
 

ส่วนที ่๑ 
หลักการและเหตุผล 

 

1. หลักการและเหตุผลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้ วยการจัดท าแผนพัฒ นาขององค์กร        
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2 ) พ .ศ .2559 ช้อ 3 ให้แก้ไขค าว่า  “แผนพัฒนาสามปี” เป็น 
“แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ทุกแห่ง ข้อ 4 ให้ยกเลิกบทนิยามค าว่า “แผนพัฒนา” “แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา” “แผนพัฒนาสามปี” “โครงการพัฒนา” “การเพ่ิมเติม” และ “การ
เปลี่ยนแปลง” ในข้อ 4 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“แผนพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
“แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่

ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนา
อ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด
แผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

“โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด
ไว้ เทศบาลต าบลวังขนาย ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ขึ้น เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นและการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งแผนดังกล่าวได้ประกาศใช้
แล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน  2559 

ปัจจุบันสภาพแวดล้อมของชุมชน ได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป ท าให้เกิดปัญหา
และความต้องการของประชาชนเพ่ิมขึ้น ซึ่งปัญหาและความต้องการดังกล่าวนั้น มีความเร่งด่วนจึงต้อง
ได้รับการแก้ไขและพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ เกิดขึ้ นอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความ
จ าเป็นต้องเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 –  
พ.ศ.2564) โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
 
2. วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

2.1 เพื่อให้การจัดท าโครงการในการแก้ปัญหาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 
– พ.ศ.2564) มีความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และสถานการณ์ในปัจจุบันมากท่ีสุด 
  2.2 เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบาย
ของรัฐบาลที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
  2.3 เพ่ือเปลี่ยนแปลงราคาประมาณการ ในการก่อสร้าง และพ้ืนที่จะด าเนินการให้มี
ความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่เป็นจริง เป็นปัจจุบัน และใกล้เคียงมากที่สุด 
  2.4 ความจ าเป็นในด้านการจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งโครงสร้างด้านบุคลากร ของเทศบาลต าบลวังขนายที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

จึงต้องมีการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีเพียงพอต่อจ านวนผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนในพ้ืนที่ และชุมชนที่
เพ่ิมขึ้น เช่น ด้านสาธารณสุข ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันภัยต่างๆ ด้าน
การศึกษา การบริการสาธารณะ และโครงสร้างพ้ืนฐาน ส าหรับบริการประชาชนในพ้ืนที่ เทศบาลต าบล
วังขนายหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 
๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–พ.ศ.2564) ฉบับท่ี 1 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  (๓ ) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่ เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
  เทศบาลต าบลวังขนาย ได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ตาม
รายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นครบทุกขั้นตอนที่ก าหนดไว้ และผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 
และใช้เป็นกรอบในการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

 
 

 
ส่วนที่ 2 

ผ07 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)   
เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1) 
เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

1.1
แนวทางการพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ระบบการจราจร 
และระบบการส่ือสาร 1 2,200,000 12 11,979,280 10 11,532,000 2 7,740,000 25 33,451,280

1.2 แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าหรือแสงสว่าง 0 0 2 2,217,000 2 2,217,000 2 2,217,000 6 6,651,000
1.3 แนวทางการพัฒนาระบบประปา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4 แนวทางการพัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร และการบ้ารุงรักษาทางระบายน ้า1 750,000 5 7,600,000 8 5,125,000 2 5,520,000 16 18,995,000
1.5 แนวทางการพัฒนาระบบการผังเมืองและผังเมืองรวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2,950,000 19 21,796,280 20 18,874,000 6 15,477,000 47 59,097,280
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ

2.1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเท่ียว
ของชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาค
เกษตรให้มีคุณภาพ 0 0 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000

2.3 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 และวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000

รวม  4  ปีปี 2564ปี 2562
ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ

รวม

รวม

ปี 2562 ปี 2563

 

  
 

 ผ. 07 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1) 
เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคนและสังคม
3.1 แนวทางการพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความเข้มแข็ง 6 150,000 6 150,000 6 150,000 6 150,000 24 600,000

3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2 60,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 8 240,000
3.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนหรือด้านสาธารณสุข 2 240,000 2 240,000 2 240,000 2 240,000 8 960,000
3.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาทั งในระบบและนอกระบบ 1 100,000 1 300,000 0 0 0 0 2 400,000
3.6 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถ่ินให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.7 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 550,000 11 750,000 10 450,000 10 450,000 42 2,200,000

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
4.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 4 120,000

4.2 แนวทางการพัฒนา การป้องกัน และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 0 0 1 500,000 1 500,000 0 0 2 1,000,000
4.3 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 30,000 2 530,000 2 530,000 1 30,000 6 1,120,000

รวม  4  ปี

รวม

ปี 2564ปี 2561
ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ

รวม

ปี 2562 ปี 2563

 

 ผ. 07 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1) 
เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร
5.1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร 6     2,367,000 6      1,777,000 6       1,740,000 6        1,740,000 24        7,550,000
5.2 ความรู้ ความเข้าใจ การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 1          60,000 2         360,000 1            60,000 1             60,000 5           540,000

7 14,783,600 8 14,675,600   7 13,123,600   7 13,123,600 29 55,632,400

21 18,313,600 41 37,851,880 40 33,077,600 25 29,180,600 127 118,349,680

รวม  4  ปี

รวม

รวมท้ังส้ิน

ปี 2564ปี 2561
ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ

ปี 2562 ปี 2563
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

ส่วนที่ 3 
ผ01 

รายรายละเอียดโครงการพัฒนา (เพิ่มเติม) 
แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)  

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

 
(เพ่ิมเติม) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

ผ01 ส่วนที่ 3 
รายรายละเอียดโครงการพัฒนา  (เพ่ิมเติม) 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1)  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1,2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบการจราจร และระบบการสื่อสาร  (แผนงาน เคหะและชุมชน) 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 
1 สาย ซ. คลายทุกข์ (วัง
ขนาย ซ.20) 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภยั 

ถนน คสล. ขนาด 
3.5×95 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- 211,660 
งบ ทต. 

- - จ านวนกิจกรรมที่
มีการด าเนินการ 

การสญัจรไปมาของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

กองช่าง 

2 ปรับปรุงถนนลาดยาง 
หมู่ 1 ซ. 20 หน้าห้อง
แถวอ๊อดโฟร์เอส  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภยั 

ถนนลาดยาง 6x100 
เมตร 

- - 50,000 
งบ ทต. 

- จ านวนกิจกรรมที่
มีการด าเนินการ 

การสญัจรไปมาของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 
3 สายโรงหล่อพระ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภยั 

ถนน คสล. ขนาด 
3.5×165 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- 367,620 
งบ ทต. 

- - จ านวนกิจกรรมที่
มีการด าเนินการ 

การสญัจรไปมาของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 
6 สายหมู่บ้านก านัน
วิสุทธิ ์

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภยั 

ถนนลาดยาง ขนาด 
5×240 เมตร หนา 
0.05 เมตร 

- 480,000 
งบ ทต. 

- - จ านวนกิจกรรมที่
มีการด าเนินการ 

การสญัจรไปมาของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

ผ01 ส่วนที่ 3 
รายรายละเอียดโครงการพัฒนา  (เพ่ิมเติม) 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1)  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1,2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบการจราจร และระบบการสื่อสาร  (แผนงาน เคหะและชุมชน) 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 ปรับปรุงถนนลาดยาง 
หมู่ 1 สายบ้านศาลเจ้า
โพรงไม้ เชื่อมบ้านชุก
มะตูม ต. วังศาลา 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภยั 

ถนนลาดยาง ขนาด 
5×400 เมตร หนา 
0.05 เมตร 

- 700,000 
งบ ทต. 

- - จ านวนกิจกรรมที่
มีการด าเนินการ 

การสญัจรไปมาของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

กองช่าง 

6 ปรับปรุงถนนลาดยาง 
หมู่ 4 บ้านหนองตาบ่ง
เชื่อมบ้านหนองแจง วัง
ศาลา 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภยั 

ถนนลาดยาง ขนาด 
5×200 เมตร หนา 
0.05 เมตร 

- 500,000 
งบ ทต. 

- - จ านวนกิจกรรมที่
มีการด าเนินการ 

การสญัจรไปมาของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

กองช่าง 

7 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
คสล. ซอย 1 หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภยั 

กว้าง 5×17 เมตร - 100,000 
งบ ทต. 

- - จ านวนกิจกรรมที่
มีการด าเนินการ 

การสญัจรไปมาของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

ผ01 ส่วนที่ 3 
รายรายละเอียดโครงการพัฒนา  (เพ่ิมเติม) 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1)  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1,2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบการจราจร และระบบการสื่อสาร  (แผนงาน เคหะและชุมชน) 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 ปรับปรุงถนนลาดยาง 
หมู่ 7 ซ.18 ปากช่อง
ส ารอง  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภยั 

ปรับปรุงช่องทางจราจร 
150 ตารางเมตร 

100,000 
งบ ทต. 

- - - จ านวนกิจกรรมที่
มีการด าเนินการ 

การสญัจรไปมาของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างถนน คสล. ม.7 
สายบ้านคณุกวิตา ภัทร
ขจรชัย 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภยั 

ถนน คสล. ขนาด 
4x300 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - 660,000 
งบ ทต. 

- จ านวนกิจกรรมที่
มีการด าเนินการ 

การสญัจรไปมาของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

ผ01 ส่วนที่ 3 
รายรายละเอียดโครงการพัฒนา (เพ่ิมเติม) 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1)  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1,2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.4 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและการบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (แผนงาน  เคหะและชุมชน) 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
หมู่ 5 ซ. 1 

เพื่อจัดวางระบบการ
ระบายน้ าทีด่ีในหมู่บ้าน/
ชุมชน 

กว้าง 0.30 ม. ลึก 
0.30 ม. พร้อมฝา
ตะแกรงเหล็ก ยาว 
250 ม. 

- - 625,000 
งบ ทต. 

- จ านวนกิจกรรมที่
มีการด าเนินการ 

มีการระบายน้ าที่ดี ลด
ปัญหาน้ าท่วมขังใน

หมู่บ้าน/ชุมชน 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
หมู่ 2 ซ.4 – ซ. 6  

เพื่อจัดวางระบบการ
ระบายน้ าทีด่ีในหมู่บ้าน/
ชุมชน 

ขนาดกว้าง 0.50 ม. 
ลึก 0.40 ม. ยาว 200 
ม.  

- 2,000,000 
งบ ทต. 

- - จ านวนกิจกรรมที่
มีการด าเนินการ 

มีการระบายน้ าที่ดี ลด
ปัญหาน้ าท่วมขังใน

หมู่บ้าน/ชุมชน 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างรางระบายน้ า
ซอยข้างสนามหญ้าเทียม 
หมู่ 6 

เพื่อจัดวางระบบการ
ระบายน้ าทีด่ีในหมู่บ้าน/
ชุมชน 

กว้าง 0.30 เมตร ลึก 
0.30 เมตร ยาว 410 
เมตร พร้อมฝาปดิ
ตะแกรงเหล็ก 

- - 1,000,000 
งบ ทต. 

- จ านวนกิจกรรมที่
มีการด าเนินการ 

มีการระบายน้ าที่ดี ลด
ปัญหาน้ าท่วมขังใน

หมู่บ้าน/ชุมชน 

กองช่าง 

4 วางท่อระบายน้ าจากสาม
แยกกองขยะ – สี่แยกไป
หมู่บ้านเพอเฟ็ค หมู่ 6 

เพื่อจัดวางระบบการ
ระบายน้ าทีด่ีในหมู่บ้าน/
ชุมชน 

วางท่อ คสล. พร้อมบ่อ
พัก  0.60 ม. ยาว 
500 ม. บ่อพัก 51 บ่อ 

- 1,600,000 
งบ ทต. 

- - จ านวนกิจกรรมที่
มีการด าเนินการ 

มีการระบายน้ าที่ดี ลด
ปัญหาน้ าท่วมขังใน

หมู่บ้าน/ชุมชน 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

ผ01 ส่วนที่ 3 
รายรายละเอียดโครงการพัฒนา (เพ่ิมเติม) 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1)  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
                   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1,2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.4 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและการบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (แผนงาน  เคหะและชุมชน) 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 วางท่อระบายน้ า พร้อม
บ่อพัก หมู่ 6 จากแยก
บ้านนายอังกูร เอี่ยมไล้ – 
แยกหมู่บ้านเพอรเ์ฟ็ค 

เพื่อจัดวางระบบการ
ระบายน้ าทีด่ีในหมู่บ้าน/
ชุมชน 

วางท่อระบายน้ า  
0.60 เมตร คสล. ยาว 
300 เมตร พร้อมบ่อ
พัก 31 บ่อ 

- - 960,000 
งบ ทต. 

- จ านวนกิจกรรมที่
มีการด าเนินการ 

มีการระบายน้ าที่ดี ลด
ปัญหาน้ าท่วมขังใน

หมู่บ้าน/ชุมชน 

กองช่าง 

6 วางท่อระบายน้ า หมู่ 6
แยกข้ามถนนบ้านนาง
ประนอม (ข้างกองขยะ)  

เพื่อจัดวางระบบการ
ระบายน้ าทีด่ีในหมู่บ้าน/
ชุมชน 

วางท่อระบายน้ า  
0.60 เมตร คสล. ยาว 
6 เมตร  

- - 20,000 
งบ ทต. 

- จ านวนกิจกรรมที่
มีการด าเนินการ 

มีการระบายน้ าที่ดี ลด
ปัญหาน้ าท่วมขังใน

หมู่บ้าน/ชุมชน 

กองช่าง 

7 วางท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก หมู่ 6 สาย
หลังศิริชัย 7 ตอนท่ี 1 
(หลังศิริชัย 7 – โรงขยะ)   

เพื่อจัดวางระบบการ
ระบายน้ าทีด่ีในหมู่บ้าน/
ชุมชน 

วางท่อระบายน้ า  
0.60 เมตร คสล. ยาว 
550 เมตร พร้อมบอ่
พัก 60 บ่อ 

- 2,000,000 
งบ ทต. 

- - จ านวนกิจกรรมที่
มีการด าเนินการ 

มีการระบายน้ าที่ดี ลด
ปัญหาน้ าท่วมขังใน

หมู่บ้าน/ชุมชน 

กองช่าง 

8 วางท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก หมู่ 6 สาย
หลังศิริชัย 7 (ตอนที่ 2) 

เพื่อจัดวางระบบการ
ระบายน้ าทีด่ีในหมู่บ้าน/
ชุมชน 

วางท่อระบายน้ า  
0.60 เมตร คสล. ยาว 
1,100 เมตร พร้อมบ่อ
พัก 115 บ่อ 

- - - 3,520,000 
งบ ทต. 

จ านวนกิจกรรมที่
มีการด าเนินการ 

มีการระบายน้ าที่ดี ลด
ปัญหาน้ าท่วมขังใน

หมู่บ้าน/ชุมชน 

กองช่าง 

9 วางท่อระบายน้ าซอย 
14 หมู่ 7   

เพื่อจัดวางระบบการ
ระบายน้ าทีด่ีในหมู่บ้าน/
ชุมชน 

วางทอ่ระบายน้ า  
0.60 เมตร ยาว 295 
เมตร 

- - 914,500 
งบ ต. 

- จ านวนกิจกรรมที่
มีการด าเนินการ 

มีการระบายน้ าที่ดี ลด
ปัญหาน้ าท่วมขังใน

หมู่บ้าน/ชุมชน 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

ผ01  
ส่วนที่ 3 

รายรายละเอียดโครงการพัฒนา (เพ่ิมเติม) 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1)  

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  

                   
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสรมิและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1,2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

2. ยุทธศาสตรด์้านเศรษฐกิจ 
2.2 แนวทางการพัฒนาและเพิม่ประสิทธิภาพการผลติภาคเกษตรให้มีคุณภาพ (แผนงาน การเกษตร) 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อส่งเสริมด้านการลด
รายจ่าย เพิม่รายได้ และ
การด ารงชีวิตตามปรัชญา
ของหลักเศรษฐกิจพอเพียง
แก่ประชาชนในชุมชน 

จัดอบรมประชาชน
ทั่วไปในเขตต าบลวัง
ขนาย 

- 100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

จ านวนกิจกรรมที่
มีการด าเนินการ 

ประชาชนสามารถลด
รายจ่าย เพิม่รายได้ 
และการด ารงชีวิตตาม
ปรัชญาของหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงแก่
ประชาชนในชุมชน 

ส านักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

ผ01 รายรายละเอียดโครงการพัฒนา (เพ่ิมเติม) 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1)  

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3, 5 การพัฒนาด้านสังคม และการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

3. ยุทธศาสตร์ด้านคนและสังคม 
3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความสงบเรยีบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน  (แผนงาน  รักษาความสงบภายใน/งบกลาง) 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ปรับปรุงเสาวิทยุสื่อสาร
พร้อมอุปกรณ์งาน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร
หน่วยงานภายในและ
ภายนอก เกี่ยวกับงานด้าน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 

ด าเนินการย้ายและ
ปรับปรุงเสาวิทยุสื่อสาร
พร้อมอุปกรณ์ บริเวณ
อาคารปฏิบตัิงาน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

จ านวนกิจกรรมที่
มีการด าเนินการ 

สามารถใช้การ
ติดต่อสื่อสารกบั
หน่วยงานภายใน
ภายนอกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

ผ01 ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการพัฒนา (เพ่ิมเติม) 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1)  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3, 5 การพัฒนาด้านสังคม และการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

3. ยุทธศาสตร์ด้านคนและสังคม 
3.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสขุภาวะของประชาชนหรือด้านสาธารณสุข  (แผนงาน  สาธารณสุข) 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรค
พิษสุนัขบ้า  

1. อุดหนุนส าหรับขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า 
2. เพื่อส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัข
บ้า 

1. ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน
พืน้ท่ี 
2. ข้ึนทะเบียนสัตว์เลี้ยงในพ้ืนท่ี 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

จ านวนกิจกรรม
ที่มีการ
ด าเนินการ 

1. สามารถ
ควบคุมและ
ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าน
ไ ม่ ใ ห้ เ กิ ด
ก า ร แ พ ร่
ร ะ บ า ด ใน
พื้นที ่
2. สัตว์เลี้ยง
ใ น พื้ น ที่
ได้รับการขึ้น
ทะเบียน 

ส านักปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

ผ01 ส่วนที่ 3 
รายรายละเอียดโครงการพัฒนา (เพ่ิมเติม) 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1)  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3, 5 การพัฒนาด้านสังคม และการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

3. ยุทธศาสตรด์้านคนและสังคม 
3.5 แนวทางการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ  (แผนงาน  การศึกษา)           

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลวัง
ขนาย (ก่อสร้างโครง
หลังคาสนามเด็กเล่น) 

1. เพื่อใช้ส าหรับจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน 
กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
2. เพื่อความสะดวกสบาย 
ในการใช้ท ากิจกรรมตา่ง ๆ 
ท าให้มีประสิทธิภาพใน
การกิจกรรมมากขึ้น  

ก่อสร้างหลังคากันแดด 
(ตามแบบที่เทศบาล
ก าหนด) 

450,000 
งบ ทต. 

- - - จ านวนกิจกรรมที่
มีการด าเนินการ 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน กิจกรรมต่างๆ 
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ได้รับความ
สะดวกสบายมากข้ึน 
 

ส านักปลดั/
กองช่าง 

2 ก่อสร้างทางเท้าข้างรั้ว
หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลวังขนาย 

1. เพื่ออ านวยความ
สะดวกแกผู่้ปกครองใน
การเดินทาง รับ - ส่ง เด็ก 
2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ก่อสร้างทางเท้า 
(ตามแบบที่เทศบาล
ก าหนด) 

- 300,000 
งบ ทต. 

- - จ านวนกิจกรรมที่
มีการด าเนินการ 

1. ผู้ปกครองไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง รับ – ส่ง เด็ก 
2. ภูมิทัศน์หนา้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเป็น
ระเบียบ – สวยงาม 

ส านักปลดั/
กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

ผ01 ส่วนที่ 3 
รายรายละเอียดโครงการพัฒนา (เพ่ิมเติม) 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1)  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.2 แนวทางการพัฒนาการป้องกันและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (แผนงาน  การเกษตร) 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1.  ก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่ง หมู่ 2 
(ปรับภูมิทัศน์) 

1. เพื่ อ ให้ ต าบลวังขนายมี
แหล่งท่องเที่ยว มีสถานที่
พั ก ผ่ อ น ห ย่ อ น ใจ แ ล ะ
นันทนาการเพิ่มขึ้น  

2.เพื่อส่งเสริมสุขภาวะด้าน
ร่างกายและจิต ใจ ให้ กั บ
ประชาชนในต าบลวังขนาย 

3.ป้องกันการพังทลายของ
ตลิ่ง 

ก่อสร้างเชื่อนป้องกันตลิ่ง 
ตามแบบ ทต. วังขนาย
ก าหนด จ านวน  1  แห่ง 
- ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติทางลงท่าน้ า 
- ลงหินคลุก 
- ฟุตบาททางเท้า 
- ราวกันตก 
- ติดตั้งเสาไฟโซลาเซล 
- ปลูกต้นไม้ปรับภมูิทัศน ์
- ห้องน้ าสาธารณะ 
ฯลฯ 
 (ตามแบบที่เทศบาล
ก าหนด) 

- 500,000 
งบ ทต. 

500,000 
งบ ทต. 

- 
 

จ านวนกิจกรรมที่มี
การด าเนินการ 

 

1 .จ า น ว น แ ห ล่ ง
ท่ อ ง เที่ ย ว พั ก ผ่ อ น
ห ย่ อ น ใ จ แ ล ะ
นันทนาการของต าบล
วังขนายและต าบลบ้าน
ใหม่มีเพิ่มขึ้น 
2. เพื่ อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน  

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

ผ01 ส่วนที่ 3 
รายรายละเอียดโครงการพัฒนา (เพ่ิมเติม) 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1)  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี - 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
5.1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร  (แผนงาน  งานบริหารงานท่ัวไป) 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ต่อเติมปรับปรุงอาคาร
ศูนย์ป้องกัน 

เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
เจ้าหน้าท่ี และประชาชนใน
ต าบลในการจัดกิจกรรม/จัด
ประชุม 

ต่อเติมและปรับปรุง
อาคารศูนย์ป้องกัน 

500,000 
งบ ทต. 

- - - จ านวนกิจกรรมท่ี
มีการด าเนินการ 

มีอาคารสถานท่ี
เหมาะสม สะดวกต่อ
การปฏิบัติงานและการ
ให้บริการประชาชน  

ส านักปลัด/กอง
ช่าง 

2 ก่อสร้างประตูพร้อมรั้ว
หลังเทศบาล 

1. เพื่อปรับภูมิทัศน์ของ
เทศบาลใหม้ีสภาพท่ีดี และ
ปลอดภัย 
2. เพื่อความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย สวยงาม 

ก่อสร้างประตูพร้อมรั้ว
หลังเทศบาล  
(ตามแบบท่ีเทศบาล
ก าหนด) 

300,000 
งบ ทต. 

- - - จ านวนกิจกรรมท่ี
มีการด าเนินการ 

ส านักงานเทศบาลต าบล
วังขนายมีระเบียบ
เรียบร้อยสวยงามและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ส านักงานเทศบาลต าบล
วังขนาย 
(ตามแบบท่ีเทศบาล
ก าหนด) 

1. เพื่อปรับภูมิทัศน์ของ
ส านักงานเทศบาลให้มีสภาพท่ี
ดี สวยงาม และปลอดภัย 
2.เพื่อความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยบริเวณส านักงานฯ 

- ถมดินปรับพ้ืนท่ี 
บริเวณส านักงาน
เทศบาลต าบลวังขนาย 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณส านักงาน
เทศบาลต าบลวังขนาย  
(ตามแบบท่ีเทศบาล
ก าหนด) 

1,500,000 
งบ ทต. 

1,500,000 
งบ ทต. 

1,500,000 
งบ ทต. 

1,500,000 
งบ ทต. 

จ านวนกิจกรรมท่ี
มีการด าเนินการ 

ส านักงานเทศบาลต าบล
วังขนายมีระเบียบ

เรียบร้อยสวยงามและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

4 โครงการพัฒนาการ
จัดเก็บรายได้ 

เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ของ
เทศบาล โดยสามารถจัดเก็บ
ภาษีต่างๆได้อย่างครบถ้วน
ถูกต้องเป็นธรรม และสะดวก
รวดเร็ว 

- การจัดท าแผนท่ีภาษี 
- การเก็บภาษีนอกพื้นท่ี 
- กิจกรรมอื่นๆท่ี
เกี่ยวข้อง 
ฯลฯ 

- 10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

จ านวนกิจกรรมท่ี
มีการด าเนินการ 

การเพิ่มรายได้ของ
เทศบาล การจัดเก็บ
ภาษีต่างๆได้อย่าง

ครบถ้วนถูกต้องเป็น
ธรรม และสะดวก

รวดเร็ว 

กองคลัง 

5. การเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภา
เทศบาล 

เพื่อจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณี
ครบวาระหรือกรณีเลือกตั้ง
ซ่อม 

จัดการเลือกตั้งนายก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

- 200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

จ านวนกิจกรรมท่ี
มีการด าเนินการ 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีผู้บริหาร 

สมาชิกสภาท่ีเป็นไปตาม
ระบอบประชาธิปไตย 

ส านักปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

 

ส่วนที่ 3 
ผ01 

รายรายละเอียดโครงการพัฒนา (เปลี่ยนแปลง) 
แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)  

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

 
(เปลี่ยนแปลง) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

ผ01 ส่วนที่ 3 
รายรายละเอียดโครงการพัฒนา (เปลี่ยนแปลง) 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1)  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1,2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบการจราจร และระบบการสื่อสาร  (แผนงาน เคหะและชุมชน) 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 
4 ทางลงหน้าบ้าน
ผู้ใหญ่บุญเชิด ปานใจ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภยั 

ถนน คสล. ขนาดกว้าง 
7-10 เมตร ยาว 63 
เมตร 

- - 320,000 
งบ ทต. 

- จ านวนกิจกรรมที่
มีการด าเนินการ 

การสญัจรไปมาของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

กองช่าง 

2. ก่อสร้างถนนลาดยาง 
หมู่ที ่4 ซอยบ้านลุงนัย 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภยั 

ถนนลาดยาง ขนาด  
กxย 3.5x212 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

- 320,000 
งบ ทต. 

 

- - จ านวนกิจกรรมที่
มีการด าเนินการ 

การสญัจรไปมาของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

กองช่าง 

3. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 
5 สายบา้นนายบุญเกิด 
ดอกนางแย้ม 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภยั 

ถนน คสล. ขนาด กxย 
5x70 เมตร 

- - 210,000 - จ านวนกิจกรรมที่
มีการด าเนินการ 

การสญัจรไปมาของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

กองช่าง 

4. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 
6 สายบา้นนางเพ็ญศรี 
ชินหอม 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภยั 

ถนน คสล. ขนาด ก×ย 
4×400 เมตร 

- 500,000 
งบ ทต. 

500,000 
งบ ทต. 

- จ านวนกิจกรรมที่
มีการด าเนินการ 

การสญัจรไปมาของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

กองช่าง 

5. ก่อสร้างถนนลาดยาง 
หมู่ 6 สายบ้านนาย
นิวัตน์ ประสม 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภยั 

ถนนพาราแอสฟัลก์
คอนกรีต ขนาด กxย 
5x744 เมตร 

2,200,000 
งบ ทต. 

- - - จ านวนกิจกรรมที่
มีการด าเนินการ 

การสญัจรไปมาของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

กองช่าง 

6. ก่อสร้างถนนลาดยาง 
หมู่ 7 สายบ้านนางอุไร 
คงไพร 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภยั 

ถนนลาดยาง ขนาด  
กxย 4x150 เมตร หนา 
0.05 เมตร 

- 300,000 
งบ ทต. 

- - จ านวนกิจกรรมที่
มีการด าเนินการ 

การสญัจรไปมาของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

ผ01 ส่วนที่ 3 
รายรายละเอียดโครงการพัฒนา (เปลี่ยนแปลง) 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1)  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1,2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบการจราจร และระบบการสื่อสาร  (แผนงาน เคหะและชุมชน)         

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 
7 สายบา้นคุณบญุยง สี
เนียม 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภยั 

ถนน คสล. ขนาด ก×ย 
4×100 เมตร 

- - - 240,000 
งบ ทต. 

จ านวนกิจกรรมที่
มีการด าเนินการ 

การสญัจรไปมาของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

กองช่าง 

8. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 
7 สายบา้นนางประไพ 
อินทร์แหยม  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภยั 

ถนน คสล. ขนาด ก×ย 
4×80 เมตร 

- - 192,000 
งบ ทต. 

- จ านวนกิจกรรมที่
มีการด าเนินการ 

การสญัจรไปมาของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

กองช่าง 

9. ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่
ที่ 1 สายข้างรั้วโรงงาน
ไทยซานมเิกล&ลิเคอร ์

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภยั 

ถนนลาดยาง ขนาด  
ก×ย 4×500 เมตร  

- 500,000 
งบ ทต. 

500,000 
งบ ทต. 

- จ านวนกิจกรรมที่
มีการด าเนินการ 

การสญัจรไปมาของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

กองช่าง 

10
. 

ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 
3 สายบา้นนายประจักษ์ 
ยิ้มแย้ม 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภยั 

ถนนลาดยาง ขนาด  
ก×ย 4×500 เมตร  

- - 1,000,000 - จ านวนกิจกรรมที่
มีการด าเนินการ 

การสญัจรไปมาของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

กองช่าง 

11
. 

ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 
3 สายบา้นนายพงษ์พันธ ์
พงษ์ภัทรากร 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภยั 

ถนนลาดยาง  
ตอนท่ี 1 ขนาด  
ก×ย 5×220 เมตร 
ตอนท่ี 2 ขนาด  
ก×ย 5×330 เมตร 
 

- 500,000 
งบ ทต. 

600,000 
งบ ทต. 

- จ านวนกิจกรรมที่
มีการด าเนินการ 

การสญัจรไปมาของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

ผ01 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงการ ผ01 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1) 
เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

 
โครงการเดิม โครงการที่เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที ่1 แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบการจราจร และระบบการสื่อสาร  
(แผนงาน  เคหะและชุมชน) 

1.  ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 ทางลงหน้าบ้านผู้ใหญ่บุญเชิด ปานใจ 
วัตถุประสงค์ 

-  เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
เป้าหมาย 

-  ถนน คสล. ขนาดกว้าง 7-10 เมตร ยาว 63 เมตร 

งบประมาณ ปี 2563 
-  จ านวน    320,000   บาท 

ตัวชี้วัด 
-  จ านวนกิจกรรมที่มีการด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
-  การสัญจรไปมาของประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
-  กองช่าง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที ่1 แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบการจราจร และระบบการสื่อสาร  
(แผนงาน  เคหะและชุมชน) 

1.  ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 ทางลงหน้าบ้านผู้ใหญ่บุญเชิด ปานใจ 
วัตถุประสงค์ 

-  เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
เป้าหมาย 

-  ถนน คสล. ขนาดกว้าง 7-10 เมตร ยาว 63 เมตร 

งบประมาณ ปี 2563 
-  จ านวน    320,000   บาท 

ตัวชี้วัด 
-  จ านวนกิจกรรมที่มีการด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
-  การสัญจรไปมาของประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
-  กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

ผ01 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงการ ผ01 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1) 
เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

 
โครงการเดิม โครงการที่เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที ่1 แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบการจราจร และระบบการสื่อสาร  
(แผนงาน  เคหะและชุมชน) 

2.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 ซอยลุงนัย 
วัตถุประสงค์ 

-  เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
เป้าหมาย 

-  ถนน คสล. ขนาด กxย 4x217 เมตร 

งบประมาณ ปี 2563 
-  จ านวน    520,800   บาท 

ตัวชี้วัด 
-  จ านวนกิจกรรมที่มีการด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
-  การสัญจรไปมาของประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
-  กองช่าง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที ่1 แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบการจราจร และระบบการสื่อสาร  
(แผนงาน  เคหะและชุมชน) 

2.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมูท่ี ่4 ซอยบ้านลุงนัย 
วัตถุประสงค์ 

-  เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
เป้าหมาย 

-  ถนนลาดยาง ขนาด กxย 3.50 x 212 เมตร 

งบประมาณ ปี 2562 
-  จ านวน    320,000   บาท 

ตัวชี้วัด 
-  จ านวนกิจกรรมที่มีการด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
-  การสัญจรไปมาของประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
-  กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

ผ01 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงการ ผ01 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1) 
เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

 
โครงการเดิม โครงการที่เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที ่1 แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบการจราจร และระบบการสื่อสาร  
(แผนงาน  เคหะและชุมชน) 

3.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 สายบ้านนายบุญเกิด ดอกนางแย้ม 
วัตถุประสงค์ 

-  เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
เป้าหมาย 

-  ถนน คสล. ขนาด กxย 5x70 เมตร 

งบประมาณ ปี 2562 
-  จ านวน    210,000   บาท 

ตัวชี้วัด 
-  จ านวนกิจกรรมที่มีการด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
-  การสัญจรไปมาของประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
-  กองช่าง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที ่1 แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบการจราจร และระบบการสื่อสาร  
(แผนงาน  เคหะและชุมชน) 

3.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 สายบ้านนายบุญเกิด ดอกนางแย้ม 
วัตถุประสงค์ 

-  เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
เป้าหมาย 

-  ถนน คสล. ขนาด กxย 5x70 เมตร 

งบประมาณ ปี 2563 
-  จ านวน    210,000   บาท 

ตัวชี้วัด 
-  จ านวนกิจกรรมที่มีการด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
-  การสัญจรไปมาของประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
-  กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

ผ01 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงการ ผ01 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1) 
เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

 
โครงการเดิม โครงการที่เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที ่1 แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบการจราจร และระบบการสื่อสาร  
(แผนงาน  เคหะและชุมชน) 

4.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 สายบ้านนางเพ็ญศรี ชินหอม 
วัตถุประสงค์ 

-  เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
เป้าหมาย 

-  ถนน คสล. ขนาด ก×ย  4×400 เมตร 

งบประมาณ ปี 2564 
-  จ านวน    960,000   บาท 

ตัวชี้วัด 
-  จ านวนกิจกรรมที่มีการด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
-  การสัญจรไปมาของประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
-  กองช่าง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที ่1 แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบการจราจร และระบบการสื่อสาร  
(แผนงาน  เคหะและชุมชน) 

4.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 สายบ้านนางเพ็ญศรี ชินหอม 
วัตถุประสงค์ 

-  เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
เป้าหมาย 

-  ถนน คสล. ขนาด ก×ย  4×400 เมตร 

งบประมาณ ปี 2562 
-  จ านวน    500,000   บาท 

งบประมาณ ปี 2563 
-  จ านวน    500,000   บาท 

ตัวชี้วัด 
-  จ านวนกิจกรรมที่มีการด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
-  การสัญจรไปมาของประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
-  กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

ผ01 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงการ ผ01 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1) 
เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

 
โครงการเดิม โครงการที่เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที ่1 แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบการจราจร และระบบการสื่อสาร  
(แผนงาน  เคหะและชุมชน) 

5.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 สายบ้านนายนิวัฒน์ ประสม – บ้านนายสวัสดิ์ จงสิน
เจริญ 
วัตถุประสงค์ 

-  เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
เป้าหมาย 

-  ถนนลาดยาง ขนาด กxย 5x700 เมตร 
งบประมาณ ปี 2562 

-  จ านวน    1,750,000   บาท 
ตัวชี้วัด 

-  จ านวนกิจกรรมที่มีการด าเนินการ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

-  การสัญจรไปมาของประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

-  กองช่าง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที ่1 แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบการจราจร และระบบการสื่อสาร  
(แผนงาน  เคหะและชุมชน) 

5.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 6 สายบ้านนายนิวัตน์ ประสม 
วัตถุประสงค์ 

-  เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
เป้าหมาย 

-  ถนนพาราแอสฟัลก์คอนกรีต ขนาด กxย 5x744 เมตร 

งบประมาณ ปี 2561 
-  จ านวน    2,200,000   บาท 

ตัวชี้วัด 
-  จ านวนกิจกรรมที่มีการด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
-  การสัญจรไปมาของประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
-  กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

ผ01 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงการ ผ01 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1) 
เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

 
โครงการเดิม โครงการที่เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที ่1 แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบการจราจร และระบบการสื่อสาร  
(แผนงาน  เคหะและชุมชน) 

6.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 สายบ้านนางอุไร คงไพร 
วัตถุประสงค์ 

-  เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
เป้าหมาย 

-  ถนน คสล. ขนาด กxย 4x200 เมตร 
งบประมาณ ปี 2562 

-  จ านวน    480,000   บาท 
ตัวชี้วัด 

-  จ านวนกิจกรรมที่มีการด าเนินการ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

-  การสัญจรไปมาของประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

-  กองช่าง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที ่1 แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบการจราจร และระบบการสื่อสาร  
(แผนงาน  เคหะและชุมชน) 

6.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 7 สายบ้านนางอุไร คงไพร 
วัตถุประสงค์ 

-  เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
เป้าหมาย 

-  ถนนลาดยาง ขนาด กxย 4x150 เมตร หนา 0.05 เมตร 

งบประมาณ ปี 2562 
-  จ านวน    300,000   บาท 

ตัวชี้วัด 
-  จ านวนกิจกรรมที่มีการด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
-  การสัญจรไปมาของประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
-  กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

ผ01 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงการ ผ01 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1) 
เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

 
โครงการเดิม โครงการที่เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที ่1 แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบการจราจร และระบบการสื่อสาร  
(แผนงาน  เคหะและชุมชน) 

7.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 สายบ้านคุณบุญยง สีเนียม 
วัตถุประสงค์ 

-  เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
เป้าหมาย 

-  ถนน คสล. ขนาด ก×ย  4×100 เมตร 

งบประมาณ ปี 2562 
-  จ านวน    240,000   บาท 

ตัวชี้วัด 
-  จ านวนกิจกรรมที่มีการด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
-  การสัญจรไปมาของประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
-  กองช่าง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที ่1 แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบการจราจร และระบบการสื่อสาร  
(แผนงาน  เคหะและชุมชน) 

7.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 สายบ้านคุณบุญยง สีเนียม 
วัตถุประสงค์ 

-  เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
เป้าหมาย 

-  ถนน คสล. ขนาด ก×ย  4×100 เมตร 

งบประมาณ ปี 2564 
-  จ านวน    240,000   บาท 

ตัวชี้วัด 
-  จ านวนกิจกรรมที่มีการด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
-  การสัญจรไปมาของประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
-  กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

ผ01 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงการ ผ01 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1) 
เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

 
โครงการเดิม โครงการที่เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที ่1 แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบการจราจร และระบบการสื่อสาร  
(แผนงาน  เคหะและชุมชน) 

8.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 สายบ้านนางประไพ อินทร์แหยม 
วัตถุประสงค์ 

-  เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
เป้าหมาย 

-  ถนน คสล. ขนาด ก×ย 4×80 เมตร 

งบประมาณ ปี 2563 
-  จ านวน    192,000   บาท 

ตัวชี้วัด 
-  จ านวนกิจกรรมที่มีการด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
-  การสัญจรไปมาของประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
-  กองช่าง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที ่1 แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบการจราจร และระบบการสื่อสาร  
(แผนงาน  เคหะและชุมชน) 

8.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 สายบ้านนางประไพ อินทร์แหยม 
วัตถุประสงค์ 

-  เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
เป้าหมาย 

-  ถนน คสล. ขนาด ก×ย 4×80 เมตร 

งบประมาณ ปี 2563 
-  จ านวน    192,000   บาท 

ตัวชี้วัด 
-  จ านวนกิจกรรมที่มีการด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
-  การสัญจรไปมาของประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
-  กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

ผ01 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงการ ผ01 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1) 
เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

 
โครงการเดิม โครงการที่เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที ่1 แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบการจราจร และระบบการสื่อสาร  
(แผนงาน  เคหะและชุมชน) 

9.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 1 สายข้างรั้วโรงงานไทยซานมิเกล&ลิเคอร ์
วัตถุประสงค์ 

-  เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
เป้าหมาย 

-  ถนนลาดยาง ขนาด ก×ย  4×500 เมตร 

งบประมาณ ปี 2563 
-  จ านวน    600,000   บาท 

งบประมาณ ปี 2564 
-  จ านวน    600,000   บาท 

ตัวชี้วัด 
-  จ านวนกิจกรรมที่มีการด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
-  การสัญจรไปมาของประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
-  กองช่าง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที ่1 แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบการจราจร และระบบการสื่อสาร  
(แผนงาน  เคหะและชุมชน) 

9.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที ่1 สายข้างรั้วโรงงานไทยซานมิเกล&ลิเคอร ์
วัตถุประสงค์ 

-  เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
เป้าหมาย 

-  ถนนลาดยาง ขนาด ก×ย  4×500 เมตร 

งบประมาณ ปี 2562 
-  จ านวน    500,000   บาท 

งบประมาณ ปี 2563 
-  จ านวน    500,000   บาท 

ตัวชี้วัด 
-  จ านวนกิจกรรมที่มีการด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
-  การสัญจรไปมาของประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
-  กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

ผ01 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงการ ผ01 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1) 
เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

 
โครงการเดิม โครงการที่เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที ่1 แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบการจราจร และระบบการสื่อสาร  
(แผนงาน  เคหะและชุมชน) 

10.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 3 สายบ้านนายประจักษ์ ยิ้มแย้ม 
วัตถุประสงค์ 

-  เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
เป้าหมาย 

-  ถนนลาดยาง ขนาด ก×ย  4×500 เมตร 

งบประมาณ ปี 2562 
-  จ านวน    1,000,000   บาท 

ตัวชี้วัด 
-  จ านวนกิจกรรมที่มีการด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
-  การสัญจรไปมาของประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
-  กองช่าง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที ่1 แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบการจราจร และระบบการสื่อสาร  
(แผนงาน  เคหะและชุมชน) 

10.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 3 สายบ้านนายประจักษ์ ยิ้มแย้ม 
วัตถุประสงค์ 

-  เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
เป้าหมาย 

-  ถนนลาดยาง ขนาด ก×ย  4×500 เมตร 

งบประมาณ ปี 2563 
-  จ านวน    1,000,000   บาท 

ตัวชี้วัด 
-  จ านวนกิจกรรมที่มีการด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
-  การสัญจรไปมาของประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
-  กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

ผ01 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงการ ผ01 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1) 
เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

 
โครงการเดิม โครงการที่เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที ่1 แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบการจราจร และระบบการสื่อสาร  
(แผนงาน  เคหะและชุมชน) 

11.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 3 สายหลังโรงปุ๋ย (เชื่อมต่อลาดยางเดิม) 
วัตถุประสงค์ 

-  เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
เป้าหมาย 

-  ถนนลาดยาง ขนาด ก×ย 4×550 เมตร 
งบประมาณ ปี 2562 

-  จ านวน    1,100,000   บาท 
ตัวชี้วัด 

-  จ านวนกิจกรรมที่มีการด าเนินการ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

-  การสัญจรไปมาของประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

-  กองช่าง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที ่1 แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบการจราจร และระบบการสื่อสาร  
(แผนงาน  เคหะและชุมชน) 

11.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 3 สายบ้านนายพงษ์พันธ์ พงษ์ภัทรากร 
วัตถุประสงค์ 

-  เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
เป้าหมาย 

-  ถนนลาดยาง ตอนท่ี 1 ขนาด ก×ย 5×220 เมตร ตอนท่ี 2 ขนาด ก×ย 5×330 เมตร 

งบประมาณ ปี 2562 
-  จ านวน    500,000   บาท 

งบประมาณ ปี 2563 
-  จ านวน    600,000   บาท 

ตัวชี้วัด 
-  จ านวนกิจกรรมที่มีการด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
-  การสัญจรไปมาของประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
-  กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

ผ01 ส่วนที่ 3 
รายรายละเอียดโครงการพัฒนา (เปลี่ยนแปลง) 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1)  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
                   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1,2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.4 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและการบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (แผนงาน  เคหะและชุมชน) 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. เลียบถนนวังขนาย 
ซ.4 หมู่ 2 (เชื่อมบ่อพัก
หน้าบ้านโรงขายเหล็ก
เก่า) 

เพื่อจัดวางระบบการ
ระบายน้ าทีด่ีในหมู่บ้าน/
ชุมชน 

รางระบายน้ า คสล. 
กว้าง 0.30 ม. ลึก 
0.30 ม. ยาว 265 
เมตร พร้อมฝาปดิ
ตะแกรงเหล็ก 

750,000 
งบ ทต. 

- 500,000 
งบ ทต. 

- จ านวนกิจกรรมที่
มีการด าเนินการ 

มีการระบายน้ าที่ดี ลด
ปัญหาน้ าท่วมขังใน

หมู่บ้าน/ชุมชน 

กองช่าง 

2. ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. หน้าซอย 4-6 หมู่ 
2  

เพื่อจัดวางระบบการ
ระบายน้ าทีด่ีในหมู่บ้าน/
ชุมชน 

รางระบายน้ า ขนาด
กว้าง 0.50 ม. ลึก 
0.40 ม. ยาว 200 
เมตร  

- 2,000,000 
งบ ทต. 

- - จ านวนกิจกรรมที่
มีการด าเนินการ 

มีการระบายน้ าที่ดี ลด
ปัญหาน้ าท่วมขังใน

หมู่บ้าน/ชุมชน 

กองช่าง 

3. วางท่อระบายน้ า หมู่ 6 
จากแท็งก์น้ าทางออก
บ้าน นายกิจจา จินดานลิ 
– สี่แยกบ้านนายอนันต์ 
ชินหอม 

เพื่อจัดวางระบบการ
ระบายน้ าทีด่ีในหมู่บ้าน/
ชุมชน 

วางท่อระบายน้ า คสล. 
ยาว 250 เมตร พร้อม
บ่อพัก 

- - 1,000,000 
งบ ทต. 

- จ านวนกิจกรรมที่
มีการด าเนินการ 

มีการระบายน้ าที่ดี ลด
ปัญหาน้ าท่วมขังใน

หมู่บ้าน/ชุมชน 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

ผ01 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงการ ผ01 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1) 
เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

 
โครงการเดิม โครงการที่เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที ่4 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและการบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
(แผนงาน  เคหะและชุมชน) 

1.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เลียบถนนวังขนาย ซ.4 หมู่ 2 (เชื่อมบ่อพักหน้า
บ้านโรงขายเหล็กเก่า) 
วัตถุประสงค์ 

-  เพื่อจัดวางระบบการระบายน้ าที่ดีในหมู่บ้าน/ชุมชน 
เป้าหมาย 

-  รางระบายน้ า คสล. กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. ยาว 265 เมตร พร้อมฝาปดิ 

งบประมาณ ปี 2561 
-  จ านวน    750,000  บาท 

งบประมาณ ปี 2562 
-  จ านวน    500,000  บาท 

ตัวชี้วัด 
-  จ านวนกิจกรรมที่มีการด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
-  มีการระบายน้ าที่ดี ลดปัญหาน้ าท่วมขังในหมู่บ้าน/ชุมชน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
-  กองช่าง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที ่4 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและการบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
(แผนงาน  เคหะและชุมชน) 

1.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เลียบถนนวังขนาย ซ.4 หมู่ 2 (เชื่อมบ่อพักหน้า
บ้านโรงขายเหล็กเก่า) 
วัตถุประสงค์ 

-  เพื่อจัดวางระบบการระบายน้ าที่ดีในหมู่บ้าน/ชุมชน 
เป้าหมาย 

-  รางระบายน้ า คสล. กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. ยาว 265 เมตร พร้อมฝาปดิ 

งบประมาณ ปี 2561 
-  จ านวน    750,000  บาท 

งบประมาณ ปี 2563 
-  จ านวน    500,000  บาท 

ตัวชี้วัด 
-  จ านวนกิจกรรมที่มีการด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
-  มีการระบายน้ าที่ดี ลดปัญหาน้ าท่วมขังในหมู่บ้าน/ชุมชน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
-  กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

ผ01 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงการ ผ01 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1) 
เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

 
โครงการเดิม โครงการที่เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที ่4 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและการบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
(แผนงาน  เคหะและชุมชน) 

2.  โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ 2 สายเลียบทางหลวง 323 เดิม จาก
ปากซอยระหว่างซอย 4 ถึงซอย 8 
วัตถุประสงค์ 

-  เพื่อจัดวางระบบการระบายน้ าที่ดีในหมู่บ้าน/ชุมชน 
เป้าหมาย 

-  วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด  0.80 เมตร ยาว 285 เมตร พร้อมบ่อพัก 

งบประมาณ ปี 2562 
-  จ านวน    700,000  บาท 

งบประมาณ ปี 2563 
-  จ านวน    700,000  บาท 

ตัวชี้วัด 
-  จ านวนกิจกรรมที่มีการด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
-  มีการระบายน้ าที่ดี ลดปัญหาน้ าท่วมขังในหมู่บ้าน/ชุมชน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
-  กองช่าง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที ่4 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและการบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
(แผนงาน  เคหะและชุมชน) 

2.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หน้าซอย 4-6 หมู่ 2 
วัตถุประสงค์ 

-  เพื่อจัดวางระบบการระบายน้ าที่ดีในหมู่บ้าน/ชุมชน 
เป้าหมาย 

-  รางระบายน้ า ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.40 ม. ยาว 200 เมตร 

งบประมาณ ปี 2562 
-  จ านวน    2,000,000  บาท 

ตัวชี้วัด 
-  จ านวนกิจกรรมที่มีการด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
-  มีการระบายน้ าที่ดี ลดปัญหาน้ าท่วมขังในหมู่บ้าน/ชุมชน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
-  กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

ผ01 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงการ ผ01 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1) 
เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

 
โครงการเดิม โครงการที่เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที ่4 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและการบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
(แผนงาน  เคหะและชุมชน) 

3.  โครงการวางรางระบายน้ า หมู่ 6 จากแท็งก์น้ าทางออกบ้าน สท.กิจจา จินดานิล – สี่
แยกบ้านนายอนันต์ ชินหอม 
วัตถุประสงค์ 

-  เพื่อจัดวางระบบการระบายน้ าที่ดีในหมู่บ้าน/ชุมชน 
เป้าหมาย 

-  วางท่อระบายน้ า คสล. ยาว 250 เมตร พร้อมบ่อพัก 

งบประมาณ ปี 2562 
-  จ านวน    1,000,000  บาท 

ตัวชี้วดั 
-  จ านวนกิจกรรมที่มีการด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
-  มีการระบายน้ าที่ดี ลดปัญหาน้ าท่วมขังในหมู่บ้าน/ชุมชน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
-  กองช่าง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที ่4 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและการบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
(แผนงาน  เคหะและชุมชน) 

3.  โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ 6 จากแท็งก์น้ าทางออกบ้าน นายกิจจา จินดานิล – สี่แยก
บ้านนายอนันต์ ชินหอม 
วัตถุประสงค์ 

-  เพื่อจัดวางระบบการระบายน้ าที่ดีในหมู่บ้าน/ชุมชน 
เป้าหมาย 

-  วางท่อระบายน้ า คสล. ยาว 250 เมตร พร้อมบ่อพัก 

งบประมาณ ปี 2563 
-  จ านวน    1,000,000  บาท 

ตัวชี้วัด 
-  จ านวนกิจกรรมที่มีการด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
-  มีการระบายน้ าที่ดี ลดปัญหาน้ าท่วมขังในหมู่บ้าน/ชุมชน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
-  กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

ผ01 ส่วนที่ 3 
รายรายละเอียดโครงการพัฒนา (เปลี่ยนแปลง) 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1)  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3, 5 การพัฒนาด้านสังคม และการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

3. ยุทธศาสตร์ด้านคนและสังคม 
3.1 แนวทางการพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์  (แผนงาน  สรา้งความเข้มแข็งชุมชน/งบกลาง) 

 
ที ่

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
พัฒนาสตรี เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ 

1. เพื่อเสริมสร้างความ
เข้ ม แข็ งข อ งห มู่ บ้ าน /
ชุมชน 
2.เพื่อส่งเสริมให้สถาบัน
ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนชุมขน 
3.เพื่อให้ผู้สูงอายุรู้สึกมี
คุณค่า  ในตนเองมากขึ้น 
4 . เพื่ อ ให้ ผู้ สู ง อ า ยุ มี
สุขภาพดีทั้งกายและใจ 
5 .เพื่ อ ให้ ผู้ สู ง อ า ยุ ไ ด้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ชีวิตระหว่างกัน 
6. เพื่อให้ผูสู้งอายุใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ มี
กิจกรรมร่วมกัน 

จัดกิจกรรม เช่น  
1) ส่งเสริมและพัฒนาสตรีใน

ชุมชน 
2) พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุใน

ชุมชน 
3) ส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพคน

พิการ 
4) จัดสิ่งอ านวยความสะดวก

ส าหรับคนพิการ 
5 )  โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม

ศิ ล ป ว ฒ น ธรรม เด็ ก แล ะ
เยาวชนในชุมชน 

6) โครงการพัฒนาแกนน าเด็ก
และเยาวชนต าบลวังขนาย 

7) โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี 
และบุคคลในครอบครัว 
8. โครงการพัฒนาศักยภาพคน
พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 

700,000 
งบ ทต. 

 

700,000 
งบ ทต. 

 

700,000 
งบ ทต. 

 

700,000 
งบ ทต. 

 

จ านวน
กิจกรรมที่มี
การ
ด าเนินการ 

 

1. เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของหมู่บ้าน/
ชุมชน 
2.เพื่อส่งเสรมิให้สถาบัน
ครอบครัวเข้ามามสี่วนร่วม
ในการจัดท าแผนชุมขน 
3.เพื่อให้ผูสู้งอายุรูส้ึกมี
คุณค่า  ในตนเองมากขึ้น 
4. เพื่อให้ผูสู้งอายุมี
สุขภาพดีทั้งกายและใจ 
5.เพื่อให้ผูสู้งอายุได้
แลกเปลีย่นประสบการณ์
ชีวิตระหว่างกัน 
6. เพื่อให้ผูสู้งอายุใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ มี
กิจกรรมร่วมกัน 

ส านักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

ผ01 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงการ ผ01 แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 
เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

โครงการเดิม โครงการที่เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์ด้านคนและสังคม 
       แนวทางการพัฒนาที ่1 แนวทางการพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์  (แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งชุมชน/งบกลาง) 

1.  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (แผนชุมชน หมู่ 1-7) 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน 
2.เพื่อส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนชุมขน 
3.เพื่อให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่า  ในตนเองมากขึ้น 
4. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ 
5.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตระหว่างกัน 
6. เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มกีิจกรรมร่วมกัน 

เป้าหมาย 
จัดกิจกรรม เช่น  

1) ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมสตรีในชุมชน 
2) จัดกิจกรรมนันทนาการและสวัสดิการผู้สูงอายุและคนพิการ 
3) ส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 
4) จัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 
5) จัดเข้าค่ายมหัศจรรย์แห่งอาเซียน 2017 
6) เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเร้ือรังแบบบูรณาการ 

    7) อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายกุารฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 และกจิกรรมอื่นที่เกียวข้อง 

งบประมาณ ปี 2561 งบประมาณ ปี 2562 งบประมาณ ปี 2563 งบประมาณ ปี 2564 
จ านวน   580,000  บาท จ านวน   580,000  บาท จ านวน   580,000  บาท จ านวน   580,000  บาท 

ตัวชี้วัด 
-  จ านวนกิจกรรมที่มีการด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมูบ่้าน/ชุมชน 
2.เพื่อส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนชุมขน 
3.เพื่อให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่า  ในตนเองมากขึ้น 
4. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ 
5.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตระหว่างกัน 
6. เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มกีิจกรรมร่วมกัน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
-  ส านกัปลัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์ด้านคนและสังคม 
แนวทางการพัฒนาที ่1 แนวทางการพฒันาสังคมและสังคมสงเคราะห์  (แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งชุมชน/งบกลาง) 

1.  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน 
2.เพื่อส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนชุมขน 
3.เพื่อให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่า  ในตนเองมากขึ้น 
4. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ 
5.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตระหว่างกัน 
6. เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มกีิจกรรมร่วมกัน 

เป้าหมาย 
จัดกิจกรรม เช่น  

1) ส่งเสริมและพัฒนาสตรีในชุมชน 
2) พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน 
3) ส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 
4) จัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 
5) โครงการส่งเสริมศิลปว ฒนธรรมเด็กและเยาวชนในชุมชน 
6) โครงการพัฒนาแกนน าเด็กและเยาวชนต าบลวังขนาย 

    7) โครงการปอ้งกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 
    8. โครงการพัฒนาศักยภาพคนพกิาร ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 

งบประมาณ ปี 2561 งบประมาณ ปี 2562 งบประมาณ ปี 2563 งบประมาณ ปี 2564 
จ านวน    700,000  บาท จ านวน    700,000  บาท จ านวน    700,000  บาท จ านวน    700,000  บาท 

ตัวชี้วัด 
-  จ านวนกิจกรรมที่มีการด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมูบ่้าน/ชุมชน 
2.เพื่อส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนชุมขน 
3.เพื่อให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่า  ในตนเองมากขึ้น 
4. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ 
5.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตระหว่างกัน 
6. เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มกีิจกรรมร่วมกัน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
-  ส านกัปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

ผ01 ส่วนที่ 3 
รายรายละเอียดโครงการพัฒนา (เปลี่ยนแปลง) 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1)  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 ส่งเสรมิการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. ยุทธศาสตรด์้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (แผนงาน  การเกษตร) 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. เพิ่มศักยภาพการบริหาร
จัดการขยะและรักษา
สิ่งแวดล้อม 
 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในการบริหาร
จัดการขยะให้กับผู้น าชุมชน 
สถานศึกษา ศาสนสถาน 
ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ 
ภาคเอกชน และประชาชน
ในการคัดแยกขยะมูลฝอย
ก่อนท้ิง 
2. เพื่อลดปริมาณขยะจาก
แหล่งก าเนิด  
3. เพื่อเตรียมความพร้อม 
ส าหรับการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ 
โดยเฉพาะการเก็บรวบรวม
ข ย ะ มู ล ฝ อ ย  แ ย ก ต า ม
ประเภท  

- อบรมให้ความรู้ผู้น า
ชุ ม ช น  ส ถ าน ศึ ก ษ า 
ศาสนสถาน หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนจ านวน 100  
คน 
- ก ารบ ริห ารจั ด ก าร
สิ่งแวดล้อมและมลภาวะ
ในต าบล 
 

30,000 
งบ ทต. 

 

30,000 
งบ ทต. 

 

30,000 
งบ ทต. 

 

30,000 
งบ ทต. 

 

จ า น ว น
กิ จ ก รรม ที่ มี
ก า ร
ด าเนินการ 

 

1 .  ผู้ น า ชุ ม ช น 
สถานศึกษา ศาสนสถาน 
ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ 
ภ า ค เ อ ก ช น  แ ล ะ
ประชาชนมีความรู้ในการ
คัดแยกขยะมูลฝอยก่อน
ทิ้ง 
2. ลดปริมาณขยะจาก
แหล่งก าเนิด  
3 . เตรียมความพร้อม 
ส าหรับการบริหารจัดการ
ขยะมู ลฝอยอย่ างเป็ น
ระบบ โดยเฉพาะการเก็บ
รวบรวมขยะมูลฝอย แยก
ตามประเภท  

ส านักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

ผ01 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงการ ผ01 แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 
เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

โครงการเดิม โครงการที่เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ยุทธศาสตรด์้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพฒันาที่ 1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (แผนงาน  การเกษตร) 

1.  เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการขยะและรักษาส่ิงแวดล้อม 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะให้กับผู้น าชุมชน สถานศึกษา ศาสนสถาน 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนท้ิง 

2. เพื่อลดปริมาณขยะจากแหล่งก าเนิด  
3. เพื่อเตรียมความพร้อม ส าหรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการเก็บ

รวบรวมขยะมูลฝอย แยกตามประเภท  
เป้าหมาย 

-  อบรมให้ความรู้ผู้น าชุมชน สถานศึกษา ศาสนสถาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
จ านวน 100 คน 
งบประมาณ ปี 2561 

-  จ านวน    30,000  บาท 
งบประมาณ ปี 2562 

-  จ านวน    30,000  บาท 
งบประมาณ ปี 2563 

-  จ านวน    30,000  บาท 
งบประมาณ ปี 2564 

-  จ านวน    30,000  บาท 
ตัวชี้วดั 

-  จ านวนกิจกรรมท่ีมีการด าเนินการ 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

1. ผู้น าชุมชน สถานศึกษา ศาสนสถาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนมีความรู้ในการ
คัดแยกขยะมูลฝอยก่อนท้ิง 

2. ลดปริมาณขยะจากแหล่งก าเนิด  
3. เตรียมความพร้อม ส าหรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการเก็บ

รวบรวมขยะมูลฝอย แยกตามประเภท 
หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 

-  ส านักปลัด 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ยุทธศาสตรด์้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพฒันาที่ 1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  (แผนงาน  การเกษตร) 

1.  เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการขยะและรักษาส่ิงแวดล้อม 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะให้กับผู้น าชุมชน สถานศึกษา ศาสนสถาน 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนท้ิง 

2. เพื่อลดปริมาณขยะจากแหล่งก าเนิด  
3. เพื่อเตรียมความพร้อม ส าหรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการเก็บ

รวบรวมขยะมูลฝอย แยกตามประเภท  
เป้าหมาย 

-  อบรมให้ความรู้ผู้น าชุมชน สถานศึกษา ศาสนสถาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
จ านวน 100 คน 

- การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลภาวะในต าบล 
งบประมาณ ปี 2561 

-  จ านวน    30,000  บาท 
งบประมาณ ปี 2562 

-  จ านวน    30,000  บาท 
งบประมาณ ปี 2563 

-  จ านวน    30,000  บาท 
งบประมาณ ปี 2564 

-  จ านวน    30,000  บาท 
ตัวชี้วดั 

-  จ านวนกิจกรรมท่ีมีการด าเนินการ 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

1. ผู้น าชุมชน สถานศึกษา ศาสนสถาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนมีความรู้ในการคัด
แยกขยะมูลฝอยก่อนท้ิง 

2. ลดปริมาณขยะจากแหล่งก าเนิด  
3. เตรียมความพร้อม ส าหรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการเก็บรวบรวม

ขยะมูลฝอย แยกตามประเภท 
หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 
-  ส านักปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

ผ01 ส่วนที่ 3 
รายรายละเอียดโครงการพัฒนา (เปลี่ยนแปลง) 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1)  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ - 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านเการบริหารจัดการ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
5.1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการบริหารจดัการองคก์ร (แผนงาน  งานบริหารงานท่ัวไป) 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. รณรงค์ป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น 

1.เพื่อเสริสร้างจิตส านึกใน
ก ารป ฏิ บั ติ ร าชก ารข อ ง
พนักงานและเจ้าหน้าท่ี 
2.เพื่อเสริมสร้างจิตส านึก
ก า ร ต่ อ ต้ า น ก า ร ทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่นให้แก่ประชาชน
ในต าบล 
3.เพื่อเสริมสร้างจิตส านึก
การต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นของเด็ก เยาวชน 
ในสถานศึกษา 

- จัดกิจกรรม “โครงการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในองค์กร”  
- จัดกิจกรรม “โครงการ
ปลูกจิตส านึกไทย ร่วมต้าน
ภัยคอร์รัปชั่น” 
- จัดท ากิจกรรม “โครงการ
เด็กยุคใหม่ โตไปไม่โกง” 

60,000 
งบ ทต. 

60,000 
งบ ทต. 

60,000 
งบ ทต. 

60,000 
งบ ทต. 

จ า น ว น
กิ จ ก ร ร ม ท่ี มี
การด าเนินการ 

1.บุคลากรเทศบาลต าบล
วังขนายมีจิตส านึกในการ
ป้ อ ง กั น ก า ร ทุ จ ริ ต ใน
องค์กร และปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการตามหลักธรรมาภิ
บาล 
2 .ป ระ ช าช น ต าบ ล วั ง
ขนายมีจิตส านึกในการ
ปอ้งกันการทุจริตและมี
ส่วนร่วมในการสอดส่อง
ดูแลการทุจริตคอร์รับปชั่น 
3 .เด็ ก แ ล ะ เย า ว ช น มี
จิตส านึกและเข้าใจการ
ป้องกันปัญหารการทุจริต
คอร์รัปช่ัน 

ส านักปลัด 

2. ก่อสร้างโรงจอดรถ
ด้านหลังส านักงาน
เทศบาลต าบลวังขนาย 

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนและผู้มาติดต่อ
ราชการ 

ก่อสร้างโรงจอดรถจ านวน 
10 คัน (6.50×26.5 ม.) 

- 300,000 
งบ ทต. 

- - จ านวน
กิจกรรมท่ีมี

การด าเนินการ 

การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของเทศบาล สะดวก 
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

3. จัดซ้ือวัสดุ/ครุภัณฑ์ใน
ก ารป ฏิ บั ติ ง านขอ ง
เทศบาล 

เพื่อให้ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของเทศบาลมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

จัดซ้ือวัสดุ/ครุภัณฑ์ในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล  

(รายละเอียดตามบัญชี  
ผ.08) 

15,283,600 16,475,600 17,873,600 20,643,600 จ า น ว น
กิ จ ก ร ร ม ท่ี มี
การด าเนินการ 

การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ข อ ง เท ศ บ า ล ส ะ ด ว ก 
ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

ผ01 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงการ ผ01 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1) 
เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

โครงการเดิม โครงการที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการเมืองและการบรหิาร 
แนวทางการพฒันาที่ 1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร (แผนงาน  งาน
บริหารงานท่ัวไป) 

1.  รณรงค์ป้องกนัและต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ 
วัตถุประสงค ์

1.เพื่อเสริสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติราชการของพนักงานและเจ้าหน้าท่ี 
2.เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้แก่ประชาชนในต าบล 
3.เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของเด็ก เยาวชน ในสถานศึกษา 

เป้าหมาย 
- จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร เพื่อให้ความรู้/ปลูกจิตส านึกและ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตให้แก่ จนท.เทศบาล 
- จัดกิจกรรมโครงการป้องกันการทุจริตปลูกจิตส านึกให้กับประชาชน เพื่อให้ความรู้/เวทีการแสดง

ความคิดเห็นการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นปลูกฝังค่านิยมความซ่ือสัตย์แก่ประชาชน 
- จัดท าโครงการเด็กและเยาวชนยุคใหม่ต่อต้านภัยคอร์รัปชั่น เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกการต่อต้านทุจริต

คอร์รัปชั่นให้กับเด็กเยาวชนในสถานศึกษา 
งบประมาณ ปี 2561 

-  จ านวน    60,000   บาท 
งบประมาณ ปี 2562 

-  จ านวน    60,000   บาท 
งบประมาณ ปี 2563 

-  จ านวน    60,000   บาท 
งบประมาณ ปี 2564 

-  จ านวน    60,000   บาท 
ตัวชี้วดั 

-  จ านวนกิจกรรมท่ีมีการด าเนินการ 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

1.บุคลากรเทศบาลต าบลวังขนายมีจิตส านึกในการป้องกันการทุจริตในองค์กร และปฏิบัติหน้ าท่ี
ราชการตามหลักธรรมาภิบาล 

2.ประชาชนต าบลวังขนายมีจิตส านึกในการป้องกันการทุจริตและมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 

3.เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกและเข้าใจการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 
หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 

-  ส านักปลัด 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการเมืองและการบรหิาร 
แนวทางการพฒันาที่ 1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร (แผนงาน  งาน
บริหารงานท่ัวไป) 

1.  รณรงค์ป้องกนัและต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ 
วัตถุประสงค ์

1.เพื่อเสริสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติราชการของพนักงานและเจ้าหน้าท่ี 
2.เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้แก่ประชาชนในต าบล 
3.เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของเด็ก เยาวชน ในสถานศึกษา 

เป้าหมาย 
- จัดกิจกรรม “โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร”  
- จัดกิจกรรม “โครงการปลูกจิตส านึกไทย ร่วมต้านภัยคอร์รัปชั่น” 
- จัดท ากิจกรรม “โครงการเด็กยุคใหม่ โตไปไม่โกง” 

งบประมาณ ปี 2561 
-  จ านวน    60,000   บาท 

งบประมาณ ปี 2562 
-  จ านวน    60,000   บาท 

งบประมาณ ปี 2563 
-  จ านวน    60,000   บาท 

งบประมาณ ปี 2564 
-  จ านวน    60,000   บาท 

ตัวชี้วดั 
-  จ านวนกิจกรรมท่ีมีการด าเนินการ 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
1.บุคลากรเทศบาลต าบลวังขนายมีจิตส านึกในการป้องกันการทุจริตในองค์กร และปฏิบัติหน้าท่ีราชการ

ตามหลักธรรมาภิบาล 
2.ประชาชนต าบลวังขนายมีจิตส านึกในการป้องกันการทุจริตและมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการ

ทุจริตคอร์รัปชั่น 
3.เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกและเข้าใจการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 

หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 
-  ส านักปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

ผ01 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงการ ผ01 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1) 
เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

 
โครงการเดิม โครงการที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
แนวทางการพัฒนาที ่1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร (แผนงาน  งาน
บริหารงานท่ัวไป) 

2.  โครงการก่อสร้างโรงจอดรถด้านหลังส านักงานเทศบาลต าบลวังขนาย 
วัตถุประสงค์ 

-  เพื่อความสะดวกของประชาชนและผูม้าตดิต่อราชการ 
เป้าหมาย 

-  ก่อสร้างโรงจอดรถจ านวน 10 คัน (6.50×26.5 ม.) 

งบประมาณ ปี 2561 
-  จ านวน    300,000   บาท 

ตัวชี้วัด 
-  จ านวนกิจกรรมที่มีการด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
-  การปฏิบัติงานตามภารกจิของเทศบาล สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
-  กองช่าง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
แนวทางการพัฒนาที ่1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร (แผนงาน  งาน
บริหารงานท่ัวไป) 

2.  โครงการก่อสร้างโรงจอดรถด้านหลังส านักงานเทศบาลต าบลวังขนาย 
วัตถุประสงค์ 

-  เพื่อความสะดวกของประชาชนและผูม้าตดิต่อราชการ 
เป้าหมาย 

-  ก่อสร้างโรงจอดรถจ านวน 10 คัน (6.50×26.5 ม.) 

งบประมาณ ปี 2562 
-  จ านวน    300,000   บาท 

ตัวชี้วัด 
-  จ านวนกิจกรรมที่มีการด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
-  การปฏิบัติงานตามภารกจิของเทศบาล สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
-  กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

 
 

ส่วนที่ 3 
ผ02 

รายรายละเอียดโครงการพัฒนา (เพิ่มเติม) 
แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)  

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

 
(เพ่ิมเติม) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการพัฒนา (เพ่ิมเติม) 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1)  
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน 

เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3, 5 การพัฒนาด้านสังคม และการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

3. ยุทธศาสตร์ด้านคนและสังคม 
3.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมครอบครัว ชุมชน และสังคม ให้มีความเข้มแข็ง  (แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งชุมชน/งบกลาง) 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โค ร งก า ร จั ด อ บ ร ม
เยาวชนกลุ่มเสี่ยง/แกน
น า ก ลุ่ ม เ สี่ ย ง ใ น
สถานศึกษาต้านภัยยา
เสพติด อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี 

1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้
สถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
2. เพื่อพัฒนานักเรียน ให้สามารถ
ป้องกันตนเองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับ ท่ีท าการปกครอง

อ าเภอท่าม่วง 

15,000 
งบ ทต. 

15,000 
งบ ทต. 

15,000 
งบ ทต. 

15,000 
งบ ทต. 

จ านวน
กิจกรรมที่มี
การ
ด าเนินการ 
 

1. นักเรียน สามารถป้องกัน
ตนเองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด 
2 . ส ถ าน ศึ ก ษ ามี ค ว าม
เข้มแข็งในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ส านักปลดั 

2. โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม ผู้
ประสานพลังแผ่นดิน
เอ า ช น ะ ย า เส พ ติ ด 
อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี 

1. เพื่อเฝ้าระวังในพื้นที่ไม่ ให้เป็น
แหล่งมั่วสุม และลดการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด 
2. เพื่อลดจ านวนผูเ้สพ ผูต้ิดยา และ
กลุ่มเสี่ยง 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับ ท่ีท าการปกครอง

อ าเภอท่าม่วง 

15,000 
งบ ทต. 

15,000 
งบ ทต. 

15,000 
งบ ทต. 

15,000 
งบ ทต. 

จ านวน
กิจกรรมที่มี
การ
ด าเนินการ 
 

1. หมู่บ้านและชุมชนไม่เป็น
แหล่งมั่วสุม และลดการแพร่
ระบาดของยาเสพติด 
2. จ านวนผู้ เสพ ผู้ติ ดยา 
และกลุ่มเสี่ยงมีจ านวนลดลง 

ส านักปลดั 

3. โค ร งก ารส นั บ ส นุ น
กองทุนสวัสดิการชุมชน 

1.เพื่อให้ประชาชนในชุมชนรู้จักการ
ประหยัด และการออมเงิน  
2.  เพื่ อ ให้ประชาชนรู้ จั กพึ่ งพ า
ตนเอง  
3.  เพื่อสร้างความสามัคคีขึ้น ใน
ชุมชน พึ่งพาซึ่งกันและกัน  
4.  เพื่อส่งเสริมให้ ชุมชนรู้จักการ
บริหารงานแบบประชาธิปไตย  
5.  เพื่อให้ชุมชนได้รับสวัสดิการที่
ชุมชนเป็นผู้จัดตั้งกันเอง 

สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

จ านวน
กิจกรรมที่มี
การ
ด าเนินการ 

1. ประชาชนในชุมชนรู้จัก
การประหยัด และการออม
เงิน  
2 . ประชาชนรู้ จั กพึ่ งพ า
ตนเอง  
3. สมาชิกได้รับสวัสดิการ
จากกองทุน ตามหลักเกณฑ์  
4 . ป ร ะ ช า ช น รู้ จั ก ก า ร
บ ริ ห า ร ง า น แ บ บ
ประชาธิปไตย  

ส านักปลดั 

 ผ. 02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการพัฒนา (เพ่ิมเติม) 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1)  
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน 

เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3, 5 การพัฒนาด้านสังคม และการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

3. ยุทธศาสตร์ด้านคนและสังคม 
3.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมครอบครัว ชุมชน และสังคม ให้มีความเข้มแข็ง  (แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งชุมชน/งบกลาง) 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4.  โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้น าชุมชน 

1. เพื่อให้ชุมชนมีผู้น าที่มีความรู้ 
ความสามารถในการบริหาร
จัดการชุมชน 
2. เพื่อให้ชุมชนมีผู้น าที่มีภาวะ
ผู้น า คุณธรรม จริยธรรม และ
เสียสละเพื่อส่วนรวม 
3. เพื่อให้ผู้น าชุมชนมีแนวทางใน
การเสริมสร้างความรัก ความ
สามัคคี ความร่วมมือและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

สนับสนุนงบประมาณให้กับ 
ที่ท าการปกครองอ าเภอทา่
ม่วง 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

จ านวนกิจกรรม
ที่มีการ
ด าเนินการ 

1. ชุมชนมีผู้น าที่มีความรู้ ความสามารถใน
การบริหารจัดการชุมชน 
2. ชุมชนมีผู้น าที่มีภาวะผู้น า คุณธรรม 
จริยธรรม และเสียสละเพื่อส่วนรวม 
3. ผู้น าชุมชนมีแนวทางในการเสริมสร้าง
ความรักสามัคคี ความรว่มมือและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัด 

5.  โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1. เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การติดต่อประสานงานระหว่าง 
อปท. กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวกบั
การให้บริการประชาชน 
2. เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสาร หลักเกณฑ์ และวธิีใน
การช่วยเหลือประชาชน 
3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
รวบรวมข้อมูล ปัญหาความ
ต้องการของประชาชน 

สนับสนุนงบประมาณให้กับ 
ที่ท าการปกครองอ าเภอทา่
ม่วง 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

จ านวนกิจกรรม
ที่มีการ
ด าเนินการ 

1. อปท. ในเขต อ. ทา่ม่วงมีสถานทีก่ลาง
เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อ
ประสานงานระหวา่ง อปท. กับหนว่ยงานอื่น
ที่เกี่ยวกบัในการให้บรกิารประชาชน 
2. อปท.ในเขต อ.ท่ามว่ง สามารถเผยแพร่
ข้อมูล ข่าวสาร หลักเกณฑ์และวิธีในการ
ช่วยเหลือประชาชน โดยปิดประกาศไว้ ณ 
สถานที่กลาง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ
และสามารถสืบค้นข้อมูลตา่งๆได้โดยสะดวก 

ส านักปลัด 

6. โครงการพัฒนาที่ดินและ
ที่อยู่อาศัยของประชาชน 

1. เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา
ชุมชนอย่างเป็นระบบ มีระบบ 
ข้อมูล  
2. คนจนมีชุมชนที่มั่นคง มี
คุณภาพชีวิตดีพัฒนาดา้น
กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม เกิด
ความมั่นคงในเรื่องที่อยู่อาศัย
และสิทธิการครอบครองที่ดิน  

1. การปรับปรุงชุมชนใน
ที่ดินเดิม 
2. การปรับผังแปลงที่ดิน 
ใหม่โดยพยายามคง
โครงสร้างเดิม 
3. การแบ่งปันที่ดิน 
4. การกอ่สร้างรูปแบบใหม่
ในที่เดิม 
5. การร้ือยา้ยไปอยู่ที่ใหม ่

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

จ านวนกิจกรรม
ที่มีการ
ด าเนินการ 

1. ชุมชนมีระบบ 
2. คนจนมีชุมชนที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
พัฒนาด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมเกิด
ความมั่นคงในเรื่องที่อยู่อาศัย และสิทธกิาร
ครอบครองที่ดิน 

ส านักปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการพัฒนา (เพ่ิมเติม) 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1)  
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน 

เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 สง่เสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3, 5 การพัฒนาด้านสังคม และการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

3. ยุทธศาสตร์ด้านคนและสังคม 
3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  (แผนงาน  รักษาความสงบภายใน/งบกลาง) 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการฝึกอบรม
สมาชิกอาสารักษา
ดินแดน ประเภท
ส ารอง สังกัด กองร้อย
อาสารักษาดินแดน 
อ าเภอท่าม่วง ท่ี 5 

1  เพื่อให้สมาชิกอาสารักษา
ดินแดน  กองร้อยอาสารักษา
ดินแดนอ าเภอท่าม่วง  ซึ่งเป็น
ก าลังส าคญั  มีความรูเ้กี่ยวกับการ
ปฏิบัติภารกิจรักษาดินแดน 
2  เพื่อเตรยีมความพร้อมในด้าน
ต่างๆ  ไว้รองรับสถานการณ์ความ
ไม่สงบ  ภัยพิบัติตามลักษณะ
ความเสีย่งในทุกข้ันตอนช่วงก่อน
เกิด  และภาวะการณ์เกดิ
เหตุการณ์จริง 
3  เพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏบิัติ
ภารกิจของสมาชิกอาสารักษา
ดินแดนให้เข้มข้นข้ึน 
4  เพื่อพัฒนาขีความสามมารถใน
การป้องกัน  การระงับและ
บรรเทาฟื้นฟูบูรณะเมื่อเกดิภัยใหม้ี
ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล
สูงสุดในทุกสถานการณ ์

สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับ ท่ีท าการปกครอง

อ าเภอท่าม่วง 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

จ านวน
กิจกรรมที่มี
การ
ด าเนินการ 
 

1. สมาชิก อส.ที่บรรจุใหม่
ได้ทราบถึงความส าคัญของ
ภารกิ จ  อส . และใน การ
ปฏิบัติหน้าท่ี 
2. สมาชิก อส. เดิม ได้เพิ่ม
ศักยภาพและความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีเพิ่มขึ้น  
3. ก อ งร้ อ ย อ าส ารั ก ษ า
ดินแดน มีรูปธรรมที่ชัดเจน
ขึ้น โดยมีสมาชิกอส. เป็น
ก าลังช่วยเหลืออย่างมีระบบ
และขั้นตอนอันส่งผลต่อการ
ช่วยเหลือสังคมโดยรวมได้ดี
ยิ่งข้ึน 
4. สมาชิก  อส. เกิดความ
รั ก  ค ว า ม ส า มั ค คี  แ ล ะ
ร่วมมือรับทราบปัญหาและ
อุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
การปฏิ บั ติ งานจริ ง  และ
สามารถน ามาปรับปรุงแก้ไข
ได้ 

ส านักปลัด 

 ผ. 02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการพัฒนา (เพ่ิมเติม) 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1)  
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน 

เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3, 5 การพัฒนาด้านสังคม และการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

3. ยุทธศาสตร์ด้านคนและสังคม 
3.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสขุภาวะของประชาชนหรือด้านสาธารณสุข  (แผนงาน  สาธารณสุข) 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7. โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณะสุข  

เพื่ออุดหนุนการด าเนิน
กิจกรรมให้หมู่บ้านในต าบล
วังขนายตามแนวทาง
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

ด าเนินงานเกี่ยวกับแนวทาง
พระราชด าริงานด้านสาธารณสุข 
และกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
อุดหนุนหมู่บ้านละ 20,000 บาท  

140,000 
งบ ทต. 

140,000 
งบ ทต. 

140,000 
งบ ทต. 

140,000 
งบ ทต. 

จ านวนกิจกรรม
ที่มีการ
ด าเนินการ 

ป ระ ช าช น
ได้ รั บ ก า ร
ส่ ง เส ริ ม ให้
ค ว า ม รู้
เ กี่ ย ว กั บ
ความรู้ด้าน
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการพัฒนา (เพ่ิมเติม) 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1)  
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน 

เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ - 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
5.1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร  (แผนงาน  งานบริหารงานท่ัวไป) 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
จัดท าแผนพัฒนา
หมู่บ้านและต าบล 

1. เพื่ อ เพิ่ มประสิทธิภาพให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดท า
แผนหมู่บ้านและต าบล 
2. เพื่อเพิ่มความรู้ เกี่ยวกับการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้าน
และต าบลให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับ ท่ีท าการ

ปกครองอ าเภอท่าม่วง 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

จ านวนกิจกรรม
ที่มีการ
ด าเนินการ 
 

1. ขุมขนมีความรู้  ความ
เข้ าใจ ในการจั ดท าแผน
หมู่บ้านและต าบล 
2. ชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับ
การแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ห มู่ บ้ าน แ ล ะ ต าบ ล ให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส านักปลัด 

2.  โครงการพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศด้าน
การให้บริการของ
ส านักทะเบียนอ าเภอ
ท่าม่วง 

1. เพื่อพัฒนาระบบงานบริการให้
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐ 
3. เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึง
พอใจ 
4. เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล
ด้านการบริการประชาชน 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับ ท่ีท าการ

ปกครองอ าเภอท่าม่วง 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

จ านวนกิจกรรม
ที่มีการ
ด าเนินการ 
 

1. ประชาชนและผู้ใช้บริการ
เกิดความพึงพอใจสูงสุด 
2. ประชาชนและผู้ใช้บริการ
เกิดความไว้วางใจในการ
ท างานของรัฐ 
3. ส านักทะเบียนอ าเภอ
และส านักทะเบียนท้องถิ่น 
ได้รับการปรับปรุงพัฒนา
ด้านการให้บริการประชาชน
ที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
ถูกต้อง โปร่งใส 

ส านักปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

ส่วนที่ 3 
ผ03 

รายรายละเอียดโครงการพัฒนา (เปลี่ยนแปลง) 
แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)  

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

 
(เปลี่ยนแปลง) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการพัฒนา (เปลี่ยนแปลง) 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1)  
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบการจราจร และระบบการสื่อสาร  (แผนงาน  เคหะและชุมชน) 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1.  โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางเลียบ
ทางรถไฟหมู่ 4 เชื่อม
ต าบลท่าม่วงผ่าน
ต าบลวงัขนายไป
ต าบลวังศาลา 
 

1.เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมและขนส่งใหไ้ด้
มาตรฐานยิ่งข้ึน 
2.เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนใน
การสญัจรและการขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร  
3.เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ 
ก า ร สู ญ เสี ย ชี วิ ต แ ล ะ
ทรัพย์สินของประชาชน 

ถ น น ล า ด ย า ง  ก ว้ า ง 
6x1,883 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0 .50 เมตร 
รวมพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
11,298 ตรม. 
 
 

- 7,500,000 
อบจ. 

 

7,500,000 
อบจ. 

 

7,500,000 
อบจ. 

 

จ านวนกิจกรรม
ที่ มี ก า ร
ด าเนินการ 

 

1.มี เส้นทางคมนาคม
แ ล ะ ข น ส่ ง ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐานยิ่งข้ึน 
2.ป ระช าชน มี ค ว าม
สะดวกในการสัญจรและ
ก า ร ข น ส่ ง ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตร  
3.ลดการเกิดอุบัติ เหตุ 
การสูญ เสี ย ชีวิ ตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

อบจ. 

รวม 1 โครงการ - - - 7,500,000 7,500,000 7,500,000 - - - 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงการ ผ03 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1) 
เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

โครงการเดิม โครงการที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที ่1 แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบการจราจร และระบบการสื่อสาร  
(แผนงาน  เคหะและชุมชน) 

1.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเลียบทางรถไฟหมู่ 4 เชื่อมต าบลท่าม่วงผ่านต าบลวัง
ขนายไปต าบลวังศาลา 

วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมและขนส่งใหไ้ด้มาตรฐานยิ่งข้ึน 
2.เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการสญัจรและการขนสง่ผลผลิตทางการเกษตร  
3.เพื่อลดการเกดิอุบัติเหตุ การสญูเสยีชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

เป้าหมาย 
-  ถนนลาดยาง กว้าง 6x1,883 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่ลาดยางไม่

น้อยกว่า 11,298 ตรม. 
งบประมาณ ปี 2563 

-  จ านวน  6,778,800  บาท 
ตัวชี้วัด 

-  จ านวนกิจกรรมที่มีการด าเนินการ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.มีเส้นทางคมนาคมและขนส่งให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น 
2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  
3.ลดการเกดิอุบัติเหตุ การสูญเสียชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
-  อบจ. 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที ่1 แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบการจราจร และระบบการสื่อสาร  
(แผนงาน  เคหะและชุมชน) 

1.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเลียบทางรถไฟหมู่ 4 เชื่อมต าบลท่าม่วงผ่านต าบลวังขนาย
ไปต าบลวังศาลา 
วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมและขนส่งใหไ้ด้มาตรฐานยิ่งข้ึน 
2.เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการสญัจรและการขนสง่ผลผลิตทางการเกษตร  
3.เพื่อลดการเกดิอุบัติเหตุ การสญูเสยีชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

เป้าหมาย 
-  ถนนลาดยาง กว้าง 6x1,883 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่ลาดยางไม่

น้อยกว่า 11,298 ตรม. 
งบประมาณ ปี 2562 

-  จ านวน    7,500,000   บาท 
งบประมาณ ปี 2563 

-  จ านวน    7,500,000   บาท 
งบประมาณ ปี 2564 

-  จ านวน    7,500,000   บาท 
ตัวชี้วัด 

-  จ านวนกิจกรรมที่มีการด าเนินการ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.มีเส้นทางคมนาคมและขนส่งให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น 
2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  
3.ลดการเกดิอุบัติเหตุ การสูญเสียชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
-  อบจ. 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการพัฒนา (เปลี่ยนแปลง) 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1)  
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสรมิและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.2 แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าหรือแสงสว่าง  (แผนงาน  เคหะและชุมชน) 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1.  ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะริมถนน 
323 สายใหม่ หมู่ 
3 ต.วังขนาย อ าเภอ
ท่าม่วง เช่ือมกับหมู่ 
2 ต าบลท่าม่วง 
อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบรุ ี
 

1.เพื่ อให้ถนนหนทาง
และพื้นที่ สาธารณะมี
แ ส งส ว่ า งที่ เพี ย งพ อ 
เหมาะสม 
2 .  เ พื่ อ เ พิ่ ม ค ว า ม
ปลอดภั ยใน ชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
ที่ ใช้ เส้นทางนี้ ในการ
คมนาคมและขนส่งใน
ช่วงเวลากลางคืน 

ปักเสาพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะสองฝั่งถนน 323 
สายใหม่ ระยะห่างระหว่างเสา 
35 เมตร จ านวน 82 ต้น 
ตามแบบมาตรฐาน MD-601 
(ลว 18 ก.พ. 40) และแบบ
ของส่วนส ารวจและออกแบบ
ของส านั กทางหลวงที่  10 
สุพรรณบุรี 

- 1,217,000 
อบจ. 

1,217,000 
อบจ. 

1,217,000 
อบจ. 

จ านวนกิจกรรม
ที่ มี ก า ร
ด าเนินการ 

 

1.จ านวนระยะทางของ
ถนนสายหลักและพื้นที่
สาธารณะมีแสงสว่างที่
เพี ย งพ อ  เห ม าะส ม
เพิ่มขึ้น 
2.ร้อยละของประชาชน
ที่ ใช้ เส้นทางนี้ ในการ
คมนาคมและขนส่งใน
ช่ ว ง เวล าก ล างคื น มี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

อบจ. 

2. โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ แบบเสา
สูง (high mast)  
 

1.เพื่ อให้ถนนหนทาง
และพื้นที่ สาธารณะมี
แ ส งส ว่ า งที่ เพี ย งพ อ 
เหมาะสม 
2 . เพื่ อ เพิ่ ม ค ว า ม
ปลอดภั ยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
ที่ ใช้ เส้นทางนี้ ในการ
คมนาคมและขนส่งใน
ช่วงเวลากลางคืน 

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ แบบเสา
สู ง (high mast) จ านวน  2 
ต้น 
- บริเวณสามแยกไฟแดงวัง
ขนาย เช่ือมกับต าบลบ้านใหม่ 
จ านวน 1 ต้น  
- บริเวณทางเข้ามะกอกหมู่ 
สายนอก เช่ือมกับต าบลวัง
ศาลา จ านวน 1 ต้น 

- 1,000,000 
อบจ. 

1,000,000 
อบจ. 

1,000,000 
อบจ. 

จ านวนกิจกรรม
ที่ มี ก า ร
ด าเนินการ 
 

1.จ านวนระยะทางของ
ถนนสายหลักและพื้นที่
สาธารณะมีแสงสว่างที่
เพี ย งพ อ  เห ม าะส ม
เพิ่มขึ้น 
2.ร้อยละของประชาชน
ที่ ใช้ เส้นทางนี้ ในการ
คมนาคมและขนส่งใน
ช่ ว ง เวล าก ล างคื น มี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

อบจ. 

รวม 2 โครงการ - - - 2,217,000 2,217,000 2,217,000 - - - 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงการ ผ03 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1) 
เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

โครงการเดิม โครงการที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที ่2 แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าหรือแสงสวา่ง  (แผนงาน  เคหะและชุมชน) 

1.  ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะริมถนน 323 สายใหม่ หมู่ 3 ต.วังขนาย อ าเภอท่าม่วง เชื่อม
กับหมู่ 2 ต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้ถนนหนทางและพื้นที่สาธารณะมีแสงสว่างท่ีเพียงพอ เหมาะสม 
2. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชนท่ีใช้เส้นทางนี้ในการคมนาคมและ

ขนส่งในช่วงเวลากลางคืน 
เป้าหมาย 

-  ปักเสาพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะสองฝั่งถนน 323 สายใหม่ ระยะห่างระหว่างเสา 35 
เมตร จ านวน 82 ต้น ตามแบบมาตรฐาน MD-601 (ลว 18 ก.พ. 40) และแบบของส่วนส ารวจและ
ออกแบบของส านักทางหลวงที่ 10 สุพรรณบุรี 
งบประมาณ ปี 2562 

-  จ านวน  913,500  บาท 
ตัวชี้วัด 

-  จ านวนกิจกรรมที่มีการด าเนินการ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.จ านวนระยะทางของถนนสายหลักและพื้นที่สาธารณะมีแสงสว่างท่ีเพียงพอ เหมาะสมเพิ่มขึ้น 
2.ร้อยละของประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้ในการคมนาคมและขนส่งในช่วงเวลากลางคืนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

-  อบจ. 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที ่2 แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าหรือแสงสวา่ง  (แผนงาน  เคหะและชุมชน) 

1.  ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะริมถนน 323 สายใหม่ หมู่ 3 ต.วังขนาย อ าเภอท่าม่วง เชื่อมกับ
หมู่ 2 ต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้ถนนหนทางและพื้นที่สาธารณะมีแสงสว่างท่ีเพียงพอ เหมาะสม 
2. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชนท่ีใช้เส้นทางนี้ในการคมนาคมและ

ขนส่งในช่วงเวลากลางคืน 
เป้าหมาย 

-  ปักเสาพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะสองฝั่งถนน 323 สายใหม่ ระยะห่างระหว่างเสา 35 เมตร 
จ านวน 82 ต้น ตามแบบมาตรฐาน MD-601 (ลว 18 ก.พ. 40) และแบบของส่วนส ารวจและออกแบบของ
ส านักทางหลวงที่ 10 สุพรรณบุรี 
งบประมาณ ปี 2562 

-  จ านวน  1,217,000   บาท 
งบประมาณ ปี 2563 

-  จ านวน  1,217,000   บาท 
งบประมาณ ปี 2564 

-  จ านวน  1,217,000    บาท 
ตัวชี้วัด 

-  จ านวนกิจกรรมที่มีการด าเนินการ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.จ านวนระยะทางของถนนสายหลักและพื้นที่สาธารณะมีแสงสว่างท่ีเพียงพอ เหมาะสมเพิ่มขึ้น 
2.ร้อยละของประชาชนท่ีใช้เส้นทางนี้ในการคมนาคมและขนส่งในช่วงเวลากลางคืนมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

-  อบจ. 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงการ ผ03 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1) 
เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

 
โครงการเดิม โครงการที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที ่2 แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าหรือแสงสวา่ง  (แผนงาน  เคหะและชุมชน) 

2.  โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ แบบเสาสูง (high mast) 
วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้ถนนหนทางและพื้นที่สาธารณะมีแสงสว่างท่ีเพียงพอ เหมาะสม 
2. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชนท่ีใช้เส้นทางนี้ในการคมนาคมและ

ขนส่งในช่วงเวลากลางคืน 
เป้าหมาย 

-  ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ แบบเสาสูง (high mast) จ านวน 2 ต้น 
- บริเวณสามแยกไฟแดงวังขนาย เชื่อมกับต าบลบ้านใหม่ จ านวน 1 ต้น  
- บริเวณทางเข้ามะกอกหมู่ สายนอก เชื่อมกับต าบลวังศาลา จ านวน 1 ต้น 

งบประมาณ ปี 2562 
-  จ านวน  2,000,000  บาท 

ตัวชี้วัด 
-  จ านวนกิจกรรมที่มีการด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.จ านวนระยะทางของถนนสายหลักและพื้นที่สาธารณะมีแสงสว่างท่ีเพียงพอ เหมาะสมเพิ่มขึ้น 
2.ร้อยละของประชาชนท่ีใช้เส้นทางนี้ในการคมนาคมและขนส่งในช่วงเวลากลางคืนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

-  อบจ. 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที ่2 แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าหรือแสงสวา่ง  (แผนงาน  เคหะและชุมชน) 

2.  โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ แบบเสาสูง (high mast)  
วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้ถนนหนทางและพื้นที่สาธารณะมีแสงสว่างท่ีเพียงพอ เหมาะสม 
2. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชนท่ีใช้เส้นทางนี้ในการคมนาคมและ

ขนส่งในช่วงเวลากลางคืน 
เป้าหมาย 

-  ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ แบบเสาสูง (high mast) จ านวน 2 ต้น 
- บริเวณสามแยกไฟแดงวังขนาย เชื่อมกับต าบลบ้านใหม่ จ านวน 1 ต้น  
- บริเวณทางเข้ามะกอกหมู่ สายนอก เชื่อมกับต าบลวังศาลา จ านวน 1 ต้น 

งบประมาณ ปี 2562 
-  จ านวน  1,000,000   บาท 

งบประมาณ ปี 2563 
-  จ านวน  1,000,000   บาท 

งบประมาณ ปี 2564 
-  จ านวน  1,000,000    บาท 

ตัวชี้วัด 
-  จ านวนกิจกรรมที่มีการด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.จ านวนระยะทางของถนนสายหลักและพื้นที่สาธารณะมีแสงสว่างท่ีเพียงพอ เหมาะสมเพิ่มขึ้น 
2.ร้อยละของประชาชนท่ีใช้เส้นทางนี้ในการคมนาคมและขนส่งในช่วงเวลากลางคืนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

-  อบจ. 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการพัฒนา (เปลี่ยนแปลง) 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1)  
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสรมิและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.4 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและการบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  (แผนงาน  เคหะและชุมชน) 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1.  โครงการวางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อ
พัก หมู่ที่ 5 ต าบลวัง
ขนาย จากร้านเจริญ
ปานแก้ว – โรงเรียน
ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 
เชื่อมต่อกับ หมู่ท่ี 1 
ต าบลท่าม่วง 

เพื่อจัดวางระบบการ
ร ะ บ า ย น้ า ที่ ดี ใ น
หมู่บ้าน/ชุมชน 

ท่อระบายน้ า  ซ .1 (กั งเซงฮง) 
คสล. ขนาด  0.80 เมตร  ยาว 
228 เมตร พร้อมบ่อพัก 

- 2,000,000 
อบจ. 

2,000,000 
อบจ. 

2,000,000 
อบจ. 

จ านวนกิจกรรมที่มี
การด าเนินการ 

 

มีการระบายน้ าที่ดี 
ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 

อบจ. 

รวม 1 โครงการ - - - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - - - 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงการ ผ03 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1) 
เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

 
โครงการเดิม โครงการที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที ่4 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและการบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  
(แผนงาน  เคหะและชุมชน) 

1.  โครงการวางท่อระบายน้ าหมู่ 5 เชื่อมต าบลท่าม่วงจากร้านปานแก้วไปโรงเรียนท่าม่วง
ราษฎร์บ ารุง ถนนแสงชูโตสายใน 
วัตถุประสงค์ 

-  เพื่อจัดวางระบบการระบายน้ าที่ดีในหมู่บ้าน/ชุมชน 
เป้าหมาย 

-  ท่อระบายน้ า ซ.1 (กังเซงฮง) คสล. ขนาด  0.80 เมตร  ยาว 228 เมตร พร้อมบ่อพัก 
งบประมาณ ปี 2561 

-  จ านวน  2,400,000  บาท 
ตัวชี้วัด 

-  จ านวนกิจกรรมที่มีการด าเนินการ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

-  มีการระบายน้ าที่ดี ลดปัญหาน้ าท่วมขังในหมู่บ้าน/ชุมชน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

-  อบจ. 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที ่4 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและการบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  
(แผนงาน  เคหะและชุมชน) 

1.  โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 5 ต าบลวังขนาย จากร้านเจริญปานแก้ว – 
โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง เชื่อมต่อกับ หมู่ที่ 1 ต าบลท่าม่วง 
วัตถุประสงค์ 

-  เพื่อจัดวางระบบการระบายน้ าที่ดีในหมู่บ้าน/ชุมชน 
เป้าหมาย 

ท่อระบายน้ า ซ.1 (กังเซงฮง) คสล. ขนาด  0.80 เมตร  ยาว 228 เมตร พร้อมบ่อพัก 
งบประมาณ ปี 2562 

-  จ านวน  2,000,000   บาท 
งบประมาณ ปี 2563 

-  จ านวน  2,000,000   บาท 
งบประมาณ ปี 2564 

-  จ านวน  2,000,000    บาท 
ตัวชี้วัด 

-  จ านวนกิจกรรมที่มีการด าเนินการ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

-  มีการระบายน้ าที่ดี ลดปัญหาน้ าท่วมขังในหมู่บ้าน/ชุมชน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

-  อบจ. 

 



58 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

 
 

ส่วนที่ 3 
ผ08 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)  

เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

ส่วนที่ 3 
บัญชีครภุัณฑ์ (เพ่ิมเติม) 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1)  
เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตครภุัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร  

เพื่อให้ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

เครื่องตัดหญ้า แบบน่ังขับ  
1) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 15.5 แรงม้า  
2) รัศมตีัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 40 นิว้  
3) มีกล่องหรือถุงเก็บหญ้า 

- 182,000 - - ส านักปลดั 

2. บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม 
แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเลม่ มือโยก  
1) เป็นชนิดสันห่วง  
2) เข้าเลม่ หนาไม่น้อยกว่า 2 นิว้  
3) เข้าเลม่ ขนาดความยาวเอกสาร กระดาษ A4 
4) ปรับระยะห่างระหว่างขอบเอกสารและรเูจาะ
ได ้

18,000 18,000 - - ส านักปลดั 

3. สาธารณสุข ครุภ ณฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เพื่อให้ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ตู้เย็นขนาดไม่ต่ ากว่า 5 คิวบิกฟุต 
1) ขนาดที่ก าหนดเป็นความจภุายในขั้นต่ า  
2) ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต เป็นรุ่น
ที่ได้รับฉลาก ประสิทธิภาพ เบอร5์ 

15,000 15,000 - - ส านักปลดั 

4. สาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 

เพื่อให้ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

เครื่องพ่นระบบละอองฝอย (ULV) ชนิดติดตั้ง
บนรถยนต์ มีหัวพ่นสารเคมีจ านวน 4 หัวพ่น 
เครื่องยนต์ 2 สูบ 4 จังหวะ 18 แรงม้า 

1,000,000 1,000,000 - - ส านักปลดั 

    

 ผ. 08 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

   

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตครภุัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5. การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เพื่อให้ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 
1) เครื่องสูบน้ าไดโว่ ขนาด 3 นิ้ว จ านวน 2 

เครื่อง ขนาด 2 นิ้ว 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้อง 

2) เครื่องสูบน้ าแบบหาบหามดับเพลิง ขนาดไม่
น้อยกว่า 62 แรงม้า แรงดันไม่น้อยกว่า 7 
บาร์ อัตราไหลไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร/
นาที หัวจ่าย 2.5 นิ้ว 2 หัวพร้องอุปกรณ์
ดับเพลิง เช่น สายดูด สายส่งน้ าดับเพลิง 
หัวฉีดแบบชนิดมีด้ ามจับ และอื่นๆที่ ใช้
ดับเพลิง 1 เครื่อง 

3.เครื่องเลื่อยยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า54ซีซีบาร์
ขนาด ไม่น้อยกว่า18 น้ิว 

จ านวน 2 เครื่อง 
4.เครื่องสูบน้ าเครื่องยนต์เบนซินแบบหิ้วขนาด

ไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า ท่อดูดท่อส่งไม่น้อย
กว่า 3 น้ิว พร้อมอุปกรณ์เช่นสายดูด สายส่ง
น้ า 

จ านวน 2 เครื่อง 
4 ท่อดูดน้ าพญานาคขนาด6นิ้วยาวไม่น้อยกว่า6 

เมตรใบพัดไม่กว่า 10 นิ้ ว พร้อมขาตั้ ง 
จ านวน 2 ท่อ 
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40,000 
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ส านักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตครภุัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6. การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

เพื่อให้ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

จัดซื้อครภุัณฑไ์ฟฟ้าและวิทย ุ
1 ) จัดซื้ อวิทยุ สื่ อสารราชการ (VHF) ชนิ ด

เคลื่อนที่ (Mobile Station) ก าลังส่งไม่น้อย
กว่า 10 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 
1 เครื่อง 

2) จัดซื้อวิทยุสื่อสารราชการ (VHF) ชนิดมือถือ 
ก าลังส่งไม่น้อยกว่า 5 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด จ านวน 5 ชุด 

3) จัดซื้อแผงไฟไซเรน ชนิดโคมยาวพร้อมกล่อง
เสียงติดรถยนต์ ยาวไม่น้อยกว่า 120 เมตร 
กล่องเสียงไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ จ านวน 2 
ชุด 

 5) จัดซื้อเครื่องเช่ือมไฟฟ้า (เช่ือมธูป) ระบบ 
INVERTER ก าลั งไฟ  400 A  จ านวน  1 
เครื่อง 

500,000 
งบ ทต. 

500,000 
งบ ทต.- 

 
 
 

500,000 
งบ ทต.- 

 
 
 

500,000 
งบ ทต. 

ส านักปลดั 

 

 ผ. 08 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตครภุัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7. การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

เพื่อให้ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

จัดซื้อครภุัณฑไ์ฟฟ้าและวิทย ุ
1 ) จัดซื้ อวิทยุ สื่ อสารราชการ (VHF) ชนิ ด

เคลื่อนที่ (Mobile Station) ก าลังส่งไม่น้อย
กว่า 10 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 
1 เครื่อง 

2) จัดซื้อวิทยุสื่อสารราชการ (VHF) ชนิดมือถือ 
ก าลังส่งไม่น้อยกว่า 5 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด จ านวน 5 ชุด 

3) จัดซื้อแผงไฟไซเรน ชนิดโคมยาวพร้อมกล่อง
เสียงติดรถยนต์ ยาวไม่น้อยกว่า 120 เมตร 
กล่องเสียงไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ จ านวน 2 
ชุด 

 5) จัดซื้อเครื่องเช่ือมไฟฟ้า (เช่ือมธูป) ระบบ 
INVERTER ก าลั งไฟ  400 A  จ านวน  1 
เครื่อง 

7)  จัดซื้อพัดลมระบายควันไฟพร้อมท่อระบาย
ควัน จ านวน  1 เครื่อง  

8)  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุอื่นท่ีจ าเป็น 

500,000 
งบ ทต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66,000 
งบ ทต. 

 

500,000 
งบ ทต.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66,000 
งบ ทต. 

500,000 
งบ ทต.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66,000 
งบ ทต. 

500,000 
งบ ทต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66,000 
งบ ทต. 

 

ส านักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตครภุัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8. การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

เพื่อให้ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
1) จัดซื้อรถตรวจการณ์ ขนาดปรมิาตรกระบอก
สูบไมต่่ ากว่า 2,000 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
แบบมีช่องว่าง 4ประตูเครื่องยนตด์ีเซล, 4 สูบ 
4 จังหวะ จ านวน 1 คัน 
2)  จัดซื้อรถดับเพลิง ดับเพลิงอาคาร ชนิดถัง
น้ าถังโฟมในตัว มีความจุน้ าไม่น้อยกว่า 6,000 
ลิตร และปริมาตรความจุน้ ายาโฟมไม่น้อยกว่า 
400 ลติร จ านวน 1 คัน 
3) รถดับเพลิงเคลื่อนที่เร็วแบบขับเคลื่อน ๔ 
ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซ ี
บรรจุน้ าไม่น้อยกว่า1000ลติรพรอ้มอุปกรณ์
ดับเพลิงและอุปกรณ์แสงสว่าง 
4) เรือท้องแบนยาวไม่น้อยกว่า5 เมตรกว้างไม่
น้ อยกว่ า2  เมต ร ลึ ก ไม่ น้ อย0 .5 0  เมต ร 
เครื่องยนต์ดีเซลติดตัง้ท้ายไม่น้อยกว่า40 แรงม้า
พร้อมเทรเลอร์ลากจุง จ านวน 2 ล า 
5) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งอื่นๆ ที่จ าเป็น 

 
729,000 

งบ ทต. 
 
 

5,500,000 
งบ ทต. 

 
 

2,000,000 
งบ ทต. 
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งบ ทต. 
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งบ ทต. 
 
 

5,500,000 
งบ ทต. 

 
 

2,000,000 
งบ ทต. 

 
 
1,000,000 

งบ ทต. 
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งบ ทต. 
 
 

5,500,000 
งบ ทต. 

 
 

2,000,000 
งบ ทต. 

 
 
1,000,000 

งบ ทต. 

 
729,000 

งบ ทต. 
 
 

5,500,000 
งบ ทต. 

 
 

2,000,000 
งบ ทต. 

 
 
1,000,000 

งบ ทต. 

ส านักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตครุภณัฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9. การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ จัดซื้อครภุัณฑ์
โรงงาน 

เพื่อให้ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
1) เครื่องตัดไฟเบอร์ฃนาด14นิ้วก าลังไฟไม่
น้อยกว่า 2000วัตต์220โวลท์จ านวน 1 
เครื่อง 
2) ปั้มลม ลูกสูบ 3 สูบพร้อมมอเตอร์5 แรงม้า 
ไฟ 220 ถังบรรจุไม่น้อยกว่า 260 ลิตร 
3)  ครุภัณฑ์โรงงานอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น 

 
30,000 
งบ ทต. 

 
50,000 
งบ ทต. 

 
30,000 
งบ ทต. 

 
50,000 
งบ ทต. 

 
30,000 
งบ ทต. 

 
50,000 
งบ ทต. 

 
30,000 
งบ ทต. 

 
50,000 
งบ ทต. 

ส านักปลดั 

10. การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ จัดซื้อครภุัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
1)  เครื่องปรับอากาศ 
2)  ตู้แขวนชุดดับเพลิง 
3)  ตู้ล็อคเกอร์ 6 ช่อง 2 ตู ้

 
24,000 
30,000 
24,000 
งบ ทต. 

 
24,000 
30,000 
24,000 
งบ ทต. 

 
24,000 
30,000 
24,000 
งบ ทต. 

 
24,000 
30,000 
24,000 
งบ ทต. 

ส านักปลดั 

11. การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ค รุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์และ
เ ค รื่ อ ง พิ ม พ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

1) เครื่องส ารองไฟ ไม่ต่ ากว่า 1 kva จ านวน 2 
เครื่อง (ใช้ที่คอมพิวเตอร์ 
 2 เครื่อง 
2) เครื่องส ารองไฟ ไม่ต่ ากว่า 2 kva จ านวน 3  
เครื่อง (ใช้กับกล้องวงจรปิด 2   เครื่องกับท่ีวิทยุ
สื่อสาร 1 เครื่อง) 

50,600 
งบ ทต. 

 
 
 
 
 
 

50,600 
งบ ทต. 

 

50,600 
งบ ทต. 

 

50,600 
งบ ทต. 

 

ส านักปลดั 

12. การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์จราจร เพื่อให้ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

กรวยยางจราจร แผงเหล็กกั้นจราจร เสื้อสะท้อน
แสง ไฟหมุนแบบมีล้อ รถเข็น ป้าย  ตั้งพ้ืน ฯลฯ 

100,000 
งบ ทต. 

 

100,000 
งบ ทต. 

 

100,000 
งบ ทต. 

 

100,000 
งบ ทต. 

 

ส านักปลดั 

 

 ผ. 08 



65 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับท่ี 1) เทศบาลต าบลวังขนาย 
 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตครภุัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13. การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ จัดซื้อครภุัณฑ์
โรงงาน 

เพื่อให้ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
1) เครื่องตัดไฟเบอร์ฃนาด14นิ้วก าลังไฟ

ไม่น้อยกว่า 2000วัตต์220โวลท์
จ านวน 1 เครื่อง 

2) ปั้มลม ลูกสูบ 3 สูบพร้อมมอเตอร์5 
แรงม้า ไฟ 220 ถังบรรจุไม่น้อยกว่า 260 
ลิตร 
3)  ครุภัณฑ์โรงงานอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น 

 
30,000 
งบ ทต. 

 
50,000 
งบ ทต. 

 
30,000 
งบ ทต. 

 
50,000 
งบ ทต. 

 
30,000 
งบ ทต. 

 
50,000 
งบ ทต. 

 
30,000 
งบ ทต. 

 
50,000 
งบ ทต. 

ส านักปลดั 

14. เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ จัดซื้อครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อให้ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
-  เครื่องพิมพ์Multifunction ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED ส ี

17,000 17,000 - - กองช่าง 

15 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เพื่อให้ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 
-  เครื่องสูบน้ า แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า 
สูบน้ าได้ 1,500 ลิตรต่อนาที 

20,000 20,000 - - กองช่าง 

รวม 12,393,600 12,575,600 11,323,600 11,323,600  
 

 ผ. 08 


