
 
 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองขาว 
เรื่อง  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖1 – ๒๕65)  

เพิ่มเติม ฉบับท่ี 9 
............................................................. 

ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้เทศบาลจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565) 
ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการ แผนงาน โครงการ 
กิจกรรมและงบประมาณในพ้ืนที่ ได้อย่ างมีประสิทธิภาพ อันก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน                           
ซึ่ งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้จัดท าร่ างแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.                           
(2561  - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 9  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือพิจารณาและให้ความเห็นชอบ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้มีมติเห็นชอบ จากการประชุม  เมื่อวันที่ 28 
ตุลาคม พ.ศ.2564 แล้วนั้น 

  อาศัยอ านาจตามความในหมวดที่  4  ข้อ  21 (2)  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕61 –  ๒๕65) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 9  
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 –  ๒๕65 ต่อไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 

                             

       (นายวัฒนา  เชียงทอง) 
            นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 
 
 
 



จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

1
 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

-  -  -  -  -  -  -  -       2            185,000       2            185,000

2

 แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน

-  -  -  -  -  -  -  -       1            100,000       1            100,000

 -  -  -  -  -  -  -       3           285,000       3           285,000

 -  -  -  -  -  -  -       3           385,000       3           385,000 รวมทั้งสิ้น

รวม 5 ปี

ยทุธศำสตร์กำรเมอืงกำรบริหำร

 รวม

แบบ ผ. 01

บัญชสีรปุโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ ฉบับที่ 9
เทศบำลต ำบลหนองขำว อ ำเภอท่ำมว่ง จังหวัดกำญจนบุรี

ยทุธศำสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565



แบบ ผ.02

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 เสริมสร้างสงัคมเปน็สขุ สงัคมแหง่การเรียนรู้ ปลอดภยั และมสีขุภาวะที่ดี

-

แผนงานบริหารงานทั่วไป
ตวัชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

1 - - - - 35,000    

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565)  เพ่ิมเตมิ ฉบับที่ 9

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

 5. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ดา้นการเมอืง การบริหาร

ที่ โครงการ
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ

เปา้หมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาดา้นการบริหารจดัการ)

อุดหนุนงบประมาณ
การด าเนินงานด้าน
การป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(อุดหนุนที่ท า
การปกครอง
จงัหวัด
กาญจนบุรี)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

อุดหนุน
งบประมาณให้
โครงการแขง่ขนั
กฬีาชิงชนะเลิศ
แห่งจงัหวัด
กาญจนบุรี

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ได้เล่น
กฬีาและมี
ประสบการณ์ใน
การแขง่ขนั

เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนและ
ประชาชนเล่นกฬีา
,เปน็ส่ือในการ
เสริมสร้าง
สมรรถภาพใหม้ี
สุขภาพพลานามยั
แข็งแรง

อุดหนุน
งบประมาณ
การด าเนินงาน
ด้านการป้องกนั
และแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด



แบบ ผ.02

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 เสริมสร้างสงัคมเปน็สขุ สงัคมแหง่การเรียนรู้ ปลอดภยั และมสีขุภาวะที่ดี

-

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
ตวัชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

1 - - - - 100,000   

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565)  เพ่ิมเตมิ ฉบับที่ 9

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาดา้นการบริหารจดัการ)

 5. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ดา้นการเมอืง การบริหาร

ที่ โครงการ
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ

เปา้หมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

พัฒนาศักยภาพสตรี เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจใน
บทบาทหนา้ที่ของ
สตรี, เสริมสร้าง
และพฒันา
ศักยภาพสตรี

จดักจิกรรมโดย
มีสตรีที่เขา้ร่วม
โครงการ ไม่
น้อยกว่า 50 คน

จ านวผู้เขา้ร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่า 50 คน

สตรีภายในเขต
เทศบาลมีความรู้
ความเขา้ใจและ
ประสบการณ์
เพิ่มขึน้

ส านัก
ปลัดเทศบาล



แบบ ผ.02

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 เสริมสร้างสงัคมเปน็สขุ สงัคมแหง่การเรียนรู้ ปลอดภยั และมสีขุภาวะที่ดี

-

แผนงานบริหารงานทั่วไป
ตวัชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

2 - - - - 150,000   

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565)  เพ่ิมเตมิ ฉบับที่ 9

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาดา้นการบริหารจดัการ)

 5. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ดา้นการเมอืง การบริหาร

ที่ โครงการ
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ

เปา้หมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิ์น

เพื่อจ้างบคุคล
ออกส ารวจพื้นที,่
ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมลูใหเ้ปน็
ปจัจุบนั

จ านวนผู้เสีย
ภาษี ไม่น้อยกว่า
 700 คน

ประชาชนมา
ช าระภาษี ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 
90

สามารถ
ให้บริการ
ประชาชนในการ
จดัเกบ็ภาษีได้
อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
ขอ้มูลมีความ
ถกูต้อง ท าให้
จดัเกบ็ภาษีและ
รายได้อื่นๆได้
ถกูต้อง

กองคลัง



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ - - - - 24,000

ไฟฟา้และวิทยุ

2 ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ - - - - 25,000
ไฟฟา้และวิทยุ

การรักษาความ
สงบภายใน

ส านกั
ปลัดเทศบาล

ส านกั
ปลัดเทศบาล

แบบ ผ.03
บัญชคีรภุณัฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565  เพ่ิมเตมิ ฉบับที่ 9
 เทศบาลต าบลหนองขาว  อ าเภอท่ามว่ง  จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

จัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุ 
ชนดิติดรถยนต์ 25 วัตต์ 
จ านวน 1 เคร่ือง

เคร่ืองรับส่งวิทยุ ชนดิติดรถยนต์ 
25 วัตต์ (รายละเอยีดตามบญัชี
ราคามาตรฐานครุภณฑ์)

การรักษาความ
สงบภายใน

จัดซ้ือไฟไซเรน ชนดิติด
รถตรวจการณ์ แบบ LED
 จ านวน 1 เคร่ือง

ไฟไซเรน ชนดิติดรถตรวจการณ์ 
แบบ LED ขนาดกว้างไมน่อ้ยกว่า
 30 เซนติเมตร ยาวไมน่อ้ยกว่า 
120 เซนติเมตร สูงไมน่อ้ยกว่า 
12.5 เซนติเมตร พร้อมเคร่ือง
ขยายเสียงไซเรนส าหรับติดต้ังบน
รถตรวจการณ์ (ราคาทอ้งถิ่น)



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ 30,000 กองช่าง

ไฟฟา้และวิทยุ

แบบ ผ.03
บัญชคีรภุณัฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565  เพ่ิมเตมิ ฉบับที่ 9
 เทศบาลต าบลหนองขาว  อ าเภอท่ามว่ง  จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เคหะและชุมชน จัดซ้ือเคร่ืองเสียง (พาว
เวอร์แอมป)์ จ านวน 1 
เคร่ือง

เคร่ืองเสียง (พาวเวอร์แอมป์) 
ขนาดก าลังขยาย ไมน่อ้ยกว่า 
750 วัตต์ (ราคาทอ้งถิ่น)
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