
 
 
 
 
 

    
 

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

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 
************************************* 

 

  ด้วยเทศบาลต าบลหนองขาว  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว                     
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘   และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๕๙  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด                          
ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนี้  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือ               
ให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา เทศบาลต าบลหนองขาว                    
โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖5 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 ในคราวประชุมเม่ือวันที่  17 กรกฏาคม 2563   

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถน าแผนพัฒนา
ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เทศบาลต าบลหนองขาว                   
จึงประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 ตามระเบียบดังกล่าว  
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบท้ายประกาศนี้  
      

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  17  เดือน กรกฏาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 

 
 (นายทรงพล  เอกจิตต์) 

 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
บริหารงาน
ทั่วไป

-  -  -  -  -  -        1            1,500,000        1           1,500,000        2              3,000,000

 - - - -  - -       1 1,500,000       1         1,500,000       2 3,000,000

1

 แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน

- - -  - 1            350,000 3            1,300,000        3           1,300,000 7              2,950,000

-  - -  - 1           350,000 3          1,300,000       3         1,300,000 7            2,950,000

แบบ ผ. 01
บัญชสีรปุโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565 เพ่ิมเตมิ ฉบับที่ 4
เทศบำลต ำบลหนองขำว อ ำเภอท่ำมว่ง จังหวัดกำญจนบุรี

ยทุธศำสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 รวม 5 ปี

1. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นเศรษฐกิจ

 รวม

2. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นสงัคม

 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
เคหะและ
ชุมชน

3         4,565,000 35          74,925,700      35         74,925,700 73            154,416,400

-  - -  - 3        4,565,000 40         76,180,700      40        76,180,700 78         155,671,400

1
แผนงาน

สาธารณสุข
-  - -  - 1            200,000 1              200,000 1             200,000 3                600,000

-  - -  - 1           200,000 1             200,000       1            200,000 3               600,000

3. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นสิ่งแวดลอ้มและทรัพยำกรธรรมชำติ

 รวม

 รวม

3. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

ยทุธศำสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 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
บริหารงาน
ทั่วไป

-  - -  - 4         1,666,000 5            1,676,000        5           1,676,000 14              5,018,000

2
 แผนงาน
การศึกษา

-  - -  - 1            125,000 1              125,000        1             125,000 3                375,000

3
 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

-  - -  - 1            366,000 1              366,000        1             366,000 3              1,098,000

4
 แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

-  - -  - 1            290,000 1              290,000        1             290,000 3                870,000

-  -  -  - 2        2,447,000 2          2,457,000       2         2,457,000       6            7,361,000

- -  - -      7 7,562,000       47 81,637,700     47   81,637,700       96 169,582,400     

 รวม

รวมทั้งสิ้น

5. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นกำรเมอืง กำรบริหำร

ยทุธศำสตร์
ป ี2561

ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 รวม 5 ปี





2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 ส่งเสรมิการพัมนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ดา้นเศรษฐกิจ
แผนงานบรหิารงานทั่วไป (แนวทางการพัฒนาส่งเสรมิและสนับสนุนการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม)

ตวัชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

1 - - - 1,500,000 1,500,000 ส ำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565 เพ่ิมเตมิ ฉบับที่ 4
เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ก่อสร้ำงประติมำกรรมววั
เทียมเกวยีนสวนพักผ่อน
ข้ำง รพ.สต.หนองขำว 
หมู่ที่ 5   ต.หนองขำว ฯ

ก่อสร้ำงประติมำกรรม 
 ววัเทียมเกวยีนสวน
พักผ่อนข้ำง รพ.สต.
หนองขำว หมู่ที่ 5 
จ ำนวน 1 แห่ง

ก่อสร้ำง
ประติมำกรรม   
ววัเทียมเกวยีน
สวนพักผ่อนข้ำง
 รพ.สต.หนอง
ขำว หมู่ที่ 5  
จ ำนวน 1 แห่ง

มี
ประติมำกรรม
วัวเทยีมเกวียน
เปน็
เอกลักษณ์
ของต ำบล
หนองขำว

เป็นเอกลักษณ์
ของวถิีชุมชน
หนองขำว 
สร้ำงควำม
ประทับให้แก่
นักท่องเที่ยว

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมาย

งบประมาณ



ยุทธศาสตรท์ี่ 1 เสรมิสรา้งสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภยัและสังคมแห่งการเรยีนรู้
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาดา้นสังคม

2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ดา้นสังคม
     แผนงานสาธารณสุข (แนวทางการพัฒนาส่งเสรมิงานสาธารณสุขและสรา้งสุขภาพอนามยัที่ดแีก่ประชาชนและบุคลากรของเทศบาล)

ตวัชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

1 - - - 120,000 120,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

อาสาสมัครบริบาลท้องถิน่
เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

เพื่อด าเนินการตาม
แผนงาน/โครงการที่มี
วตัถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคม

บุคคลที่มี
คุณสมบัติตาม
โครงการ
อาสาสมัคร
บริบาลท้องถิน่
เพื่อดูแลผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิ 
จ านวน 2 คน 
เดือนละ 10,000 
บาท/คน

มีผู้ดูแล
ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง

มีบุคคลตาม
คุณสมบัติ
ตาม
โครงการ
อาสาสมัคร
บริบาล
ท้องถิน่เพื่อ
ดูแล
ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิ 
จ านวน 2 คน

กองช่าง 
(สาธารณสุข)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมาย

งบประมาณ



2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ดา้นสังคม
     แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน  (แนวทางการพัฒนาส่งเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชวีิตและจัดสวัสดกิารให้แก่เดก็ สตร ีผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ดอ้ยโอกาส)

ตวัชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

2 - - 350,000 350,000 350,000 ส านักปลัด

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ก่อสร้างป้ายชื่อ/ซุ้ม
ทางเข้าออกศูนย์พัฒนา
ผู้สูงอายุ  คนพิการ  และ
ผู้ด้อยโอกาส  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 
หมู่ที่ 12 ต.หนองขาว ฯ

ก่อสร้างป้ายชื่อ/ซุ้ม
ทางเข้าออกศูนย์
พัฒนาผู้สูงอายุคน
พิการ  และ
ผู้ด้อยโอกาส จ านวน 1
 แห่ง

ก่อสร้างป้ายชื่อ/
ซุ้มทางเข้าออก
ศูนย์พัฒนา
ผู้สูงอายุคนพิการ
  และ
ผู้ด้อยโอกาส 
จ านวน 1 แห่ง

ป้ายชื่อ/ซุ้ม
ทางเข้าออก
ศูนย์พัฒนา
ผู้สูงอายุคน
พิการ  และ
ผู้ด้อยโอกาส
 มีสภาพที่
สวยงาม

แสดงชื่อสถาน
ที่ต้ังศูนย์
พัฒนาผู้สูงอายุ
คนพิการ และ
ด้อยโอกาส

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมาย

งบประมาณ



2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ดา้นสังคม
     แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน  (แนวทางการพัฒนาส่งเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชวีิตและจัดสวัสดกิารให้แก่เดก็ สตร ีผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ดอ้ยโอกาส)

ตวัชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

3 - - - 300,000 300,000 ส านักปลัด

4 - - - 650,000 650,000 ส านักปลัด

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ซ่อมแซมศูนย์พัฒนา
ผู้สูงอายุ  คนพิการ  และ
ผู้ด้อยโอกาส  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 
หมู่ที่ 12 ต.หนองขาว ฯ

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

ซ่อมแซมศูนย์พัฒนา
ผู้สูงอายุคนพิการ  
และผู้ด้อยโอกาส 
จ านวน 1 แห่ง

ซ่อมแซมอาคาร
 ศูนย์พัฒนา
ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาส 
จ านวน 1 แห่ง

กลุ่มผู้สูงอายุ  
คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส  
 มีอาคารใช้ใน

การท า
กิจกรรมต่าง ๆ

อาคาร
สถานที่
มั่นคง
แข็งแรง 
ปลอดภยั

ปรับปรุงศูนย์พัฒนา
ผู้สูงอายุ  คนพิการ  และ
ผู้ด้อยโอกาส  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 
หมู่ที่ 12 ต.หนองขาว ฯ

ปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาผู้สูงอายุคน
พิการ  และผู้ด้อยโอกาส

ปรับปรุงอาคาร 
พื้นระบบไฟฟ้า  
ระบบปรับอากาศ 
 ทางระบายน้ า
สวนหยอ่ม คัน
ทางเดิน ประตู
เปิด-ปิดทางเขา้-
ออก ศูนยพ์ัฒนา
ผู้สูงอาย ุจ านวน 
1 แห่ง

อาคารศูนย์
พัฒนา
ผู้สูงอายุ
และคน
พิการ มี
สภาพที่ดีขึน้

กลุ่มผู้สูงอายุ  
คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส  
 มีอาคารใช้ใน
การท า
กิจกรรมต่าง ๆ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมาย
งบประมาณ







     แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน  (แนวทางการพัฒนาส่งเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชวีิตและจัดสวัสดกิารให้แก่เดก็ สตร ีผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ดอ้ยโอกาส)



     แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน  (แนวทางการพัฒนาส่งเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชวีิตและจัดสวัสดกิารให้แก่เดก็ สตร ีผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ดอ้ยโอกาส)



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ส่งเสรมิการท่องเที่ยวตามเอกลักษณ ์และการท่องเที่ยวคุณภาพ
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

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

ตวัชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

1 - - 3,507,000  3,507,000    3,507,000  กองช่าง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

งบประมาณ
เปา้หมายวัตถุประสงค์ของโครงการโครงการที่

โครงการปรับปรุงท่อ
ระบายน ้า ค.ส.ล. ศก. 
1.00 ม. พร้อมบ่อพักน ้า 
ค.ส.ล.   จากถนนเทศบาล
 10 (แนวริมถนน 324) 
ผ่าน ถนนสายห้วยตาโชติ 
 ถึงคลองชลประทาน    
สายท่าล้อ-อู่ทอง  พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 9
 หมู่ที1่0  ต.หนองขาว ฯ

ปรับปรุง/ขยาย/การ
บูรณะ/และหรือการ
บ้ารุงรักษาทางระบาย
น ้าในเขตทางสาธารณะ

ปรับปรุงท่อ
ระบายน ้า ค.ส.ล.
  ศก. 1.00 ม. 
พร้อมบ่อพักน ้า 
ค.ส.ล.    ยาว  
850 ม.

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
ระบายน ้าที่
ท่วมขังรอการ
ระบายในเขต
ทางสาธารณะ
รวมถึงแหล่ง
ชุมชนที่
หนาแน่น

ปรับปรุงท่อ
ระบายน ้า 
จ้านวน 1 
สาย



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

ตวัชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

2 - - 858,000 858,000 858,000 กองช่าง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด 
0.70 ม. พร้อมบ่อพักน ้า 
ค.ส.ล. และรางระบายน ้า
 ยาว 250 ม.    ถนน
เทศบาล 5 แยกซ้ายซอย
หลังร้านเงี ยว  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 
หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 5 ต.หนอง
ขาว ฯ

ก่อสร้างท่อ
ระบายน ้า 
จ้านวน 1 
สาย

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
ระบายน ้าที่
ท่วมขังรอการ
ระบายในเขต
ทางสาธารณะ
รวมถึงแหล่ง
ชุมชนที่
หนาแน่น

ก่อสร้างราง
ระบายน ้า ค.ส.ล.
 ขนาด 0.70 ม. 
พร้อมบ่อพักน ้า 
ค.ส.ล.   และ
รางระบายน ้า   
ยาว 250 ม.

ก่อสร้าง/ขยาย/การ
บูรณะ/และหรือการ
บ้ารุงรักษาทางระบาย
น ้าในเขตทางสาธารณะ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมาย
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ



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

ตวัชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

3 เพื่อให้มีพื นที่ส้าหรับใช้
เป็นสาธารณประโยชน์

 -  -   200,000    200,000   200,000

โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมาย
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบหลกั

ถมดินสระน ้า หมู่ 12 
ขนาดกวา้ง 20.00 - 
28.00 เมตร ขนาดยาว 
26.00 - 30.00 เมตร ลึก 
6.00 เมตร หมู่ที่ 12 ต.
หนองขาว

ที่

ถมดินสระน ้า 
หมู่ที่ 12 จ้านวน
 1 แห่ง

มีพื นที่ส้าหรับ
ใช้เป็น
สาธารณประโย
ชน์

กองช่าง ถมดินสระ
น ้า หมู่ที่ 12
 จ้านวน 1
แห่ง



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

ตวัชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

4 - - - 2,840,000    2,840,000  กองช่างโครงการก่อสร้างถนนงาน
 ชั นผิวจราจรแอสฟัลท์
คอนกรีตคอนกรีต     
(ASPHALTIC 
CONCRETE)   ถนนสาย
ริมคลองท่าล้อ-อู่ทอง 
(แยกสะพานข้าง
สวนหย่อมสามแยกท่า
ม่วงถึงสะพานถนนสายวดั
ส้มใหญ่  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 
หมู่ที่ 4  ต.หนองขาว ฯ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

งบประมาณ
เปา้หมายวัตถุประสงค์ของโครงการโครงการที่

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ได้รับความ
สะดวกใน
การจราจรที่
ปลอดภยัใน
เขตทาง
สาธารณะ

ก่อสร้างถนน
 จ้านวน 1 
สาย

ก่อสร้างถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์
คอนกรีต กวา้ง 
4.00-9.00 เมตร
 ยาว 312 เมตร 
 มีระบบไฟฟ้า
ส่องสวา่ง  
พร้อมระบบทาง
ระบายน ้า

ก่อสร้างถนนซ่ึงจัดไว้
เพื่อประโยชน์ใน
การจราจรและการ
สาธารณะในเขตทาง



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

ตวัชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

5  -  -  -    750,000   750,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ปรับปรุงคลองระบายน ้า 
(บ่อบ้าบัดน ้าเสีย) ขนาด
กวา้ง 10 เมตร ยาว 230 
เมตร หมู่ที่ 8 ต.หนองขาว

คลองระบายน ้า 
(บ่อบ้าบัดน ้า
เสีย) จ้านวน 1 
แห่ง

ลดปัญหาน ้า
ท่วมขัง

กองช่างเพื่อแก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมขังในพื นที่เทศบาล
ต้าบลหนองขาว

 ปรับปรุง
คลอง
ระบายน ้า 
(บ่อบ้าบัดน ้า
เสีย) จ้านวน
 1 แห่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมาย
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ



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

ตวัชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

6 ก่อสร้างรางระบายน ้า    
ค.ส.ล. รางยูฝาตะแกรง
เหล็ก ขนาดกวา้ง 0.50 
เมตร ความยาวไม่น้อย
กวา่ 147 เมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน ้า ค.ส.ล. เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร
 และงานอื่นๆ 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลก้าหนด 
บริเวณถนนซอยดอนใหญ่
 หมู่ 9 ต้าบลหนองขาว

ก่อสร้าง/ขยาย/การ
บูรณะ/และหรือการ
บ้ารุงรักษาทางระบาย
น ้าในเขตทางสาธารณะ

ก่อสร้างราง
ระบายน ้า ค.ส.ล.
 รางยูฝาตะแกรง
เหล็ก ขนาด
กวา้ง 0.50 เมตร
 ความยาวไม่
น้อยกวา่ 147 
เมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน ้า ค.
ส.ล. เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40 
เมตร และงาน
อื่นๆ

 -  -   500,000    500,000   500,000  รางระบาย
น ้า จ้านวน 
1 แห่ง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
ระบายน ้าที่
ท่วมขังรอการ
ระบายในเขต
ทางสาธารณะ
รวมถึงแหล่ง
ชุมชนที่
หนาแน่น

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมาย
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบหลกั



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

ตวัชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

7 - - - 1,149,900    1,149,900  กองช่าง

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับที่

โครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต(ASPHALT  
CONCRETE  LEVELLING
  COURSE) ถนนเทศบาล
 1 ซอย 1พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 
หมู่ที่ 4  ต.หนองขาว ฯ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
เปา้หมายวัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต 
กวา้ง 5.00-7.00
 เมตร ยาว 275 
เมตร พร้อม
ระบบทาง
ระบายน ้า

ปรับปรุง/ขยาย/การ
บูรณะ/และหรือการ
บ้ารุงรักษาทางหรือ
ถนนซ่ึงจัดไวเ้พื่อ
ประโยชน์ในการจราจร
และการสาธารณะใน
เขตทาง

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ได้รับความ
สะดวกใน
การจราจรที่
ปลอดภยัใน
เขตทาง
สาธารณะ

ปรับปรุง
ถนน จ้านวน
 1 สาย

โครงการ



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

ตวัชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

8 - - - 1,245,700    1,245,700  กองช่างปรับปรุง
ถนน จ้านวน
 1 สาย

ที่ โครงการ

โครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต(ASPHALT  
CONCRETE  LEVELLING
  COURSE) ถนนเทศบาล
 2    พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 
หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 
12 ต.หนองขาว ฯ

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ปรับปรุง/ขยาย/การ
บูรณะ/และหรือการ
บ้ารุงรักษาทางหรือ
ถนนซ่ึงจัดไวเ้พื่อ
ประโยชน์ในการจราจร
และการสาธารณะใน
เขตทาง

ปรับปรุงถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต 
กวา้ง 5.00-7.00
 เมตร ยาว 275 
เมตร พร้อม
ระบบทาง
ระบายน ้า

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ได้รับความ
สะดวกใน
การจราจรที่
ปลอดภยัใน
เขตทาง
สาธารณะ

วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมาย
งบประมาณ



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

ตวัชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

9 - - - 954,700      954,700     กองช่างปรับปรุงถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต 
กวา้ง 
8.00-20.00 
เมตร ยาว 137 
เมตร พร้อม
ระบบทาง
ระบายน ้า

ปรับปรุง
ถนน จ้านวน
 1 สาย

ที่ โครงการ
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ได้รับความ
สะดวกใน
การจราจรที่
ปลอดภยัใน
เขตทาง
สาธารณะ

โครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต(ASPHALT  
CONCRETE  LEVELLING
  COURSE) ถนนเทศบาล
ซอยหลังโรงพัก  พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ หมู่ที่ 4   ต.
หนองขาว ฯ

ปรับปรุง/ขยาย/การ
บูรณะ/และหรือการ
บ้ารุงรักษาทางหรือ
ถนนซ่ึงจัดไวเ้พื่อ
ประโยชน์ในการจราจร
และการสาธารณะใน
เขตทาง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกัวัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมาย

งบประมาณ



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

ตวัชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

10 - - - 4,251,200    4,251,000  กองช่างปรับปรุงถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต 
กวา้ง 
4.00-12.00 
เมตร ยาว 610 
เมตร พร้อม
ระบบทาง
ระบายน ้า

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมาย

งบประมาณ

ปรับปรุง
ถนน จ้านวน
 1 สาย

โครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต(ASPHALT  
CONCRETE  LEVELLING
  COURSE) ถนนเทศบาล
 3  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 
หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 
12   ต.หนองขาว ฯ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ปรับปรุง/ขยาย/การ
บูรณะ/และหรือการ
บ้ารุงรักษาทางหรือ
ถนนซ่ึงจัดไวเ้พื่อ
ประโยชน์ในการจราจร
และการสาธารณะใน
เขตทาง

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ได้รับความ
สะดวกใน
การจราจรที่
ปลอดภยัใน
เขตทาง
สาธารณะ



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

ตวัชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

11 - - - 869,700      869,700     กองช่างประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ได้รับความ
สะดวกใน
การจราจรที่
ปลอดภยัใน
เขตทาง
สาธารณะ

ปรับปรุง
ถนน จ้านวน
 1 สาย

ปรับปรุงถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต 
กวา้ง 4.50-9.00
 เมตร ยาว 208 
เมตร พร้อม
ระบบทาง
ระบายน ้า

ปรับปรุง/ขยาย/การ
บูรณะ/และหรือการ
บ้ารุงรักษาทางหรือ
ถนนซ่ึงจัดไวเ้พื่อ
ประโยชน์ในการจราจร
และการสาธารณะใน
เขตทาง นั น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกัที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมาย

งบประมาณ

โครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต(ASPHALT  
CONCRETE  LEVELLING
  COURSE) ถนนเทศบาล
 3 ซอย 1 พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 
หมู่ที่ 5         ต.หนอง
ขาว ฯ

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ



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

ตวัชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

12 - - - 2,798,800    2,798,800  กองช่างปรับปรุงถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต 
กวา้ง 
4.00-10.00 
เมตร ยาว 502 
เมตร พร้อม
ระบบทาง
ระบายน ้า

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ได้รับความ
สะดวกใน
การจราจรที่
ปลอดภยัใน
เขตทาง
สาธารณะ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมาย

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

โครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต(ASPHALT  
CONCRETE  LEVELLING
  COURSE) ถนนเทศบาล
 3 ซอย 2 พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 
หมู่ที่ 12         ต.หนอง
ขาว ฯ

ปรับปรุง/ขยาย/การ
บูรณะ/และหรือการ
บ้ารุงรักษาทางหรือ
ถนนซ่ึงจัดไวเ้พื่อ
ประโยชน์ในการจราจร
และการสาธารณะใน
เขตทาง

ปรับปรุง
ถนน จ้านวน
 1 สาย



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

ตวัชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

13 - - - 3,728,500    3,728,500  กองช่าง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ได้รับความ
สะดวกใน
การจราจรที่
ปลอดภยัใน
เขตทาง
สาธารณะ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมาย

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

โครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต(ASPHALT  
CONCRETE  LEVELLING
  COURSE) ถนนเทศบาล
 4     พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 
หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 12  ต.
หนองขาว ฯ

ปรับปรุง/ขยาย/การ
บูรณะ/และหรือการ
บ้ารุงรักษาทางหรือ
ถนนซ่ึงจัดไวเ้พื่อ
ประโยชน์ในการจราจร
และการสาธารณะใน
เขตทาง

ปรับปรุง
ถนน จ้านวน
 1 สาย

ปรับปรุงถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต 
กวา้ง 
5.00-12.00 
เมตร ยาว 535 
เมตร พร้อม
ระบบทาง
ระบายน ้า



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

ตวัชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

14 - - - 2,780,700    2,780,700  กองช่างปรับปรุง
ถนน จ้านวน
 1 สาย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ได้รับความ
สะดวกใน
การจราจรที่
ปลอดภยัใน
เขตทาง
สาธารณะ

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

โครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต(ASPHALT  
CONCRETE  LEVELLING
  COURSE) ถนนเทศบาล
 5     พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 
หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 8
 ต.หนองขาว ฯ

ปรับปรุงถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต 
กวา้ง 5.00-7.50
 เมตร ยาว 570 
เมตร พร้อม
ระบบทาง
ระบายน ้า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมาย

งบประมาณ

ปรับปรุง/ขยาย/การ
บูรณะ/และหรือการ
บ้ารุงรักษาทางหรือ
ถนนซ่ึงจัดไวเ้พื่อ
ประโยชน์ในการจราจร
และการสาธารณะใน
เขตทาง



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

ตวัชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

15 - - - 1,324,100    1,324,100  กองช่างปรับปรุงถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต 
กวา้ง 
5.00-15.00 
เมตร ยาว 190 
เมตร พร้อม
ระบบทาง
ระบายน ้า

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ได้รับความ
สะดวกใน
การจราจรที่
ปลอดภยัใน
เขตทาง
สาธารณะ

เปา้หมาย

งบประมาณ

ปรับปรุง
ถนน จ้านวน
 1 สาย

ปรับปรุง/ขยาย/การ
บูรณะ/และหรือการ
บ้ารุงรักษาทางหรือ
ถนนซ่ึงจัดไวเ้พื่อ
ประโยชน์ในการจราจร
และการสาธารณะใน
เขตทาง

ที่ โครงการ

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

โครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต(ASPHALT  
CONCRETE  LEVELLING
  COURSE) ถนนซอย
ตรอกโพธิ ์    พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 
หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 5  , หมู่ที่ 
8 ต.หนองขาว ฯ



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

ตวัชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

16 - - - 827,900      827,900     กองช่าง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ปรับปรุง
ถนน จ้านวน
 1 สาย

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ได้รับความ
สะดวกใน
การจราจรที่
ปลอดภยัใน
เขตทาง
สาธารณะ

ปรับปรุงถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต 
กวา้ง 3.00-6.50
 เมตร ยาว 198 
เมตร พร้อม
ระบบทาง
ระบายน ้า

ปรับปรุง/ขยาย/การ
บูรณะ/และหรือการ
บ้ารุงรักษาทางหรือ
ถนนซ่ึงจัดไวเ้พื่อ
ประโยชน์ในการจราจร
และการสาธารณะใน
เขตทาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมาย

งบประมาณ

โครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต(ASPHALT  
CONCRETE  LEVELLING
  COURSE) ถนนเทศบาล
 5 (ซอยดอนกอก)  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  หมู่ที่ 8  ต.
หนองขาว ฯ



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

ตวัชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

17 - - - 685,700      685,700     กองช่าง

เปา้หมาย

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

ปรับปรุง
ถนน จ้านวน
 1 สาย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ได้รับความ
สะดวกใน
การจราจรที่
ปลอดภยัใน
เขตทาง
สาธารณะ

โครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต(ASPHALT  
CONCRETE  LEVELLING
  COURSE) ถนนเทศบาล
ซอยศาลยาย พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ  
หมู่ที่ 8 ต.หนองขาว ฯ

ปรับปรุง/ขยาย/การ
บูรณะ/และหรือการ
บ้ารุงรักษาทางหรือ
ถนนซ่ึงจัดไวเ้พื่อ
ประโยชน์ในการจราจร
และการสาธารณะใน
เขตทาง

ปรับปรุงถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต 
กวา้ง 4.50-8.50
 เมตร ยาว 164 
เมตร พร้อม
ระบบทาง
ระบายน ้า



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

ตวัชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

18 - - - 1,053,700    1,053,700  กองช่างประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ได้รับความ
สะดวกใน
การจราจรที่
ปลอดภยัใน
เขตทาง
สาธารณะ

เปา้หมาย

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

โครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต(ASPHALT  
CONCRETE  LEVELLING
  COURSE) ถนนเทศบาล
 6  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 
หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 10
  ต.หนองขาว ฯ

ปรับปรุง
ถนน จ้านวน
 1 สาย

ปรับปรุงถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต 
กวา้ง 
4.30-24.00 
เมตร ยาว 215 
เมตร พร้อม
ระบบทาง
ระบายน ้า

ปรับปรุง/ขยาย/การ
บูรณะ/และหรือการ
บ้ารุงรักษาทางหรือ
ถนนซ่ึงจัดไวเ้พื่อ
ประโยชน์ในการจราจร
และการสาธารณะใน
เขตทาง นั น

ที่

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกัโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ



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

ตวัชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

19 - - - 4,119,200    4,119,200  กองช่าง

เปา้หมาย

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกัที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุง
ถนน จ้านวน
 1 สาย

โครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต(ASPHALT  
CONCRETE  LEVELLING
  COURSE) ถนนเทศบาล
 7 พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 
หมู่ที่ 1 , หมู่ที่8  หมู่ที่ 9 ,
 หมู่ที่ 10       ต.หนอง
ขาว ฯ

ปรับปรุงถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต 
กวา้ง 5.00-8.30
 เมตร ยาว 542 
เมตร พร้อม
ระบบทาง
ระบายน ้า

ปรับปรุง/ขยาย/การ
บูรณะ/และหรือการ
บ้ารุงรักษาทางหรือ
ถนนซ่ึงจัดไวเ้พื่อ
ประโยชน์ในการจราจร
และการสาธารณะใน
เขตทาง

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ได้รับความ
สะดวกใน
การจราจรที่
ปลอดภยัใน
เขตทาง
สาธารณะ



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

ตวัชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

20 - - - 922,700      922,700     กองช่างปรับปรุงถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต 
กวา้ง 
4.30-16.00 
เมตร ยาว 305 
เมตร พร้อม
ระบบทาง
ระบายน ้า

โครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต(ASPHALT  
CONCRETE  LEVELLING
  COURSE) ถนนเทศบาล
 8 พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 
หมู่ที่ 9 ต.หนองขาว ฯ

ปรับปรุง/ขยาย/การ
บูรณะ/และหรือการ
บ้ารุงรักษาทางหรือ
ถนนซ่ึงจัดไวเ้พื่อ
ประโยชน์ในการจราจร
และการสาธารณะใน
เขตทาง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ได้รับความ
สะดวกใน
การจราจรที่
ปลอดภยัใน
เขตทาง
สาธารณะ

ปรับปรุง
ถนน จ้านวน
 1 สาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมาย

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ



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

ตวัชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

21 - - - 836,400      836,400     กองช่าง

22 - - 187,500      187,500     กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต(ASPHALT  
CONCRETE  LEVELLING
  COURSE) ถนนเทศบาล
 กม. 12      พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 
หมู่ที่ 9   ต.หนองขาว ฯ

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
ดันเรียบกวา้ง 3.00 เมตร
 ยาว 500 เมตร หรือมี
พื นท่ีไม่น้อยกวา่ 1,500 
ตร.เมตร บริเวณถนนริม
คลองสายท่าล้อ - อู่ทอง 
หมู่ที่ 1 , 2 ต.หนองขาว

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ได้รับความ
สะดวกใน
การจราจรที่
ปลอดภยัใน
เขตทาง
สาธารณะ

ปรับปรุง
ถนน จ้านวน
 1 สาย

อ้านวยความสะดวกแก่
ประชาชน

ลงหินคลุกดัน
เรียบ บริเวณ
ถนนริมคลอง
สายท่าล้อ - อู่
ทอง หมู่ที่ 1 , 2
 ต.หนองขาว

ปรับปรุง
ถนน 1 สาย

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 
ปลอดภยั

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ปรับปรุง/ขยาย/การ
บูรณะ/และหรือการ
บ้ารุงรักษาทางหรือ
ถนนซ่ึงจัดไวเ้พื่อ
ประโยชน์ในการจราจร
และการสาธารณะใน
เขตทาง

ปรับปรุงถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต 
กวา้ง .
3.50-5.00 เมตร
 ยาว 200 เมตร
 พร้อมระบบ
ทางระบายน ้า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมาย

งบประมาณ



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

ตวัชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

23 - - - 523,500      523,500     กองช่าง

24 - - 18,000        18,000      กองช่าง

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ได้รับความ
สะดวกใน
การจราจรที่
ปลอดภยัใน
เขตทาง
สาธารณะ

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก
ดันเรียบ กวา้ง 3.00 เมตร
 ยาว 150 เมตร หรือมี
พื นท่ีไม่น้อยกวา่ 450 ตร.
เมตร  บริเวณถนนริม
คลองสายท่าล้อ - อู่ทอง 
หมู่ที่ 2 ต.หนองขาว

ปรับปรุง
ถนน 1 สาย

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 
ปลอดภยั

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

อ้านวยความสะดวกแก่
ประชาชน

ลงหินคลุกดัน
เรียบ บริเวณ
ถนนริมคลอง
สายท่าล้อ - อู่
ทอง หมู่ที่ 2

ปรับปรุง
ถนน จ้านวน
 1 สาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมาย

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

โครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต(ASPHALT  
CONCRETE  LEVELLING
  COURSE) ถนนเทศบาล
 ซอยดอนใหญ่ พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ หมู่ที่ 9  ต.
หนองขาว ฯ

ปรับปรุงถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต 
กวา้ง .
4.00-5.00 เมตร
 ยาว 168 เมตร
 พร้อมระบบ
ทางระบายน ้า

ปรับปรุง/ขยาย/การ
บูรณะ/และหรือการ
บ้ารุงรักษาทางหรือ
ถนนซ่ึงจัดไวเ้พื่อ
ประโยชน์ในการจราจร
และการสาธารณะใน
เขตทาง



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

ตวัชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

25 - - - 4,293,000    4,293,000  กองช่าง

26 - - 6,000         6,000        กองช่าง

ปรับปรุง/ขยาย/การ
บูรณะ/และหรือการ
บ้ารุงรักษาทางหรือ
ถนนซ่ึงจัดไวเ้พื่อ
ประโยชน์ในการจราจร
และการสาธารณะใน
เขตทาง นั น

ปรับปรุงถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต 
กวา้ง 
6.00-12.00 
เมตร ยาว 770 
เมตรพร้อม
ระบบทาง
ระบายน ้า

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

ลงหินคลุกดัน
เรียบ บริเวณ
ถนนริมคลอง
สายท่าล้อ - ทอง
 ต.หนองขาว

ปรับปรุง
ถนน จ้านวน
 1 สาย

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ได้รับความ
สะดวกใน
การจราจรที่
ปลอดภยัใน
เขตทาง
สาธารณะ

ปรับปรุง
ถนน 1 สาย

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 
ปลอดภยั

ที่ โครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

โครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต(ASPHALT  
CONCRETE  LEVELLING
  COURSE) ถนนเทศบาล
 11  ซอย 1 พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 
หมู่ที่ 2 ต.หนองขาว ฯ

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก
ดันเรียบ กวา้ง 3.00 เมตร
 ยาว 50 เมตร หรือมีพื นที่
ไม่น้อยกวา่ 150 ตร.เมตร
 บริเวณถนนริมคลองสาย
ท่าล้อ-อู่ทอง ต.หนองขาว

อ้านวยความสะดวกแก่
ประชาชน

เปา้หมายวัตถุประสงค์ของโครงการ



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

ตวัชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

27 - - - 1,601,400    1,601,400  กองช่าง

28 - - - 480,000      480,000     กองช่างก่อสร้างพื นคสล. 
สวนสาธารณะของ
เทศบาลต้าบลหนองขาว

ก่อสร้างพื น 
คสล. 
สวนสาธารณะ 
จ้านวน 3 แห่ง

ปรับปรุง
ถนน จ้านวน
 1 สาย

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ได้รับความ
สะดวกใน
การจราจรที่
ปลอดภยัใน
เขตทาง
สาธารณะ

ก่อสร้างพื น
 คสล. 
สวนสาธารณ
ะ จ้านวน 3
 แห่ง

ปรับปรุงสวนสาธารณะ
ให้มีสภาพที่ดีขึ น

สวนสาธารณะ
มีสภาพที่ดีขึ น

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

ปรับปรุงถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต 
กวา้ง .
6.00-14.00 
เมตร ยาว 770 
เมตร

ปรับปรุง/ขยาย/การ
บูรณะ/และหรือการ
บ้ารุงรักษาทางหรือ
ถนนซ่ึงจัดไวเ้พื่อ
ประโยชน์ในการจราจร
และการสาธารณะใน
เขตทาง นั น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมาย

งบประมาณ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

โครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต(ASPHALT  
CONCRETE  LEVELLING
  COURSE) ถนนริม
คลองสายคลองส่งน ้า
ชลประทานสายใหญ่ 1 
ซ้าย พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 
หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 8
 หมู่ที่ 9 ,  หมู่ที่ 12     
ต.หนองขาว ฯ



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

ตวัชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

29 - - - 3,450,000    3,450,000  กองช่าง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกัเปา้หมาย

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต(ASPHALT  
CONCRETE  LEVELLING
  COURSE) ถนนเทศบาล
 9  หน้าห้องสมุด  พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ หมู่ที่ 2  ต.
หนองขาว ฯ

ปรับปรุงถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต 
กวา้ง 
6.50-30.00 
เมตร ยาว 35 
เมตร  มีระบบ
ไฟฟ้าส่องสวา่ง
พร้อมระบบทาง
ระบายน ้า

ปรับปรุง
ถนน จ้านวน
 1 สาย

ปรับปรุง/ขยาย/การ
บูรณะ/และหรือการ
บ้ารุงรักษาทางหรือ
ถนนซ่ึงจัดไวเ้พื่อ
ประโยชน์ในการจราจร
และการสาธารณะใน
เขตทาง

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ได้รับความ
สะดวกใน
การจราจรที่
ปลอดภยัใน
เขตทาง
สาธารณะ



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

ตวัชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

30 - - - 1,985,000    1,985,000  กองช่าง

ที่

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกัโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมาย

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

ปรับปรุง/ขยาย/การ
บูรณะ/และหรือการ
บ้ารุงรักษาทางหรือ
ถนนซ่ึงจัดไวเ้พื่อ
ประโยชน์ในการจราจร
และการสาธารณะใน
เขตทาง

โครงการปรับปรุงถนนงาน
  ชั นผิวจราจรแอสฟัลท์  
 ติกคอนกรีตคอนกรีต     
(ASPHALT CONCRETE 
 WEARING COURSE)    
 ถนนหลังเทศบาลต้าบล
หนองขาว  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 
หมู่ที่ 4  ต.หนองขาว ฯ

ปรับปรุง
ถนน จ้านวน
 1 สาย

ปรับปรุงถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต 
กวา้ง 4.00-8.00
 เมตร ยาว 315 
เมตร  มีระบบ
ไฟฟ้าส่องสวา่ง
พร้อมระบบทาง
ระบายน ้า

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ได้รับความ
สะดวกใน
การจราจรที่
ปลอดภยัใน
เขตทาง
สาธารณะ



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

ตวัชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

31 - - - 6,947,000    6,947,000  กองช่างประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ได้รับความ
สะดวกใน
การจราจรที่
ปลอดภยัใน
เขตทาง
สาธารณะ

ปรับปรุง
ถนน จ้านวน
 1 สาย

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกัวัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมาย

งบประมาณ

ปรับปรุงถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต 
กวา้ง 4.00-8.00
 เมตร ยาว 700 
เมตร  มีระบบ
ไฟฟ้าส่องสวา่ง
พร้อมระบบทาง
ระบายน ้า

ที่

โครงการปรับปรุงถนนงาน
 ชั นผิวจราจรแอสฟัลท์   
ติกคอนกรีตคอนกรีต     
(ASPHALT CONCRETE 
 WEARING COURSE)    
 ถนนหลังวดัอินทารามถึง
หลังโรงเรียนบ้านหนอง
ขาว  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 
หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 4         
ต.หนองขาว ฯ

ปรับปรุง/ขยาย/การ
บูรณะ/และหรือการ
บ้ารุงรักษาทางหรือ
ถนนซ่ึงจัดไวเ้พื่อ
ประโยชน์ในการจราจร
และการสาธารณะใน
เขตทาง



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

ตวัชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

32 - - - 258,400      258,400     กองช่าง

33 อ้านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน

- - - 563,500      563,500     มีสะพาน 
คสล. 
จ้านวน 2 
แห่ง

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ได้รับความ
สะดวกใน
การจราจรที่
ปลอดภยัใน
เขตทาง
สาธารณะ

กองช่างก่อสร้างสะพาน คสล. 
กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 
14.00 เมตร หรือมืพื นที่
ไม่น้อยกวา่ 300 ตร.เมตร
 บริเวณคูคลองระบายน ้า 
(บ่อบ้าบัดน ้าเสียเก่า) บ่อ
ยืมริมคลองส่งน ้า
ชลประทานสายใหญ่1ซ้าย
 ท่าม่วง-อู่ทอง

ก่อสร้าง/
เพื่อมีทาง
ระบายน ้า
เขตทางที่
สาธารณะ

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ได้รับความ
สะดวกใน
การจราจรที่
ปลอดภยัใน
เขตทาง
สาธารณะ

สะพาน คสล. 
จ้านวน 2 แห่ง

ก่อสร้างถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต 
กวา้ง 0.50-1.00
 เมตร ยาว 150 
เมตร  มีระบบ
ไฟฟ้าส่องสวา่ง
พร้อมระบบทาง
ระบายน ้า

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

งบประมาณ

ก่อสร้างรางระบายน ้า 
ค.ส.ล. ซ่ึงจัดไวเ้พื่อ
ประโยชน์ในการ
ระบายน ้า

เปา้หมายวัตถุประสงค์ของโครงการที่

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 
หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 4  ต.
หนองขาว ฯ (สท.สุนทร)

โครงการ



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

ตวัชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

34 - - - 2,285,000    2,285,000  กองช่าง

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกัที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมาย

งบประมาณ

โครงการปรับปรุงท่อ
ระบายน ้า ค.ส.ล. ศก.0.20
 ม. , ศก. 0.40 ม. , ศก. 
0.60 ม.พร้อมบ่อพักน ้า   
ค.ส.ล. และรางระบายน ้า
 ค.ส.ล.  (ฝ่ังทิศตะวนัตก)
 ปรับทิศทางให้น ้าไหล
ระบายลงคลอง
ชลประทานสายท่าล้อ-อู่
ทอง พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 
หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 2  , หมู่ที่ 
3, หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 10      
 ต.หนองขาว ฯ

ปรับปรุงท่อ
ระบายน ้า 
จ้านวน 1 
สาย

ปรับปรุงท่อ
ระบายน ้า ค.ส.ล.
 ศก. 0.20 ม. , 
ศก. 0.40 ม. , 
ศก. 0.60 ม.
พร้อมบ่อพักน ้า 
ค.ส.ล.  และราง
ระบายน ้า ค.ส.ล

ปรับปรุง/ขยาย/การ
บูรณะ/และหรือการ
บ้ารุงรักษารางหรือ
การบ้ารุงรักษาทาง
ระบายน ้าในเขตทาง
สาธารณะ ไม่ให้หรือน ้า
ระบายไหลข้ามถนน 
324   ไป (ฝ่ังทิศ
ตะวนัออก) น้อยที่สุด
ชลประทานสายใหญ่ 1
ซ้าย พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ
 หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 2  , 
หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4 , หมู่ที่
 10

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
ระบายน ้าที่
ท่วมขังรอการ
ระบายในเขต
ทางสาธารณะ
รวมถึงแหล่ง
ชุมชนที่
หนาแน่น



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

ตวัชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

35 - -           - 1,585,000    1,585,000  กองช่างประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรในเขต
ทางสาธารณะ
รวมถึงแหล่ง
ชุมชนที่
หนาแน่นที่
ปลอดภยั

ฝาปิด
ระบายน ้า 
และฝาปิด
ตะแกรง
เหล็กในเขต
เทศบาลมี
สภาพที่ดีขึ น
 ปลอดภยั

ปรับปรุงฝาปิดท่อ
ระบายน ้า และฝาปิด
ตะแกรงเหล็กให้มี
สภาพใช้งานที่ดีขึ น

โครงการปรับปรุงฝาปิด
ท่อระบายน ้า ค.ส.ล. และ
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด
 0.30 ม. , 0.40 ม. ,0.50
 ม. , 0.60 ม. , 0.80 ม. , 
1.00 ม. , 1.20 ม.     
และรางระบายน ้า ค.ส.ล. 
   พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 
หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 2  , หมู่ที่ 
3, หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 5 , หมู่
ท่ี 8 , หมู่ที่ 9, หมู่ที่ 10 ,
 หมู่ที่ 12   ต.หนองขาว ฯ

ปรับปรุงฝาปิด
ท่อระบายน ้า   
ค.ส.ล. และฝา
ปิดตะแกรงเหล็ก
 ขนาด 0.30 ม. ,
 0.40 ม. ,0.50 
ม. , 0.60 ม. , 
0.80 ม. , 1.00 
ม. , 1.20 ม.และ
รางระบายน ้า ค.
ส.ล.

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมาย

งบประมาณ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกัที่



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

ตวัชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

36 - -           - 1,585,000    1,585,000  กองช่าง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกัที่

โครงการซ่อมแซมฝาปิด
ท่อระบายน ้า ค.ส.ล. และ
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด
 0.30 ม. , 0.40 ม. ,0.50
 ม. , 0.60 ม. , 0.80 ม. , 
1.00 ม. , 1.20 ม.     
และรางระบายน ้า ค.ส.ล. 
   พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 
หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 2  , หมู่ที่ 
3, หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 5 , หมู่
ท่ี 8 , หมู่ที่ 9, หมู่ที่ 10 ,
 หมู่ที่ 12   ต.หนองขาว ฯ

ซ่อมแซมฝาปิดท่อ
ระบายน ้า และฝาปิด
ตะแกรงเหล็กให้มี
สภาพใช้งานที่ดีขึ น

ซ่อมแซมฝาปิด
ท่อระบายน ้า   
ค.ส.ล. และฝา
ปิดตะแกรงเหล็ก
 ขนาด 0.30 ม. ,
 0.40 ม. ,0.50 
ม. , 0.60 ม. , 
0.80 ม. , 1.00 
ม. , 1.20 ม.และ
รางระบายน ้า ค.
ส.ล.

ฝาปิด
ระบายน ้า 
และฝาปิด
ตะแกรง
เหล็กในเขต
เทศบาลมี
สภาพที่ดีขึ น
 ปลอดภยั

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรในเขต
ทางสาธารณะ
รวมถึงแหล่ง
ชุมชนที่
หนาแน่นที่
ปลอดภยั

วัตถุประสงค์ของโครงการโครงการ เปา้หมาย

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

งบประมาณ



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

ตวัชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

37 - - - 2,500,000    2,500,000  กองช่าง

งบประมาณ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
ระบายน ้าใน
เขตทาง
สาธารณะ
รวมถึงแหล่ง
ชุมชนที่
หนาแน่นที่
ปลอดภยัใน
ด้านสาธารณะ
สุข

ขุดลอก/การบูรณะ/
และหรือการ
บ้ารุงรักษารางเพื่อ
ประโยชน์ในการ
ระบายน ้า สาธารณะ
ในตลอดทั งชุมชน
เทศบาลต้าบลหนองขาว

โครงการขุดลอกดินเลน 
ล้างท่อระบายน ้า ค.ส.ล. 
และรางระบายน ้า ขนาด 
0.30 ม. , 0.40 ม. ,0.50 
ม. , 0.60 ม. , 0.80 ม. , 
1.00 ม. , 1.20 ม.     
และบ่อพัก    พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 
หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 2  , หมู่ที่ 
3, หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 5 , หมู่
ท่ี 8 , หมู่ที่ 9, หมู่ที่ 10 ,
 หมู่ที่ 12   ต.หนองขาว ฯ

ระบบ
ระบายน ้าดี
ขึ น ไม่มีส่ิง
อุดตันในท่อ
ระบายน ้า

ขุดลอกท่อ
ระบายน ้า ค.ส.ล.
 และรางระบาย
น ้า ขนาด 0.30 
ม. , 0.40 ม. ,
0.50 ม. , 0.60 
ม. , 0.80 ม. , 
1.00 ม. , 1.20 
ม.และบ่อพัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมาย



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

ตวัชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

38  -  -  -   8,500,000  8,500,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมาย
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบหลกั

ปรับปรุงฟุตบาทริมถนน
สายกาญจนบุรี - อู่ทอง 
(324) กวา้ง 2.50 - 4.00 
เมตร ระยะทาง 1,300 
เมตร (ตลอดเส้นทาง 2 ฝ่ัง
 ด้านซ้ายและด้านขวา) 
สถานที่ริมถนนสาย
กาญจนบุรี - อู่ทอง ช่วง 
กม.+11.000 - กม.+
12.300

ฟุตบาทริมถนน
สายกาญจนบุรี -
 อู่ทอง (324) 
ตลอดเส้นทาง 2
 ฝ่ัง ด้านซ้าย
และด้านขวา

ฟุตบาทมี
ขนาดกวา้งขึ น

กองช่างปรับปรุงฟุตบาทริม
ถนนสายกาญจนบุรี - 
อู่ทอง (324)

 ปรับปรุง
ฟุตบาท ริม
ถนน



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

ตวัชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

39  -  -  -    546,000   546,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ก่อสร้างท่อระบายน ้า 
คสล. ศก.0.40 เมตร และ
ท่อระบายน ้ากลม คสล. 
ศก. 0.60 เมตร พร้อมบ่อ
พักน ้า คสล. ศก.1.00 
เมตร รวมระยะทาง 263 
เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 
บริเวณใกล้บ้านนางช่อ 
ปานธรรม หมู่ที่ 9 
จุดสิ นสุดบริเวณแนวท่อ
ระบายน ้า ถนนเทศบาล 7
 หมู่ที่ 9 ต.หนองขาว

ก่อสร้าง/ขยาย/การ
บูรณะ/และหรือการ
บ้ารุงรักษาทางระบาย
น ้าในเขตทางสาธารณะ

ก่อสร้างท่อ
ระบายน ้า คสล.
 ศก. 0.40 เมตร
 และท่อระบาย
น ้ากลม ศก.0.60
 เมตร พร้อมบ่อ
พักน ้า คสล. ศก.
 1.00 ศก.

 ท่อระบาย
น ้า จ้านวน 
1 แห่ง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
ระบายน ้าที่
ท่วมขังรอการ
ระบายในเขต
ทางสาธารณะ
รวมถึงแหล่ง
ชุมชนที่
หนาแน่น

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมาย
งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ



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

ตวัชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

40 - - - 2,562,500    2,562,500  กองช่าง

ที่
งบประมาณ หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบหลกั
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับวัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ได้รับความ
สะดวกใน
การจราจรที่
ปลอดภยัใน
เขตทาง
สาธารณะ

ปรับปรุง/ขยาย/การ
บูรณะ/และหรือการ
บ้ารุงรักษาทางหรือ
ถนนซ่ึงจัดไวเ้พื่อ
ประโยชน์ในการจราจร
และการสาธารณะใน
เขตทาง

ปรับปรุง
ถนน จ้านวน
 1 สาย

โครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต(ASPHALT  
CONCRETE  LEVELLING
  COURSE) ถนนเทศบาล
 1 พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 
หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 5 ต.หนอง
ขาว ฯ

ปรับปรุงถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต 
กวา้ง 
3.00-13.00 
เมตร ยาว 560 
เมตร พร้อม
ระบบทาง
ระบายน ้า



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 เสรมิสรา้งสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภยัและสังคมแห่งการเรยีนรู้
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  ดา้นสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ
แผนงานสาธารณสุข (แนวทางการพัฒนา ปรบัปรงุ พัฒนาการบรหิารจัดการขยะมลูฝอย)

ตวัชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

1  -  -   200,000    200,000   200,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

โครงการก่อสร้างร้ัว
ก าแพงอิฐบล็อคพร้อม
ประตูเหล็กบานเล่ือนบ่อ
ขยะ  ตามแบบที่เทศบาล
ต าบลหนองขาวก าหนด

ป้องกันการทิ้งขยะ
ออกนอกพื้นที่และ
ป้องกันไม่ให้คนนอก
เข้าไปเผาขยะในพื้นที่ได้

ก่อสร้างร้ัว
ก าแพงอิฐบล็อค
พร้อมประตู
เหล็กบานเล่ือน
บ่อขยะ ขนาด 
สูงไม่น้อยกวา่ 
2.00 ม. ความ
ยาวไม่น้อยกวา่ 
34 ม.

 มีร้ัวก าแพง
ล้อมรอมบ่อ
ขยะ จ านวน
 1 แห่ง

พื้นที่ทิ้งขยะ
เป็นระเบียบ 
ไม่มีขยะล้น 
ออกนอกพื้นที่

กองช่าง

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมาย งบประมาณ



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 เสรมิสรา้งสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภยั
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  ดา้นการเมอืงการบรหิาร
แผนงานบรหิารงานทั่วไป  (แนวทางการพัฒนา ก่อสรา้ง ปรบัปรงุ บ ารงุรกัษา อาคารสถานที่ และจัดหาเครื่องมอืเครื่องใชใ้นการปฏบิัตงิาน)

ตวัชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

1  -  -   324,000    324,000   324,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคารป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 
ให้เป็นศูนย์อ านวยการ
และควบคุมรักษาความ
ปลอดภยั (Nongkao 
Security Control and 
Command Center) 
(รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลก าหนด)

เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั ให้
เป็นศูนย์อ านวยการ
และควบคุมรักษา
ความปลอดภยั 
(Nongkao Security 
Control and 
Command Center)

ศูนย์อ านวยการ
และควบคุม
รักษาความ
ปลอดภยั 
(Nongkao 
Security 
Control and 
Command 
Center) จ านวน
 1 ห้อง

เทศบาลมีห้อง
ส าหรับเป็น
ศูนย์
อ านวยการ
และควบคุม
รักษาความ
ปลอดภยั

ส านัก
ปลัดเทศบาล

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

 มีศูนย์
อ านวยการ
และควบคุม
รักษาความ
ปลอดภยั 
(Nongkao 
Security 
Control 
and 
Command
 Center) 
จ านวน 1 
ห้อง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมาย
งบประมาณ



5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  ดา้นการเมอืงการบรหิาร
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  (แนวทางการพัฒนา สรา้งเสรมิความปลอดภยัในชวีิตและทรพัย์สินของประชาชน)

ตวัชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

2  -  -   290,000    290,000   290,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

โครงการปรับปรุงระบบ
ควบคุมกล้องวงจรปิด 
CCTV เพื่อติดต้ัง ณ ห้อง
ศูนย์อ านวยการและ
ควบคุมรักษาความ
ปลอดภยั  (Nongkao 
Security Control and 
Command Center) 
(รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลก าหนด)

เพื่อปรับปรุงระบบ
ควบคุมกล้องวงจรปิด 
CCTV เพื่อติดต้ัง ณ 
ห้องศูนย์อ านวยการ
และควบคุมรักษา
ความปลอดภยั  
(Nongkao Security 
Control and 
Command Center)

ระบบควบคุม
กล้องวงจรปิด 
CCTV จ านวน 1
 ชุด

 ระบบ
ควบคุม
กล้องวงจร
ปิด CCTV 
ใช้งานดี

ศูนย์
อ านวยการ
และควบคุม
รักษาความ
ปลอดภยั มี
ระบบการ
รักษาความ
ปลอดภยัที่ดีมี
ประสิทธภิาพ

ส านกั
ปลัดเทศบาล

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมาย งบประมาณ



5 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ดา้นการเมอืงการบรหิาร
แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนา สรา้งเสรมิความปลอดภยัในชวีิตและทรพัย์สินของประชาชน)

ตวัชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

3  -  -   366,000    366,000   366,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ก่อสร้างร้ัวตะแกรง
ด้านข้างสนามฟุตซอล สูง
 6 เมตร ยาว 40.5 เมตร 
และร้ัวตะแกรงเหล็ก สูง 
1.00 เมตร ยาว 93 เมตร
 รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลก าหนด

เพื่อป้องกันไม่ให้ลูก
บอลออกนอกสนาม 
ป้องกันอุบัติเหตุ

ร้ัวตะแกรงเหล็ก
 จ านวน 1 แห่ง

 ร้ัวตะแกรง
เหล็ก 
จ านวน 1 
แห่ง

ลูกบอลไม่ออก
นอกสนามและ
ป้องกัน
อุบัติเหตุได้

กองช่าง

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมาย งบประมาณ



5 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ดา้นการเมอืงการบรหิาร
แผนงานบรหิารงานทั่วไป 
(แนวทางการพัมนา ส่งเสรมิการให้ประชาชน หน่วยงานภาครฐั เอกชน กลุ่มและองค์กรตา่งๆ มสี่วนรว่มในการบรหิารงาน การวางแผนพัฒนา การควบคุมตรวจสอบ)

ตวัชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

4  -  -  -      10,000     10,000

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

อุดหนุนงบประมาณตาม
โครงการการขอรับการ
อุดหนุนในการจัด
กิจกรรมจัดการแข่งขัน
กีฬา และนันทนาการ

อุดหนุน
งบประมาณตาม
โครงการการ
ขอรับการ
อุดหนุนในการ
จัดกิจกรรม
จัดการแข่งขัน
กีฬา และ
นันทนาการ

ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ
ด้านสุขภาพ
และ
สมรรถภาพที่ดี

ส านักปลัดส่งเสริมและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวติด้าน
สุขภาพและ
สมรรถภาพของ
ประชาชน

 เทศบาล
อุดหนุน
งบประมาณ
ตาม
โครงการ
การขอรับ
การอุดหนุน
ในการจัด
กิจกรรม
จัดการ
แข่งขันกีฬา
 และ
นันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมาย งบประมาณ



5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  ดา้นการเมอืงการบรหิาร
แผนงานการศึกษา (แนวทางการพัฒนา พัฒนาการให้บรกิารขอ้มลูขา่วสารแก่ประชาชน)

ตวัชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

5  -  -   125,000    125,000   125,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบ
เสียงตามสาย ใน
สถานศึกษา สังกัด
เทศบาลต าบลหนองขาว

ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ระบบเสียงตามสาย ใน
สถานศึกษา สังกัด
เทศบาลต าบลหนองขาว

ระบบเสียงตาม
สาย ใน
สถานศึกษา 
สังกัดเทศบาล
ต าบลหนองขาว

 ระบบเสียง
ตามสาย
สามารถใช้
งานได้ดี

สถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาล
ต าบลหนอง
ขาว ได้รับ
ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์
อย่างทั่วถึง

ส านัก
ปลัดเทศบาล

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมาย งบประมาณ



5 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ดา้นการเมอืงการบรหิาร
แผนงานบรหิารงานทั่วไป (แนวทางการพัฒนา ก่อสรา้ง ปรบัปรงุ บ ารงุรกัษาอาคารสถานที่ และจัดหาเครื่องมอืเครื่องใชใ้นการปฏบิัตงิาน) #REF!

ตวัชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

6 - - 75,000 75,000 75,000 ส านักปลัด

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ปรับปรุงพื้นทางเข้า-ออก
สถานที่ด้านข้างบ้านพัก
ปลัดเทศบาล หมู่ที่ 4 ต.
หนองขาว ฯ

ปรับปรุงพื้นทางเข้า-
ออกสถานที่ด้านข้าง
บ้านพักปลัดเทศบาล
จ านวน 1 แห่ง

ปรับปรุงพื้นทาง
ทาง-ออก
สถานที่ด้านข้าง
บ้านพัก
ปลัดเทศบาล  
จ านวน 1 แห่ง

พื้นทางเข้า-
ออกสถานที่
ด้านข้าง
บ้านพัก
ปลัดเทศบาล
มีสภาพที่ดี 
สวยงาม 
สะดวกมาก
ขึน้

ให้มีทางเดิน
เข้า-ออกสะดวก

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมาย

งบประมาณ



5 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ดา้นการเมอืงการบรหิาร
แผนงานบรหิารงานทั่วไป (แนวทางการพัฒนา ก่อสรา้ง ปรบัปรงุ บ ารงุรกัษาอาคารสถานที่ และจัดหาเครื่องมอืเครื่องใชใ้นการปฏบิัตงิาน)

ตวัชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

7 - - 820,000 820,000 820,000 ส านักปลัด

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ก่อสร้างห้องเก็บเอกสาร
บริเวณข้างบ้านพัก
ผู้อ านวยการกองช่าง 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ หมู่ที่ 4 ต.หนอง
ขาว ฯ

ก่อสร้างห้องเก็บ
เอกสาร ส าหรับกองคลัง

ก่อสร้างห้องเก็บ
เอกสาร  จ านวน
 1 แห่ง

มีห้องเก็บ
เอกสาร
จ านวน 1 
แห่ง

เทศบาลมีห้อง
ส าหรับจัดเก็บ
เอกสาร มีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมาย

งบประมาณ



5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  ดา้นการเมอืงการบรหิาร
แผนงานบรหิารงานทั่วไป (แนวทางการพัฒนา ก่อสรา้ง ปรบัปรงุ บ ารงุรกัษา อาคารสถานที่ และจัดหาเครื่องมอืเครื่องใชใ้นการปฏบิัตงิาน

ตวัชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

8  -  -   447,000    447,000   447,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคารป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 
ให้เป็นห้องท างานของ
กองสาธารณสุข 
(รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลก าหนด)

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั ให้
เป็นห้องท างานของ
กองสาธารณสุข

ห้องท างานของ
กองสาธารณสุข 
จ านวน 1 ห้อง

เทศบาลมีห้อง
ท างานของ
กองสาธารณสุข
 เพื่อรองรับ
การขยายเป็น
กองสาธารณสุข

ส านัก
ปลัดเทศบาล

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมาย งบประมาณ

 มีห้อง
ท างานของ
กอง
สาธารณสุข 
จ านวน 1 
ห้อง



แบบ ผ 02/1

แผนงานเคหะและชมุชน  (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน ้า รางระบายน ้า)

ตัวชี วัด
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

1  -  -  -    9,000,000    9,000,000

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

เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่4

เทศบาลต้าบลหนองขาว อ้าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปา้หมาย งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบหลกั

ส้าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ส่งเสริมการท่องเทีย่วตามอัตลักษณ์ และการท่องเทีย่วเชงิคุณภาพ
- ยุทธศาตร์การพัมนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื นฐาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดา้นโครงสร้างพื นฐาน

ริมถนนมี
ขนาดกว้างขึ้น
 รถสัญจรได้
สะดวกมากขึ้น

กองช่าง 
(ขอรับการ
สนับสนุน
งบประมาณ
จากหน่วยงาน
อื่น)

ปรับปรุงขยาย
ผิวจราจร 
สถานทีริ่มถนน
สายกาญจนบุรี-
อู่ทอง ช่วง 
กม.+11.00 - 
กม.+12.000

ขยายผิวจราจร 
เพือ่เป็นทีจ่อด
รถ และ
ทางเขา้-ออก 
ในการสัญจร
ของประชาชน

ฟตุบาทริม
ถนนสาย
กาญจนบุรี - อู่
ทอง ช่วง กม.+
11.00 - กม.+
12.000

 ฟตุบาทริม
ถนนสาย
กาญจนบุรี -
 อู่ทอง ช่วง 
กม.+11.00 -
 กม.+
12.000 
จ านวน 1แห่ง



แบบ ผ 02/1

แผนงานเคหะและชมุชน  (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน ้า รางระบายน ้า)

ตัวชี วัด
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

2  -  -  -  170,000,000  170,000,000 กองช่าง 
(ขอรับการ
สนับสนุน
งบประมาณ
จากหน่วยงาน
อื่น)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ของโครงการ

ส้าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

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

เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่4

เทศบาลต้าบลหนองขาว อ้าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ส่งเสริมการท่องเทีย่วตามอัตลักษณ์ และการท่องเทีย่วเชงิคุณภาพ
- ยุทธศาตร์การพัมนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื นฐาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดา้นโครงสร้างพื นฐาน

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบหลกั

ลดปัญหารถติด
ในช่วงเทศกาล

ถนนสายหนอง
ขาว-ท่าม่วง 
เขตทางหลวง 
สาย กจ 5094

 ถนนสาย
หนองขาว-
ท่าม่วง เขต
ทางหลวง 
สาย กจ 
5094

ลดปัญหารถติด

เปา้หมาย งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

กอ่สร้างถนนเส้น
เล่ียงเมืองสาย
หนองขาว-ท่า
ม่วง กว้าง 
10.00 - 40.00 
เมตร ยาว 
3,700 เมตร 
สถานทีถ่นนเขต
ทางหลวงสาย 
กจ 5094



แบบ ผ 02/1

แผนงานเคหะและชมุชน  (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน ้า รางระบายน ้า)

ตัวชี วัด
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

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

แผนพัฒนาเทศบาลต้าบลหนองขาว  พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565
เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่4

เทศบาลต้าบลหนองขาว อ้าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ส่งเสริมการท่องเทีย่วตามอัตลักษณ์ และการท่องเทีย่วเชงิคุณภาพ
- ยุทธศาตร์การพัมนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดา้นโครงสร้างพื นฐาน

เปา้หมาย งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบหลกั

ก่อสร้างถนนเล่ียง
เมืองสายหนอง
ขาว - ดอนเจดีย์ 
กวา้ง 6.00 - 
20.00 เมตร ยาว
 2,200 เมตร 
สถานที่ถนนทาง
สายริมคลอง
ชลประทานสาย
ทา่ล้อ - อู่ทอง

ลดปัญหารถติด
ในช่วงเทศกาล

ถนนสายหนอง
ขาว - ดอน
เจดีย ์ถนนทาง
สายริมคลอง
ชลประทาน 
สายท่าล้อ - อู่
ทอง

 ถนนสาย
หนองขาว - 
ดอนเจดีย ์
ถนนทาง
สายริม
คลอง
ชลประทาน
 สายท่าล้อ -
 อู่ทอง

ลดปัญหารถติด กองช่าง 
(ขอรับการ
สนับสนุน
งบประมาณ
จากหน่วยงาน
อื่น)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ของโครงการ

ส้าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



แบบ ผ 02/1

แผนงานเคหะและชมุชน  (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน ้า รางระบายน ้า)
ตัวชี วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

4  -  -  -       420,000       420,000

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

เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่4

เทศบาลต้าบลหนองขาว อ้าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี
ส้าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ส่งเสริมการท่องเทีย่วตามอัตลักษณ์ และการท่องเทีย่วเชงิคุณภาพ
- ยุทธศาตร์การพัมนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื นฐาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดา้นโครงสร้างพื นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปา้หมาย งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบหลกั

ก่อสร้างทอ่
ระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ความยาว
รวม 338 เมตร 
พร้อมปา่ย
โครงการ 1 ปา้ย 
บริเวณใกล้
สะพานพราย หมู่
 1 ต.หนองขาว 
ตามแบบและ
รายการที่
เทศบาลก าหนด

กอ่สร้าง/
ขยาย/การ
บูรณะ/และ
หรือการ
บ ารุงรักษาทาง
ระบายน้ าใน
เขตทาง
สาธารณะ

ท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ความ
ยาวรวม 338 
เมตร พร้อม
ป่ายโครงการ 1
 ป้าย บริเวณ
ใกล้สะพาน
พราย หมู่ 1 ต.
หนองขาว

 ท่อระบาย
น้ า 1 แห่ง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
ระบายน้ าที่
ท่วมขงัรอการ
ระบาย ใน
เขตทาง
สาธารณะ
รวมถงึแหล่ง
ชุมชนที่
หนาแน่น

กองช่าง 
(ขอรับการ
สนับสนุน
งบประมาณ
จากหน่วยงาน
อื่น)



แบบ ผ 02/1

แผนงานเคหะและชมุชน  (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน ้า รางระบายน ้า)
ตัวชี วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

5  -  -  -    5,468,000    5,468,000

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

เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่4
ส้าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลต้าบลหนองขาว อ้าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ส่งเสริมการท่องเทีย่วตามอัตลักษณ์ และการท่องเทีย่วเชงิคุณภาพ
- ยุทธศาตร์การพัมนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื นฐาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดา้นโครงสร้างพื นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปา้หมาย งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบหลกั

ก่อสร้างทอ่
ระบายน้ า คสล. 
เส้นผ่านศูนย์กลาง
 1.00 เมตร และ
บอ่พกั คสล. รวม
ระยะทาง 1,425 
เมตร พร้อมปา้ย
โครงการ 1 ปา้ย 
บริเวณ ม.8 ต.
หนองขาว ตาม
แบบและรายการ
ที่เทศบาลก าหนด

กอ่สร้าง/
ขยาย/การ
บูรณะ/และ
หรือการ
บ ารุงรักษาทาง
ระบายน้ าใน
เขตทาง
สาธารณะ

ท่อระบายน้ า 
คสล. เส้นผ่าน
ศูนยก์ลาง 1.00
 เมตร และบ่อ
พกั คสล. รวม
ระยะทาง 
1,425 เมตร 
พร้อมป้าย
โครงการ 1 
ป้าย บริเวณ 
ม.8 ต.หนองขาว

 ท่อระบาย
น้ า 1 แห่ง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
ระบายน้ าที่
ท่วมขงัรอการ
ระบาย ใน
เขตทาง
สาธารณะ
รวมถงึแหล่ง
ชุมชนที่
หนาแน่น

กองช่าง 
(ขอรับการ
สนับสนุน
งบประมาณ
จากหน่วยงาน
อื่น)



แบบ ผ 02/1

แผนงานเคหะและชมุชน  (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน ้า รางระบายน ้า)
ตัวชี วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

6  -  -  -    4,911,000    4,911,000

แผนพัฒนาเทศบาลต้าบลหนองขาว  พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565  เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่4
ส้าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลต้าบลหนองขาว อ้าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ส่งเสริมการท่องเทีย่วตามอัตลักษณ์ และการท่องเทีย่วเชงิคุณภาพ
- ยุทธศาตร์การพัมนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื นฐาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดา้นโครงสร้างพื นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปา้หมาย งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบหลกั

กอ่สร้างสะพาน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 12.00
 เมตร ยาว 30.00 
เมตร มีทางเท้า
ข้างละ 1.00 เมตร
 (ซ้ายและขวา) 
จ านวน 1 แหง่ 
พร้อมปา้ย
โครงการ 1 ปา้ย 
บริเวณคลองส่งน้ า
สายใหญ่ 1 ซ้าย 
หมู่ 8 ต.หนองขาว
 ตามแบบที่
เทศบาลก าหนด

กอ่สร้าง/
ขยาย/การ
บูรณะ/และ
หรือการ
บ ารุงรักษาทาง
ระบายน้ าใน
เขตทาง
สาธารณะ

สะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก กวา้ง
 12.00 เมตร 
ยาว 30.00 เมตร
 มีทางเทา้ข้างละ
 1.00 เมตร 
(ซ้ายและขวา) 
จ านวน 1 แหง่ 
พร้อมปา้ย
โครงการ 1 ปา้ย
 บริเวณคลองส่ง
น้ าสายใหญ่ซ้าย
 หมู่ 8 ต.หนอง
ขาว

 สะพาน
คอนกรีต 
จ านวน 1 
แห่ง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง 
(ขอรับการ
สนับสนุน
งบประมาณ
จากหน่วยงาน
อื่น)



แบบ ผ 02/1

แผนงานเคหะและชมุชน  (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน ้า รางระบายน ้า)
ตัวชี วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

7  -  -  -    1,405,000    1,405,000

แผนพัฒนาเทศบาลต้าบลหนองขาว  พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565  เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่4
ส้าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลต้าบลหนองขาว อ้าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ส่งเสริมการท่องเทีย่วตามอัตลักษณ์ และการท่องเทีย่วเชงิคุณภาพ
- ยุทธศาตร์การพัมนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื นฐาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดา้นโครงสร้างพื นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปา้หมาย งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบหลกั

กอ่สร้างสะพาน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 12.00
 เมตร ยาว 10.00 
เมตร มีทางเท้า
ข้างละ 1.00 เมตร
 (ซ้ายและขวา) 
จ านวน 1 แหง่ 
พร้อมปา้ย
โครงการ 1 ปา้ย 
บริเวณสายหนอง
ขาว-ดอนเจดีย์ 
หมู่ที่ 1 ต.หนอง
ขาว ตามแบบที่
เทศบาลก าหนด

กอ่สร้าง/
ขยาย/การ
บูรณะ/และ
หรือการ
บ ารุงรักษาทาง
ระบายน้ าใน
เขตทาง
สาธารณะ

สะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก กวา้ง
 12.00 เมตร 
ยาว 10.00 เมตร
 มีทางเทา้ข้างละ
 1.00 เมตร 
(ซ้ายและขวา) 
จ านวน 1 แหง่ 
พร้อมปา้ย
โครงการ 1 ปา้ย
 บริเวณสาย
หนองขาว-ดอน
เจดีย์ หมู่ที่ 1 ต.
หนองขาว

 สะพาน
คอนกรีต 
จ านวน 1 
แห่ง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง 
(ขอรับการ
สนับสนุน
งบประมาณ
จากหน่วยงาน
อื่น)



แบบ ผ 02/1

แผนงานเคหะและชมุชน  (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน ้า รางระบายน ้า)
ตัวชี วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

8  -  -  -       785,000       785,000

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

เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่4
ส้าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลต้าบลหนองขาว อ้าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบหลกั

ปรับปรุงขยาย
สะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 
20.00 เมตร มีทาง
เท้ากว้าง 1.00 
เมตร จ านวน 1 
แหง่ บริเวณคลอง
ส่งน้ าสายใหญ่ 1 
ซ้าย หมูท่ี่ 8 ต.
หนองขาว ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด

กอ่สร้าง/
ขยาย/การ
บูรณะ/และ
หรือการ
บ ารุงรักษาทาง
ระบายน้ าใน
เขตทาง
สาธารณะ

ปรับปรุงขยาย
สะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก กวา้ง
 5.00 เมตร ยาว
 20.00 เมตร มี
ทางเทา้กวา้ง 
1.00 เมตร 
จ านวน 1 แหง่ 
บริเวณคลองส่ง
น้ าสายใหญ่ 1 
ซ้าย หมู่ที่ 8 ต.
หนองขาว

 ปรับปรุง
ขยาย
สะพาน
คอนกรีต 
จ านวน 1 
แห่ง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง 
(ขอรับการ
สนับสนุน
งบประมาณ
จากหน่วยงาน
อื่น)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ส่งเสริมการท่องเทีย่วตามอัตลักษณ์ และการท่องเทีย่วเชงิคุณภาพ
- ยุทธศาตร์การพัมนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื นฐาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดา้นโครงสร้างพื นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปา้หมาย งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั



แบบ ผ 02/1

แผนงานเคหะและชมุชน  (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน ้า รางระบายน ้า)
ตัวชี วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

9  -  -  -       859,000       859,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลต้าบลหนองขาว  พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565  เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่4
ส้าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลต้าบลหนองขาว อ้าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบหลกั

ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริม
เหล็กกวา้ง 5.00 
เมตร ยาว 12.00 
เมตร จ านวน 2 
แหง่ บริเวณ
คลองระบายน้ า 
(บอ่บ าบดัเดิม) 
(บอ่ยืม) คลองส่ง
น้ าสายใหญ่ 1 
ซ้าย หมู่ที่ 8 ต.
หนองขาว ตาม
แบบที่เทศบาล
ก าหนด

กอ่สร้าง/
ขยาย/การ
บูรณะ/และ
หรือการ
บ ารุงรักษาทาง
ระบายน้ าใน
เขตทาง
สาธารณะ

สะพานคอนกรีต
เสริมเหล็กกวา้ง
 5.00 เมตร ยาว
 12.00 เมตร 
จ านวน 2 แหง่ 
บริเวณคลอง
ระบายน้ า (บอ่
บ าบดัเดิม) (บอ่
ยืม) คลองส่งน้ า
สายใหญ่ 1 ซ้าย
 หมู่ที่ 8 ต.
หนองขาว

 สะพาน
คอนกรีต 
จ านวน 2 
แห่ง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง 
(ขอรับการ
สนับสนุน
งบประมาณ
จากหน่วยงาน
อื่น)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ส่งเสริมการท่องเทีย่วตามอัตลักษณ์ และการท่องเทีย่วเชงิคุณภาพ
- ยุทธศาตร์การพัมนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื นฐาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดา้นโครงสร้างพื นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปา้หมาย งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั
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