร้ำงรั ว
คอนกรีต รอบอำคำรผลิต
น  ำประปำ

ก่อสร้ำงรั วรอบอำคำร
เป็นกำรป้องกัน
ทรัพย์สินของทำง
รำชกำร และเพ่ิม
ควำมสวยงำม

ก่อสร้ำงรั วคอนกรีต
 รอบอำคำรผลิต
น  ำประปำ        
ยำว 382 เมตร

มีรั วรอบอำคำร
เพ่ิมควำมสวยงำม



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

9 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.
 ก่อสร้ำงรำงระบำยน  ำรูป
ตัวยูพร้อมฝำ คสล. . 
บริเวณถนนเทศบำล ๑๑ 
ปลำยซอยฝ่ังขวำ หมู่ท่ี ๒ 
ต ำบลหนองขำว       (บ้ำน
นำยกฤษณะ  สุขกรม)

- อ ำนวยควำมสะดวก
แก่ประชำชน 
นักท่องเท่ียว ระบำย
น  ำในชุมชน ตลอดจน
ขนส่งผลผลิต
กำรเกษตร

ถนน , รำงระบำย
น  ำ และทำงเท้ำ 
จ ำนวน ๑ สำย     
กว้ำง ๔. เมตร    
ยำว ๖๕  เมตร

320,000 ถนน ,         
รำงระบำยน  ำ   
 1 สำย

๑. ประชำชน
และ
นักท่องเท่ียวมี
กำรคมนำคมท่ี
สะดวกและ
ปลอดภัย         
 ๒ แก้ปัญหำน  ำ
ท่วม

กองช่ำง

หน้า 22

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ
เป้าหมาย

งบประมาณและท่ีผ่านมา



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

10 190,000 กองช่ำง

ด้ำนข้ำงสนำม
ฟุตบอล ร.ร.
วัดอินทำรำม 
กว้ำง 4 เมตร
ยำว 95 เมตร

หน้า 23

รั วตะแกรง
ด้ำนข้ำงสนำม
ฟุตบอล ร.ร.วัด
อินทำรำม 
ป้องกันฟุตบอล
ออกไปภำยนอก

ป้องกันอุบัติเหตุ
กรณีลูกฟุตบอล
ออกไปภำยนอก

ป้องกันอุบัติเหตุกรณี
ลูกฟุตบอลออกไป
ภำยนอก

ก่อสร้ำงรั วตะแกรง

ท่ี โครงการ
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ
เป้าหมาย

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

โครงกำรก่อสร้ำงรั ว
ตะแกรงด้ำนข้ำงสนำม
ฟุตบอล  ร.ร. วัดอินทำรำม



3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

11 ก่อสร้ำง ปรับปรุง
อำคำรและระบบ

3,000,000 กิจกำรประปำ
อำคำรและระบบ   กองช่ำง
กำรผลิตน  ำประปำ  
โรงผลิตน  ำประปำ

เทศบำลต ำบล
หนองขำว

12 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กิจกำรประปำ

กองช่ำง

หน้า 24

ระบบกำรจ่ำย
น  ำประปำมี
คุณภำพท่ีดี

ประชำชนมี
น  ำประปำใช้
อย่ำงท่ัวถึง

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ท่ี โครงการ

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

โครงกำรก่อสร้ำง ปรับปรุง
อำคำรและระบบกำรผลิต
น  ำประปำ      โรงผลิต
น  ำประปำเทศบำลต ำบล
หนองขำว

เพ่ือใช้ประชำชนมีน  ำ
ใช้เพียงพอและ
น  ำประปำมีคุณภำพ

จ ำนวนครัวเรือน
ในเขตเทศบำลมี
น  ำใช้เพียงพอ

ประชำชนมี
น  ำประปำใช้
อย่ำงท่ัวถึง และ
มีควำมพึงพอใจ
ในกำรรับกำร
บริกำรน  ำประปำ

โครงกำรซ่อมบ ำรุงเคร่ือง
ป้ัมน  ำ มอเตอร์ผลิตน  ำ 
อำคำรผลิตน  ำแรงดันต่ ำ
และอำคำรผลิตน  ำแรงสูง

ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
เคร่ืองป้ัมน  ำ มอเตอร์
ผลิตน  ำให้สำมำรถใช้
งำนได้ดีและเต็ม
ประสิทธิภำพ

ให้สำมำรถผลิต
น  ำประปำท่ีมี
คุณภำพและท่ัวถึง



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

13 โครงกำรก่อสร้ำง ปรับปรุง 
อำคำรและระบบ
สำธำรณูปโภคภำยในศูนย์
พัฒนำผู้สูงอำยุ    คนพิกำร
และผู้ด้อยโอกำส เช่น ป้ำย
 , ประตูทำงเข้ำ ลำนกีฬำ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯลฯ

เสริมสร้ำงกำรบริหำร
จัดกำรศูนย์พัฒนำ
ผู้สูงอำยุ ส ำหรับจัด
กิจกรรมพัฒนำ
ผู้สูงอำยุ คนพิกำร 
ผู้ด้อยโอกำส

ก่อสร้ำง ปรับปรุง 
บ ำรุงรักษำ จัดหำ
วัสดุ อุปกรณ์ต่ำง ๆ
 ในศูนย์พัฒนำ
ผู้สูงอำยุ คนพิกำร 
ผู้ด้อยโอกำส

      500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ศูนย์ฯ ได้รับกำร
บริหำรจัดกำรท่ีดี

ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร
 ผู้ด้อยโอกำส มี
คุณภำพชีวิตท่ีดี

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล

หน้า 25

ท่ี โครงการ
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ
เป้าหมาย

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     

ตัวช้ีวัด
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

14 โครงกำรก่อสร้ำงโรง  สูบ
น  ำขนำดใหญ่ข้ำมคลอง
ชลประทำน   สำยท่ำล้อ
 - พนมทวน  หมู่ท่ี   ๕  
ติดชลประทำน

เพ่ือลดปัญหำน  ำ
ท่วมในช่วงฤดูฝน

ก่อสร้ำงโรงสูบน  ำ
ขนำดใหญ่ข้ำม
คลอง จ ำนวน ๑ 
แห่ง

๔,๕๐๐,๐๐๐ ก่อสร้ำงโรงสูบ
น  ำขนำดใหญ่
ข้ำมคลอง
ชลประทำนสำย
ท่ำล้อ - พนม
ทวน  หมู่ท่ี   ๕ 
จ ำนวน ๑ แห่ง

แก้ไขปัญหำ
ปัญหำน  ำท่วม

กองช่ำง

หน้า 26

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     

ตัวช้ีวัด
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

15 โครงกำรฝังท่อระบำยน  ำ
ฝ่ังตะวันตกลงคลอง
ชลประทำน ถนนเทศบำล
  ๙  หมู่ท่ี  ๑  ฝ่ังซ้ำย

เพ่ือลดปัญหำน  ำ
ท่วมในช่วงฤดูฝน

วำงท่อระบำยน  ำ 
 ยำว  ๔๖๓ เมตร
 ขนำด ø 0.80 
เมตร  และบ่อพัก
น  ำ จ ำนวน 46 บ่อ

๑,๐๐๐,๐๐๐ ท่อระบำยน  ำ 
จ ำนวน ๑  สำย

แก้ไขปัญหำ
ปัญหำน  ำท่วม

กองช่ำง

16 โครงกำรฝังท่อระบำยน  ำ
ฝ่ังตะวันตกลงคลอง
ชลประทำน  ถนน
เทศบำล  ๑๑  หมู่ท่ี  ๒   
   ฝ่ังซ้ำย

เพ่ือลดปัญหำน  ำ
ท่วมในช่วงฤดูฝน

ฝังท่อระบำยน  ำ 
จ ำนวน  ๑ สำย 
ยำว ๒๕๔ เมตร   
 ขนำด ø ๐.๘๐  
เมตร  และบ่อพัก
น  ำ จ ำนวน ๒๕ บ่อ

๕๓๐,๐๐๐ ท่อระบำยน  ำ 
จ ำนวน ๑  สำย

แก้ไขปัญหำ
ปัญหำน  ำท่วม

กองช่ำง

หน้า 27

ท่ี โครงการ
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ
เป้าหมาย

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     

ตัวช้ีวัด
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

17 โครงกำรฝังท่อระบำยน  ำ
ฝ่ังตะวันตกลงคลอง
ชลประทำน ถนนเทศบำล
  ๑๐  หมู่ท่ี   ๓  ฝ่ังซ้ำย

เพ่ือลดปัญหำน  ำ
ท่วมในช่วงฤดูฝน

ฝังท่อระบำยน  ำ 
จ ำนวน  ๑ สำย   
 ยำว ๒๕๘ เมตร  
 ขนำดท่อ ๒๓๓ 
ท่อน  บ่อพักน  ำ 
จ ำนวน ๒๕ บ่อ

๖๐๐,๐๐๐ ท่อระบำยน  ำ 
จ ำนวน ๑  สำย

แก้ไขปัญหำ
ปัญหำน  ำท่วม

กองช่ำง

18 โครงกำรปรับปรุงเกำะ
กลำงและทำงเท้ำ    
บริเวณ   กม. ๑๒ 
เทศบำล ๘  หมู่ท่ี   ๙

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์
 เกำะกลำงถนน 
บริเวณ กม. ๑๒

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
เกำะกลำงถนน 
จ ำนวน ๑ แห่ง    
  ยำว ๒๒๐ เมตร 
  พื นท่ีไม่น้อยกว่ำ
 ๘๘๐ ตำรำงเมตร

๘๐๐,๐๐๐ เกำะกลำงถนน
 ๑  แห่ง

ประชำชนและ
นักท่องเท่ียว
ได้รับควำม
ปลอดภัยในกำร
ใช้รถใช้ถนน
มำกขึ น

กองช่ำง

หน้า 28

ท่ี โครงการ
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ
เป้าหมาย

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     

ตัวช้ีวัด
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

19 โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล. พร้อมรำงระบำยน  ำ
 บริเวณบ้ำนนำยจรัล  
เอกสำร

เพ่ือให้กำรคมนำคม
สะดวกและ
ปลอดภัย เพ่ือลด
อุบัติเหตุและแก้ไข
ปัญหำน  ำท่วม

ถนน ,รำงระบำย
น  ำและทำงเท้ำ 
จ ำนวน  ๑ สำย   
  ยำว ๒๕ เมตร 
กว้ำง ๓.๕ เมตร

100,000 ได้ถนนเพ่ิม 
และท่อระบำย
น  ำ จ ำนวน ๑  
สำย

ถนน คสล.และ
รำงระบำยน  ำ

กองช่ำง

หน้า 29

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ท่ี โครงการ

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     

ตัวช้ีวัด
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

20 โครงกำรปรับปรุงอำคำร
เอนกประสงค์ชั นบน 
บริเวณส ำนักงำน
เทศบำลต ำบลหนองขำว 
หมู่ท่ี  ๔

เพ่ือใช้เป็นห้อง
ท ำงำน

ปรับปรุงอำคำร
เป็นห้องท ำงำน   
 ขนำด กว้ำง 14 
เมตร  ยำว  14  
เมตร  จ ำนวน ๑ 
โครงกำร

๑,๕๐๐,๐๐๐ ห้องท ำงำน เพ่ิม เพ่ือใช้เป็นห้อง
ท ำงำน

ส ำนักปลัด

หน้า 30

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     

ตัวช้ีวัด

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

21 โครงกำรก่อสร้ำงท่อลอด
เหล่ียม ท้ำยซอยถนน
เทศบำล 7

เพ่ือให้มีกำรระบำย
น  ำท่ีรวดเร็วไม่เกิด
น  ำท่วม

ก่อสร้ำงท่อลอด
เหล่ียมท้ำยซอย
ถนนเทศบำล  7

110,000 ระบำยน  ำ
รวดเร็ว

แก้ปัญหำน  ำ
ท่วม

กองช่ำง

ขนำด กว้ำง 
 2.50 เมตร
ยำว 6.00 เมตร

หน้า 31

ท่ี โครงการ
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ
เป้าหมาย

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     

ตัวช้ีวัด

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

22     500,000  จ ำนวนอำคำร
โรงจอด
รถจักรยำนยนต์

อ ำนวยควำม
สะดวกแก่ผู้มำ
ติดต่อรำชกำร
และเจ้ำหน้ำท่ี

ส ำนักปลัด

หน้า 32

ท่ี โครงการ
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ
เป้าหมาย

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรโรง
จอดรถส ำหรับจักรยำนยนต์
 รถยนต์พร้อมปรับปรุงทำง
เท้ำบริเวณส ำนักงำน
เทศบำลต ำบลหนองขำว

ให้ผู้ท่ีมำติดต่อ
รำชกำรและ
เจ้ำหน้ำท่ีมีท่ีจอดรถ
ส ำหรับจักรยำนยนต์

อำคำรโรงจอดรถ
ส ำหรับ
จักรยำนยนต์ 
รถยนต์ ลำน
คอนกรีต พื นท่ีไม่
น้อยกว่ำ 360 
ตำรำงเมตร จ ำนวน
 1 แห่ง



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     

ตัวช้ีวัด

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

23 โครงกำรเสริมผิวถนน เพ่ือปรับปรุงถนนผิว เพ่ือปรับปรุง     1,860,000 ร้อยละของกำร ประชำชน กองช่ำง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จรำจรและลดปัญหำ ถนนผิวจรำจร เกิดอุบัติเหตุ มีควำมปลอดภัย

รหัสทำงหลวงท้องถ่ิน และป้องกันอุบัติเหตุ แอสฟัลท์ติก ทำงถนน ในชีวิตและ

กจ.ถ30-002 ท่ีอำจจะเกิดขึ นใน คอนกรีตถนน ลดน้อยลง ทรัพย์สิน

ถนนเทศบำล 2 กว้ำง เวลำกลำงคืน เทศบำล 2

5.40 - 12.00 เมตร จ ำนวน 1 แห่ง

ยำว 654 เมตร หนำ

0.05 เมตร

หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่ำ

4,150 ตำรำงเมตร

เทศบำลต ำบลหนองขำว

อ ำเภอท่ำม่วง

จังหวัดกำญจนบุรี

หน้า 33

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     

ตัวช้ีวัด

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

24     640,000 กองช่ำง

 เพ่ิมขึ น ปลอดภัย

หน้า 34

ท่ี โครงการ
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ
เป้าหมาย

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

โครงกำรปรับปรุงถนนผิว
จรำจรแอสฟัลท์ติก      
คอนกรีต  บริเวณถนน
เทศบำล 6 ถึงถนนเทศบำล
 7

เพ่ือให้กำรคมนำคม
สะดวกและปลอดภัย 
เพ่ือลดอุบัติเหตุ

ปรับปรุงถนนผิว
จรำจรแอสฟัลท์    
 ติกคอนกรีต  
บริเวณถนน 
เทศบำล 6 ถึงถนน
เทศบำล 7 
เป้ำหมำย กว้ำง 
5.20 - 7.60 
เมตร ยำว 
208.00  เมตร 
หนำ 0.05 เมตร 
หรือพื นท่ีไม่น้อย
กว่ำ 1,128 ตร.ม.
 ตำมแบบแปลน
และรำยกำรท่ี
เทศบำลก ำหนด 

จ ำนวนถนนท่ี
ได้มำตรฐำน

ประชำชนได้ใช้
เส้นทำงสะดวก



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     

ตัวช้ีวัด

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

25     198,000 กองช่ำง

 เพ่ิมขึ น ปลอดภัย

หน้า 35

ท่ี โครงการ
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ
เป้าหมาย

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

โครงกำรก่อสร้ำงถนนผิว
จรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 บริเวณถนนแยกซ้ำยถนน
เทศบำล 7 บ้ำนนำยโกมล

เพ่ือให้กำรคมนำคม
สะดวกและปลอดภัย 
เพ่ือลดอุบัติเหตุ

ก่อสร้ำงถนนผิว
จรำจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บริเวณ
ถนนแยกซ้ำยถนน
เทศบำล 7 บ้ำน
นำยโกมลเป้ำหมำย
 กว้ำง 3.50 เมตร
 ยำว 40.00 เมตร
 หนำ 0.15 เมตร 
หรือพื นท่ีไม่น้อย
กว่ำ 140 ตร.ม. 
พร้อมรำงระบำย
น  ำคอนกรีตเสริม
เหล็กตำมแบบ
แปลนและรำยกำร
ท่ีเทศบำลก ำหนด

จ ำนวนถนนท่ี
ได้มำตรฐำน

ประชำชนได้ใช้
เส้นทำงสะดวก



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     

ตัวช้ีวัด

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

26     457,000 กองช่ำง

 เพ่ิมขึ น ปลอดภัย

หน้า 36

ท่ี โครงการ
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ
เป้าหมาย

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

โครงกำรปรับปรุงถนนผิว
จรำจรแอสฟัลท์ติก   
คอนกรีต  บริเวณซอยหลัง
โรงพัก ถึงถนนเทศบำล 2

เพ่ือให้กำรคมนำคม
สะดวกและปลอดภัย 
เพ่ือลดอุบัติเหตุ

ปรับปรุงถนนผิว
จรำจรแอสฟัลท์     
 ติกคอนกรีต  
บริเวณซอยหลัง
โรงพัก ถึงถนน
เทศบำล 2
เป้ำหมำย กว้ำง
7.90 - 8.70 
เมตร ยำว 
127.00 เมตร 
หนำ 0.05 เมตร 
หรือพื นท่ีไม่น้อย
กว่ำ 1,040 ตร.ม.
 ตำมแบบแปลน
และรำยกำรท่ี
เทศบำลก ำหนด 

จ ำนวนถนนท่ี
ได้มำตรฐำน

ประชำชนได้ใช้
เส้นทำงสะดวก



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     

ตัวช้ีวัด
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

27     160,000 กองช่ำง

 เพ่ิมขึ น ปลอดภัย

หน้า 37

ท่ี โครงการ
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ
เป้าหมาย

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

โครงกำรปรับปรุงถนนผิว
จรำจรแอสฟัลท์ติกคอน  
กรีต  บริเวณหน้ำส ำนักงำน
เทศบำลต ำบลหนองขำว 
หมู่ 4

เพ่ือให้กำรคมนำคม
สะดวกและปลอดภัย 
เพ่ือลดอุบัติเหตุ

ปรับปรุงถนนผิว
จรำจรแอสฟัลท์   
ติกคอนกรีต  
บริเวณหน้ำ
ส ำนักงำนเทศบำล
ต ำบลหนองขำว หมู่
 4   หนำ 0.05 
เมตร หรือพื นท่ีไม่
น้อยกว่ำ 383 ตร.
ม. ตำมแบบแปลน
และรำยกำรท่ี
เทศบำลก ำหนด 

จ ำนวนถนนท่ี
ได้มำตรฐำน

ประชำชนได้ใช้
เส้นทำงสะดวก



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     

ตัวช้ีวัด

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

28 ปรับปรุงถนนผิว       87,000 กองช่ำง

จรำจรแอสฟัลท์ติก 
 คอนกรีต

 บริเวณสะพำน

รำงจ่ัน หมู่ 4 ไป 
หมู่ 6

หนำ 0.05 เมตร 
หรือ พื นท่ีไม่น้อย
กว่ำ 204 ตร.ม. 
ตำมแบบแปลน
และรำยกำรท่ี
เทศบำลก ำหนด

หน้า 38

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

โครงกำรปรับปรุงถนนผิว
จรำจรแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต  บริเวณสะพำนรำงจ่ัน
 หมู่ 4 ไป หมู่ 6

เพ่ือให้กำรคมนำคม
สะดวกและปลอดภัย 
เพ่ือลดอุบัติเหตุ

จ ำนวนถนนท่ี
ได้มำตรฐำน    
  เพ่ิมขึ น

ประชำชนได้ใช้
เส้นทำงสะดวก 
 ปลอดภัย

ท่ี โครงการ
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ
เป้าหมาย

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     

ตัวช้ีวัด

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

29 โครงกำรจัดท ำป้ำยบอก ท ำป้ำยบอกทำง       13,600 ส ำนักปลัด
ทำงสถำนศึกษำในสังกัด ไปสถำนศึกษำใน
เทศบำลต ำบลหนองขำว สังกัดเทศบำล  เพ่ิมขึ น

สถำนศึกษำท่ีชัดเจน ต ำบลหนองขำว  
จ ำนวน  1  ป้ำย

ไปสถำนศึกษำท่ี
ชัดเจน

30 โครงกำรเสริมผิวถนน เพ่ือปรับปรุงถนนผิว เพ่ือปรับปรุงถนน     960,000  ร้อยละของกำร ประชำชน กองช่ำง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จรำจรและลดปัญหำ ผิวจรำจรแอสฟัลท์  เกิดอุบัติเหตุ มีควำมปลอดภัย

รหัสทำงหลวงท้องถ่ิน และป้องกันอุบัติเหตุ ติกคอนกรีตถนน  ทำงถนนลดลง ในชีวิตและ

กจ.ถ30-005 ถนน ท่ีอำจจะเกิดขึ นใน เทศบำล 5  หมู่ 1 ทรัพย์สิน

เทศบำล 5 หมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี เวลำกลำงคืน หมู่ 5 หมู่ 8

5 หมู่ท่ี 8 กว้ำง 4.90 - จ ำนวน  1 แห่ง

6.80 เมตร ยำว 429

เมตร หนำ 0.05 เมตร

หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่ำ

2,570 ตำรำงเมตร

เทศบำลต ำบลหนองขำว

อ ำเภอท่ำม่วง จังหวัด

กำญจนบุรี
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ท่ี โครงการ
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ
เป้าหมาย

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

เพ่ืออ ำนวยควำม
สะดวกโดยมีป้ำย
บอกทำงไป

มีป้ำยบอกทำง
ไปสถำนศึกษำ

เกิดควำมสะดวก
โดยมีป้ำยบอก
ทำง



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     

ตัวช้ีวัด

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

31 โครงกำรเสริมผิวถนน เพ่ือปรับปรุงถนนผิว เพ่ือปรับปรุง     1,670,000  ร้อยละของกำร ประชำชน กองช่ำง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จรำจรและลดปัญหำ ถนนผิวจรำจร  เกิดอุบัติเหตุ มีควำมปลอดภัย

 รหัสทำงหลวงท้องถ่ิน และป้องกันอุบัติเหตุ แอสฟัลท์ติก  ทำงถนนลดลง ในชีวิตและ

กจ.ถ30-011 ท่ีอำจจะเกิดขึ นใน คอนกรีตถนน ทรัพย์สิน

 ถนนเทศบำล 11 หมู่ท่ี 2 เวลำกลำงคืน เทศบำล 11

 กว้ำง 5.60 -7.60 เมตร หมู่  2

 ยำว 623 เมตร หนำ  จ ำนวน 1 แห่ง

0.05 เมตร หรือมีพื นท่ี

ไม่น้อยกว่ำ 3,480

ตำรำงเมตร  เทศบำล

ต ำบลหนองขำว

อ ำเภอท่ำม่วง

จังหวัดกำญจนบุรี

หน้า 40

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ
เป้าหมาย

งบประมาณและท่ีผ่านมา



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค
แผนงานเคหะและชุมชน 

ตัวช้ีวัด

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

1 โครงกำรก่อสร้ำงลำนกีฬำ
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ และท่ี
ออกก ำลังกำย บริเวณท่ีว่ำง
ข้ำงวัดอินทำรำม หมู่ท่ี ๓ 
ต ำบลหนองขำว

 - ลำนกีฬำพร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ และท่ี
ออกก ำลังกำย

ลำนกีฬำพร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
และท่ีออกก ำลังกำย 
จ ำนวน ๑ แห่ง

1,500,000 ลำนกีฬำส ำหรับ
ออกก ำลังกำย     
   1 แห่ง

ประชำชนในเขต
เทศบำลได้มีท่ี
ออกก ำลังกำย 
และช่วยให้
เยำวชนห่ำงไกลยำ
เสพติด

กองช่ำง

2 โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ บริเวณศำลำแม่บ้ำน 
และติดตั งโคมไฟฟ้ำส่องสว่ำง 
ก่อสร้ำงลำนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี ๓ ต ำบลหนองขำว
(ศำลำแม่บ้ำน)

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณศำลำแม่บ้ำน 
และติดตั งโคมไฟฟ้ำ
ส่องสว่ำง ก่อสร้ำงลำน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณศำลำแม่บ้ำน 
และติดตั งโคมไฟฟ้ำ
ส่องสว่ำง ก่อสร้ำง
ลำนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จ ำนวน ๑ แห่ง

๑๐๐,๐๐๐ ปรับปรุงภูมิทัศน์
ศำลำแม่บ้ำน 1 
แห่ง

๑. ประชำชนใน
เขตเทศบำลได้มี
สถำนท่ีพักผ่อน
หย่อนใจอีกทั งยัง
มีสถำนท่ีไว้ออก
ก ำลังกำย

กองช่ำง

3 โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ติดตั งโคมไฟฟ้ำส่องสว่ำง
 ก่อสร้ำงลำนออกก ำลังกำย 
บริเวณสำมแยกหนองขำว 
หมู่ท่ี ๔ ต ำบลหนองขำว

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ติดตั งโคมไฟฟ้ำส่อง
สว่ำง ก่อสร้ำงลำนออก
ก ำลังกำย บริเวณสำม
แยกหนองขำว

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ติดตั งโคมไฟฟ้ำส่อง
สว่ำง ก่อสร้ำงลำน
ออกก ำลังกำย 
บริเวณสำมแยก
หนองขำว จ ำนวน 1 
แห่ง

๑,๐๐๐,๐๐๐ ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
เพ่ือเป็นลำนออก
ก ำลังกำย    1 แห่ง

๑.  ประชำชนใน
เขตเทศบำลได้มี
สถำนท่ีพักผ่อน
หย่อนใจอีกทั งยัง
มีสถำนท่ีไว้ออก
ก ำลังกำย

กองช่ำง
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ท่ี โครงการ
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ
เป้าหมาย

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค

แผนงานเคหะและชุมชน 

ตัวช้ีวัด

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

4  โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุง
ภูมิทัศน์สวนสุขภำพเฉลิม
พระเกียรติ  บริเวณสวน
สุขภำพเฉลิมพระเกียรติ 
ภำยในเขตเทศบำลต ำบล
หนองขำว

 ปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสุขภำพเฉลิมพระ
เกียรติ บริเวณสวน
สุขภำพเฉลิมพระ
เกียรติ ภำยในเขต
เทศบำลต ำบลหนอง
ขำว

 ๑,๕๐๐,๐๐๐ ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สวนเฉลิม
พระเกียรติ 1 
แห่ง

๑.  ประชำชนใน
เขตเทศบำลได้มี
สถำนท่ีพักผ่อน
หย่อนใจอีกทั ง
ยังมีสถำนท่ีไว้
ออกก ำลังกำย

กองช่ำง

5 โครงกำรพัฒนำแหล่งท่องเท่ียว จัดซื อโคมไฟLED  จัดซื อโคมไฟ LED  2,996,000 จัดซื อโคมไฟ  LED   ประชำชนในเขต กองช่ำง
วัดอินทำรำมโดยจัดซื อโคมไฟ นวัตกรรมไทย รุ่น นวัตกรรมไทย รุ่น นวัตกรรมไทย รุ่น  เทศบำลฯได้รับ
LEDนวัตกรรมไทย   รุ่น
ULTRABRIGHT 60 W

ULTRABRIGHT60w ULTRABRIGHT 60 W ULTRABRIGHT 60 W ควำมปลอดภัย
ULTRABRIGHT 60 w (TL-26-60W) (TL-26-60W) (TL-26-60W) ในชีวิตและ
(TL-26-60W) (รหัส 07010035) (รหัส 07010035) (รหัส 07010035) ทรัพย์สิน
(รหัส 07010035) เพ่ือติดตั งแทนโคมไฟ

ถนน
เพ่ือติดตั งแทนโคม เพ่ือติดตั งแทน

เพ่ือติดตั งแทนโคมไฟถนนแบบ
เก่ำ

แบบเก่ำ ภำยใน ไฟถนนแบบเก่ำ โคมไฟถนน
 เก่ำ จ ำนวน 214 โคม ภำยใน เขตเทศบำล จ ำนวน 214 โคม แบบเก่ำ จ ำนวน
เขตเทศบำลต ำบลหนองขำว ต ำบลหนองขำว  

อ ำเภอ
 214 โคม

อ ำเภอท่ำม่วง จังหวัดกำญจนบุรี ท่ำม่วง จังหวัดกำญจนบุรี ภำยในเขตเทศบำล

หน้า 42

ท่ี โครงการ
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ
เป้าหมาย

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ



แผนงานการศึกษา

ตัวช้ีวัด

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

6 8,000,000 ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวก

ส ำนักปลัด

ประชำชน
หรือใช้เป็นสถำนท่ี

จัดกิจกรรมสำธำรณะ

หน้า 43
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

จัดซื อ/จัดหำท่ีดินเพ่ือ
ก่อสร้ำงส่ิง
สำธำรณประโยชน์

เพ่ือใช้เป็นสถำนท่ี
ก่อสร้ำงส่ิง
สำธำรณประโยชน์
ให้บริกำรกับ

จัดซื อท่ีดิน , เพ่ือ
ก่อสร้ำงส่ิง
สำธำรณประโยชน์
ในเขตเทศบำล

 ควำมพึงพอใจ
ของประชำชน
ท่ีมำรับบริกำร

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ
เป้าหมาย

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แผนงานการพาณิชย์  

ตัวช้ีวัด
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

1 3,500,000 3,500,000 3,500,000 กองช่ำง
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โครงการท่ี
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

จัดซื อ/จัดหำท่ีดินเพ่ือ
ก่อสร้ำงสระเก็บน  ำดิบ ,
ก่อสร้ำงโรงกรองน  ำดิบ 
พร้อมอุปกรณ์ สถำนท่ี 
พื นท่ีบริเวณติดบริเวณ
อำคำรประปำเทศบำล

เพ่ือก่อสร้ำงสระเก็บ
น  ำดิบและโรงกรอง
น  ำดิบท่ีได้มำตรฐำน

มีระบบประปำท่ี
เป็นมำตรฐำน 
สะอำด ปลอดภัย

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

ประชำชนมีน  ำ
กินน  ำใช้ท่ีสะอำด
 ปลอดภัย

มีระบบประปำท่ี
เป็นมำตรฐำน 
สะอำด ปลอดภัย



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมความเป็นเมืองม่ันคงปลอดภัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานบริหารท่ัวไป

ตัวช้ีวัด
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

1 โครงการพัฒนาความรู้
ความเข้าใจด้านกิจการ
สภา ส าหรับผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
อบรมรู้ถึงอ านาจและ
ขอบเขตของเทศบาล
ต าบลท่ีพึงกระท าให้
เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน แต่ไม่
ละเมิดไม่เกินอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง
จ านวน 50 คน

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนผู้ผ่าน
การฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการอบรม
รู้ถึงอ านาจและ
ขอบเขตของ
เทศบาลต าบลท่ี
พึงกระท าให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่
ประชาชน แต่ไม่
ละเมิดไม่เกิน
อ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

ส านักปลัด
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หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร
แผนงานบริหารท่ัวไป

ตัวช้ีวัด
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

2 โครงการ เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคณะ
ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง

เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ให้มีทัศนคติท่ีดีต่อ
ตนเอง ต่อเพ่ือน
ร่วมงาน และต่อ
ผู้บังคับบัญชาในด้าน
พฤติกรรมของการ
ท างานร่วมกันใน
องค์กร

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง
จ านวน 80 คน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้ผ่าน
การฝึกอบรม

บุคลากรมี
จิตส านึกท่ีดีให้
บุคลากรสามารถ
น าหลักคุณธรรม 
จริยธรรมและ
ความโปร่งใสมาใช้
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของตนเอง
มีคุณธรรมเป็น
พ้ืนฐาน

ส านักปลัด

หน้า 46

โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร
แผนงานบริหารท่ัวไป

ตัวช้ีวัด
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

3 โครงการ พัฒนาองค์กร   
 (Organization 
Development)

เพ่ือสร้างจิตส านึกท่ีดี
ให้บุคลากรสามารถ
น าหลักคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใสมาใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของ
ตนเอง มีคุณธรรม
เป็นพ้ืนฐาน

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง
จ านวน 80 คน

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนผู้ผ่าน
การฝึกอบรม

บุคลากรสามารถ
น าหลักคุณธรรม 
จริยธรรมและ
ความโปร่งใสมาใช้
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของตนเอง
 มีคุณธรรมเป็น
พ้ืนฐาน

ส านักปลัด

หน้า 47

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

ท่ี โครงการ



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตัวช้ีวัด
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

1 โครงการสร้างวินัยจราจร
ให้แก่เยาวชนและ
ประชาชน

เพ่ือลดปัญหาและ
อุบัติเหตุจราจรจาก
จักรยานยนต์

อบรมให้ความรู้กับ
เด็กเยาวชนและ
ประชาชน  จ านวน
  50 คน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน 1 
โครงการ

ลดปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน

ส านักปลัด

หน้า 48

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตัวช้ีวัด
โครงการ 2566

(บาท)
2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

2    100,000      100,000        100,000     100,000     100,000

 4 แห่ง

หน้า 49

โครงการติดต้ังไฟจราจร
กระพริบเตือนทางแยก
และจุดเส่ียงความ
ปลอดภัย

ลดปัญหาและป้องกัน
อุบัติเหตุจราจร

ติดต้ังไฟจราจร
กระพริบเตือนทาง
แยกและจุดเส่ียง
ความปลอดภัย 
จ านวน

 เทศบาลต าบล
หนองขาวมี
อุบัติเหตุทาง
ถนนลดลง

ลดปัญหา
อุบัติเหตุจราจร

ส านักปลัด

ท่ี
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตัวช้ีวัด
โครงการ 2566

(บาท)
2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

3       50,000        50,000          50,000       50,000       50,000

ตรงความต้องการ
และเหมาะสม

ชีพได้

หน้า 50

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนเพ่ือเยียวยา
และฟ้ืนฟูหลังเกิดภัย
ให้แก่ผู้ประสบสาธารณ
ภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน

เพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนท่ี
ได้รับความเดือดร้อน
หรือไม่   สามารถ
ช่วยเหลือตนเองใน
การด ารง

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล
หนองขาว  จ านวน
  ๙  หมู่บ้าน

 ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล
หนองขาว  
จ านวน  ๙  
หมู่บ้าน ได้รับ
ความช่วยเหลือ

สามารถ
ช่วยเหลือ
ประชาชนได้

ส านักปลัด

ท่ี
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ



ตัวช้ีวัด
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

1 กองช่าง

(ขอ
งบประมาณ
จากกรม
ส่งเสริม  หรือ
  อบจ.)

หน้า 51

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1
ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลหนองขาว  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5.ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การลงทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และสาธารณูปโภค  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       

โครงการฝังท่อระบาย
น ้าถนนหนองขาว  -   
 บ้านน้อย   ฝ่ังซ้าย

เพ่ือลดปัญหาน ้า
ท่วมในช่วงฤดูฝน

ฝังท่อระบายน ้า 
จ้านวน  ๑ สาย
ขนาด Ø  ๑.๒๐  
เมตร    พร้อม
บ่อพัก  ยาว  
๒,๕๘๖  เมตร    
            

๑๕,๐๐๐,๐๐๐ - - - - ท่อระบายน ้า 
จ้านวน ๑  สาย

แก้ไขปัญหา
ปัญหาน ้าท่วม

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

แบบ ผ.02/1



ตัวช้ีวัด
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

2 โครงการขยายสะพาน
ปลายถนนเทศบาล  ๗  
(สะพานชี)  หมู่ท่ี  ๘   
ติดชลประทาน

เพ่ือให้ประชาชนใช้
เส้นทางอย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ขยายสะพาน
ปลายถนน
เทศบาล ๗ 
บริเวณสะพานชี 
จ้านวน ๑ แห่ง

๓,๕๐๐,๐๐๐ - - - - ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรมาก
ขึ น

ประชาชนได้มี
เส้นทางสัญจร
ไปมาสะดวก

กองช่าง

ยาว 18 เมตร

หน้า 52

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และสาธารณูปโภค  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ



ตัวช้ีวัด
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI)

3

หน้า 53

อุโมงค์ใต้ถนน
กาญจนบุรี  –  
 อู่ทอง (๓๒๔) 
 ๑ช่องทาง

ประชาชนมี
ความปลอดภัย

กองช่างโครงการก่อสร้าง
อุโมงค์ลอดใต้ถนน
กาญจนบุรี  –   อู่ทอง 
(๓๒๔)  เพ่ือเช่ือม
ระหว่างถนนเทศบาล ๔
 ไปวัดอินทาราม  หมู่ท่ี 
 ๑ ,  หมู่ท่ี  ๕  ติด
ชลประทาน

เพ่ือให้ประชาชนใช้
เส้นทางได้อย่าง
ปลอดภัย

ก่อสร้างอุโมงค์ใต้
ถนนกาญจนบุรี 
 –     อู่ทอง 
(๓๒๔)  ๑ช่องทาง

๒๕,๐๐๐,๐๐๐

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และสาธารณูปโภค  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ



เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
จัดซ้ือรถแบ็คโฮ      
ขนาดไม่ต ่ากว่า 27 
แรงม้า  จ่านวน 1  คัน

จัดซ้ือเครื องเชื อมท่อ 
HDPE ขนด 63  มม. - 
225  มม.

จ่านวน ๑ เครื อง

3 จัดซ้ือเครื องจ่ายสารเคมี 165,000  -  -  -  - กองช่าง
 ก่าลังผลิต ไม่น้อยกว่า 

130 ลิตร ต่อชั วโมง

จ่านวน 3 เครื อง  

4 จัดซ้ือมอเตอร์ 35,000  -  -  -  - กองช่าง

ขนาด 20 แรง
จ่านวน  1  เครื อง

หน้า 54

การพาณิชย์ ครุภัณฑ์ที ดินและ
สิ งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์การเกษตร

การพาณิชย์ ครุภัณฑ์ที ดินและ
สิ งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์การเกษตร

ท่ี

กองช่างการพาณิชย์ ครุภัณฑ์ที ดินและ
สิ งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ๙๕,๐๐๐ - -

แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและท่ีผ่านมา

-

- -

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กองช่างครุภัณฑ์ก่อสร้าง1 การพาณิชย์ ครุภัณฑ์ที ดินและ
สิ งก่อสร้าง

๑,๕๐๐,๐๐๐ - -

2

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1
เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

-

แบบ ผ.0๓



เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ    
ชนิด 4 ล้อ  ขนาด 1 
ตัน    จ่านวน ๑ คัน

ส่านักปลัด

  (บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 64 )

จัดซ้ือรถดูดสิ งปฏิกูล
ขนาด ๔,๐๐๐ ลิตร    
ตัวรถชนิด ๖ ล้อ จ่านวน
 ๑ คัน

ส่านักปลัด

หน้า 55

5

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

--

กองช่าง

- -

แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและท่ีผ่านมา

--

-

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง

๒,๕๐๐,๐๐๐

7 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ที ดินและ
สิ งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์

225,000 -

6 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ที ดินและ
สิ งก่อสร้าง

เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ที ดินและ
สิ งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง

 - 1,000,000

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1
บัญชีครุภัณฑ์

-จัดซ้ือเครื องพ่นหมอก
ควันสะพายไหล่  จ่านวน
  3  เครื อง   (บัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ปี64 )

- -

ท่ี

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

แบบ ผ.0๓



เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
จัดซ้ือรถยนต์ดับเพลิง
เคลื อนที เร็ว  แบบ
ขับเคลื อน 4 ล้อ ความจุ
ถังน่้าไม่น้อยกว่า 700 
 ลิตร       จ่านวน  1  
คัน

ส่านักปลัด
   (งาน
ป้องกันฯ)

หน้า 56

ครุภัณฑ์ที ดินและ
สิ งก่อสร้าง

รักษาความสงบภายใน8 ----2,700,000ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ท่ี

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

แบบ ผ.0๓
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