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ของเทศบาลตำบลวังศาลา  อำเภอท่าม่วง  จังหวดักาญจนบุรี 

------------------------------ 
  
ส่วนที่ ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  
  
๑. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑ ความเป็นมาและท่ีตั้งของตำบล 

จากบันทึกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๗ เดิมบ้านวังศาลาชื่อว่า “บ้านวังเหรา” ซึ่งชาวบ้านเล่าว่ามีสัตว์ 
ประหลาด ตัวเป็นจระเข้เขาเหมือนควาย ว่ายน้ำมุ่งตรงมายังต้นพลับ ซึ่งมีศาลเจ้าที่ชาวบ้านนับถืออยู่ และใต้
น้ำยังมีถ้ำใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของตัวเหรา ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่ อมาเป็น “บ้านวังศาลา” ชื่อเดิมๆจึงค่อยๆ
เลือนหายไป กล่าวกันว่าชาวบ้านพร้อมใจกันสร้างวัดขึ้นมาวัดหนึ่งตรงข้ามบ้านนายมงคล - นางมุ่ย ยิ้มแย้ม ซึ่ง
มีวังใหญ่น้ำลึกอยู่ใต้วัดลงมาประมาณ ๑๐ วา และทางวัดก็ได้สร้างศาลาไว้ตรงนั้นด้วย ต่อมาตลิ่งพังจึงทำให้
ศาลาจมลงไปในน้ำ และที่ตรงนี้ปลาชุกชุมมาก ตกเย็นจะมีพวกพรานเบ็ดมาตกปลากัน และมักจะตะโกนเรียก
ถามพรรคพวกว่าจะไปไหน ก็จะตอบกันไปว่า ไป “วังศาลา” โว้ย ต่อมาจึงกลายเป็นชื่อบ้านวังศาลาจนถึง
ปัจจุบัน  

 

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของเทศบาลตำบลวังศาลา  เป็นที่ราบลุ่มมีคลองชลประทาน 

สายท่าสาร-บางปลาไหลผ่าน  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นพ้ืนที่พาณิชยกรรม  บางส่วนเป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรมใช้ในการทำนา  ทำสวนพืชผักผลไม้ และปศุสัตว์ ฯลฯ 
 

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปของตำบลวังศาลา มีดังนี ้
  ๑.  ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม เป็นฤดูเปลี่ยนมรสุมครั้งแรก มีอากาศร้อน
จัดในเดือนเมษายน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายปีมีค่าประมาณ ๔๐ องศาเซลเซียส 

๒.  ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – ตุลาคม อยู่ในช่วงอิทธิพลมรุมตะวันตกเฉียงใต้   
๓.  ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์    อยู่ในช่วงอิทธิพลของลมมรสุม 

ตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศแห้งแล้งและหนาวเย็น อุณหภูมิต่ำสุดรายปีมีค่าประมาณ ๒๓ องศาเซลเซียส 
 

๑.๔ ลักษณะของดิน 
ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  ๘๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ %  

 
 

๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ำ 
พ้ืนที่ตำบลวังศาลา มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ อุปโภค-บริโภค  คือ แม่น้ำแม่กลอง ไหลผ่านหมู่ที่ 

๑, ๒, ๓ และหมู่ที่ ๖ เป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมคีลองชลประทาน สายท่าสาร-บางปลา 
ผ่านข้างเคียงในเขตพ้ืนที่ตำบลตะคร้ำเอนซึ่งติดกับพ้ืนที่ตำบลวังศาลา 
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๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 เขตเทศบาลไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ   

 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 ๒.๑ เขตการปกครอง 

เทศบาลตำบลวังศาลา อยู่ในเขตปกครองของอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งตั้งอยู่ห่างจาก 
ที่ว่าการอำเภอท่าม่วง เป็นระยะทางประมาณ ๘.๔ กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๓ แยกเข้า 
ทางหลวงชนบท กจ ๓๐๓๘  โดยมีพ้ืนที่รับผิดชอบ ๓๙ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒๔,๓๗๕ ไร่ ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อ
ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อตำบลดอนเจดีย์   อำเภอพนมทวน     จังหวัดกาญจนบุรี 
 ทิศใต้  ติดต่อตำบลท่าตะคร้อ   อำเภอท่าม่วง        จังหวัดกาญจนบุรี 
 ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลตะคร้ำเอน   อำเภอท่ามะกา      จังหวัดกาญจนบุรี 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อตำบลวังขนาย   อำเภอท่าม่วง        จังหวัดกาญจนบุรี 

เทศบาลตำบลวังศาลาแบ่งเขตการปกครอง  ประกอบด้วย  ๑๐  หมู่บ้าน  ดังนี้ 
 หมู่ที่ ๑ บ้านวังศาลา  นายวิทยา         หาญวิสุทธิ์   ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ ๒ บ้านท่าแค  นายวัชระพงษ์   จันทร์เพ็ญสถาพร   ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ ๓ บ้านโพธิ์เลี้ยว  นางพิไลวรรณ    หอธรรมรัตน์        ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเสือ  นายปราโมทย์ เดชบุญ    ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสะแก  นายอัศวิน        ท้าววิบูลย์   ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ ๖ บ้านหัวพงษ์  นายอนนต์นัทธ์  พิทักษ์สกุล   ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแจง  นายนำชัย        ฉายอรุณ    กำนัน 
 หมู่ที่ ๘ บ้านป่าดิบ  นายสุชาติ        กาญจนอภิรักษ์   ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ ๙ บ้านหนองเสือนอก นายสมภพ       จิตต์นิยม    ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ ๑๐  บ้านวังทอง  นายราชัน        บัวบาน    ผู้ใหญ่บ้าน 
 

๒.๒ การเลือกตั้ง 
   เทศบาลตำบลวังศาลา ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ คือ 

 ๑.  ฝ่ายบริหาร  ได้แก่ นายกเทศมนตรี มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง ทำหน้าที ่
บริหารกิจการของเทศบาลตามที่กฎหมายกำหนด มีผู้ช่วยมาจากการแต่งตั้งโดยนายกเทศมนตรี ประกอบด้วย 
รองนายกเทศมนตรี ๒ คน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ๑ คน  และเลขานุการนายกเทศมนตรี ๑ คน     
 ๑. นายวิสุทธิ์    วอนเพียร   นายกเทศมนตรี 
 ๒. นายอาณัต ิ  สุภาพ   รองนายกเทศมนตรี 
 ๓. นางสาวกิตยาภรณ์ วอนเพียร  รองนายกเทศมนตรี 
 ๔. นางสาวธชาษร ใจแสน   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 ๕. นายทวี  ทองกัลยา  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
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๒. ฝ่ายนิติบัญญัติ  ได้แก่ สภาเทศบาล ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติและควบคุมการบริหาร 
ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง  ๑๒ คน  อยู่ในตำแหน่ง
คราวละ ๔ ปี ประกอบด้วย ประธานสภาเทศบาล ๑ คน รองประธานสภาเทศบาล ๑ คน    โดยคัดเลือก
จากสมาชิกสภาเทศบาล    

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังศาลา มีจำนวนทั้งหมด ๑๒ คน  ประกอบด้วย 
เขตเลือกตั้งที่  ๑   มีสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน  ๖  คน 
๑.   นายดวง  แก้วตา   ประธานสภาเทศบาล 
๒.   นายอัศวิน  หอมหวล  สมาชิกสภาเทศบาล 
๓.   นายอิศรา  เนตรสุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล 
๔.   นายสมหมาย  จันทร์หอม  สมาชิกสภาเทศบาล 
๕.   นายสมโพช  สุขสม   สมาชิกสภาเทศบาล 
๖.    นายสมาน  แอตาล   สมาชิกสภาเทศบาล 
เขตเลือกตั้งที่  ๒   มีสมาชิกสภาเทศบาล  จำนวน  ๖  คน 
๑.   นางศิริขวัญ   สุภาพ   รองประธานสภาเทศบาล 
๒.   นางสมศรี  กลิ่นนิ่ม   สมาชิกสภาเทศบาล 
๓.   นายสนธยา  สารเจริญ   สมาชิกสภาเทศบาล 
๔.   นายเกรียงศักดิ์ อ่ิมศรี    สมาชิกสภาเทศบาล 
๕.  น.ส.วชิราภรณ ์ จันทร์เพ็ญสภาพร สมาชิกสภาเทศบาล 
๖.  นางสมพร  จิตต์นิยม  สมาชิกสภาเทศบาล 

 

๓. ประชากร 
 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

เทศบาลตำบลวังศาลา มีประชากรทั้งสิ้น  ๑๑,๘22 คน โดยแยกเป็นหมู่บ้าน ดังนี้ 

 
หมู่ที่ 

จำนวนประชากร 
ย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ.2561) พ.ศ. 2564 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
หมู่ที่ 1 วังศาลา 764 770 1,534 774 775 1,549  
หมู่ที่ 2 ท่าแค 855 949 1,804 877 953 1,830 
หมู่ที่ 3 โพธิ์เลี้ยว 585 644 1,229 540 595 1,135 
หมู่ที่ 4 หนองเสือ 1,011 1,103 2,114 1,004 1,095 2,099 
หมู่ที่ 5  หนองสะแก 408 414 822 410 418 828 
หมู่ที่ 6 หัวพงษ์ 521 552 1,073 530 550 1,080 
หมู่ที่ 7 หนองแจง 525 592 1,117 511 579 1,090 
หมู่ที่ 8 ป่าดิบ 282 305 587 280 302 582 
หมู่ที่ 9 หนองเสือนอก 516 507 1023 527 552 1,079 
หมู่ที่ 10 วังทอง 277 276 553 ๒70 280 550 
รวมทั้งหมด 5,750 6,116 11,866 5,723 6,099 11,822 

ที่มา : สำนกัทะเบียนทอ้งถิ่นเทศบาลตำบลวังศาลา (ข้อมูล ณ 29 เดือนกันยายน ๒๕๖4) 
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 ๓.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรตามช่วงอายุ 
เทศบาลตำบลวังศาลา มีประชากร โดยแยกตามช่วงอายุ ดังนี้ 

 หญิง ชาย หมายเหตุ 
จำนวนประชากรเยาวชน 1,107 1,184 อายุต่ำกว่า ๑๘ ปี 
จำนวนประชากร 3,721 3,605 อายุ  ๑๘ – ๖๐ ป ี
จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 1,271 934 อายุมากกว่า ๖๐ ปี 

รวม 6,099 5,723  
ที่มา : สำนกัทะเบียนทอ้งถิ่นเทศบาลตำบลวังศาลา (ข้อมูล ณ 29 เดือนกันยายน ๒๕๖4) 

๔. สภาพทางสังคม 
 ๔.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา 

- โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัด สพฐ. จำนวน ๔ แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนวัดวังศาลา, 
โรงเรียนโพธิ์ศรีสุขาราม, โรงเรียนวัดหนองเสือ, โรงเรียนบ้านหนองสะแก 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล จำนวน ๑ แห่ง  คือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวัง
ศาลา  

-  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน ๑ แห่ง     

๑. สถานศกึษาในเขตพ้ืนที่ตำบลวังศาลา  มีจำนวน  ๔  โรงเรยีน ประกอบด้วย 
ระดับชั้น  โรงเรียนวัดวังศาลา โรงเรียนโพธิ์ศรีสุขาราม   โรงเรียนวัดหนองเสือ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 

อนุบาล 49 42 42 36 

ป.๑-ป.๖ 150 79 130 103 

ม.๑-ม.๓ 90 - 60 48 
รวม 289 212 232 187 

ที่มา : งานการศึกษา  เทศบาลตำบลวังศาลา (ข้อมูล ณ วันท่ี 25 สงิหาคม ๒๕๖4) 

๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ แห่ง ประกอบด้วย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนนักเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังศาลา 38 

รวม 38 

ที่มา : งานการศึกษา  เทศบาลตำบลวังศาลา (ข้อมูล ณ วันท่ี 25 สงิหาคม 2564 ) 
 

 
 ๔.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับการสาธารณสุข 

 เทศบาลตำบลวังศาลามีสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีตำบลวังศาลา 
จำนวน ๑ แห่ง  
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 ๔.๓ ข้อมูลด้านอาชญากรรมและยาเสพติด 
     เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  ซึ่งเทศบาลก็ 

ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว โดยเทศบาลได้ดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขตสำนักงาน
เทศบาลและได้รับโอนกล้องวงจรผิดจากผู้นำหมู่บ้านและได้ทำการปรับปรุงแก้ไขให้สามารถได้งานได้ดี เพ่ือเป็น
การสอดส่องและเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และทำการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทาง
แยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชน   

 

 ๔.๔ ยาเสพติด 
        ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล จากข้อมูลของสถานีตำรวจภูธรท่าม่วง (ป้อมแยกหนอง
เสือ) ได้แจ้งให้กับเทศบาลทราบ ว่า ในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อ่ืนถือว่าน้อย เหตุผล
ก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็น
ประจำ การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การ
ประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของ
อำเภอท่าม่วงหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

 

  ๔.๕ การสังคมสงเคราะห์ 
  เทศบาลได้ดำเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(๑) ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
(๒) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓) ประสานการทำบัตรผู้พิการ 
(๔) โครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง ตามอำนาจหน้าที่   
(๕) โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดเพ่ือช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 
 

๔.๖  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลตำบลวังศาลามีบุคลากร  เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ดังนี้ 
๑. เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

๑. รถยนต์ดับเพลิง    จำนวน ๑ คัน   (บรรจุน้ำได้  ๔,๐๐๐  ลิตรและโฟม ๒๐๐ ลิตร) 
     ๒. รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค ์  จำนวน  ๑  คัน  (ขนาดบรรจุน้ำ ๑๒,๐๐๐ ลิตร) 

๓. รถยนต์เคลื่อนที่เร็วกู้ภัย จำนวน  ๑  คัน (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) 
๕. รถยนต์ตรวจการณ์    จำนวน  ๑  คัน 

 ๒. บุคลากรในการปฏิบัติงาน 
๒.๑ พนักงานดับเพลิง      จำนวน    5   คน 
๒.๒ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   จำนวน  ๒๓๓  คน 

๓. การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัยปีที่ผ่านมา    จำนวน    3   ครั้ง 
ที่มา : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลตำบลวังศาลา (ข้อมูล ณ  เดือนกันยายน ๒๕๖4) 
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๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
 ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง 

พ้ืนทีต่ำบลวังศาลา  มีถนนสายหลักผ่านไปตัวจังหวัดกาญจนบุรี ๒ สาย คือ ถนนแสงชูโต(สายเก่า) 
และถนนแสงชูโตสายใหม่  

- มีการคมนาคมสะดวก โดยมีระบบขนส่งโดยสารสาธารณะผ่าน เช่น รถโดยสารปรับอากาศ 
ประจำทาง และรถตู้โดยสารสาธารณะ (ถนนแสงชูโตสายเก่า) 
 

 ๕.๒ การไฟฟ้า 
   ตำบลวังศาลา  มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ๑ แห่ง  คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ท่าเรือ) การขยายเขต 

ไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะ
ยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากมีพ้ืนที่กว้างถึง ๓๙ ตารางกิโลเมตร  และบาง
พ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่ เป็นที่สาธารณะ เทศบาลจึงไม่สามารถดำเนินการได้
ทั่วถึง 
 

  ๕.๓ การประปา 
   เทศบาลตำบลวังศาลา  มีระบบประปา ๒ รูปแบบ คือ  
   - การประปาหมู่บ้าน (ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลวังศาลา ๒ หมู่ คือประปาหมู่ ๔, ๘ 

และอยู่ในความรับผิดชอบของหมู่บ้านเอง จำนวน ๘ หมู่) 
   - การประปาส่วนภูมิภาค (ปัจจุบันให้บริการประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๔ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๑, ๒, 

๔ และหมู่ท่ี ๙)  
 

 ๕.๔ การสื่อสาร 
เทศบาลตำบลวังศาลา  มีให้บริการโทรศัพท์สาธารณะทั่วพ้ืนที่ โดยมีชุมสายขององค์การโทรศัพท์

แห่งประเทศไทย (บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน) และมีเสากระจายสัญญาณของบริษัทเอกชน จำนวน ๓ 
ราย คือ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด 
(มหาชน) และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

 
 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑ การเกษตร 

ประชากรในเขตเทศบาล ร้อยละ ๘๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่
สำคัญ  ได้แก ่ ข้าว  อ้อย พืชผัก  ไม้ผล เป็นต้น   

๖.๒ การประมง 
  (ในเขตเทศบาลไม่มีการประมง)  

๖.๓ การปศุศัตว์ 
-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การ

เลี้ยงไก ่ เป็ด  โค  สุกร  เป็นต้น   
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๖.๔ การบริการ 

ในเขตตำบลวังศาลา มีสถานประกอบการดังต่อไปนี้ 

ประเภทกิจการ 
จำนวนสถานประกอบการแยกตามหมู่บ้าน 

รวม 
หมู ่๑ หมู่ ๒ หมู่ ๓ หมู่ ๔ หมู่ ๕ หมู ่ ๖ หมู่ ๗ หมู่ ๘ หมู่ ๙ หมู่ ๑๐ 

บ้านเช่า ๑ ๑๗ ๕ ๑๙ ๑ ๑๔ ๗ - ๖ ๑ ๗๑ 
ร้านค้า,รา้นสะดวกซื้อ ๘ ๑๓ ๘ ๒๔ ๖ ๙ ๑๒ ๕ ๑๔ ๔ ๑๐๓ 
ร้านซ่อมรถ,ซ่อมแอร ์ ๒ ๕ ๕ ๘ ๑ ๔ ๒ ๑ ๓ ๑ ๓๒ 
โรงจ่ายกระแสไฟฟ้า - - ๑ - - - - - - - ๑ 
โรงงาน 4 - 5 5 ๒ ๒ ๒ 3 ๑ - 24 
สถานีบริการน้ำมัน,แกส๊ - - ๑ ๑ ๑ - - - 2 - 5 
โรงผสมคอนกรตี - - - 2 - - - - - - 2 
ร้านเสริมสวย - ๔ - ๑ - - - ๑ ๒ - ๘ 
โรงแรม,รีสอร์ท ๑ 3 - ๑ - - - - ๓ - 8 
ร้านอาหาร ๑ ๑ - ๒ - 1 - - - - 5 
ร้านขายของฝาก - - - ๒ - - - - ๑ - ๓ 
บริการขนส่งทางบก - ๒ - - - ๑ - - - - ๓ 
โรงเลีย้งสัตว์ (หมู,ไก,่โค) ๓ ๓ - - - - ๑ ๑ - - ๘ 
ชุมสายโทรศัพท ์ ๑ - - - - - - - - - ๑ 
เสารับ-ส่งสญัาณเอกชน ๑ ๑ ๑ ๓ ๑ ๑ - - ๑ - ๙ 
ประปาส่วนภูมภิาค - - - - - - ๑ - - - ๑ 
ร้านเกมส ์ - - - - - - - - - - - 
ธุรกิจไฟแนนซ ์ - 7 - - - 1 - - 3 - 7 
โรงสีข้าว - - - - - - - - - ๑ ๑ 
ตลาดโรงเกลือ - - - ๑ - - - - - - ๑ 

รวม 293 
➢ ข้อมูล ณ  เดือน กันยายน  ๒๕๖4 

 

๖.๕ การท่องเที่ยว 
  ในเขตเทศบาลมีแหล่งท่องเที่ยวไมม่ากนัก จะมีที่โดดเด่น  คือ  

วัดหนองเสือ  ที่ประชาชนที่สัญจรไปมาให้ความสนใจและมาเยี่ยมชม และแวะสักการะไหว้
พระ มีห้องน้ำสวยที่โดดเด่นตะการตา   

เทศบาลยังได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน  เช่น  การจัดงานประเพณีสำคัญต่างๆ   
๖.๖ อุตสาหกรรม 

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จำนวน  ๓ แห่ง  คือ 
 - หมู่ที่ ๑ บริษัท ไทยเคนเปเปอร์จำกัด  มหาชน 
 - หมู่ที่ ๓   บริษัท ไทยเพ่ิมพูนอุตสาหกรรม จำกัด 
 - หมู่ที่ ๖   บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด  (SCG)   
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดเล็ก จำนวน 21 แห่ง  (หมู่ ๑ จำนวน 3 แห่ง , 

หมู่ ๓ จำนวน 4 แห่ง , หมู่ 4 จำนวน 5 แห่ง ,หมู่ ๕ จำนวน ๒ แห่ง , หมู่ ๖ จำนวน ๑ แห่ง , หมู่ ๗ จำนวน 
๒ แห่ง , หมู่ ๘ จำนวน 3 แหง่ , หมู่ ๙ จำนวน ๑ แห่ง) 
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๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

การพาณิชย์ สถานีบริการน้ำมัน ๖     แห่ง  
  ร้านขายของฝาก  ๓ แห่ง  
  ร้านค้าต่างๆ  ๑๐๓      แห่ง 
กลุ่มอาชีพ มีกลุ่มอาชีพ   จำนวน  ๓  กลุ่ม 

    ๑. กลุ่มนวดแผนไทย  
    ๒. กลุ่มทำดอกไม้จันทน์ 
    ๓. กลุ่มอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง 

๖.๘ แรงงาน 
  จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในช่วงกำลังใช้
แรงงาน ร้อยละ  ๙๐  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ำ
กว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้าง
ทำงานนอกพ้ืนที่ แม้ในพื้นที่จะมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ แต่แรงงานที่ทำเป็นประชากรแฝงจากที่อ่ืน 
 

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
๗.๑ การนับถือศาสนา 

-  ตำบลวังศาลาประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   โดยมีศาสนสถานเพ่ือใช้ประกอบพิธี
ทางศาสนา คือ  วัด จำนวน    ๓    แห่ง   ได้แก่ วัดวังศาลา, วัดหนองเสือ และวัดโพธิ์ศรีสุขาราม  
   

๗.๒ ประเพณีและงานประจำปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม   

๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่     
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาไทย อีก ๑๐ % พูดภาษาอิสาน (ลาวโซ่ง) และ
ภาษามอญ   

๗.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ผลิตสิ่งของใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จำหน่วยบ้าง 
ได้แก่  การทำน้ำยาอเนกประสงค์ใช้ในครัวเรือน การสานตะกร้าจากเชือกพลาสติก และการทำดอกไม้จันทน์ 
เป็นต้น   
  ร้านของฝาก ที่มีเสียงของจังหวัดกาญจนบุรี เช่น ร้านวุ้นเส้นท่าเรือ   ร้านศรีฟ้า  ร้านของ
ฝากแม่บัวคำ  อยู่ในเขตเทศบาลตำบลวังศาลา 
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๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 
๙.๑ น้ำ  เทศบาลตำบลวังศาลา มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ๒ สายหลัก คือ 

๑. แหล่งน้ำตามธรรมชาติ “แม่น้ำแม่กลอง” ซึ่งไหลจากเมืองกาญจนบุรีผ่านอำเภอท่าม่วง 
และผ่านพ้ืนที่ตำบลวังศาลาไปสู่จังหวัดราชบุรี เป็นแม่น้ำที่มีน้ำตลอดปี จึงเป็นแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรที่
สมบูรณ์ 

๒. แหล่งน้ำจากชลประทาน ท่าสาร – บางปลา เป็น เป็นแหล่งน้ำจากกรมชลประทาน 
ที่ผ่านพื้นที่ตำบลวังศาลา 

น้ำที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำที่ได้เป็นการทำประปาจากน้ำบาดาลใต้ดิน และน้ำดิบ
จากแม่น้ำแม่กลอง ซึ่งจะต้องนำมาผ่านกระบวนการของระบบประปา สำหรับน้ำใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่
สามารถนำขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ 

 

๙.๒ ป่าไม้  ในเขตเทศบาลตำบลวังศาลาไม่มีป่าไม้ 
๙.๓ ภูเขา  ในเขตเทศบาลตำบลวังศาลาไม่มีภูเขา 
๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพ้ืนที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถาน
ประกอบการ  ตามลำดับ  และมีพ้ืนที่บางส่วนเป็นเขตอุตสาหกรรม จะมีเพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้    น้ำในการเกษตรบางส่วนได้มาจากแหล่งน้ำตาม
ธรรมชาติอย่างแม่น้ำแม่กลอง และบางส่วนก็ได้จากระบบชลประทานแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรถือว่าเพียงพอ  
สำหรับการเกษตร  ปัญหาด้านขยะ  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน และชุมชนแออัดบางพ้ืนที่
ขยะจึงมีมาก  การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดทำโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความ
ต้องการของประชาชน  เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ และโครงการคัดแยกขยะ
ภายในหมู่บ้าน ปัจจุบันได้ต่อยอดโดยจัดทำโครงการคัดแยกขยะภายในหมู่บ้านครอบคลุมทั้งตำบลต่อไป 
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ส่วนที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี         

ประกาศ  ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ 

 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพ่ือเป็น
กรอบการกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติ   การบริหารราชการแผ่นดิน  การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุก
หน่วยงานจะถูกกำหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ ๒๐ ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 
๕ ปี เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ
โดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”    

 

หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า   “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน”  
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ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ  อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย 

และบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ การดำรงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยู่อย่าง
มั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความ
มั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ
ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความ
มั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น  จำเป็นจะต้องมี
การวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน  เอกชน ประชาสังคมใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือ
คติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ใน
กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม  ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ (๑ ) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒ ) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  (๓ ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
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เทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ    
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  โดยมีสาระสำคัญของแต่ละ
ยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 
 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด
และป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(๑ ) การเสริมสร้างความมั่ นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมาก
ขึ้น 

 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา

ไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ การสร้าง
ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้ง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อัน
ได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และ
การบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและ
สร้างความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการ
ยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาค
บริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป  รวมทั้งเป็นแหล่งอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 



 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  เทศบาลตำบลวังศาลา  หน้า | 13  

 

 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน  เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทำการเกษตรยั่งยืนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง  และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มี
ศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้า
มาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็น
เลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ 
เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ  เพ่ิมบทบาทของไทยใน
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น

รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบัน

ครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
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(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพ่ือเร่ง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ำ รวมทั้งมีความสามารถ
ในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุ่ง
สู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ เน้นการปรับ

ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่
เหมาะสม 

(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและ

หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 
ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่  ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้
ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ  ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้
ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่ง
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ราชอาณาจักรไทยจะได้มีการกำหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์
ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
และบูรณาการ 

 
ปัจจัยความสำเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 

(๑) สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการกำหนดเป้าหมายและ
ภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอด
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ 
และมีการกำหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

(๒) ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการ
จัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมี
บูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะกำหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง  รวมทั้งมี
ระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

(๓)  กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การนำไปสู่
การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกำกับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้า ใจ สามารถกำหนด
แผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
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๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ได้น้อมนำหลัก “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙-๑๑  โดยการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สำนัก
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ได้จัดทำบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจน
ประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน เพ่ือ
ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ 
เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่งคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 

๑. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๑.๑ เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย ค่านิยมท่ีดี มีจิต

สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

๑.๒ เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมใน การเข้าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี ความเข้มแข็งพ่ึงพา
ตนเองได้  

๑.๓ เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐาน
การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากข้ึน สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 

๑.๔ เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ สนับสนุนการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

๑.๕ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมี การทำงานเชิงบูรณา
การของภาคีการพัฒนา  

๑.๖ เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมือง เพ่ือรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่  

๑.๗ เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ อนุภูมิภาค ภูมิภาค 
และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาท และ สร้างสรรค์ในด้าน
การค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก  
 
๒. เป้าหมายรวม  

เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ ประกอบด้วย  

๒.๑. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและ พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้ เท่าทันสถานการณ์ มีความ
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รับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญ งอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย  

๒.๒. ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก มีความเข้มแข็ง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มี คุณภาพอย่าง
ทั่วถงึและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ำสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ 

๒.๓. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่ เศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาด กลางและขนาดเล็กที่
เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและ บริการ มีระบบการผลิต
และให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและ บริการฐานความรู้ชั้นสูง
ใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการ ให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี และมีปัจจัย
สนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอ้ือต่อการ ขยายตัวของภาคการผลิต
และบริการ  

๒.๔. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ โดยเพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของ พ้ืนที่ประเทศเพ่ือรักษา
ความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ 
ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ ได้รับการจัดการ
อย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน และรักษาคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตให้อยู่ ในเกณฑ์
มาตรฐาน  

๒.๕. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และ ความคิดในสังคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่ง สินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มี
ความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการ
กำหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนาที่สำคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่า การลงทุนและการส่งออกของ
ไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น ๓.๒.๖. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่ง
ภาคเอกชน ดำเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และ
การบริหาร จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทำโดย
สถาบัน การจัดการนานาชาติและอันดับความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐ
และระบบ งบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างข้ึน และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากร
ภาครัฐที่ม ีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น  

 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์   โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตาม
กรอบ ยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี   และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๑. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
๒. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
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๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
๔. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
๑๐. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 
 
๑.๓.๑ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)  ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
1. จุดมุ่งเน้น  
 1.1  การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (ข้าว พืชผัก ผลไม้ ปศุสัตว์ และการประมง)  
 1.2  การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงประวัติศาสตร์และเชิงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้อัตลักษณ์ ที่มี
คุณภาพ  
 1.3 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการค้าชายแดน และการค้าผ่านแดนภาคตะวันตก  
 
2. วิสัยทัศน์  
“ศูนย์กลางการผลิตและการตลาดสินค้าภาคเกษตร อุตสาหกรรมปลอดภัย การท่องเที่ยว คุณภาพ และการค้า
ภาคตะวันตก”  
 
3. พันธกิจ  
 3.1 ปรับโครงสร้างการดำเนินงานทางเศรษฐกิจของชุมชน เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์และ
วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม ให้มีความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันเทคโนโลยีรู้ทันบริบทโลก รอดพ้นกับ
ดักรายได้ปานกลางสู่การมีรายได้ท่ีมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน  
 3.2 สร้างและประสานความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายระหว่างภาคเอกชน ชุมชนประชาคม และ
ภาครัฐรวมถึงเครือข่ายภายใน ในการพัฒนาส่งเสริมระบบด้านเนินงานทางเศรษฐกิจและความม่ันคงใน กลุ่ม
จังหวัด 3.3.3 ปรับปรุง สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มี
การเชื่อมโยงกัน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจร่วมกันของกลุ่มจังหวัด 
 3.4 พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล รวมถึงกลไกในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมของ กลุ่ม
จังหวัดให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์  
 
4. เป้าประสงค์รวม  
เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง และความสุขที่ยั่งยืน โดย  
 4.1 เศรษฐกิจมั่นคง ประเมินจากอัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด ร้อยละ 3.5  
 4.2 ประชาชนมั่งค่ัง ประเมินจากมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 5  
 4.3 ความสุขที่ยั่งยืน ประเมินจากค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน(HAI) เฉลี่ยของกลุ่มจังหวัด ต้องไม่
น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของปี 2559– 2560 (หรือไม่น้อยกว่า 0.6229)  
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5. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  

พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการด้วย นวัตกรรม สู่มาตรฐานสากล 
 
เป้าประสงค์:  (1) พัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์การเกษตร อุตสาหกรรม และบริการให้ได้คุณภาพ สู่
มาตรฐานสากล 
  (2) เพ่ิมศักยภาพผู้ผลิตและตลาดสินค้าภาคการเกษตร พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมสู่ประเทศ
ไทย 4.0  
 
กลยุทธ์: (1) เพ่ิมพ้ืนที่การท้าเกษตร GAP และเตรียมความพร้อมเพ่ือการท้าเกษตรอินทรีย์  
 (2) ส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการแรงงานภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมให้มีศักยภาพ
ในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตการบริหาร จัดการตลาด และบริการโดยใช้นวัตกรรม  
 (3) ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ  
 (4) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและบริหารจัดการแหล่งน้ำเพ่ือลดความเสี่ยงจาก ภัยพิบัติเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาสินค้า เกษตรอุตสาหกรรม และบริการ 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ภาคตะวันตก และอารยธรรมทวารวดี 

 
เป้าประสงค์ :  เพ่ิมรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยว  
 
กลยุทธ์:   (1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวกเพ่ือเชื่อมโยง แหล่งท่องเที่ยวของ

กลุ่มจังหวัด  
  (2) สนับสนุนกิจกรรมการตลาด การประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรม การท่องเที่ยวของ

กลุ่มจังหวัด  
  (3) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการยกระดับการท่องเที่ยว เชิงคุณภาพ  
  (4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ทั้งผู้ประกอบการ ด้านการท่องเที่ยว และผู้ที่

มีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพ ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

นำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ 
 

เป้าประสงค์ :  รายได้จากการจ้าหน่ายสินค้าและบริการเพ่ิมขึ้น  
 
กลยุทธ์ : (1) พัฒนาระบบอ้านวยความสะดวก ระบบโลจิสติกส์และเครือข่ายคมนาคม เพ่ือกระตุ้นให้

เกิดการค้าการลงทุนเชื่อมโยงการค้าสู่เอเชีย  
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  (2) พัฒนาด่านชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
  (3) ส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  
  (4) พัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือการส่งออก  

 (5) ยกระดับผู้ประกอบการและแรงงานของกลุ่มจังหวัดให้มีความสามารถในการ แข่งขันและ
สามารถประกอบธุรกิจระหว่างประเทศได้  
 (6) พัฒนาระบบส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัด และผลักดันให้มี
การลงทุนในต่างประเทศ 

 
 
 
๑.๓.๒  แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี  (พ.ศ.2566-2570) 
 
วิสัยทัศน์จังหวัดกาญจนบุรี  

“ประชาชนมีคุณภาพ สภาพแวดล้อมดี สินค้าเกษตรมีมาตรฐาน การท่องเที่ยวอัตลักษณ์เมืองกาญจน์ 
ย่านอุตสาหกรรมสีเขียว และประตูสู่ทวาย” 

 
พันธกิจ หมายถึง สิ่งที่จังหวัดต้องดำเนินการเพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนด มีดังนี้  
 1. พัฒนาทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม และคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง รวมถึงพัฒนา เศรษฐกิจ
ฐานราก ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ส่งเสริมอาชีพชุมชน ประชาชนทุกช่วงวัยมีรายได้ที่เหมาะสม สามารถ
ดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ  
 2. อนุรักษ์และเพ่ิมพูนทรัพยากรธรรมชาติทั้งในด้านปริมาณและความหลากหลาย ควบคุมมลภาวะ 
และดูแลสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากล  
 3. พัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพทั้งด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว ด้านการบริการ ด้าน
การค้า และด้านอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ เพ่ิมประสิทธิภาพ 
ลดต้นทุน และเพ่ิมมูลค่าผลผลิต  
 4. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวคุณค่าสูง เติบโตอย่างยั่งยืน เพ่ิมศักยภาพ 
แหล่งท่องเที่ยวและการให้บริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพในระดับสากล  
 5. พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ที่ได้มาตรฐาน เพิ่มมูลค่า การค้า
ภายใน อำนวยความสะดวกให้กับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศบนพ้ืนฐานความสัมพันธ์ที่เป็น มิตรที่ดี
ต่อกัน  
 
เป้าประสงค์รวมของการพัฒนาจังหวัด  
 1. ประชาชนชาวกาญจนบุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีงานท า มีรายได้ มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สิน ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  
 2. จังหวัดกาญจนบุรีมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่ ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมใจปกป้อง รักษาฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติ  
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 3. จังหวัดกาญจนบุรีมีเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับคนทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน โดยอาศัยการเติบโต อย่าง
มีคุณภาพและอย่างเชื่อมโยงระหว่างภาคเศรษฐกิจการเกษตร ภาคการท่องเที่ยวคุณค่าสูง ภาคการค้า ทั้งใน
และระหว่างประเทศ และภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดบรรลุเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถ
กำหนดแผนงาน โครงการได้อย่างชัดเจน จึงกำหนดประเด็นการพัฒนา เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทาง การ
พัฒนา ดังนี้  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ  
เป้าประสงค์ ประชาชนชาวกาญจนบุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้มั่นคง มีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน เข้าถึงและได้รับบริการสาธารณะและสวัสดิการได้สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง เป็นธรรม 
สามารถเรียนรู้และพัฒนา ทักษะการประกอบอาชีพได้ทุกช่วงวัย 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2  การพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
เป้าประสงค์  จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการดูแล บำรุงรักษาฟ้ืนฟู 

พ้ืนที่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ การควบคุมมลภาวะทางน้ำ อากาศ ควัน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3  การพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร  
เป้าประสงค์ สินค้าเกษตรมีคุณภาพมาตรฐาน ตามความต้องการของตลาด และสามารถเชื่อมโยงไปยัง 

ภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เกษตรกรมีความสามารถในการพัฒนาสินค้าเกษตรด้วยองค์ความรู้
และเทคโนโลยี สร้างรายได้เพ่ิมข้ึนและมีเสถียรภาพมากขึ้น 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4  การพัฒนาการท่องเที่ยวอัตลักษณ์คุณค่าสูงและเติบโตอย่างยั่งยืน  
เป้าประสงค์ รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมสูงขึ้น แหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐาน การ

ท่องเที่ยวสากล บุคลากรด้านการท่องเที่ยวทั้งระดับบริหาร ปฏิบัติการ และชุมชนมีศักยภาพ
สูงขึ้น 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
เป้าประสงค์ การลงทุนในจังหวัดเพ่ิมข้ึน สถานประกอบการมีความเข้มแข็งทางการเงิน ใช้เทคโนโลยีแทน 

แรงงานไร้ฝีมือและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แรงงานมีสมรรถนะสูง ผู้ประกอบการขยายการค้า
การลงทุน ไปประเทศเพ่ือนบ้านได้ 
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๑.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2564) 
 

จุดยืน  (Positioning) 
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้มั่นคงมีมาตรฐาน ส่งเสริมประชาชนให้มีอาชีพ  และรายได้เพ่ิมขึ้น โดยคำนึงถึง 

การใช้ทรัพยากรที่มีคุณค่าและยั่งยืน  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
"เมืองการค้าชายแดน ดินแดนแห่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ที่มีเศรษฐกิจยกระดับ  
คุณภาพชีวิตได้มาตรฐาน    การให้บริการครบถ้วน กระบวนการบริหารงานมีธรรมาภิบาล   
โครงสร้างพื้นฐานครบครัน  ก้าวทัน AEC" 
 
 

พันธกิจ (Mission)  การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 
๑. ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน                 
๒. พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม  
๓. สนับสนุนและสร้างแหล่งกระจายสินค้าเกษตรและสินค้าพ้ืนเมือง   
๔. พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย    
๕. สนับสนุนประชาชน องค์กร หน่วยงาน ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
๖. สร้างจิตสำนึกของประชาชนในการดูแลจัดการสถานที่ท่องเที่ยว   
๗. ปรับปรุง พัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งได้มาตรฐาน   
๘. ปรับปรุง  พัฒนาระบบเครือข่ายคมนาคมให้ครอบคลุม   
๙. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ   
๑๐.  ปรับปรุง  จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค   
๑๑.  การจัดทำผังเมืองและผังเมืองรวม   
๑๒.  พัฒนาสถานที่พักผ่อนให้มีมาตรฐานและปลอดภัย   
๑๓.  ส่งเสริมการศึกษาให้ได้มาตรฐาน   
๑๔.  สนับสนุน ส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้ประชาชน 
๑๕.  สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน   
๑๖.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม   
๑๗.  ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี   
๑๘.  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาข้อมูลในการพัฒนา  
๑๙.  ส่งเสริมความรู้ของบุคลากรให้ได้มาตรฐาน  
๒๐.  ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
๒๑.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
๒๒.  ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย  
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เป้าประสงค์ 

๑. ประชาชนมีอาชีพ  
๒. สินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมมีสถานที่จำหน่ายสินค้า   
๓. สินค้าเกษตรมีการพัฒนาคุณภาพ  
๔. สถานที่ท่องเที่ยวได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน   
๕. ประชาชน องค์กรเอกชนให้ความร่วมมือในการดูแลสถานที่ท่องเที่ยวมากขึ้น   
๖. ประชาชนมีจิตสำนึกในการร่วมดูแลสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย  
๗. เส้นทางคมนาคมขนส่งมีมาตรฐานและปลอดภัย   
๘. เส้นทางคมนาคมครอบคลุมเส้นทางหลัก   
๙. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้รับการพัฒนาให้ครอบคลุมครบถ้วน   
๑๐.  มีน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ   
๑๑.  การผังเมืองและผังเมืองรวมเป็นระเบียบ  
๑๒.  มีสถานที่ออกกำลังกายและสถานที่พักผ่อนเพียงพอปลอดภัย  และได้มาตรฐาน   
๑๓.  การศึกษามีคุณภาพทั้งในระบบและนอกระบบ   
๑๔.  สุขภาพอนามัยของประชาชนดีขึ้น   
๑๕.  ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
๑๖.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสมและมีความปลอดภัย   
๑๗.  วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นดำรงอยู่   
๑๘.  บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ในการปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถ 
๑๙.  มีข้อมูลสำหรับใช้ในการวางแผน ตรวจสอบและพัฒนางานของท้องถิ่น   
๒๐.  การบริหารมีความโปร่งใส ยุติธรรม  
๒๑.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน วิเคราะห์ และตรวจสอบ 
๒๒.  ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย   
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๑.๑ การส่งเสรมิอาชีพ การเกษตรและเกษตรอตุสาหกรรม 

๑.๒ การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม และการค้าสู่สากล 
๑.๓ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
    พื้นฐาน 

๒.๑ การคมนาคมและการขนส่ง 
๒.๒ การส่งเสริมสนับสนุนและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 
๒.๓ การผังเมือง 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ๓.๑ การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
๓.๒ การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
๓.๓ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
๓.๔ การสาธารณสุข 
๓.๕ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๓.๖ การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน 
๓.๗ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๔.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและส่งเสรมิทรัพยากรธรรมชาติและ 
      สิ่งแวดล้อม 
๔.๒ การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 
๔.๓ การกำจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
๔.๔ การส่งเสรมิให้ประชาชนใช้พลังงานสะอาดและพลังงานจากการเกษตร 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา  
    ศิลปะ และวัฒนธรรม 

๕.๑ การส่งเสรมิ อนุรักษ์ ฟื้นฟูด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
      และประเพณีท้องถิ่น 
๕.๒ การส่งเสรมิอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวตัถุ  
      พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน 
๕.๓ การส่งเสรมิและสนับสนุนภูมปิัญญาท้องถิ่น 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ 
    บริหารจัดการ 

๖.๑ การพัฒนาระบบการบรหิารจดัการให้มีประสิทธิภาพ 
๖.๒ การปรับปรุง พัฒนาสถานท่ี พัสดุและทรัพยส์ินสำหรับการปฏบิัติงาน 
๖.๓ การส่งเสรมิความรู้และสรา้งจิตสำนึกในการทำงาน 
๖.๔ การส่งเสรมิการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๖.๕ การส่งเสรมิการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการมสี่วนร่วม 
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๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ( เทศบาลตำบลวังศาลา ) 
 
๒.๑ วิสัยทัศน์ :  
 

“พ้ืนฐานมั่นคง  ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน” 
 

๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลวังศาลา  
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน  
๒. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงและปลอดภัย   
๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว  สิ่งแวดล้อม ศาสนาและวัฒนธรรม 
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารและการมีส่วนร่วม   

๒.๓ เป้าประสงค์ :  
๑ . เสริมสร้าง ปรับปรุง พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณู ปโภค 

สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐานและทั่วถึง 
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเข้มแข็ง สามารถพึงพาตนเองได้ มีอาชีพ ทำให้มี

รายได้เพ่ิมข้ึน  
๓. เสริมสร้าง ปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและบุคลากรด้ านการศึกษาให้มี

คุณภาพและส่งเสริม พัฒนาการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

๔.  ส่งเสริม สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๕. ส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม และทำนุบำรุง อนุรักษ์สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นเอกลักษณ์และคงอยู่คู่ท้องถิ่นสืบไป  
๖. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนและได้รับการดูแลฟื้นฟูอย่าง

ต่อเนื่อง 
๗. เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการของเทศบาลและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และ

ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายทุกภาคส่วนให้เกิดความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการทำงาน 
 

๒.๔ ตัวช้ีวัด :  
   ๑)  ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล่งน้ำในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ  ๘๐ 

 ๒)  ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  ๘๐  

 ๓)  ประชาชนมีความรู้ความสามารถมากข้ึนร้อยละ ๖๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 
 ๔)  ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว 

ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   

 ๕)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ  ๘๐  
 ๖)  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ ๒๐  และพ่ึงตนเองได้มากข้ึน 
 ๘)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๗๐  
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๒.๕ ค่าเป้าหมาย :  
 ๑)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว   

๒)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้    
๓)  ประชาชนมีสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี    
๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข     
๕)  ประชาชนมีความรู้และอนุรักษ์รักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    
๖)  ประชาชนตระหนักและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน    
๗)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
 

๒.๖ กลยุทธ์ :  
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
  ๑.๑  แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบคมนาคม ขนส่ง  โครงการสร้างพ้ืนฐาน 

๑.๒  แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้า 
๑.๓  แนวทางการพัฒนาระบบประปา 
๑.๔  แนวทางการพัฒนาสาธารณูปการ และสาธารณูปโภคอ่ืน 

 ๒. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ๒.๑  แนวทางการเพิ่มโอกาสและสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา 
๒.๒  แนวทางการสนับสนุนสงเคราะห์และสวัสดิการ 
๒.๓  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมด้านสาธารณสุข 
๒.๔  แนวทางการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนการดำรงชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๕  แนวทางการพัฒนาและสนับสนุนการเล่นกีฬาและนันทนาการ 

 ๓. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงและปลอดภัย 
   ๓.๑  แนวทางการพัฒนาความม่ันคงและปลอดภัย 

๓.๒  แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
 ๔.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๔.๑  แนวทางการส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
  ๔.๒  แนวทางการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย 

๔.๓  แนวทางการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารและการมีส่วนร่วม 

๕.๑  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพขององค์กร 
๕.๓  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย 
๕.๔  แนวทางการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
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๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ :  
๑)  การพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งน่าอยู่ โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 
๔)  การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
๕)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๖)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

 ซึ่งบริหารจัดการให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งตามแผนงานได้ดังนี้ 
  ๑) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  ๓) แผนงานการศึกษา 
  ๔) แผนงานสาธารณสุข 
  ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  ๖) แผนงานเคหะและชุมชน  

๗) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  ๘) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  ๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  ๑๐)  แผนงานการเกษตร 
  ๑๑)  แผนงานการพาณิชย์ 
  ๑๒) แผนงานงบกลาง 
 
๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม:  
     การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังศาลามีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  
ดังนี้ จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑๒  และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการนำมาเป็น
แนวทางกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ซึ่งการกำหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น 
เพ่ือเตรียมความพร้อมของ คน สังคมและระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจาก
การสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนา สังคม เศรษฐกิจภายใน
ชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคท่ี
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 
๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลวังศาลา 
 การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาของเทศบาลตำบลวังศาลา โดยการนำเทคนิค SWOT มาใช้
ในการวิเคราะห์ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพ่ือนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ของท้องถิ่น เพ่ือนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพขึ้น พิจารณาปัจจัยสภาวะแวดล้อม
ในตำบล และปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายนอก เป็นการประเมินศักยภาพและกำหนดเป้าหมายในอนาคตได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์นี้ 
 ๑) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  
 ผลการพัฒนาของเทศบาลตำบลวังศาลาในปีที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนาและช่วยแก้ปัญหาความ 
เดือดร้อนและบรรเทาความต้องการของประชาชนในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคด้านการวางท่อ
ระบายน้ำได้ระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณที่มีอยู่จำกัด ประกอบกับรับผิดชอบพื้นท่ีของ
เทศบาลที่กว้างถึง ๓๙ ตารางกิโลเมตร จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดไปเพราะต้องใช้งบประมาณ
มาก แต่ความต้องการของประชาชนด้านนี้ยังมีอีกจำนวนมาก เช่น การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและ
อ่ืนๆภายในชุมชนหมู่บ้าน การขยายเขตไฟฟ้า ระบบประปา แหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรให้ไม่สามารถดำเนินการ
ได้อย่างทั่วถึงตามแผนพัฒนาที่ได้กำหนดไว้ จึงนำสภาพปัญหาและความต้องการที่ได้นำเสนอ บรรจุเข้าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลวังศาลา ต่อไป  
 ๒) ด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต 
 รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจมาโดยตลอด แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านนี้ให้หมดไป 
เนื่องจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลก กระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ทำให้เศรษฐกิจ
ภายในประเทศตกต่ำอย่างต่อเนื่อง พืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ขาดเงินทุนหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรมต้อง
ลดการผลิตลดคนงาน ทำให้คนว่างงานเพิ่มมากข้ึน เทศบาลจึงได้มีการส่งเสริมอาชีพต่างๆ ให้ราษฎรมีรายได้
เสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว สนับสนุนให้ประชาชนดำเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพให้กับประชาชนได้พัฒนาฝีมือและมีการรวมกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ จัดหาศูนย์จำหน่ายให้
เกษตรกร กลุ่มอาชีพ นำสินค้ามาจำหน่าย เพ่ือสร้างชุมชนให้เข้มแข็งต่อไปในอนาคต  
 ด้านคุณภาพชีวิต ปัจจุบันไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ พ้ืนที่ตำบลวังศาลาเองก็มี
แนวโน้มอัตราจำนวนประชากรผู้สูงอายุสูงเพิ่มข้ึนในทุกๆปี ปัญหาสุขภาพของประชาชนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัย
ชราจึงเป็นปัญหาที่สำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนหรือการพัฒนาประเทศ ซึ่งรัฐบาลก็ได้ให้ความสำคัญในการ
สร้างเสริมสุขภาพของประชาชนของชาติให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี  เมื่อพิจารณาคุณภาพคนพบว่ายังมีปัญหาในแต่
ละช่วงวัยและส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงกันตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่พัฒนาการไม่สมวัยในเด็กปฐมวัย การพัฒนา
ความรู้และทักษะของแรงงานในวัยทำงานไม่ตรงกับตลาดงาน ขณะที่ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่
คนเดียวสูงขึ้น หากไม่มีการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนอย่างท่ัวถึงแล้วจะส่งผลทำให้เกิดปัญหาในภาพรวม
ของการพัฒนาในทุกด้าน อีกท้ังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  ทำให้
สูญเสียจำนวนประชาชนไป และยังต้องป้องกันและรักษาชีวิตประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีปลอดภัยจาก
โรคติดต่อ  ดังนั้น เทศบาลจึงต้องมีการเอาใจใส่ดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนทุกช่วงวัยให้มีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
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 ปัจจุบันปัญหาด้านการศึกษาเป็นปัญหาที่สำคัญที่จะต้องเร่งเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่ประชากร
เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของประชากรให้มีคุณภาพ ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักอีกด้านหนึ่งของรัฐบาลในการ
เสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพจนเป็นทุนมนุษย์ คือให้สามารถพัฒนาตนเองได้เหมาะสม
กับยุคและสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ต้องให้ความสำคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความ 
สมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพ่ือให้
เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม 
มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้และความสามารถ ปรับตัวเท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็ง ทั้งสถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีก
ทั้ง ยังเป็นทุนทางสังคมที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ หากไม่มีการส่งเสริมการเรียนรู้จะทำให้
ประชากรตกเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมีทางเลือกในการดำเนินชีวิตน้อยลง จึงจำเป็นต้องมีการส่งเสริมการ
เรียนรู้ในทุกระดับ  
 ๓) ด้านความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่ผ่านมาและการแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน ทำให้คุณภาพ
ชีวิตของประชาชนไม่ดีเท่าที่ควร เทศบาลจึงได้มีการส่งเสริมให้ความรู้และการป้องกันการระบาดของยาเสพติด
ทัง้ในเชิงรุกและเชิงรับ รณรงค์ส่งเสริมหมู่บ้านปลอดยาเสพติด ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเป็นการป้องปราม
การก่ออาชญากรรม ปัญหาลักเล็กขโมยน้อยในท้องถิ่นให้หมดไป  เอดส์ รวมทั้งส่งเสริมด้านการบริหารองค์กร  
ซึ่งรัฐบาลได้มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามาบริหารจัดการและมีส่วน ร่วมใน
การปกครองตนเองในรูปของกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน มีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้ทันกับเทคโนโลยีที่
ทันสมัย โดยจัดส่งบุคลากรไปศึกษาอบรมความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้ง
จัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วและทันสมัย มีการ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
และมีการส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคระบบสารสนเทศเพ่ือความรวดเร็วทั่วถึง และมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ 

 ๔) ด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 เทศบาลตำบลวังศาลาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาให้ตำบลมีแหล่งท่องเที่ยว  เพื่อ
รองรับการเป็นเมืองผ่านไปสู่ทวาย ประเทศเมียนม่าร์ และเป็นเมืองเศรษฐกิจให้ประชาชนมีรายได้ในครัวเรือน
เพ่ิมมากข้ึน ซึ่งในปัจจุบันพ้ืนที่ยังไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ที่เด่นชัด  จึงตระหนักเห็นถึงการพัฒนาให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากประชาชน
ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด และขาดจิตสำนึกในการบำรุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดมลพิษต่างๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สมดุล  
 อีกท้ังในปัจจุบันสังคมไทย มีการรับวัฒนธรรมของชาติอ่ืนๆ เข้ามามากมาย  ทำให้ประชาชนคน
รุ่นใหม่ ไม่ใส่ใจวัฒนธรรมในชาติไทยของเราเอง  เทศบาลได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของศาสนา วัฒนธรรม 
และประเพณีต่างๆ โดยได้จัดงานประเพณีสำคัญต่างๆ ให้ประชาชนได้เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ในความเป็น
วัฒนธรรมไทยเพื่อสืบทอดให้คนรุ่นหลังต่อไป 
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 ๕) ด้านการบริหารและการมีส่วนร่วม 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการดำเนินการตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาล และภารกิจถ่ายโอน  
และทบทวนบทบาทภารกิจของเทศบาลให้มีความเหมาะสม เพ่ิมประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติ
ราชการและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน  พร้อมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างแท้จริง และเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กร
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่างๆ สอดส่องเฝ้าระวัง ตรวจสอบ หรือ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ ซึ่งจะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและชุมชนที่
อยู่ดีมีสุขต่อไป 
   
การวิเคราะห์ศักยภาพ โดยใช้เทคนิคการ SWOT analysis 
 เพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของเทศบาลตำบลวัง
ศาลาเป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจำกัดเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของเทศบาล โดยใช้เทคนิคการ 
SWOT analysis เพ่ือพิจารณาศักยภาพการพัฒนาของเทศบาลตำบลวังศาลา ดังนี้ 
 
จุดแข็ง (S = Strenght)   

๑. เป็นชุมชนใหญ่ที่มีหลากหลายอาชีพทั้งภาคการเกษตร และอุตสาหกรรม 
๒. มีรายได้จัดเก็บเองในการนำงบประมาณมาพัฒนา  
๓. อยู่ใกล้เมืองหลวงจังหวัดกรุงเทพมหานคร และมีการคมนาคมท่ีสะดวก ทำให้มีศักยภาพ

ในขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
๔. เป็นเส้นทางผ่านก่อนเข้าตัวจังหวัดกาญจนบุรี 
๕. มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ ส่งผลให้มีศักยภาพในการรับซื้อผลผลิต 

ทางการเกษตรในพ้ืนที่ 
๖. มีแม่น้ำไหลผ่าน ส่งผลให้มีน้ำใช้เพื่ออุปโภค – บริโภค และเพ่ือการเกษตรได้ตลอดปี 

 
จุดอ่อน (W = Weekens)   

๑. การบริหารจัดการด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม    ยังไม่ท่ัวถึงและเป็นระบบ 
๒. รายได้ท่ีจัดเก็บเองยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาได้เท่าที่ควร 
๓. สภาพพ้ืนที่กว้างถึง ๓๙ ตารางกิโลเมตร ทำให้การบริหารงบประมาณยังไม่สามารถ 

กระจายงบประมาณเพ่ือบริหารงานและการพัฒนาได้ครอบคลุมการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน 
๔. มีปริมาณขยะมูลฝอยมากขึ้นจากแหล่งชุมชนต่างๆที่เพ่ิมมากขึ้น 
๕. ปัญหาน้ำท่วม ในหน้าฝนช่วงฤดูน้ำหลาก 

  ๖. ขาดการส่งเสริมด้านอาชีพอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
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โอกาส (O = Opportunity)   

๑. นโยบายรัฐบาลในการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทำให้มีการเชื่อมโยงทางการค้าและ 
การท่องเที่ยว 

๒. นโยบายการกระจายอำนาจทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องปรับ  บทบาท 
ภารกิจหน้าที่ และพัฒนาระบบบริหารงานของท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆให้มีความเข้มแข็ง และมีระบบริหาร
จัดการที่ดี 

๓. นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เพ่ือสร้างความม่ังคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้ 
เกิดข้ึนกับชุมชนท้องถิ่น 

๔. กระแสการบริโภคอาหารปลอดภัยช่วยสนับสนุนให้การผลิตสินค้าการเกษตรมีคุณภาพ 
และได้มาตรฐาน 
  ๕. โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี) และสายกาญจนบุรี – 
ชายแดนไทย/เมียนม่าร์ (บ้านพุน้ำร้อน) เปิดโอกาสให้กาญจนบุรีพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน 
 
อุปสรรค (T = Treater)   

๑. ประชาชนขาดความรู้  ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ด้านการมีส่วนร่วมและการตรวจสอบ 
  ติดตามการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. งบประมาณในการพัฒนามีอยู่อย่างจำกัด ในขณะที่ปริมาณงานที่ต้องการพัฒนามีมาก  
ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

๓. ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและของประเทศส่งผลต่อระบบการผลิตพืชผลทางการ 
เกษตร 

๔. เสถียรภาพของรัฐบาลไม่ม่ันคง  และนโยบายรัฐบาลไม่ต่อเนื่องส่งผลต่อการบริหารงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
สรุปผลการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลตำบลวังศาลาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 จากการวิเคราะห์ SWOT  Analysis ทำให้เห็นถึงสถานการณ์การพัฒนา เทศบาลตำบลวังศาลา    
เขตความรับผิดชอบมีผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ ส่งผลให้มีศักยภาพในการรับซื้อ
ผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่ จึงทำให้มีรายได้จัดเก็บเองเพ่ือการพัฒนาได้บางส่วน ประกอบกับตำบลวังศาลา
เป็นตำบลแรกของอำเภอท่าม่วง ซึ่งถือเป็นประตูเมืองหน้าด่าน ก่อนเข้าตัวจังหวัด อีกทั้งยังอยู่ใกล้กรุงเทพฯ 
และมีการคมนาคมที่สะดวกทำให้มีศักยภาพในขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  จึงจะทำให้ตำบลวังศาลามี
ศักยภาพและรองรับการค้าผ่านแดนที่จะเป็นเส้นทางผ่านในอนาคต     

อย่างไรก็ตาม เทศบาลตำบลวังศาลายังต้องแก้ไขปัญหาที่เกิดจากปัจจัยหลายด้านที่ทำให้การพัฒนา
ของท้องถิ่นเป็นไปได้ไม่เต็มที่  ไม่ว่าจะด้านงบประมาณที่มีไม่เพียงพอต่อการพัฒนา แต่เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
พัฒนาตำบลสำเร็จบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ เทศบาลจึงได้วิเคราะห์สถานการณ์และจัดทำแผนพัฒนาสี่
ปีเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานพัฒนาตำบล ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
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๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 
บริบทของเศรษฐกิจไทย 

ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ 
ภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ ซ่ึง
ทำให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ การขยายตัวในกรณีฐาน
ดังกล่าวทำให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อ
คำนึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของกำลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้น ในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้น
เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ้าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลง
ตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ้านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผล
ให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง (๔) การเพ่ิมขึ้นของขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่าย
เพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนา
ประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ำสำหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้น การ
เพ่ิมข้ึนของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศสำคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวทำให้ประเทศไทยมีความสุ่ม
เสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท้าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความ
ภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 
 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับ
การดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ ประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ 
๑ คน การขาดแคลนกำลังแรงงานทำให้ต้องนำเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้น
ช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จำเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังในให้บริการทางสังคม 
อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมข้ึน  
 
ความเหลื่อมล้ำ 

ความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาสำคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึงบริการ
ภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ นำไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
ที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของ
การพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่
ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ทำให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวย ร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับ
กลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า  นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ำยังส่งผลให้



 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  เทศบาลตำบลวังศาลา  หน้า | 34  

 

 

เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด เป็นต้น 
 
ความเป็นเมืองกับสิ่งแวดล้อม 

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน เพ่ือลดความแออัดของเมืองหลวง
และเมืองหลัก  อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ  จึงจำเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิต
และแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม    ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะช่วยลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของ
แรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม   ทั้งนี้ การเพ่ิมข้ึน
ของประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็
ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากข้ึน จะ
ส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ำลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความ
คุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากข้ึนจะมีส่วนเอื้อหรือท้าให้จำเป็นต้องมีการจัดตั้ง
สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจำนวนมาก 
 
การบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการภาครัฐ เอ้ื อ
ต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ  ซึ่งมีมาตราสำคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่
ดำเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ 
เพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบ มาตรา ๘๒ รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และ
ต้องจัดระบบงานราชการหรืองานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอำนาจและจัดภารกิจ อำนาจหน้าที่ และ
ขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไก
ป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ  

(๒) ภาคประชาสังคมให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ มูลนิธิ 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ นำเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้ง
การคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอำนาจ เพ่ือ
รายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอำนาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน 
แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการทำงานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 
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ส่วนที่ ๓  การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสูก่ารปฏิบตัิ 
 
 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาความเป็น
เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

(1) บริหารทั่วไป 
(2) บริการชุมชนและ
สังคม 
(3) การเศรษฐกิจ 

- แผนงานบริหารทั่วไป 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
- แผนงานการเกษตร 
- แผนงานการพาณิชย ์

- กองช่าง 
- สำนักปลัดฯ 

ทต.วังศาลา 

๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและสังคมแห่งการ
เรียนรู ้

(2) บริการชุมชนและ
สังคม 
 
 
 
 

- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสังคมสงเคราะห ์
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และ
นันทนาการ 
 

- สำนักปลัดฯ 
- กอง
สาธารณสุข 
 

ทต.วังศาลา  

๓ ด้านความมั่นคงและ
ปลอดภัย 

(1) บริหารทั่วไป 
(2) บริการชุมชนและ
สังคม 

- แผนงานรักษาความสงบภายใน 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

- สำนักปลัดฯ ทต.วังศาลา 

๔ ด้านส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม
ศาสนาและวัฒนธรรม 

(2) บริการชุมชนและ
สังคม 

- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- กอง
สาธารณสุข 
 
- สำนักปลัดฯ 
 

ทต.วังศาลา 

๕ ด้านการบริหารและ 
การมีส่วนร่วม 

(1) บริหารทั่วไป 
(2) บริการชุมชนและ
สังคม 

- แผนงานบริหารทั่วไป 
  งานบริหารงานคลัง 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานงบกลาง 

- สำนักปลัดฯ 
- กองคลัง 

ทต.วังศาลา 

รวม ๕ ยุทธศาสตร ์ ๓ ด้าน ๑๒ แผนงาน ๑ สำนัก/๔ กอง  

 
หมายเหตุ : ๑. ยุทธศาสตร์ให้ลงยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ยุทธศาสตร์ อาจจะมีหลายด้าน หลาย 
          แผนงานก็ได้ และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานสนับสนุน มีหลายหน่วยงานตามความเป็นจริงได ้
      ๒. ด้าน ให้ลงด้านตามรูปแบบและรายการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำป ี

        ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ด้านบริหารทั่วไป ดา้นบริการชุมชนและสังคม  เป็นต้น 
     ๓. แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจำแนกประเภทรายรบั-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย 
        ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคม  เป็นต้น 



2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 จ ำนวน  งบประมำณ  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)  โครงกำร  (บำท)

1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่าง
ย่ังยืน

    1.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป            6       3,250,000            5       1,150,000           6       2,750,000           5       1,750,000           5       1,750,000         27      10,650,000

    1.2 แผนงำนเคหะและชุมชน          11       5,500,000          12       6,000,000         11       5,500,000         13       6,500,000          13       6,500,000         60      30,000,000

    1.3 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ          60     50,700,000          62     39,827,000         62      32,791,000         57     33,245,000          53     26,200,000       294    182,763,000

    1.4 แผนงำนกำรเกษตร            2       1,700,000            2       1,700,000           2       1,700,000           2       1,700,000           2       1,700,000         10       8,500,000

รวม         79    61,150,000         81    48,677,000        81    42,741,000         77    43,195,000         73    36,150,000       391   231,913,000

2) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่ง
การเรียนรู้

   2.1 แผนงำนกำรศึกษำ          10       1,002,015          11       1,161,925         10       1,146,925         10       1,063,425          10         921,201         51       5,295,491

   2.2 แผนงำนสำธำรณสุข          13       8,785,000          13       8,785,000         13       8,785,000         13       8,785,000          13       8,785,000         65      43,925,000

   2.3 แผนงำนสังคมสงเครำะห์            1         100,000            1         100,000           1          100,000           1         100,000           1         100,000           5          500,000

   2.4 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน          10         850,000          10         850,000         10          850,000         10         850,000          10         850,000         50       4,250,000

   2.5 แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร            4       1,210,000            4       1,210,000           4       1,210,000           4       1,210,000           4       1,210,000         20       6,050,000

รวม         38    11,947,015         39    12,106,925        38    12,091,925         38    12,008,425         38    11,866,201       191    60,020,491

 รวม 5 ปี

 แบบ  ผ. 01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลวังศาลา อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์
 ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570
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 จ ำนวน  งบประมำณ  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)  โครงกำร  (บำท)

 รวม 5 ปี

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลวังศาลา อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์
 ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570

3) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงและปลอดภัย

   3.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน          13       3,790,000          13       3,790,000         13       3,790,000         13       3,790,000          13       3,790,000         65      18,950,000

   3.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน            2         100,000            2         100,000           2          100,000           2         100,000           2         100,000         10          500,000

รวม         15      3,890,000         15      3,890,000        15      3,890,000         15      3,890,000         15      3,890,000        75    19,450,000

4) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการท่องเท่ียว 
ส่ิงแวดล้อม ศาสนาและวัฒนธรรม

   4.1 แผนงำนเคหะและชุมชน            1         100,000            1         100,000           1          100,000           1         100,000           1         100,000           5          500,000

   4.2 แผนงำนกำรเกษตร            2         220,000            2         220,000           2          220,000           2         220,000           2         220,000         10       1,100,000

   4.3 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร            3         130,000            3         130,000           3          130,000           3         130,000           3         130,000         15          650,000

รวม           6        450,000           6        450,000          6         450,000          6        450,000           6        450,000        30      2,250,000

5) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการมีส่วนร่วม

   5.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป          12         754,000          12         754,000         13       1,754,000         12         754,000          12         754,000         61       4,770,000

   5.2  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน            2           80,000            2           80,000           2           80,000           2           80,000           2           80,000         10          400,000

รวม         14        834,000         14        834,000        15      1,834,000         14        834,000         14        834,000        71      5,170,000

รวมท้ังส้ิน        152    78,271,015        155    65,957,925       155    61,006,925       150    60,377,425       146     53,190,201       758   318,803,491
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

1 ติดต้ังป้ำยประชำสัมพันธ์ภำยใน  - เพ่ือให้ผู้ท่ีสัญจรไปมำได้รู้ทำงและ  - ติดต้ังป้ำยประชำสัมพันธ์/ป้ำยแสดงเขต 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000      ป้ำย ปชส. ประชำชนได้รับรู้ข่ำวสำร ส ำนักปลัด

เขตเทศบำล และประชำสัมพันธ์ให้แก่ชำวบ้ำนได้รู้ รำยละเอียดตำมท่ีเทศบำลก ำหนด มำกข้ึน กองช่ำง

ถึงข่ำวสำร

2 ปรับปรุงอำคำรส ำนักงำน  - เพ่ือส่งเสริมภำพลักษณ์องค์กรและ  - ปรับปรุง/ต่อเติม/ตกแต่งภำยใน  หรือ 200,000    200,000    200,000    200,000     200,000    องค์กร องค์กรมีควำมพร้อมใน ส ำนักปลัด

เทศบำล ส่งเสริมควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำน ภำยนอกรอบอำคำรส ำนักงำน กำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี กองช่ำง

รำยละเอียดตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด ประสิทธิภำพมำกข้ึน

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอำคำร  - เพ่ือส่งเสริมภำพลักษณ์องค์กรและ  - ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเสำธง , 500,000    500,000    500,000    500,000     500,000    องค์กร องค์กรมีควำมพร้อมและ ส ำนักปลัด

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลวังศำลำ ส่งเสริมควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำน รอบอำคำรส ำนักงำนเทศบำล เชิดชูสถำบันชำติ กองช่ำง

รำยละเอียดตำมท่ีเทศบำลก ำหนด

4 ปรับปรุงระบบเสียงตำมสำย  - เพ่ือให้ประชำชนมีช่องทำงรับรู้  - ปรับปรุงระบบเสียงตำมสำยภำยใน 1,000,000  500,000    500,000    500,000     500,000    ประชำชน  - ประชำชนได้รับรู้ข้อมูล ส ำนักปลัด

ภำยในหมู่บ้ำน ในเขตเทศบำล ข่ำวสำรจำกเทศบำลได้อย่ำงมี หมู่บ้ำนในเขตเทศบำล  รำยละเอียดตำม ข่ำวสำรอย่ำงถูกต้องและ กองช่ำง

ประสิทธิภำพและถูกต้อง ท่ีเทศบำลก ำหนด ท่ัวถึง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02

5 อินเตอร์เน็ตไร้สำยเทศบำลต ำบล  - เพ่ือสร้ำงโอกำสและเข้ำถึงข้อมูล  - ติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ตไร้สำยในเขต -           -           1,000,000  -           -           ประชำชน  - ประชำชนได้เข้ำถึงข้อมูลส ำนักปลัด

วังศำลำ ข่ำวสำรมำกข้ึน ต ำบลวังศำลำ  อย่ำงท่ัวถึงและรวดเร็ว กองช่ำง

6 ปรับปรุงหอกระจำยข่ำว  - เพ่ือให้ประชำชนมีช่องทำงรับรู้ ปรับปรุงหอกระจำยข่ำวภำยในหมู่บ้ำน 500,000    500,000    500,000    500,000     500,000    ประชำชน ประชำชนได้รับรู้ ส ำนักปลัด

ภำยในหมู่บ้ำนต ำบลวังศำลำ ข่ำวสำรจำกเทศบำลได้อย่ำงมี ในเขตเทศบำลต ำบลวังศำลำ ข่ำวสำรอย่ำง กองช่ำง

ประสิทธิภำพและถูกต้อง รำยละเอียดตำท่ีเทศบำลก ำหนด ถูกต้องและท่ัวถึง

7 ก่อสร้ำงโรงจอดรถ  - เพ่ือให้พนักงำนและผู้มำติดต่อ ก่อสร้ำงโรงจอดรก 1,000,000  -           -           -           -           องค์กร ผู้มำติดต่อรำชกำร ส ำนักปลัด

ส ำนักงำนเทศบำล รำชกำรมีท่ีจอดรถได้อย่ำงสะดวก รำยละเอียดตำมท่ีเทศบำลก ำหนด มีท่ีจอดรถ กองช่ำง

3,250,000  1,750,000  2,750,000  1,750,000  1,750,000  สรุป  รวม  7  โครงกำร
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

1 ขยำยเขตไฟฟ้ำและติดต้ังเสำไฟฟ้ำ เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนและ  - ติดต้ังไฟฟ้ำแสงสว่ำง 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000      ร้อยละ ประชำชนมีไฟ กองช่ำง

หมู่ 1 ใช้เส้นทำงได้มีไฟฟ้ำใช้อย่ำงท่ัวถึง  - ชยำยเขตไฟฟ้ำ รำยละเอียดตำมท่ี ของควำม ฟ้ำใช้อย่ำงท่ัวถึง

และป้องกันกำรเกิดอำชญำกรรม กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคก ำหนด พึงพอใจ และปลอดภัย

2 ขยำยเขตไฟฟ้ำและติดต้ังเสำไฟฟ้ำ เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนและ  - ติดต้ังไฟฟ้ำแสงสว่ำง 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000      ร้อยละ ประชำชนมีไฟ กองช่ำง

หมู่ 2 ใช้เส้นทำงได้มีไฟฟ้ำใช้อย่ำงท่ัวถึง  - ชยำยเขตไฟฟ้ำ รำยละเอียดตำมท่ี ของควำม ฟ้ำใช้อย่ำงท่ัวถึง

และป้องกันกำรเกิดอำชญำกรรม กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคก ำหนด พึงพอใจ และปลอดภัย

3 ขยำยเขตไฟฟ้ำและติดต้ังเสำไฟฟ้ำ เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนและ  - ติดต้ังไฟฟ้ำแสงสว่ำง 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000      ร้อยละ ประชำชนมีไฟ กองช่ำง

หมู่ 3 ใช้เส้นทำงได้มีไฟฟ้ำใช้อย่ำงท่ัวถึง  - ชยำยเขตไฟฟ้ำ รำยละเอียดตำมท่ี ของควำม ฟ้ำใช้อย่ำงท่ัวถึง

และป้องกันกำรเกิดอำชญำกรรม กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคก ำหนด พึงพอใจ และปลอดภัย

4 ขยำยเขตไฟฟ้ำและติดต้ังเสำไฟฟ้ำ เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนและ  - ติดต้ังไฟฟ้ำแสงสว่ำง 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000      ร้อยละ ประชำชนมีไฟ กองช่ำง

หมู่ 4 ใช้เส้นทำงได้มีไฟฟ้ำใช้อย่ำงท่ัวถึง  - ชยำยเขตไฟฟ้ำ รำยละเอียดตำมท่ี ของควำม ฟ้ำใช้อย่ำงท่ัวถึง

และป้องกันกำรเกิดอำชญำกรรม กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคก ำหนด พึงพอใจ และปลอดภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

แบบ ผ.02

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบำลต ำบลวังศำลำ      หน้ำ | 40              



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

แบบ ผ.02

5 ขยำยเขตไฟฟ้ำและติดต้ังเสำไฟฟ้ำ เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนและ  - ติดต้ังไฟฟ้ำแสงสว่ำง 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000      ร้อยละ ประชำชนมีไฟ กองช่ำง

หมู่ 5 ใช้เส้นทำงได้มีไฟฟ้ำใช้อย่ำงท่ัวถึง  - ชยำยเขตไฟฟ้ำ รำยละเอียดตำมท่ี ของควำม ฟ้ำใช้อย่ำงท่ัวถึง

และป้องกันกำรเกิดอำชญำกรรม กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคก ำหนด พึงพอใจ และปลอดภัย

6 ขยำยเขตไฟฟ้ำและติดต้ังเสำไฟฟ้ำ เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนและ  - ติดต้ังไฟฟ้ำแสงสว่ำง 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000      ร้อยละ ประชำชนมีไฟ กองช่ำง

หมู่ 6 ใช้เส้นทำงได้มีไฟฟ้ำใช้อย่ำงท่ัวถึง  - ชยำยเขตไฟฟ้ำ รำยละเอียดตำมท่ี ของควำม ฟ้ำใช้อย่ำงท่ัวถึง

และป้องกันกำรเกิดอำชญำกรรม กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคก ำหนด พึงพอใจ และปลอดภัย

7 ขยำยเขตไฟฟ้ำและติดต้ังเสำไฟฟ้ำ เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนและ  - ติดต้ังไฟฟ้ำแสงสว่ำง 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000      ร้อยละ ประชำชนมีไฟ กองช่ำง

หมู่ 7 ใช้เส้นทำงได้มีไฟฟ้ำใช้อย่ำงท่ัวถึง  - ชยำยเขตไฟฟ้ำ รำยละเอียดตำมท่ี ของควำม ฟ้ำใช้อย่ำงท่ัวถึง

และป้องกันกำรเกิดอำชญำกรรม กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคก ำหนด พึงพอใจ และปลอดภัย

8 ขยำยเขตไฟฟ้ำและติดต้ังเสำไฟฟ้ำ เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนและ  - ติดต้ังไฟฟ้ำแสงสว่ำง 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000      ร้อยละ ประชำชนมีไฟ กองช่ำง

หมู่ 8 ใช้เส้นทำงได้มีไฟฟ้ำใช้อย่ำงท่ัวถึง  - ชยำยเขตไฟฟ้ำ รำยละเอียดตำมท่ี ของควำม ฟ้ำใช้อย่ำงท่ัวถึง

และป้องกันกำรเกิดอำชญำกรรม กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคก ำหนด พึงพอใจ และปลอดภัย

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบำลต ำบลวังศำลำ      หน้ำ | 41              



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

แบบ ผ.02

9 ขยำยเขตไฟฟ้ำและติดต้ังเสำไฟฟ้ำ เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนและ  - ติดต้ังไฟฟ้ำแสงสว่ำง 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000      ร้อยละ ประชำชนมีไฟ กองช่ำง

หมู่ 9 ใช้เส้นทำงได้มีไฟฟ้ำใช้อย่ำงท่ัวถึง  - ชยำยเขตไฟฟ้ำ รำยละเอียดตำมท่ี ของควำม ฟ้ำใช้อย่ำงท่ัวถึง

และป้องกันกำรเกิดอำชญำกรรม กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคก ำหนด พึงพอใจ และปลอดภัย

10 ขยำยเขตไฟฟ้ำและติดต้ังเสำไฟฟ้ำ เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนและ  - ติดต้ังไฟฟ้ำแสงสว่ำง 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000      ร้อยละ ประชำชนมีไฟ กองช่ำง

หมู่ 10 ใช้เส้นทำงได้มีไฟฟ้ำใช้อย่ำงท่ัวถึง  - ชยำยเขตไฟฟ้ำ รำยละเอียดตำมท่ี ของควำม ฟ้ำใช้อย่ำงท่ัวถึง

และป้องกันกำรเกิดอำชญำกรรม กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคก ำหนด พึงพอใจ และปลอดภัย

11 ขยำยเขต/ปรับปรุงระบบประปำ เพ่ือให้ประชำชนมีน้ ำประปำใช้  - ด ำเนินกำรขยำยเขต/ปรับปรุง ระบบประปำ 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000      ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

ภูมิภำค ภำยในเขตเทศบำล อย่ำงสะอำด และเพียงพอ เพ่ือรองรับกำรขยำยตัวของประชำชนท่ีใช้น้ ำ ของควำม กำรบรรเทำ

ต่อควำมต้องกำร ประปำ รำยละเอียดตำมท่ีเทศบำลก ำหนด พึงพอใจ ควำมเดือดร้อน

12 ขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนและ ติดต้ังโคมไฟแสงสว่ำง ขนำด 1x40 วัตต์ -                500,000      -                -                -             ร้อยละ ประชำชนมีไฟ กองช่ำง

หมู่ 3  ซอย 3 ใช้เส้นทำงได้มีไฟฟ้ำใช้อย่ำงท่ัวถึง จ ำนวน 30 โคม รำยละเอียดตำมท่ี กฟภ. ของควำม ฟ้ำใช้อย่ำงท่ัวถึง

และป้องกันกำรเกิดอำชญำกรรม ก ำหนด พึงพอใจ และปลอดภัย

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบำลต ำบลวังศำลำ      หน้ำ | 42              



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

แบบ ผ.02

13 ติดต้ังไฟฟ้ำสำธำรณะแรงต่ ำ เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนและ ติดต้ังโคมไฟแสงสว่ำง ขนำด 1x40 วัตต์ 500,000      -                -                -                -             ร้อยละ ประชำชนมีไฟ กองช่ำง

หมู่ 6 ซอย 4 เช่ือม หมู่ 9 ใช้เส้นทำงได้มีไฟฟ้ำใช้อย่ำงท่ัวถึง จ ำนวน 30 โคม รำยละเอียดตำมท่ี กฟภ. ของควำม ฟ้ำใช้อย่ำงท่ัวถึง

และป้องกันกำรเกิดอำชญำกรรม ก ำหนด พึงพอใจ และปลอดภัย

14 ขยำยเขตและติดต้ังไฟฟ้ำสำธำรณะ  - เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนและ  - ขยำยเขตและติดต้ังไฟฟ้ำก่ิงเด่ียว สูง -                500,000      -                -             ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

หมู่ 7 เช่ือม หมู่ 8 ใช้เส้นทำงได้มีไฟฟ้ำใช้อย่ำงท่ัวถึง 9.00 เมตร พร้อมอุปกรร์ จ ำนวน 12 ต้น ของควำม กำรบรรเทำ

และป้องกันกำรเกิดอำชญำกรรม รำยละเอียดตำมท่ีเทศบำลก ำหนด พึงพอใจ ควำมเดือดร้อน

15 ขยำยท่อเมนระบบประปำภูมิภำค เพ่ือให้ประชำชนมีน้ ำประปำใช้ ขยำยท่อเมนประปำภูมิภำค 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000      ประชำชน ประชำชนมีน้ ำ กองช่ำง

หมู่ 4 อย่ำงสะอำด และท่ัวถึง ตำมท่ีกำรประปำภูมิภำคก ำหนด ประปำใช้อย่ำง

ท่ัวถึง

6,500,000    7,000,000    6,000,000    6,000,000    6,000,000    สรุป  รวม  15  โครงการ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบำลต ำบลวังศำลำ      หน้ำ | 43              



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน  

 1.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

หมู่ท่ี 1 บ้านวังศาลา

1 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้  - ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ซอยบ้ำน -              800,000    -              -              -           ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

หมู่ 1 ซอยบ้ำนขุยฟ้ำ เนตรสว่ำง มีถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้ คุณขุยฟ้ำ เนตรสว่ำง ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 4.00เมตร ของควำม ควำมสะดวก

อย่ำงสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ยำว 350 เมตร ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด พึงพอใจ และปลอดภัย

พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร 1 ป้ำย

2 ก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ 1  - เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้  - ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -              -              1,300,000 -              -           ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

บ้ำนคุณวันศรี ฉำยอรุณ ถึง มีถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้ ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 500 เมตร ของควำม ควำมสะดวก

ถนนแสงชูโตสำยเก่ำ อย่ำงสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย หนำ 0.15 เมตร ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด พึงพอใจ และปลอดภัย

3 ฝังท่อระบำยน้ ำ คสล. เพ่ือให้ประชำชนมีทำงระบำย  - ฝังท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด 1,000,000 500,000    500,000    500,000    500,000    ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

พร้อมบ่อพัก ม.1 น้ ำ บรรเทำควำมเดือดร้อนจำก ท่อ คสล.Ø 0.60 เมตร จ ำนวน 130 ท่อน ของควำม กำรบรรเทำ

ปัญหำน้ ำท่วม พร้อมบ่อพัก 10 บ่อ ระยะทำงประมำณ 140 เมตร พึงพอใจ ควำมเดือดร้อน

รำยละเอียดตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

แบบ ผ.02
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน  

 1.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

4 ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล.หมู่ 1 เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้มี  - ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,000,000 500,000    500,000    500,000    500,000    ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

ถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้อย่ำง ขนำดกว้ำง 3.00-6.00 เมตร ยำวประมำณ ของควำม ควำมสะดวก

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 130-270 เมตร หนำ 0.15 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย
ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

5 ก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติก เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้มี  - ก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,000,000 500,000    500,000    500,000    500,000    ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

หมู่ 1 ถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้อย่ำง ขนำดกว้ำง 4.00-6.00  เมตร  ยำวประมำณ ของควำม ควำมสะดวก

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 180-280 เมตร หนำ 0.05 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย

ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

6 ปรับปรุงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติก เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้มี  - ปรับปรุงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,000,000 500,000    500,000    500,000    500,000    ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

คอนกรีต  หมู่ 1 ถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้อย่ำง ขนำดกว้ำง 4.00-6.00 เมตร  ยำวประมำณ ของควำม ควำมสะดวก

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 250-400 เมตร หนำ 0.05 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย

ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

7 ปูผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้ ปูผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกอนกรีต ขนำดกว้ำง 500,000    -           -           -           -           ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

หมู่ 1 ซอยภำคภูมิ มีถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้ 4.00 เมตร ยำว 365 เมตร  หนำเฉล่ีย 0.05 ของควำม ควำมสะดวก

อย่ำงสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 1,460 ตำรำงเมตร พึงพอใจ และปลอดภัย

พร้อมตีเส้นจรำจร รำยละเอียดตำมแบบท่ีเทศบำล

ก ำหนด พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน  

 1.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

8 ตีเส้นจรำจรชนิด THERMOPLASTIC เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้ ตีเส้นจรำจรชนิด THERMOPLASTIC -           -           500,000    -           ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

หมู่ 1  บ้ำนวังศำลำ มีถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้ ขนำดกว้ำง 0.15 เมตร  พ้ืนท่ีเส้นจรำจร ของควำม ควำมสะดวก

อย่ำงสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ไม่น้อยกว่ำ 1,400 ตำรำงเมตร  ควำมยำวถนน พึงพอใจ และปลอดภัย

รวม 4,000 เมตร  รำยละอียดตำมแบบท่ีเทศบำล

ก ำหนด พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร

4,500,000    2,800,000    3,800,000    2,000,000    2,000,000    
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1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2,570       (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

หมู่ท่ี 2 บ้านท่าแค

9 ฝังท่อระบำยน้ ำ คสล.พร้อมบ่อพัก   - เพ่ือให้ประชำชนมีทำงระบำย  - ฝังท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก 500,000    500,000    -              -              -           ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

หมู่ 2 บริเวณศำลำกำรเกษตร น้ ำ บรรเทำควำมเดือดร้อนจำก หมู่ 2 บริเวณศำลำกำรเกษตร โดยฝังท่อคสล. ของควำม กำรบรรเทำ

(ต่อจำกของเดิม) ปัญหำน้ ำท่วม ขนำด Ø 0.60 เมตร   ระยะทำงประมำณ 70 เมตร พึงพอใจ ควำมเดือดร้อน

 พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร

10 ฝังท่อระบำยน้ ำพร้อมบ่อพัก หมู่ 2   - เพ่ือให้ประชำชนมีทำงระบำย  - ฝังท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก -              -              500,000    -              -           จ ำนวนท่อ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

บริเวณบ้ำนคุณบุญชู จินดำพงษ์ น้ ำ บรรเทำควำมเดือดร้อนจำก หมู่ 2 บริเวณบ้ำนคุณบุญชู จินดำพงษ์ โดยฝังท่อคสล . ระบำยน้ ำ กำรบรรเทำ

ปัญหำน้ ำท่วม ขนำด Ø 0.60 เมตร ระยะทำงรวม 200 เมตร คสล. ท่ีฝัง ควำมเดือดร้อน

ตำมท่ีเทศบำลก ำหนด

พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร

11 ติดต้ังไฟฟ้ำแสงสว่ำง เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนและ  - ติดต้ังไฟฟ้ำแสงสว่ำง ชนิดก่ิงเด่ียว -              500,000    -              -              -           ร้อยละ ประชำชนมีไฟ กองช่ำง

 หมู่ 2 ซอยริมน้ ำ ใช้เส้นทำงได้มีไฟฟ้ำใช้อย่ำงท่ัวถึง สูง 9.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จ ำนวน 12 ต้น ของควำม ฟ้ำใช้อย่ำงท่ัวถึง

และป้องกันกำรเกิดอำชญำกรรม รำยละเอียดตำมท่ีเทศบำลก ำหนด พึงพอใจ และปลอดภัย

12 ฝังท่อระบำยน้ ำ คสล. พร้อมบ่อพัก เพ่ือให้ประชำชนมีทำงระบำย  - ฝังท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด 1,000,000 500,000    500,000    500,000    500,000    ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

หมู่ 2 น้ ำ บรรเทำควำมเดือดร้อนจำก ท่อ คสล.Ø 0.60 เมตร จ ำนวน 130 ท่อน ของควำม กำรบรรเทำ

ปัญหำน้ ำท่วม พร้อมบ่อพัก 10 บ่อ ระยะทำงประมำณ 140 เมตร พึงพอใจ ควำมเดือดร้อน

รำยละเอียดตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
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1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2,570       (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

13 ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. หมู่ 2 เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้มี  - ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,000,000 500,000    500,000    500,000    500,000    ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

ถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้อย่ำง ขนำดกว้ำง 3.00-6.00 เมตร ยำวประมำณ ของควำม ควำมสะดวก

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 130-270 เมตร หนำ 0.15 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย
ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

14 ก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติก เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้มี  - ก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,000,000 500,000    500,000    500,000    500,000    ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

หมู่ 2 ถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้อย่ำง ขนำดกว้ำง 4.00-6.00  เมตร  ยำวประมำณ ของควำม ควำมสะดวก

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 180-280 เมตร หนำ 0.05 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย

ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

15 ปรับปรุงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติก เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้มี  - ปรับปรุงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,000,000 500,000    500,000    500,000    500,000    ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

คอนกรีต  หมู่ 2 ถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้อย่ำง ขนำดกว้ำง 4.00-6.00 เมตร  ยำวประมำณ ของควำม ควำมสะดวก

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 250-400 เมตร หนำ 0.05 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย

ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

16 ปรับปรุงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติก  เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้ ปรับปรุงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต -           -           -           500,000    -           ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

. คอนกรีต หมู่ 2 บริเวณหมู่บ้ำน มีถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้ ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร  ยำวประมำณ 235 ของควำม ควำมสะดวก

หลัง 7-11 อย่ำงสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เมตร หนำ 0.05 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย

ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด
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1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2,570       (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

17 ก่อสร้ำงท่อลอดเหล่ียม หมู่ 2 เพ่ือให้ประชำชนผู้สัญจร ก่อสร้ำงท่อลอดเหล่ียม ขนำดกว้ำง 3.60 x3.60 -           -           1,000,000 -           -           ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

เช่ือมต่อบริเวณโรงแรมวีพี มีสะพำนส ำหรับกำรคมนำคมได้ เมตร   ยำว 11.00 เมตร  พร้อมถนนทับหลังท่อ ของควำม ควำมสะดวก

อย่ำงสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย รำยละเอียดตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด พึงพอใจ และปลอดภัย

พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร

18 ก่อสร้ำงฝังท่อระบำยน้ ำ ค.ส.ล. เพ่ือให้ประชำชนมีทำงระบำย ฝังท่อระบำยน้ ำ ค.ส.ล. ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 500,000    -              -              -              -           ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

พร้อมบ่อพักหมู่ 2 ซอย 7 น้ ำ บรรเทำควำมเดือดร้อนจำก 0.60 เมตร  จ ำนวน 139 ท่อน  พร้อมบ่อพัก ของควำม กำรบรรเทำ

ปัญหำน้ ำท่วม จ ำนวน 11 บ่อ  ระยะทำงรวมท่อพร้อมบ่อพัก พึงพอใจ ควำมเดือดร้อน

150 เมตร  รำยละเอียดตำมแบบท่ีเทศบำล

พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร

5,000,000    3,000,000    3,500,000    2,500,000    2,000,000    
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1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

หมู่ท่ี 3 บ้านโพธ์ิเล้ียว

19 ฝังท่อระบำยน้ ำ คสล. พร้อม  - เพ่ือให้ประชำชนท่ีสัญจรไปมำ  - ฝังท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด -               -               500,000    -               -           ร้อยละ ประชำชนมีถนน กองช่ำง

บ่อพัก หมู่ 3 ซอย 1 มีควำมปลอดภัยต่อชีวิต ท่อ คสล.Ø 0.60 เมตร จ ำนวน 130 ท่อน ของควำม ใช้อย่ำงสะดวก

(ข้ำงโรงงำนไทยเคนบอร์ด) พร้อมบ่อพัก 10 บ่อ ระยะทำงประมำณ 140 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย

รำยละเอียดตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

20 ฝังท่อระบำยน้ ำ คสล.พร้อมบ่อพัก เพ่ือให้ประชำชนมีทำงระบำย  - ฝังท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด 1,000,000  500,000    500,000    500,000    500,000    ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

 หมู่ 3 น้ ำ บรรเทำควำมเดือดร้อนจำก ท่อ คสล.Ø 0.60 เมตร จ ำนวน 130 ท่อน ของควำม กำรบรรเทำ

ปัญหำน้ ำท่วม พร้อมบ่อพัก 10 บ่อ ระยะทำงประมำณ 140 เมตร พึงพอใจ ควำมเดือดร้อน

รำยละเอียดตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

21 ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. หมู่ 3 เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้มี  - ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,000,000  500,000    500,000    500,000    500,000    ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

ถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้อย่ำง ขนำดกว้ำง 3.00-6.00 เมตร ยำวประมำณ ของควำม ควำมสะดวก

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 130-270 เมตร หนำ 0.15 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย
ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

22 ก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติก เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้มี  - ก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,000,000  500,000    500,000    500,000    500,000    ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

หมู่ 3 ถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้อย่ำง ขนำดกว้ำง 4.00-6.00  เมตร  ยำวประมำณ ของควำม ควำมสะดวก

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 180-280 เมตร หนำ 0.05 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย

ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
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1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

23 ปูผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้มี  - ปรับปรุงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,000,000  500,000    500,000    500,000    500,000    ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

หมู่ 3 ถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้อย่ำง ขนำดกว้ำง 4.00-6.00 เมตร  ยำวประมำณ ของควำม ควำมสะดวก

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 250-400 เมตร หนำ 0.05 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย

ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

4,000,000  2,000,000  2,500,000  2,000,000  2,000,000  
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1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

หมู่ท่ี 4 บ้านหนองเสือ

24 ก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่  4  - เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้  - ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 -               500,000     -               -               -           ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

ซอยวำเลนไทน์ (ต่อจำกของเดิม) มีถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้ ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 3.50 เมตร ยำว 200 เมตร ของควำม ควำมสะดวก

อย่ำงสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย  รำยละเอียดตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด พึงพอใจ และปลอดถัย

 พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร

25 ปรับปุรงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติก เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้มี  - ปรับปุรงถนนลำดยำงฯ ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร -           -           680,000     -           -           ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

คอนกรีต หมู่ 4 ซอย 5 ถึงซอย ถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้อย่ำง ยำว 450 เมตร ไหล่ข้ำงละ 0.50 เมตร ของควำม ควำมสะดวก

วำเลนไทน์ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย หรือไหล่ตำมสภำพพ้ืนท่ี โดยปูยำง แอสฟัลท์ติก พึงพอใจ และปลอดถัย

คอนกรีตเสริมผิวจรำจร รำยละเอียดตำมท่ีเทศบำล

ก ำหนด

26 ฝังท่อระบำยน้ ำ ค.ส.ล. หมู่ท่ี 4   - เพ่ือให้ประชำชนมีทำงระบำย  - ฝังท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด 1,000,000  500,000     500,000     500,000     500,000    ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

น้ ำ บรรเทำควำมเดือดร้อนจำก ท่อ คสล.Ø 0.60 เมตร จ ำนวน 130 ท่อน ของควำม กำรบรรเทำ

ปัญหำน้ ำท่วม พร้อมบ่อพัก 10 บ่อ ระยะทำงประมำณ 140 เมตร พึงพอใจ ควำมเดือดร้อน

รำยละเอียดตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

27 ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. หมู่ 4 เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้มี  - ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,000,000  500,000     500,000     500,000     500,000    ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

ถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้อย่ำง ขนำดกว้ำง 3.00-6.00 เมตร ยำวประมำณ ของควำม ควำมสะดวก

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 130-270 เมตร หนำ 0.15 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย
ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
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1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

28 ก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติก เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้มี  - ก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,000,000  500,000     500,000     500,000     500,000    ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

หมู่ 4 ถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้อย่ำง ขนำดกว้ำง 4.00-6.00  เมตร  ยำวประมำณ ของควำม ควำมสะดวก

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 180-280 เมตร หนำ 0.05 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย

ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

29 ปูผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้มี  - ปูผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,000,000  500,000     500,000     500,000     500,000    ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

หมู่ 4 ถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้อย่ำง ขนำดกว้ำง 4.00-6.00 เมตร  ยำวประมำณ ของควำม ควำมสะดวก

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 250-400 เมตร หนำ 0.05 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย

ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

30 ฝังท่อระบำยน้ ำพร้อมบ่อพัก หมู่ 4  เพ่ือให้ประชำชนมีทำงระบำย ฝังท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก 500,000    500,000     -               -               -           ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

บริเวณสำมแยกหนองเสือ น้ ำ บรรเทำควำมเดือดร้อนจำก  โดยฝังท่อคสล. ขนำด Ø 0.60 เมตร  ระยะทำง ของควำม กำรบรรเทำ

(ต่อจำกของเดิม) ปัญหำน้ ำท่วม ประมำณ 140 เมตร ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด พึงพอใจ ควำมเดือดร้อน

 พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร

31 ปูผิวจรำจรแอสฟัลท์ิติกคอนกรีต  เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้ ปูผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต -           -           497,000     -           -           ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

คอนกรีต หมู่ 4 ซอย 4 มีถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้ ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 470 เมตร ของควำม ควำมสะดวก

อย่ำงสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย หนำ 0.05 เมตร ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด พึงพอใจ และปลอดภัย

พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร
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1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

32 ฝังท่อระบำยน้ ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก  เพ่ือให้ประชำชนมีทำงระบำย ฝังท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก -           -           -           495,000     -           ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

หมู่ 4 แยกซอย 5 หลังวัดหนองเสือ น้ ำ บรรเทำควำมเดือดร้อนจำก  โดยฝังท่อคสล. ขนำด Ø 0.60 เมตร จ ำนวน ของควำม กำรบรรเทำ

ปัญหำน้ ำท่วม 139 ท่อน  พร้อมบ่อพัก 11 บ่อ ระยะทำงรวม พึงพอใจ ควำมเดือดร้อน

ท่อพร้อมบ่อพัก 150 เมตร

รำยละเอียดตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

33 ปูผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้ ปูผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,000,000  -               500,000     -               -           ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

หมู่ 4  ซอยวำเลนไทน์ มีถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้ ขนำดกว้ำง 5.00 เมตร  ยำว 240 เมตร ของควำม กำรบรรเทำ

อย่ำงสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย หนำเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ พึงพอใจ ควำมเดือดร้อน

1,150 ตำรำงเมตร  พร้อมตีเส้นจรำจร

รำยละเอียดตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร

34 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้มี ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000    -               -               -               -           ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

หมู่ 4 ชุมชนหน้ำวัดวังศำลำ ถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้อย่ำง ขนำดกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 175 เมตร ของควำม ควำมสะดวก

(ซอยข้ำงบ้ำนนำยฝัด) สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย หรือรวมปริมำณพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ พึงพอใจ และปลอดภัย
875 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงหินคลุกกว้ำงข้ำงละ

0.50 เมตร รำยละเอียดตำมแบบท่ีเทศบำล

ก ำหนด พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร
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1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

35 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้ ก่อสร้ำงถนน คสล. ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร 1,000,000  500,000     -           -           -           ถนน ประชำชนได้รับ กองช่ำง

หมู่ 4 วังศำลำกำร์เด้นท์ มีถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้ ยำว 300 เมตร  หรือรวมประมำณพ้ืนท่ี ควำมสะดวก

(โรงเกลือ) อย่ำงสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 1,200 ตำรำงเมตร และปลอดภัย

 ไหล่ทำงหินคลุกกว้ำง ข้ำงละ 0-0.50 

เมตร รำยละเอียดตำมท่ีเทศบำลก ำหนด

7,000,000    3,500,000     3,677,000     2,495,000     2,000,000    
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1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

หมู่ 5 บ้ำนหนองสะแก

36 ปูผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  - เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้  - ปูผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนำดกว้ำง -              456,000    -              -              -          ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

หมู่ 5 แยกบ้ำนป้ำหมวย มีถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้ 5.00 เมตร ยำว 320 เมตร หนำเฉล่ีย 0.05 เมตร ของควำม ควำมสะดวก

(ต่อจำกของเดิม) อย่ำงสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 1,600 ตำรำงเมตร พร้อมตีเส้น พึงพอใจ และปลอดถัย

จรำจร ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด 

37 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้  - ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5  -              500,000    -              -              -          ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

หมู่ 5 บ้ำนคุณทองมอญ มีถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้ บ้ำนคุณทองมอญ ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ของควำม ควำมสะดวก

(ต่อจำกของเดิม) อย่ำงสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย  ยำว 150 เมตร หนำ 0.15 เมตร รำยละเอียดตำมท่ี พึงพอใจ และปลอดถัย

เทศบำลก ำหนด พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร

38 ปรับปรุงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติก  - เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้มี  - ปรับปรุงถนนลำดยำงฯ หมู่ 5 ซอย 4 -          500,000    500,000    -          -          ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

คอนกรีต หมู่ท่ี 5 ซอย 4 ถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้อย่ำง ขนำดผิวจรำจรกว้ำงเฉล่ีย 5.00 เมตร ยำว 310 เมตร ของควำม ควำมสะดวก

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย หนำ 0.05 เมตร หรืมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 1,550 ตร.ม. พึงพอใจ และปลอดถัย

พร้อมตีเส้นจรำจร รำยละเอียดตำมท่ีเทศบำลก ำหนด

39 ปรับปรุงท่อระบำยน้ ำข้ำมถนนท้ำย   - เพ่ือให้ประชำชนมีทำงระบำย  - ปรับปรุงท่อระบำยน้ ำข้ำมถนนท้ำยหมู่บ้ำน หมู่ 5 -              -              -              500,000    -          ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

หมู่บ้ำน หมู่ 5  น้ ำ บรรเทำควำมเดือดร้อนจำก โดยเพ่ิมท่อ คสล. Ø 0.80 เมตร จำกเดิม 1 ท่อ เป็น ของควำม กำรบรรเทำ

ปัญหำน้ ำท่วม ฝังท่อ คสล. Ø 0.80 เมตร 2 ท่อคู่ ตำมท่ีเทศบำล พึงพอใจ ควำมเดือดร้อน

ก ำหนด  พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
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1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

40 ฝังท่อระบำยน้ ำทำงข้ำมคลอง   - เพ่ือให้ประชำชนมีทำงระบำย  - ฝังท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด -              -              -              -              500,000    ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

ดำดคอนกรีต (บ้ำนวิโรจน์-ไพวัลย์) น้ ำ บรรเทำควำมเดือดร้อนจำก ท่อ คสล.Ø 0.60 เมตร จ ำนวน 130 ท่อน ของควำม กำรบรรเทำ

ปัญหำน้ ำท่วม พร้อมบ่อพัก 10 บ่อ ระยะทำงประมำณ 140 เมตร พึงพอใจ ควำมเดือดร้อน

รำยละเอียดตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

41 ฝังท่อระบำยน้ ำ คสล.พร้อมบ่อพัก  - เพ่ือให้ประชำชนมีทำงระบำย  - ฝังท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด 1,000,000 500,000    500,000    500,000    500,000    ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

หมู่ 5 น้ ำ บรรเทำควำมเดือดร้อนจำก ท่อ คสล.Ø 0.60 เมตร จ ำนวน 130 ท่อน ของควำม กำรบรรเทำ

ปัญหำน้ ำท่วม พร้อมบ่อพัก 10 บ่อ ระยะทำงประมำณ 140 เมตร พึงพอใจ ควำมเดือดร้อน

รำยละเอียดตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

42 ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. หมู่ 5 เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้มี  - ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,000,000 500,000    500,000    500,000    500,000    ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

ถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้อย่ำง ขนำดกว้ำง 3.00-6.00 เมตร ยำวประมำณ ของควำม ควำมสะดวก

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 130-270 เมตร หนำ 0.15 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย
ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

43 ก่อสร้ำงถนนลำดยำง หมู่ 5 เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้มี  - ก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,000,000 500,000    500,000    500,000    500,000    ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

ถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้อย่ำง ขนำดกว้ำง 4.00-6.00  เมตร  ยำวประมำณ ของควำม ควำมสะดวก

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 180-280 เมตร หนำ 0.05 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย

ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด
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เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

44 ปูผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้มี  - ปูผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,000,000 500,000    500,000    500,000    500,000    ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

หมู่ 5 ถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้อย่ำง ขนำดกว้ำง 4.00-6.00 เมตร  ยำวประมำณ ของควำม ควำมสะดวก

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 250-400 เมตร หนำ 0.05 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย

ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

4,000,000   3,456,000   2,500,000   2,500,000   2,500,000   
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1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

หมู่ท่ี 6 บ้ำนหัวพงษ์

45 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้  - ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 6 ซอย 6 500,000    500,000    500,000    500,000    500,000    ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

หมู่ท่ี 6 ซอย 6 (ต่อจำกขอเดิม) มีถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้ ต่อจำกของเดิม ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ของควำม ควำมสะดวก

อย่ำงสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ยำว 668 เมตร ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด พึงพอใจ และปลอดภัย

พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร 1 ป้ำย

46 ก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ 6  - เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้มี  - ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -           -           -           350,000    -           ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

พต.ท.วิญญู ฉำยอรุณ ถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้อย่ำง ขนำดกว้ำง 4 เมตร  ยำวประมำณ 140 เมตร ของควำม ควำมสะดวก

ปลอดภัย หนำ 0.15 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย

รำยละเอียดตำมท่ีเทศบำลก ำหนด

47 ก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ 6  - เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้มี  - ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -           -           -           300,000    -           ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

คุณสุชำดำ ชนประเสริฐ ถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้อย่ำง ขนำดกว้ำง 4 เมตร  ยำวประมำณ 100 เมตร ของควำม ควำมสะดวก

ปลอดภัย รำยละเอียดตำมท่ีเทศบำลก ำหนด พึงพอใจ และปลอดภัย

48 ก่อสร้ำงถนนพูนดิน หมู่ 6 ซ.2  - เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้มี  - ก่อสร้ำงถนนพูนดิน  ขนำดกว้ำง -           -           2,000,000  2,000,000  -           ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

 (ข้ำงกำรไฟฟ้ำท่ำเรือ) ถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้อย่ำง  5.00 เมตร  ยำวรวมประมำณ 2,530  เมตร ของควำม ควำมสะดวก

เช่ือม หมู่ 9 ปลอดภัย รำยละเอียดตำมท่ีเทศบำลก ำหนด พึงพอใจ และปลอดภัย

49 ฝังท่อระบำยน้ ำ คสล. เพ่ือให้ประชำชนมีทำงระบำย  - ฝังท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด 1,000,000  500,000    500,000    500,000    500,000    ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

พร้อมบ่อพัก หมู่ 6 น้ ำ บรรเทำควำมเดือดร้อนจำก ท่อ คสล.Ø 0.60 เมตร จ ำนวน 130 ท่อน ของควำม กำรบรรเทำ

ปัญหำน้ ำท่วม พร้อมบ่อพัก 10 บ่อ ระยะทำงประมำณ 140 เมตร พึงพอใจ ควำมเดือดร้อน

รำยละเอียดตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
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1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

50 ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. หมู่ 6 เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้มี  - ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,000,000  500,000    500,000    500,000    500,000    ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

ถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้อย่ำง ขนำดกว้ำง 3.00-6.00 เมตร ยำวประมำณ ของควำม ควำมสะดวก

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 130-270 เมตร หนำ 0.15 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย
ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

51 ก่อสร้ำงถนนลำดยำง หมู่ 6 เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้มี  - ก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,000,000  500,000    500,000    500,000    500,000    ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

ถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้อย่ำง ขนำดกว้ำง 4.00-6.00  เมตร  ยำวประมำณ ของควำม ควำมสะดวก

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 180-280 เมตร หนำ 0.05 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย

ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

52 ปูผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้มี  - ปรับปรุงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,000,000  500,000    500,000    500,000    500,000    ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

. หมู่ 6 ถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้อย่ำง ขนำดกว้ำง 4.00-6.00 เมตร  ยำวประมำณ ของควำม ควำมสะดวก

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 250-400 เมตร หนำ 0.05 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย

ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

53 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้  - ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 -           7,171,000  -           -           -           จ ำนวน ประชำชนได้รับ กองช่ำง

หมู่ 6 ซอย 3 มีถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้ ซอย 3 ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 5.00 เมตร ถนน คสล. ควำมสะดวก

อย่ำงสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ยำวประมำณ 2,000 เมตร และปลอดภัย

ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด 

พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร 1 ป้ำย

4,500,000    9,671,000    4,500,000    5,150,000    2,500,000    
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1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

หมู่ท่ี 7  บ้านหนองแจง

54 ฝังท่อระบำยน้ ำ คสล. พร้อมบ่อพัก   - เพ่ือให้ประชำชนมีทำงระบำย  - ฝังท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก 1,000,000 500,000    500,000    500,000    500,000    ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

หมู่ 7 น้ ำ บรรเทำควำมเดือดร้อนจำก โดยฝังท่อขนำด Ø 0.60 เมตร จ ำนวน 130 ท่อน ของควำม กำรบรรเทำ

ปัญหำน้ ำท่วม พร้อมบ่อพัก จ ำนวน 10 บ่อ ระยะทำงรวม 140 พึงพอใจ ควำมเดือดร้อน

ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร

55 ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. หมู่ 7 เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้มี  - ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,000,000 500,000    500,000    500,000    500,000    ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

ถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้อย่ำง ขนำดกว้ำง 3.00-6.00 เมตร ยำวประมำณ ของควำม ควำมสะดวก

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 130-270 เมตร หนำ 0.15 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย
ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

56 ก่อสร้ำงถนนลำดยำงฯ หมู่ 7 เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้มี  - ก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,000,000 500,000    500,000    500,000    500,000    ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

ถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้อย่ำง ขนำดกว้ำง 4.00-6.00  เมตร  ยำวประมำณ ของควำม ควำมสะดวก

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 180-280 เมตร หนำ 0.05 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย

ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

57 ปรับปรุงถนนลำดยำงฯ  หมู่ 7 เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้มี  - ปรับปรุงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,000,000 500,000    500,000    500,000    500,000    ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

ถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้อย่ำง ขนำดกว้ำง 4.00-6.00 เมตร  ยำวประมำณ ของควำม ควำมสะดวก

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 250-400 เมตร หนำ 0.05 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย

ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
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1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

58 ก่อสร้ำงหอถังเหล็กเก็บน้ ำ หมู่ 7 เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำน  - ก่อสร้ำงหอถังเหล็กเก็บน้ ำ ขนำด 25.00 เมตร -           -           614,000    -           -           ร้อยละ ประชำชนมี กองช่ำง

มีน้ ำประปำใช้อย่ำงเพียงพอ ควำมจุ 20.00 ลูกบำศก์เมตร ของควำม น้ ำใช้เพียงพอ

รำยละเอียดตำมท่ีเทศบำล/กองทุนไฟฟ้ำก ำหนด พึงพอใจ

60 ปูผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้ ปรับปรุงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติก ขนำดกว้ำง 1,000,000 -              -              -              -           ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

หมู่ 7 เช่ือมบ้ำนป่ำดิบ มีถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้ 5.00 เมตร ยำว 385 เมตร หนำ 0.05 เมตร ของควำม ควำมสะดวก

อย่ำงสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 1,925 ตำรำงเมตร พร้อมตีเส้น พึงพอใจ และปลอดถัย

จรำจร ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด 

61 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้มี ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000    -              -              -              -           ร้อยละ ประชำชนมีไฟ กองช่ำง

หมู่ 7 ซอยบ้ำนนำยปัญญำ ถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้อย่ำง ขนำดกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 175 เมตร ของควำม ฟ้ำใช้อย่ำงท่ัวถึง

(ต่อจำกของเดิม) สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย หรือรวมปริมำณพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ พึงพอใจ และปลอดภัย
875 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงหินคลุกกว้ำงข้ำงละ

0.50 เมตร รำยละเอียดตำมแบบท่ีเทศบำล

ก ำหนด พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร

5,500,000    2,000,000    2,614,000    2,000,000    2,000,000    
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1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

หมู่ท่ี 8 บ้ำนป่ำดิบ

62 ฝังท่อระบำยน้ ำ คสล. พร้อมบ่อพัก   - เพ่ือให้ประชำชนมีทำงระบำย  - ฝังท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก 500,000    500,000    500,000    500,000    500,000    ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

หมู่ 8 น้ ำ บรรเทำควำมเดือดร้อนจำก โดยฝังท่อขนำด Ø 0.60 เมตร จ ำนวน 130 ท่อน ของควำม กำรบรรเทำ

ปัญหำน้ ำท่วม พร้อมบ่อพัก จ ำนวน 10 บ่อ ระยะทำงรวม 140 พึงพอใจ ควำมเดือดร้อน

ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร

63 ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. หมู่ 8 เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้มี  - ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,000,000  500,000    500,000    500,000    500,000    ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

ถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้อย่ำง ขนำดกว้ำง 3.00-6.00 เมตร ยำวประมำณ ของควำม ควำมสะดวก

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 130-270 เมตร หนำ 0.15 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย
ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

64 ก่อสร้ำงถนนลำดยำงฯ หมู่ 8 เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้มี  - ก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,000,000  500,000    500,000    500,000    500,000    ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

ถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้อย่ำง ขนำดกว้ำง 4.00-6.00  เมตร  ยำวประมำณ ของควำม ควำมสะดวก

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 180-280 เมตร หนำ 0.05 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย

ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

65 ปูผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้มี  - ปูผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,000,000  500,000    500,000    500,000    500,000    ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

หมู่ 8 ถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้อย่ำง ขนำดกว้ำง 4.00-6.00 เมตร  ยำวประมำณ ของควำม ควำมสะดวก

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 250-400 เมตร หนำ 0.05 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย

ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

3,500,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
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1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

หมู่ท่ี 9 บ้านหนองเสือนอก

66 ฝังท่อระบำยน้ ำ คสล. เพ่ือให้ประชำชนมีทำงระบำย  - ฝังท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด 1,000,000  500,000     500,000     500,000     500,000     ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

พร้อมบ่อพัก หมู่ 9 น้ ำ บรรเทำควำมเดือดร้อนจำก ท่อ คสล.Ø 0.60 เมตร จ ำนวน 130 ท่อน ของควำม ควำมสะดวก

ปัญหำน้ ำท่วม พร้อมบ่อพัก 10 บ่อ  ระยะทำง 140 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย

รำยละเอียดตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร

67 ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. หมู่ 9 เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้มี  - ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,000,000  500,000     500,000     500,000     500,000     ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

ถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้อย่ำง ขนำดกว้ำง 3.00-6.00 เมตร ยำวประมำณ ของควำม ควำมสะดวก

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 130-270 เมตร หนำ 0.15 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย
ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

68 ก่อสร้ำงถนนลำดยำง หมู่ 9 เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้มี  - ก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,000,000  500,000     500,000     500,000     500,000     ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

ถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้อย่ำง ขนำดกว้ำง 4.00-6.00  เมตร  ยำวประมำณ ของควำม ควำมสะดวก

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 180-280 เมตร หนำ 0.05 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย

ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

69 ปูผิวจรำแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้มี  - ปรับปรุงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,000,000  500,000     500,000     500,000     500,000     ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

หมู่ 9 ถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้อย่ำง ขนำดกว้ำง 4.00-6.00 เมตร  ยำวประมำณ ของควำม ควำมสะดวก

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 250-400 เมตร หนำ 0.05 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย

ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
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1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

70 ปรับปรุงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติก  เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้ ปรับปรุงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต -            -            -            -            1,000,000  ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

คอนกรีต หมู่ 9 ซอย 8 มีถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้ ขนำดกว้ำง 5.00 เมตร  ยำวประมำณ 650 เมตร ของควำม ควำมสะดวก

อย่ำงสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย หนำ 0.05 เมตร ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด พึงพอใจ และปลอดภัย

พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร

71 ก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ 9  เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้  - ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,000,000  -            -            -            -            ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง
ซอย 3 มีถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้ ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 5.00 เมตร ของควำม ควำมสะดวก

อย่ำงสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ยำว 1,100 เมตร ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด พึงพอใจ และปลอดภัย

พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร 

72 ก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ 9  เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้  - ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -            1,000,000  -            -            -            ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง
ซอย 5 มีถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้ ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 5.00 เมตร ของควำม ควำมสะดวก

อย่ำงสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ยำว 1,100 เมตร ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด พึงพอใจ และปลอดภัย

พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร 

73 ติดต้ังไฟฟ้ำสำธำรณะ หมู่ 9 
ซอย 1 (ข้ำงตลำดนัด)

เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนและ
ผู้ใช้เส้นทำงได้มีไฟฟ้ำใช้อย่ำง
ท่ัวถึงและป้องกันกำรเกิด
อำชญำกรรม

ติดต้ังไฟฟ้ำแสงสว่ำง แบบก่ิงเด่ียว สูง 9.00 เมตร 
 พร้อมอุปกรณ์  รำยละเอียดตำมแบบท่ีเทศบำล
ก ำหนด

     500,000              -                -                -                -   มีไฟฟ้ำสว่ำง ประชำชนมี
ไฟฟ้ำใช้อย่ำง
ท่ัวถึงและ
ปลอดภัย

กองช่ำง
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1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

74 ปรับปุรงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติก  - เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้มี  - ปรับปุรงถนนลำดยำงฯ ขนำดกว้ำงเฉล่ีย -            3,200,000  -            -            -            ถนน ประชำชนได้รับ กองช่ำง

คอนกรีต หมู่ 9 ซอย 4 เช่ือม ถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้อย่ำง 5.00-6.00 เมตร  ยำวประมำณ 1,500 เมตร ลำดยำงฯ ควำมสะดวก

หมู่ 6 ซอย 4 สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย  ไหล่ข้ำงละ 0.50 เมตร  หรือไหล่ทำงตำมสภำพ และปลอดภัย

รำยละเอียดตำมท่ีเทศบำลก ำหนด

75 ฝังท่อระบำยน้ ำ ค.ส.ล.   - เพ่ือให้ประชำชนมีทำงระบำย  - ฝังท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  โดยฝังท่อ -               -               -               4,900,000  -            ท่อระบำยน้ ำ ครัวเรือนได้ กองช่ำง

หมู่ท่ี 9 เลียบถนนแสงชูโต น้ ำ บรรเทำควำมเดือดร้อนจำก ระยะทำง 700 เมตร ค.ส.ล. ขนำด Ø 1.00 เมตร รับกำรบรรเทำ

(ต่อจำกของเดิม)(คอกหมู) ปัญหำน้ ำท่วม จ ำนวน 124 ท่อน พร้อมบ่อพักจ ำนวน 11 บ่อ ควำมเดือดร้อน

ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด 

5,500,000     6,200,000     2,000,000     6,900,000     3,000,000     
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1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

หมู่ท่ี 10 บ้ำนวังทอง

76 ฝังท่อระบำยน้ ำ คสล. พร้อมบ่อพัก   - เพ่ือให้ประชำชนมีทำงระบำย  - ฝังท่อระบำยน้ ำพร้อมบ่อพัก หมู่ 10 ซอย 3 ขนำด -             500,000   -             -             -          ร้อยละ ครัวเรือนได้รับ กองช่ำง

 หมู่ 10 ซอย 3 (ต่อจำกของเดิม) น้ ำ บรรเทำควำมเดือดร้อนจำก ท่อ Ø 0.60 เมตร จ ำนวน 130 ท่อน พร้อมบ่อพัก ของควำม กำรบรรเทำ

ปัญหำน้ ำท่วม  จ ำนวน 10 บ่อ ระยะทำงรวม 140 เมตร ตำมแบบ พึงพอใจ ควำมเดือดร้อน

ท่ีเทศบำลก ำหนด พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร

77 ฝังท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก   - เพ่ือให้ประชำชนมีทำงระบำย  - ฝังท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 -             -             500,000   -             -          ร้อยละ ครัวเรือนได้รับ กองช่ำง

หมู่ 10 (ข้ำงคลองชลประทำน) น้ ำ บรรเทำควำมเดือดร้อนจำก ระยะทำง 100 เมตร  ขนำดท่อ คสล. Ø 1.00 เมตร ของควำม กำรบรรเทำ

ปัญหำน้ ำท่วม จ ำนวน  6  ท่อน พร้อมท่อลอดเหล่ียม ตำมแบบท่ี พึงพอใจ ควำมเดือดร้อน

เทศบำลก ำหนดพร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร 

78 ติดต้ังไฟฟ้ำโคมก่ิงเด่ียว หมู่ 10  - เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนและ  - ติดต้ังเสำไฟฟ้ำสูง 9.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ -          -          500,000   500,000   500,000   ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

(สำมแยก ต.วังศำลำ ถึง ผู้ใช้เส้นทำงได้มีไฟฟ้ำใช้อย่ำงท่ัวถึง จ ำนวน 12 ต้น และติดต้ังโคมไฟก่ิงเด่ียว 12 ชุด ของควำม ควำมสะดวก

ต.ตะคร้ ำเอน) และป้องกันกำรเกิดอำชญำกรรม รำยละเอียดตำมท่ีเทศบำลก ำหนด พึงพอใจ และปลอดภัย

79 ปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำน เพ่ือให้ประชำชนได้มีน้ ำประปำ ปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำน 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละของ ประชำชนมีน้ ำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 10 บ้ำนวังทอง ใช้อย่ำงเพียงพอและสะอำด ตำมท่ีเทศบำลก ำหนด/กองทุนพัฒนำไฟฟ้ำก ำหนด ผู้ใช้น้ ำประปำ ประปำใช้อย่ำง

ท่ัวถึง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
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1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

80 ฝังท่อระบำยน้ ำ คสล. เพ่ือให้ประชำชนมีทำงระบำย  - ฝังท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด 1,000,000  500,000   500,000   500,000   500,000   ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

พร้อมบ่อพัก หมู่ 10 น้ ำ บรรเทำควำมเดือดร้อนจำก ท่อ คสล.Ø 0.60 เมตร จ ำนวน 130 ท่อน ของควำม ควำมสะดวก

ปัญหำน้ ำท่วม พร้อมบ่อพัก 10 บ่อ  ระยะทำง 140 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย

รำยละเอียดตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

81 ขยำยเขตไฟฟ้ำและติดต้ังเสำ เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนและ  - ติดต้ังไฟฟ้ำแสงสว่ำง 1,000,000  500,000   500,000   500,000   500,000   ร้อยละ ประชำชนมีไฟ กองช่ำง

ไฟฟ้ำ หมู่ 10 ใช้เส้นทำงได้มีไฟฟ้ำใช้อย่ำงท่ัวถึง  - ชยำยเขตไฟฟ้ำ รำยละเอียดตำมท่ีกำรไฟฟ้ำ ของควำม ฟ้ำใช้อย่ำงท่ัวถึง

และป้องกันกำรเกิดอำชญำกรรม ส่วนภูมิภำคก ำหนด พึงพอใจ และปลอดภัย

82 ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. หมู่ 10 เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้มี  - ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,000,000  500,000   500,000   500,000   500,000   ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

ถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้อย่ำง ขนำดกว้ำง 3.00-6.00 เมตร ยำวประมำณ ของควำม ควำมสะดวก

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 130-270 เมตร หนำ 0.15 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย
ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

83 ก่อสร้ำงถนนลำดยำง หมู่ 10 เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้มี  - ก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,000,000  500,000   500,000   500,000   500,000   ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

ถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้อย่ำง ขนำดกว้ำง 4.00-6.00  เมตร  ยำวประมำณ ของควำม ควำมสะดวก

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 180-280 เมตร หนำ 0.05 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย

ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด
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1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

84 ปรับปรุงถนนลำดยำง  หมู่ 10 เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้มี  - ปรับปรุงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,000,000  500,000   500,000   500,000   500,000   ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

ถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้อย่ำง ขนำดกว้ำง 4.00-6.00 เมตร  ยำวประมำณ ของควำม ควำมสะดวก

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 250-400 เมตร หนำ 0.05 เมตร พึงพอใจ และปลอดภัย

ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

5,200,000     3,200,000     3,700,000     3,200,000     3,200,000     
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1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

85  ปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้มี  - ปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก ภำยในเขต 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000      ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

ภำยในเขตเทศบำล ถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้อย่ำง เทศบำลฯ  ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด ของควำม ควำมสะดวก

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย พึงพอใจ และปลอดถัย

86 ติดต้ัง/ปรับปรุงป้ำยช่ือซอยต่ำงๆ เพ่ือให้ผู้ท่ีสัญจรไปมำรู้ช่ือซอย  - ติดต้ัง/ซ่อมแซมป้ำยช่ือซอย 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000      ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

ภำยในหมู่บ้ำนต ำบลวังศำลำ ภำยในหมู่บ้ำนของต ำบลวังศำลำ ภำยในหมู่บ้ำนต ำบลวังศำลำ ของควำม ควำมสะดวก

รำยละเอียดตำมท่ีเทศบำลก ำหนด พึงพอใจ และปลอดถัย

87 ปรับปรุงระบบประปำและระบบ เพ่ือให้ระบบประปำของเทศบำล  - ปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบประปำ/ระบบจ่ำย 400,000      400,000      400,000      400,000      400,000      ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

จ่ำยน้ ำประปำของประปำเทศบำล มีประสิทธิภำพในกำรใช้งำน น้ ำ / ท่อเมนประปำ ของประปำเทศบำล ของควำม กำรบรรเทำ

ตำมควำมจ ำเป็น ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด พึงพอใจ ควำมเดือดร้อน

88 เงินชดเชยค่ำก่อสร้ำงแบบปรับ  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินชดเชย  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินชดเชยค่ำงำนก่อสร้ำง 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      องค์กร งำนก่อสร้ำง กองช่ำง

รำคำได้ (ค่ำ K) ค่ำงำนก่อสร้ำง ตำมสัญญำแบบปรับรำคำได้ มีประสิทธิภำพ

89 ติดต้ังไฟฟ้ำแสงสว่ำงภำยในเขต
เทศบำล

เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนและ
ผู้ใช้เส้นทำงได้มีไฟฟ้ำใช้อย่ำง
ท่ัวถึงและป้องกันกำรเกิด
อำชญำกรรม

ติดต้ังไฟฟ้ำแสงสว่ำง แบบก่ิงเด่ียว สูง 9.00 
เมตร  พร้อมอุปกรณ์  รำยละเอียดตำมแบบท่ี
เทศบำลก ำหนด

      500,000       500,000       500,000       500,000       500,000 มีไฟฟ้ำ
สว่ำง

ประชำชนมี
ไฟฟ้ำใช้อย่ำง
ท่ัวถึงและ
ปลอดภัย

กองช่ำง

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)   เทศบำลต ำบลวังศำลำ   หน้ำ | 70              



 

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

90 ปรับปรุงร้ัวอำคำรส ำนักงำน เพ่ือปรับปรุงภำพลักษณ์ของ ปรับปรุงร้ัวอำคำรส ำนักงำน -             -             -             500,000      500,000      องค์กร เทศบำลมีภำพ ส ำนักปลัด

เทศบำล  และป้องกันกำรเกิด รำยละเอียดตำมท่ีเทศบำลก ำหนด ลักษณ์ท่ีสวยงำม

ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน

91 ตีเส้นจรำจรชนิดTHERMOPLASTICเพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้ ตีเส้นจรำจรชนิด THERMOPLASTIC -             -             -             -             500,000      ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

ภำยในต ำบลวังศำลำ มีถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้ ขนำดกว้ำง 0.15 เมตร  พ้ืนท่ีเส้นจรำจร ของควำม ควำมสะดวก

อย่ำงสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ไม่น้อยกว่ำ 1,400 ตำรำงเมตร  ควำมยำวถนน พึงพอใจ และปลอดภัย

รวม 4,000 เมตร รำยละอียดตำมแบบท่ีเทศบำล

ก ำหนด พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร

2,000,000           2,000,000           2,000,000           2,500,000           3,000,000           

50,700,000  39,827,000  32,791,000  33,245,000  26,200,000  สรุป  จ ำนวน  91  โครงกำร

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)   เทศบำลต ำบลวังศำลำ   หน้ำ | 71              



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

1.4  แผนงานการเกษตร

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

1 ขุดลอกคลอง/ท่อระบำยน้ ำ/แหล่งน้ ำ เพ่ือลดปัญหำน้ ำท่วมขัง ขุดลอกคลองระบำยน้ ำ/ท่อระบำยน้ ำ 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000      ประชำชน ประชำชนได้รับ กองช่ำง

ภำยในเขตต ำบลวังศำลำ ขจัดปัญหำวัชพืช ขยะ หรือแหล่งน้ ำต่ำงๆ  ท่ีต้องกำรระบำยน้ ำ กำรบรรเทำ

สำมำรถระบำยน้ ำได้ทัน รำยละเอียดตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด ควำมเดือดร้อน

พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร

2 ก่อสร้ำง/ปรับปรุงภูมิทัศน์แนวริม  - เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ และ  - ด ำเนินกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ ำ 1,200,000    1,200,000    1,200,000    1,200,000    1,200,000    ร้อยละ ประชำชนได้รับ กองช่ำง

ตล่ิงริมแม่น้ ำแม่กลอง ป้องกันกำรเกิดหน้ำตล่ืงพัง แม่กลองตลอดแนว เขตต ำบลวังศำลำ ของควำม กำรบรรเทำ

รำยละเอียดตำมท่ีเทศบำลก ำหนด พึงพอใจ ควำมเดือดร้อน

1,700,000    1,700,000    1,700,000    1,700,000    1,700,000    สรุป  รวม   2   โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

แบบ ผ.02

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  เทศบำลต ำบลวังศำลำ     หน้ำ | 72              



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ และประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่าวครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะและวัฒนธรรม

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.1 แผนงานการศึกษา

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำนท่ี
(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)
1 สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำร

บริหำรสถำนศึกษำ
  - เพ่ือส่งเสริมให้เด็กนักเรียนของ
ศพด. ได้รับอำหำรกลำงวันท่ัวถึง

 - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรสถำนศึกษำ (ศพด.ของ
เทศบำล) เช่น ค่ำอำหำรกลำงวัน,กำร
จัดกำรเรียนกำรสอนและอ่ืนๆ ตำม
หนังสือส่ังกำร

     265,425      265,425      265,425      265,425      265,425 นักเรียน เด็กเล็กมีพัฒนำกำรและ
ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

ง.กำรศึกษำ 
ส ำนักปลัด

2 ปรับปรุงศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  - เพ่ือให้เด็กเล็กมีสถำนศึกษำท่ีมี  - ปรับปรุงตกแต่งภำยในอำคำร -               200,000     -               -               -               ศพด. เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้ ง.กำรศึกำษ

ประสิทธิภำพและเป็นสถำนท่ีน่ำเรียน  - ปรับภูมิทัศน์ ก่อสร้ำงร้ัว และอ่ืนๆ ประโยชน์จำกศูนย์พัฒนำ กองช่ำง และ
ภำยนอกอำคำร เด็กเล็ก ส ำนักปลัด

3 จัดซ้ือส่ือกำรเรียนกำรสอนของ  - เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียน จัดซ้ือส่ือกำรเรียนกำรสอนให้กับศูนย์ 76,500      76,500      76,500      76,500      76,500      นักเรียน เด็กเล็กก่อนวัยเรียนมี ง.กำรศึกษำ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ได้มีทักษะควำมพร้อมก่อนวัยเรียน พัฒนำเด็กเล็กต ำบลวังศำลำ พีฒนำกำรท่ีดีข้ึน
เทศบำลต ำบลวังศำลำ

4 วันเด็กแห่งชำติ  - เพ่ือส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีกำร ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ 10,000      10,000      10,000      10,000      10,000      นักเรียน นักเรียนมีกำรพัฒนำด้ำน ง.กำรศึกษำ

พัฒนำท้ังด้ำร่ำงกำย อำรมณ์ และจิตใจแก่นักเรียนโรงเรียน 4 แห่ง ร่ำงกำย อำรมณ์ และจิตใจ

และ ศพด. ดีข้ึน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

วัตถุประสงค์

เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

ท่ี โครงกำร
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

แบบ ผ.02
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2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.1 แผนงานการศึกษา

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำนท่ี

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

5 อบรมส่งเสริมคุณธรรมและ  - เพ่ือเสริมสร้ำงและปลูกฝังค่ำนิยมใน สนับสนุนกำรจัดอบรมด้ำนคุณธรรม 30,000      30,000      30,000      30,000      30,000      นักเรียน นักเรียนได้รับกำรเสริมสร้ำง ง.กำรศึกษำ
จริยธรรมให้กับเด็กเยำวชน ด้ำนกำรมีคุณธรรมจริยธรรมให้กับ จริยธรรม  แก่นักเรียน คุณธรรมจริยธรรมในกำร

นักเรียน ด ำเนินชีวิต

6 สนำมเด็กเล่นสร้ำงปัญญำ  - เพ่ือส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีกำร สร้ำงสนำมเด็กเล่น  จัดซ้ือเคร่ืองเล่น 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     นักเรียน นักเรียนมีกำรพัฒนำด้ำน ง.กำรศึกษำ
พัฒนำท้ังด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สนำม ตำมโครงกำรท่ีก ำหนด ร่ำงกำย อำรมณ์ และจิตใจ
และจิตใจ ดีข้ึน

7 อุดหนุนกำรแข่งขันกลุ่มกีฬำ  - เพ่ือส่งเสริมให้เด็กนักรียน อุดหนุนกำรแข่งขันกีฬำกลุ่มชำววัง 65,000      65,000      65,000      65,000      65,000      นักเรียน มีทักษะในกำรเล่นกีฬำ ง.กำรศึกษำ
กลุ่มชำววัง ใช้เวลำว่ำงในกำรเล่นกีฬำ ตำมรำยละเอียดของโครงกำร เกิดควำมสำมัคคี

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
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2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้
2.1 แผนงานการศึกษา

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำนท่ี
(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)
8 อุดหนุนกิจกรรมกำรศึกษำ 

โรงเรียนบ้ำนหนองสะแก

 - โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
ทำงด้ำนทักษะนักเรียนปฐมวัย

1. เพ่ือให้นักเรียนมีพัฒนำกำรทำง
ร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม ท่ีดี 
เป็นคนดี มีวินัย รักควำมเป็นไทย
และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม       
      2.เพ่ือให้นักเรียนมีครูผู้สอนท่ี
เพียงพอต่อจ ำนวนนักเรียน 25:1 คน

ด ำเนินกำรจัดสรรบุคลำกรและท ำ
สัญญญำจ้ำงด ำเนินกำรสอนพัฒนำ
ทักษะในด้ำนต่ำงๆ

      80,000       80,000       80,000       80,000       80,000 นักเรียน 1. นักเรียนมีพัฒนำกำรทำง
ร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ 
สังคม ท่ีดี เป็นคนดี มีวินัย 
รักควำมเป็นไทยและมี
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม   
       2. นักเรียนมี
ครูผู้สอนท่ีเพียงพอต่อ
จ ำนวนนักเรียน 25:1 คน

ง.กำรศึกษำ 
โรงเรียนบ้ำน
หนองสะแก

  - โครงกำรเข้ำค่ำยลูกเสือ
เนตรนำรี

เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในกำรใช้ชีวิต ด ำเนินกำรเข้ำค่ำยลูกเสือเนตรนำรี 30,000      30,000      30,000      30,000      30,000      นักเรียน นักเรียนมสำมำรถใช้ชีวิตได้
ด้วยตนเอง

ง.กำรศึกษำ 
โรงเรียนบ้ำน
หนองสะแก

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
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2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้
2.1 แผนงานการศึกษา

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำนท่ี
(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)
9 อุดหนุนกิจกรรมด้ำน

กำรศึกษำโรงเรียนวัดหนองเสือ

โครงกำรขับเคล่ือนหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถำนศึกษำโดยกำรเพำะ
เห็ดนำงฟ้ำ

1. นักเรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ดูแลรักษำเก็บผลผลิต กำรเพำะเห็ด
นำงฟ้ำได้                                
2. เพ่ือน ำเห็ดนำงฟ้ำไปสนับสนุน
กิจกรรมโครงกำรอำหำรกลำงวัน
นักเรียนในโรงเรียน                     
3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนสร้ำงรำยได้
ระหว่ำงเรียน

ด ำเนินกำรสร้ำงโรงเรือนเห็ดนำงฟ้ำ
จ ำนวน 1 โรงเรือน รำยละเอียดตำม
โครงกำร

      50,000              -                -                -                -   นักเรียน 1. นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
ในกำรเพำะเห็ดนำงฟ้ำ      
 2. นักเรียนเกิดควำม
ภำคภูมิใจและรู้จักประหยัด
  3. นักเรียนมีควำมรู้
ประสบกำรณ์ในกำรน ำไป
พัฒนำประกอบอำชีพ

ง.กำรศึกษำ  
โรงเรียนวัด
หนองเสือ

 โครงกำรส่งเสริม
ควำมสำมำรถด้ำนกำรคิด
ค ำนวณ

 1.เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนำทักษะ
ควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดค ำนวณ    
 2.เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์อยู่ใน
ระดับท่ีดีข้ึน                             
3. เพ่ือจัดหำส่ือให้เพียงพอและ
สอดคล้องกับกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้คณิตศำสตร์

จัดหำส่ือให้เพียงพอ และจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ รำยละเอียด
ตำมโครงกำร

             -         50,000              -                -                -   นักเรียน 1. นักเรียนได้พัฒนำทักษะ
กระบวนกำรทำง
คณิตศำสตร์เพ่ิมมำกข้ึน     
 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนวิชำ
คณิตศำสตร์อยู่ในระดับท่ีดี
ข้ึน                             
3. มีส่ือและนวัตกรรมท่ี
สอดคล้องกับสำระกำร
เรียนรู้คณิตศำสตร์อย่ำง
เพียงพอ

ง.กำรศึกษำ  
โรงเรียนวัด
หนองเสือ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
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2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้
2.1 แผนงานการศึกษา

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำนท่ี
(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)
โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำร
เรียนกำรสอนวิชำภำษำไทย

เพ่ือจัดหำวัสดุครุภัณฑ์ท่ีส่งเสริมกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน และเพ่ือพัฒนำ
ครูและผู้เรียนได้ใช้ส่ืออย่ำงรู้เท่ำทัน 
ทันสมัย

จัดซ้ือส่ืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่ำงๆ 
จัดซ้ือหนังสือ เก่ียวกับกลุ่มสำระวิชำ
ภำษำไทย  รำยละเอียดตำมโครงกำร

-           -           50,000      -           -           นักเรียน นักเรียนมีห้องส่งเสริม
ภำษำไทย ได้รับกำรพัฒนำ
ด้ำนทักษะภำษำไทย

ง.กำรศึกษำ 
โรงเรียนวัด
หนองเสือ

โครงกำรพัฒนำกิจกรรมกำร
เรียนรู้และทักษะของผู้เรียน
ในศตวรรษท่ี 21 ด้ำน
ภำษำต่ำงประเทศ (กำร
ส่ือสำรภำษำอังกฤษ)

เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่ือกำรเรียนรู้ท่ีพร้อม
ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ในกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ สำมำรถ
พัฒนำกำรเรียนรู้และทักษำะด้ำน
ภำษำต่ำงประเทศ

จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน พร้อมจัดหำส่ือ
เพ่ือกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำทักษะ  
รำยละเอียดตำมโครงกำร

             -                -                -         50,000              -   นักเรียน นักเรียนมีส่ือกำรเรียนรู้ท่ี
พร้อมต่อกำรเรียนรู้ในกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ

ง.กำรศึกษำ 
โรงเรียนวัด
หนองเสือ

 โครงกำรส่งเสริม
ควำมสำมำรถของผู้เรียนด้ำน
วิทยำศำสตร์

เพ่ือส่งเสริมควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำน
วิทยำศำสตร์ให้กับผู้เรียน

จัดหำซ้ือวัสดุอุปกรณ์สำรเคมีและส่ือ
กำรเรียนกำรสอน รำยละเอียดตำม
โครงกำร

             -                -                -                -         50,000 นักเรียน นักเรียนมีควำมรู้
ควำมสำมำรถทำง
วิทยำศำสตร์อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี

ง.กำรศึกษำ 
โรงเรียนวัด
หนองเสือ

 โครงกำรเข้ำค่ำยลูกเสือเนตร
นำรี

เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในกำรใช้ชีวิต ด ำเนินกำรเข้ำค่ำยลูกเสือเนตรนำรี 30,000      30,000      30,000      30,000      30,000      นักเรียน นักเรียนมสำมำรถใช้ชีวิตได้
ด้วยตนเอง

ง.กำรศึกษำ 
โรงเรียนวัด
หนองเสือ

ท่ี
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

โครงกำร วัตถุประสงค์
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2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้
2.1 แผนงานการศึกษา

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำนท่ี
(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)
10 อุดหนุนกิจกรรมด้ำน

กำรศึกษำโรงเรียนวัดวังศำลำ

พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน
ระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพของระบบ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนระบบ
เครือข่ำยของโรงเรียนวัดวังศำลำ

นักเรียนมีทักษะกำรใช้งำน
อินเตอร์เน็ตเพ่ือกำรเรียนรู้ในทุก
ระดับช้ัน

     150,000              -                -                -                -   นักเรียน นักเรียนมีทักษะกำรใช้งำน
อินเตอร์เน็ตเพ่ือกำรเรียนรู้
ในทุกระดับช้ัน

ง.กำรศึกษำ 
โรงรียนวัดวัง
ศำลำ

โครงกำรนวัตรรมกำรเรียนรู้
วิทย์-คณิต คิดผ่ำนหุ่นยนต์ 
(STEM ROBOTICS)

เพ่ือสร้ำงโอกำสกำรเรียนรู้ด้ำน
เทคโนโลยี กำรประดิษฐ์และกำร
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุม
หุ่นยนต์ให้กับครูและนักเรียน

ด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรวิทย์-
คณิต คิดผ่ำนหุ่นยนต์ (STEM 
Robotics)

             -        110,000              -                -                -   นักเรียน นักเรียนได้เรียนรู้เข้ำใจเทค
โนโยลีหุ่นยนต์และ
กระบวนกำรทำงวิศวกรรม

ง.กำรศึกษำ 
โรงรียนวัดวัง
ศำลำ

  โครงกำรห้องเรียนอัจฉริยะ 
(smart Classroom)

เพ่ือให้โรงเรียนมีห้องเรียนท่ีมีวัสดุ
อุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีทันสมัย   
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอน

จัดท ำห้อง Smart Classroom 
ห้องเรียนอัจฉริยะ

             -                -        310,000              -                -   นักเรียน โรงเรียนมีห้องเรียนท่ีมีวัสดุ
อุปกรณ์ทีทันสมัย นักเรียน
และครูได้เรียนรู้ส่งผลให้มี
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนท่ี
สูงข้ึน

ง.กำรศึกษำ 
โรงรียนวัดวัง
ศำลำ

โครงกำรห้องสมุดดิจิทัล 
(Digital Library)

เพ่ือจัดท ำห้องสมุด Digital ส ำหรับ
โรงเรียนเพ่ือเป็นแหล่งส ำหรับ
กำรศึกษำหควำมควำมรู้ให้นักเรียน

ห้องสมุด Digital เพ่ือเป็นแหล่ง
ส ำหรับกำรศึกษำ

             -                -                -        210,000              -   นักเรียน นักเรียนและครูได้ศึกษำ
ค้นหำควำมรู้จำกห้องสมุด 
DIGITAL

ง.กำรศึกษำ 
โรงรียนวัดวัง
ศำลำ

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
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2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.1 แผนงานการศึกษา

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำนท่ี

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)
 โครงกำรประกวดภำพยนตร์
ส่งเสริมคุณธรรม

 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำงส่ือ
เทคโนโลยีปลอดภัยและสร้ำงสรรค์
ส ำหรับเด็กและเยำวชน                
และรณรงค์เสริมสร้ำงให้เกิดกระแส
คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย

 - จัดอบรมชิงปฏิบัติกำร "กำรจัดท ำ
ภำพยนตร์ส้ัน"                           
 - จัดประกวดภำพยนตร์ส้ันส่งเสริม
คุณธรรม

             -                -                -                -        110,000 นักเรียน นักเรียนสำมำรถจัดท ำ
ภำพยนต์ส้ันส่งเสริม
คุณธรรม มีส ำนึกท่ีดีในกำร
เสริมสร้ำงให้เกิดกระแส
คุณธรรม

ง.กำรศึกษำ 
โรงรียนวัดวัง
ศำลำ

 โครงกำรเข้ำค่ำยลูกเสือเนตร
นำรี

เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในกำรใช้ชีวิต ด ำเนินกำรเข้ำค่ำยลูกเสือเนตรนำรี 30,000      30,000      30,000      30,000      30,000      นักเรียน นักเรียนมสำมำรถใช้ชีวิตได้
ด้วยตนเอง

ง.กำรศึกษำ 
โรงเรียนวัด
วังศำลำ

11 อุดหนุนกิจกรรมด้ำน
กำรศึกษำ โรงเรียนวัดโพธ์ิศรี
สุขำรำม

 . 

โครงกำรห้องเรียนน่ำอยู่ เพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอนโดยใช้
ส่ือวัสดุท่ีตรงตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้

เด็กปฐมวัยมีส่ือวัสดุอุปกรณ์อย่ำง
เพียงพอในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

      55,090              -                -                -                -   นักเรียน นักเรียนได้รับควำมสะดวก
ในกำรใช้วัสดุอุปกรณ์ใน
ห้องเรียน

ง.กำรศึกษำ 
รร.วัดโพธ์ิศรี
สุขำรำม

โครงกำรปรับปรุง
ห้องปฏิบัติกำรดนตรี

เพ่ือจัดท ำห้องฝึกซ้อมดนตรีท่ีได้
มำตรฐำน นักเรียนมีห้องฝึกซ้อม
ดนตรีท่ีเป็นสัดส่วน

โรเงรียนมีห้องเคร่ืองปฏิบัติกำรดนตรี
เพียงพอต่อกำรใช้งำนกำรสอน และ
กำรแสดงของนักเรียน

             -         55,000              -                -                -   นักเรียน นักเรียนมีอุปกรณ์ เคร่ือง
ดนตรี เคร่ืองเสียงเพียงพอ
ต่อกำรเรียนกำรสอน และ
มีพัฒนำกำรทำงด้ำนดนตรี
สูงข้ึน

ง.กำรศึกษำ 
รร.วัดโพธ์ิศรี
สุขำรำม

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
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2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.1 แผนงานการศึกษา

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำนท่ี

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)
โครงกำรดนตรีสำกล เพ่ือคน
แสนสุข

1. เพ่ือให้มีอุปกรณ์เคร่ืองดนตรี 
เคร่ืองดสียง เพียงพอต่อกำรใช้งำน
กำรสอนเพียงพอต่อกำรใช้งำนกำร
สอน                                       
  2. เพ่ือพัฒนำทักษะดนตรีให้กับ
นักเรียน

โรเงรียนมีอุปกรณ์เคร่ืองดนตรี เคร่ือง
เสียงเพียงพอต่อกำรใช้งำนกำรสอน 
และกำรแสดงของนักเรียน

             -                -         40,000              -                -   นักเรียน 1.นักเรียนมีควำมรู้
ควำมสำมำรถเข้ำใจบรรเลง
เคร่ืองดนตรีได้อย่ำงถูกวิธี   
 2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำ
ควำมสำมำรถพิเศษด้ำน
ดนตรีให้นักเรียน

ง.กำรศึกษำ 
รร.วัดโพธ์ิศรี
สุขำรำม

โครงกำรปรับปรุงสนำมเด็กเล่น เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองเล่นท่ีเสริม
พัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย และ
อำรมณ์ของเด็ก

จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนำม  รำยละเอียด
ตำมโครงกำร

             -                -                -         56,500              -    นักเรียน มีเคร่ืองเล่นสนำมท่ีพัฒนำ
ทักษะของนักเรียนท่ี
เหมำะสม และเพียงพอต่อ
จ ำนวนเด็ก

ง.กำรศึกษำ 
รร.วัดโพธ์ิศรี
สุขำรำม

โครงกำรกำรพัฒนำผลผลิตใน
ร้ัวโรงเรียนสู่ผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภำพในยุคโควิด-19

เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึก
ประสบกำรณ์ในกิจกรรมงำนอำชีพท่ี
นักเรียนถนัด สนใจ และเหมำะสม
กับศักยภำพของตนเอง

จัดท ำโครงกำรจัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์  
รำยละเอียดตำมโครงกำร

             -                -                -                -         14,276  นักเรียน นักเรียนมีประสบกำรณ์ใน
งำนอำชีพท่ีถนัดและ
เหมำะสมกับศักยภำพตนเอง

ง.กำรศึกษำ 
รร.วัดโพธ์ิศรี
สุขำรำม

 โครงกำรเข้ำค่ำยลูกเสือเนตร
นำรี

เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในกำรใช้ชีวิต ด ำเนินกำรเข้ำค่ำยลูกเสือเนตรนำรี 30,000      30,000      30,000      30,000      30,000      นักเรียน นักเรียนสำมำรถใช้ชีวิตได้
ด้วยตนเอง

ง.กำรศึกษำ 
รร.วัดโพธ์ิศรี
สุขำรำม

1,002,015 1,161,925 1,146,925 1,063,425 921,201    สรุป  รวม     11     โครงการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ และประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่าวครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะและวัฒนธรรม

2.2 แผนงานสาธารณสุข
เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำนท่ี

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ควบคุมและป้องกันโรค  - เพ่ือป้องกันโนคพิษสุนัขบ้ำ ท่ีมักจะ  - จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ 50,000     50,000     50,000     50,000    50,000     ประชำชน  ประชำชนไม่ป่วยเป็น กองสำธำรณสุข

พิษสุนัขบ้ำ เกิดข้ึนในฤดูร้อนแก่สุนัขบ้ำนและ ให้เพียงพอกับประชำกรสุนัข/แมว โรคพิษสุนัขบ้ำ และส่ิงแวดล้อม

สุนัขจรจัด

2 ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือด - เพ่ือให้ประชำชนมีควำมรู้ในกำร  - จัดซ้ือทรำยอะเบทแจกประชำชน 200,000   200,000   200,000   200,000  200,000   ประชำชน  ประชำชนไม่ป่วยเป็น กองสำธำรณสุข

ออก ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  - จัดซ้ือน้ ำยำพ่นหมอกควันฉีดในพ้ืนท่ี โรคไข้เลือดออก และส่ิงแวดล้อม

 - จัดรณรงค์ให้ควำมรู้เก่ียวโรค
    ไข้เลือดออก

3  พัฒนำศักยภำพอำสำสมัคร  - เพ่ือพัฒนำศักยภำพ อสม.ในพ้ืนท่ี  จัดอบรมและศึกษำดูงำนให้แก่ 250,000   250,000   250,000   250,000  250,000   ประชำชน  ประชำชนมีสุขภำพดี กองสำธำรณสุข

 สำธำรณสุขมูลฐำน (อสม.) อสม. ท้ัง 10 หมู่บ้ำน และส่ิงแวดล้อม

4 พัฒนำศักยภำพและคุณภำพ  - เพ่ือยกระดับสถำนีอนำมัยให้เป็น  - จัดซ้ือครุภัณฑ์ต่ำงๆ และด ำเนินกำร 2,000,000  2,000,000  2,000,000  ####### 2,000,000  ประชำชน ประชำชนมีคุณภำพชีวิตทีดี กองสำธำรณสุข

กำรให้บริกำรของสถำนีอนำมัยศูนย์สุขภำพท่ีมีศักยภำพคลอบคลุม ตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพ ตอบสนองควำมต้องกำร และส่ิงแวดล้อม

ทุกๆด้ำนในกำรให้บริกำรประชำชน และคุณภำพ ของประชำชนได้ท่ัวถึง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

แบบ ผ.02
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2.2 แผนงานสาธารณสุข
เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำนท่ี

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

5 ส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์  - เพ่ือท ำกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์  - ด ำเนินกำรส ำรวจตัวละ 6 บำทต่อปี 30,000     30,000     30,000     30,000    30,000     ประชำชน ประชำชนปลอดภัยจำก กองสำธำรณสุข

และข้ึนทะเบียนสัตว์ และข้ึนทะเบียนสัตว์สุนัข/แมว ปีละ 2 คร้ัง รำยละเอียดตำมโครงกำรฯ พิษสุนัขบ้ำ และส่ิงแวดล้อม

ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำฯ

6 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุน  - เพ่ือยกระดับสถำนีอนำมัยให้เป็น ด ำเนินกำรตำมโครงกำรเพ่ือสนับสนุน 1,000,000  1,000,000  1,000,000  ####### 1,000,000  ประชำชน ประชำชนมีคุณภำพชีวิตทีดี กองสำธำรณสุข

กำรพัฒนำคุณภำพกำร ศูนย์สุขภำพท่ีมีศักยภำพคลอบคลุม กำรให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุขฯ ตอบสนองควำมต้องกำร และส่ิงแวดล้อม

ให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุข ทุกๆด้ำนในกำรให้บริกำรประชำชน ของประชำชนได้ท่ัวถึง

7 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรโรค  - เพ่ือให้ผู้สูงอำยุได้รับกำรคัดกรอง  - ตรวจคัดกรองโรคข้อเข่ำเส่ือม 35,000     35,000     35,000     35,000    35,000     ประชำชน ประชำชนมีคุณภำพชีวิตทีดี กองสำธำรณสุข

ข้อเข่ำเส่ือมและกำรบริหำร ประเมินควำมเส่ียงโรคข้อเข่ำเส่ือม  - อบรมให้ควำมรู้ต่ำงๆ ตอบสนองควำมต้องกำร และส่ิงแวดล้อม

ข้อเข่ำ และได้รับควำมรู้เก่ียวกับกำรป้องกัน ของประชำชนได้ท่ัวถึง
หรือชะลอโรคข้อเข่ำเส่ือม

8 พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  - เพ่ือส่งเสริมกำรด ำเนินงำน  - สนับสนุนกำรจัดท ำโครงกำร 200,000   200,000   200,000   200,000  200,000   ประชำชน ประชำชนสำมำรถน ำ กองสำธำรณสุข

โครงกำรพระรำชด ำริด้ำน พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข โครงกำรพะรรำชด ำริมำ และส่ิงแวดล้อม

สำธำรณสุข ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์

9 ค่ำใช้จ่ำยในกำรกักสัตว์และจัด  - เพ่ือให้กำรช่วยเหลือสัตว์จรจัด  - สนับสนุนค่ำอำหำร ค่ำท ำหมัน 20,000     20,000     20,000     20,000    20,000     ประชำชน ประชำชนมีควำมเป็นอยู่ กองสำธำรณสุข

สวัสดิภำพสัตว์ ให้มีชีวิตท่ีดีและมีปลอดภัยต่อ ค่ำเวชกรรม ใก้กับสัตว์ ตำมระเบียบฯ ท่ีดี และส่ิงแวดล้อม

ประชำชน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้
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2.2 แผนงานสาธารณสุข
เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำนท่ี

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

10 ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จัดอบรมให้ควำมรู้แก่ประชำชนกำร 100,000   100,000   100,000   100,000  100,000   ประชำชน ประชำชนไม่ป่วย ก.สำธำรณสุข
โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ ำ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ ำ ป้องกันและควบคุม จัดซ้ืออุปกรณ์ ไม่เป็นโรคติตด่อ

ประชำชนมีควำมรู้และทักษะสำมำรถ ในกำรควบคุมและป้องกันโรค
ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจำกโรคติดต่อ
ลดอัตรำกำรเกิดโรคติดต่อ

11 อุดหนุนงบประมำณในกำร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อุดหนุนงบประมำณในกำรจัดท ำ 500,000   500,000   500,000   500,000  500,000   ประชำชน ประชำชนได้รับ ก.สำธำรณสุข
ป้องกัน ควบคุม และระงับโรค ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ี โครงกำร  ตำมงบประมำณท่ีขอรับ กำรป้องกันและ

ติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ ในกำรป้องกัน ควบคุมและ กำรสนับสนุน สำมำรถควบคุม

ระงับโรคติดต่อ กำรแพร่ระบำด

ของโรคติดต่อ
12 สนับสนุนกำรดูแลรักษำผู้ติดเช้ือ 300,000   300,000   300,000   300,000  300,000   ประชำชน ประชำชนมีคุณภำพชีวิตทีดี กองสำธำรณสุข

ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) ตอบสนองควำมต้องกำร และส่ิงแวดล้อม

ของประชำชนได้ท่ัวถึง

12 สนับสนุนวัคซีน และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ 4,000,000   4,000,000   4,000,000   4,000,000  4,000,000   ประชำชน ประชำชนมีคุณภำพชีวิตทีดี กองสำธำรณสุข

ตำมระเบียบ ตอบสนองควำมต้องกำร และส่ิงแวดล้อม

ของประชำชนได้ท่ัวถึง

โครงกำรศูนย์พักคอยผู้ติด
เช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (โค
วิด-19)

- เพ่ือประชำชนผู้ติดเช้ือได้รับกำร
ดูแลรักษำและคัดแยกอย่ำงถูกต้อง
เหมำะสมตำมแนวทำงปฏิบัติด้ำน
สำธำรณสุข

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

โครงกำรหน่วยบริหำร
จัดกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
(โควิด - 19 )

เพ่ือประชำชนได้รับกำรฉีดวัคซีน
ป้องกันป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นำ 2019 (โควิด - 19 )
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2.2 แผนงานสาธารณสุข
เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำนท่ี

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

13 จัดอบรมให้ควำมรู้ 100,000   100,000   100,000   100,000  100,000   ประชำชน ประชำชนมีคุณภำพชีวิตทีดี กองสำธำรณสุข
จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองโรค

รวม       13      โครงการ 8,785,000    8,785,000    8,785,000    8,785,000   8,785,000    

เพ่ือประชำชนได้รับควำมรู้ในกำร
ป้องกันโรคเบำหวำนและควำมดัน
โลหิตสูง

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

โครงกำรรณรงค์และ
ควบคุมป้องกัน
โรคเบำหวำนและควำมดัน
โลหิตสูง

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ และประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่าวครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะและวัฒนธรรม

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้  

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำนท่ี
(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)
1 ช่วยเหลือประชำชนตำม

อ ำนำจหน้ำท่ีของเทศบำล
 - เพ่ือช่วยเหลือผู้ยำกจน ผู้ยำกไร้
และผู้ด้อยโอกำสท่ีได้รับควำม
เดือดร้อน

 - ช่วยเหลือผู้ยำกจน  ผู้ยำกไร้ ผู้
พิกำรและ ผู้ด้อยโอกำส  ตำมควำม
เดือดร้อน ตำมอ ำนำจหน้ำท่ีของ
เทศบำล

   100,000    100,000    100,000   100,000    100,000 ประชำชน  ประชำชนได้รับควำม
ช่วยเหลือและมีควำม
เป็นอยู่ท่ีดี

ง.พัฒนำ
ชุมชน 

ส ำนักปลัด

100,000   100,000   100,000   100,000  100,000    สรุป  รวม    1   โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

แบบ ผ.02
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ และประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่าวครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะและวัฒนธรรม

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)
1 ส่งเสริมอำชีพ เพ่ือให้ประชำชนได้มีควำมรู้ใน   -  ฝึกอบรมอำชีพให้กับกลุ่มหรือ 50,000     50,000     50,000     50,000    50,000     ประชำชน ประชำชนได้มีควำมรู้ในกำร ง.พัฒนำชุมชน

และส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ กำรประกอบอำชีพท่ีมีควำมช ำนำญ ประชำชนท่ีสนใจ จัดกิจกรรมส่งเสริม ประกอบอำชีพท่ีถูกต้องและ ส ำนักปลัด
ภูมิปัญญำท้องถ่ิน มำกข้ึน ควำมรู้ต่ำงๆ น ำไปใช้งำนได้จริง

2 โครงกำรจัดท ำส่ือประชำ เพ่ือประชำสัมพันธ์ส่งเสริมกำรด ำเนิน กลุ่มอำชีพและผลิตภัณฑ์สินค้ำชุมชน 40,000     40,000     40,000     40,000    40,000     กลุ่มอำชีพ กลุ่มอำชีพมีผลิตภัณฑ์ท่ีรู้จัก ง.พัฒนำชุมชน
สัมพันธ์กลุ่มอำชีพและผลิต งำนของกลุ่มอำชีพและผลิตภัณฑ์ ส ำนักปลัด
ภัณฑ์สินค้ำชุมชน สินค้ำชุมชน ผ่ำนช่องทำงส่ือต่ำง

3 ศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชน เพ่ือส่งเสริมสถำบันครอบครัว พัฒนำ ครอบครัว เยำวชน ประชำชน 10,000     10,000     10,000     10,000    10,000     เยำวชน ครอบครัวได้ท ำกิจกรรม ง.พัฒนำชุมชน

ให้เยำวชน/ประชำชนมีควำมกตัญญู ประชำชน อยู่ร่วมกันอย่ำมีควำมสุข ส ำนักปลัด

4 โครงกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำ เพ่ือพัฒนำควำมรู้และทักษะในอำชีพ กลุ่มอำชีพ/ประชำชน 30,000     30,000     30,000     30,000    30,000     ประชำชน ผู้เข้ำร่วมสำมำรถน ำควำมรู้ ง.พัฒนำชุมชน
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ สำมำรถน ำควำมรู้เผยแพร่ต่อไป ไปเผยแพร่กับผู้สนใจต่อไป ส ำนักปลัด
พอเพียง

5 พัฒนำศักยภำพให้กับผู้น ำ  - เพ่ือส่งเสริมให้ผู้น ำมีศักยภำพ  - จัดกิจกรรมทัศนศึกษำดูงำน  200,000   200,000   200,000   200,000  200,000   ผู้เข้ำร่วม ชุมชนมีผู้น ำท่ีมีศักยภำพ ง.พัฒนำชุมชน
และกลุ่มต่ำงๆ สำมำรถสร้ำงชุมชนให้มีควำมเข้มอข็ง อบรมให้ควำมรู้ต่ำงๆ ให้กับผู้น ำ โครงกำร ในกำรพัฒนำและต่อยอด ส ำนักปลัด

และพัฒนำได้อย่ำงต่อเน่ือง และกลุ่มต่ำงๆ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

แบบ ผ.02
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2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

6 เทศบำลเคล่ือนท่ี  เพ่ือให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำร  จัดให้มีกำรพบปะพูดคุยท้ังอย่ำงเป็น 10,000     10,000     10,000     10,000    10,000     ประชำชน ประชำชนได้แสดงควำมคิดเห็นง.พัฒนำชุมชน
แสดงควำมคิดเห็น และแนวทำงแก้ไข ทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร เชิงสร้ำงสรรค์และมีส่วนร่วม ส ำนักปลัด

รวมถึงกำรจัดบริกำรนอกสถำนท่ี

7 อบรมทัศนศึกษำดูงำนเพ่ือ  เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้และได้ศึกษำจำก จัดให้มีกำรอบรมและทัศนศึกษำดูงำน 250,000   250,000   250,000   250,000  250,000   ผู้ร่วม ผู้ร่วมโครงกำรได้รับควำมรู้ ง.พัฒนำชุมชน
พัฒนำศักยภำพให้แก่ผู้สูงอำยุ จำกประสบกำรณ์จริง มีควำมรู้ ให้แก่กลุ่มสูงอำยุ และกลุ่มต่ำงๆ โครงกำร ท่ีกว้ำงไกลจำกประสบกำรณ์ ส ำนักปลัด
และกลุ่มต่ำงๆ เพ่ิมมำกข้ึน

8 ศูนย์สำมวัย สำยใยรัก  - เพ่ือให้ห้สังคมตระหนักถึงควำม  - จัดต้ังศูนย์กำรเรียนรู้  กำรพัฒนำ 30,000     30,000     30,000     30,000    30,000     ชุมชน ครอบครัวมีควำมรัก ง.พัฒนำชุมชน
แห่งครอบครัว ส ำคัญของสถำบันครอบครัว ให้มี คุณภำพชีวิตของสถำบันครอบครัว ควำมอบอุ่น และมีคุณภำพ ชุมชน

ส่วนร่วมในกำรดูแลเด็ก เยำวชน ชีวิตท่ีดีข้ึน
และผู้สูงอำยุ

9 ส่งเสริมอำชีพ ผู้สุงอำยุ   -  เพ่ือให้ประชำชนได้มีควำมรู้ใน   -  ฝึกอบรมอำชีพให้กับกลุ่มหรือ 30,000     30,000     30,000     30,000    30,000     ประชำชน ประชำชนได้มีควำมรู้ในกำร ง.พัฒนำชุมชน
คนพิกำร  ผู้ด้อยโอกำส กำรประกอบอำชีพให้มีรำยได้เพ่ิมข้ึน ประกอบอำชีพท่ีถูกต้องและ ส ำนักปลัด

เป็นกำรสร้ำงโอกำสให้มีรำยได่ น ำไปใช้งำนได้จริง

10 สนับสนุนกำรส่งเสริมอำชีพ  - เพ่ือส่งเสริมอำชีพ/กลุ่มอำชีพ/  - สนับสนุนกำรผลิตสินค้ำให้เป็น 200,000   200,000   200,000   200,000  200,000   ประชำชน มีผลิตภัณฑ์ในต ำบล ง.พัฒนำชุมชน
ในชุมชน กลุ่มวิสำหกิจชุมชน ในต ำบลวังศำลำ ผลิตภัณฑ์ของต ำบล สู่กำรเป็นสินค้ำ ประชำชนมีรำยได้เพ่ิมข้ึน ส ำนักปลัด

ให้มีควำมเข้มแข็ง OTOP

850,000   850,000   850,000   850,000  850,000   

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงกำร วัตถุประสงค์

สรุป   10  โครงการ

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ท่ี

แบบ ผ.02แบบ ผ.02
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ และประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่าวครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะและวัฒนธรรม

2.5  แผนงานศาสนา วัฒนาธรรมและนันทาการ
เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำนท่ี

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 จัดกำรแข่งขันกีฬำท้องถ่ิน
สัมพันธ์ต้ำนยำเสพติด

เพ่ือสร้ำงควำมสำมัคคีในชุมชน และ
ห่ำงไกลจำกยำเสพติด

จัดกิจกรรมกีฬำนันทนำกำร
ประเภทต่ำงๆ ให้กับประชำชน

      50,000       50,000       50,000     50,000       50,000 ประชำชน ประชำชนมีควำมสำมัคคี
ห่ำงไกลจำกยำเสพติด

งำนกำรศึกษำ

2 สนับสนุนกำรจัดกำร
กิจกรรมด้ำนกีฬำและ
นันทนำกำร

 - เพือส่งเสริมให้เยำวชนและ
ประชำชนเล่นกีฬำให้มีสุขภำพพลำ
มัยแข็งแรง  เกิดควำมรักสำมัคคี

 - สนับสนุนงบประมำณ หรือ จัด
กิจกรรมให้กับหน่วยงำน องค์กร ท่ี
เสนอของบประมำณตำมอ ำนำจ
หน้ำท่ีของเทศบำล

     60,000      60,000      60,000     60,000      60,000 ประชำชน  - ประชำชนมีสุขภำพท่ีดี
มีควำมสำมัคคี

ส ำนักปลัด

3 ติดต้ังเคร่ืองออกก ำลังกำย
ภำยในเขตเทศบำล

เพ่ือส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยให้
ประชำชนมีสุขภำพพลำมัยท่ีแข็งแรง

ติดต้ังเคร่ืองออกก ำลังกำยภำยใน
เขตเทศบำล  รำยละเอียดตำมท่ี
เทศบำลก ำหนด

   100,000    100,000    100,000   100,000    100,000 ประชำชน ประชำชนมีสุขภำพท่ี
แข็งแรง

ง.ศึกษำ 
ส ำนกัปลัด

4 ก่อสร้ำงสนำมกีฬำ/ลำนกีฬำ
 ภำยในต ำบลวังศำลำ

เพ่ือส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยให้
ประชำชนมีสุขภำพพลำมัยท่ีแข็งแรง

ก่อสร้ำงสนำมกีฬำ/ลำนกีฬำ ใน
ต ำบลวังศำลำ  ตำมแบบท่ีเทสบำล
ก ำหนด

 1,000,000  1,000,000  1,000,000 #######  1,000,000 ประชำชน ประชำชนมีสุขภำพ
อนำมัยท่ีแข็งแรง

ง.ศึกษำ 
ส ำนกัปลัด

###### ###### ###### ##### ######รวม   4  โครงการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

แบบ ผ.02แบบ ผ.02

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)     เทศบำลต ำบลวังศำลำ หน้ำ | 88              



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

 

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำนท่ี
(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)
1 จัดต้ังศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทำงถนนในช่วงเทศกำลปีใหม่
  -  เพ่ือป้องกันภัยทำงถนนในช่วง
เทศกำลปีใหม่ ท่ีมีวันหยุดยำวและเพ่ือ
ควำมปลอดภัย

ต้ังจุดสกัดและจุดบริกำรประชำชน
ในช่วงเทศกำลต่ำง ๆ ในบริเวณท่ีมีรถ
สัญจรมำกเพ่ือเป็นจุดพักให้ประชำชน

30,000      30,000      30,000      30,000     30,000      ประชำชน อุบัติเหตุในช่วงเทศกำล
ลดลง

ง.ป้องกัน 
ส ำนักปลัด

2 จัดต้ังศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทำงถนนในช่วงเทศกำลสงกรำนต์

  -  เพ่ือป้องกันภัยทำงถนนในช่วง
เทศกำลสงกรำนต์ ท่ีมีวันหยุดยำวเพ่ือ
ควำมปลอดภัย

ต้ังจุดสกัดและจุดบริกำรประชำชน
ในช่วงเทศกำลต่ำง ๆ ในบริเวณท่ีมีรถ
สัญจรมำกเพ่ือเป็นจุดพักให้ประชำชน

      30,000       30,000       30,000      30,000       30,000 ประชำชน อุบัติเหตุในช่วงเทศกำล
ลดลง

ง.ป้องกัน 
ส ำนักปลัด

3 สร้ำงวินัยจรำจรขับข่ีปลอดภัย
ให้แก่ประชำชนและเยำวชน

  -  เพ่ือให้ประชำชนและเยำวชน
ได้รับควำมรู้เก่ียวกับกฎจรำจร

อบรมให้ควำมรู้กำรใช้สัญญำณต่ำงๆ
ฝึกปฏิบัติท่ำทำงกำรขับข่ีปลอดภัย 
ให้กับประชำชน และนักเรียนท่ีเข้ำ
ร่วมโครงกำร

      30,000       30,000       30,000      30,000       30,000 ประชำชน ประชำชนและเยำวชน
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กฎจรำจร และขับข่ีรถ
อย่ำงปลอดภัย

ง.ป้องกัน 
ส ำนักปลัด

4 เสริมสร้ำงและพัฒนำควำมรู้ให้แก่
สมำชิก อปพร.

 - เพ่ือให้สมำชิก อปพร. มีควำมรู้
เข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนเพ่ิมมำกข้ึน

จัดฝึกอบรมให้ควำมรู้  ท้ังภำคทฤษฎี
และปฏิบัติให้แก่สมำชิก  อปพร.

50,000      50,000      50,000      50,000     50,000      อปพร.  อปพร. มีควำมรู้ และ
ทักษะในกำรปฏิบัติงำน
จริง

ง.ป้องกัน 
ส ำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

3.  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงและปลอดภัย
3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี

โครงกำร วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบำลต ำบลวังศำลำ     หน้ำ | 89              



 

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำนท่ี
(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)
5 เสริมสร้ำงศักยภำพชุมชนด้ำนกำร

ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
เพ่ือให้ชุมชน/หมู่บ้ำนมีควำมพร้อมใน
กำรจัดกำรสำธำรณภัย และสร้ำง
เครือข่ำยในกำรป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัยระดับชุมชน/หมู่บ้ำน

ด ำเนินงำนตำมโครงกำรเสริมสร้ำง
ศักยภำพชุมชนด้ำนกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย

      50,000       50,000       50,000      50,000       50,000 ชุมชน/
หมู่บ้ำน

ชุมชน/หมู่บ้ำนมีควำม
พร้อมในกำรป้องกันภัย
พิบัติเกิดเครือข่ำย
ป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย

ง.ป้องกัน  
ส ำนักปลัด

6 ฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำ
ภัยพิบัติประจ ำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

 - เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพและ ควำม
เข้มแข็งให้กับบุคลำกรท่ีสำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำท่ีช่วยเหลือพนักงำนในกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

 - จัดกิจกรรมโครงกำรฝึกอบรม หรือ
อุดหนุนงบประมำณ  ตำมหนังสือส่ัง
กำร

100,000    100,000    100,000     100,000    100,000     ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร

ผู้เข้ำรับฝึกอบรม
สำมำรถสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

ง.ป้องกัน  
ส ำนักปลัด

7 ติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่ 4

  -  เพ่ือป้องกันกำรเกิดอำชญำกรรม
และสำมำรถตรวจสอบได้เม่ือปัญหำ
อำชกญำกรรมหรืออุบัติเหตุทำงถนน

 - ติดต้ังกล้องวงจรปิดรำยละเอียด
ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

    500,000     500,000      500,000     500,000      500,000 ประชำชน สำมำรถป้องกันกำรเกิด
อำชญำกรรม และ
ติดตำมปัญหำ/
อุบัติเหตุท่ีอำจเกิดข้ึน

ง.ป้องกัน  
ส ำนักปลัด

8 ติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่ 7

  -  เพ่ือป้องกันกำรเกิดอำชญำกรรม
และสำมำรถตรวจสอบได้เม่ือปัญหำ
อำชกญำกรรมหรืออุบัติเหตุทำงถนน

 - ติดต้ังกล้องวงจรปิดรำยละเอียด
ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

    500,000     500,000      500,000     500,000      500,000 ประชำชน สำมำรถป้องกันกำรเกิด
อำชญำกรรม และ
ติดตำมปัญหำ/
อุบัติเหตุท่ีอำจเกิดข้ึน

ง.ป้องกัน  
ส ำนักปลัด

9 ติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่ 9

  -  เพ่ือป้องกันกำรเกิดอำชญำกรรม
และสำมำรถตรวจสอบได้เม่ือปัญหำ
อำชกญำกรรมหรืออุบัติเหตุทำงถนน

 - ติดต้ังกล้องวงจรปิดรำยละเอียด
ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

    500,000     500,000      500,000     500,000      500,000 ประชำชน สำมำรถป้องกันกำรเกิด
อำชญำกรรม และ
ติดตำมปัญหำ/
อุบัติเหตุท่ีอำจเกิดข้ึน

ง.ป้องกัน  
ส ำนักปลัด

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ท่ี

โครงกำร วัตถุประสงค์
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

3.  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงและปลอดภัย

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบำลต ำบลวังศำลำ     หน้ำ | 90              



 

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำนท่ี

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

10 ติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดสถำนี
อนำมัยเฉลิมพระเกียรติฯ

  -  เพ่ือป้องกันกำรเกิดอำชญำกรรม
และสำมำรถตรวจสอบได้เม่ือมีปัญหำ
ต่ำงๆ เกิดข้ึน

 - ติดต้ังกล้องวงจรปิด รำยละเอียด
ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

500,000    500,000    500,000     500,000    500,000     ประชำชน สำมำรถป้องกันกำรเกิด
อำชญำกรรม และ
ติดตำมเหตุกำณณ์ท่ี
เกิดข้ึน

ง.ป้องกัน

11 ติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดภำยใน
เขตเทศบำลฯ

  -  เพ่ือป้องกันกำรเกิดอำชญำกรรม
และสำมำรถตรวจสอบได้เม่ือปัญหำ
อำชกญำกรรมหรืออุบัติเหตุทำงถนน

 - ติดต้ังกล้องวงจรปิดรำยละเอียด
ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

    500,000     500,000      500,000     500,000      500,000 ประชำชน สำมำรถป้องกันกำรเกิด
อำชญำกรรม และ
ติดตำมปัญหำ/
อุบัติเหตุท่ีอำจเกิดข้ึน

ง.ป้องกัน  
ส ำนักปลัด

12 ปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด
ภำยในเขตเทศบำลฯ

  -  เพ่ือป้องกันกำรเกิดอำชญำกรรม
และสำมำรถตรวจสอบได้เม่ือมีปัญหำ
ต่ำงๆ เกิดข้ึน

 - ปรับปรุง/ซ่อมแซมกล้องวงจรปิด
รำยละเอียดตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

500,000    500,000    500,000     500,000    500,000     ประชำชน สำมำรถป้องกันกำรเกิด
อำชญำกรรม และ
ติดตำมเหตุกำณณ์ท่ี
เกิดข้ึน

ง.ป้องกัน

13 ติดต้ังเคร่ืองหมำยจรำจร เพ่ือให้ประชำชนและผู้ท่ีสัญจร  - ติดต้ังเคร่ืองหมำยจรำจร วัสดุจรำจร 500,000    500,000    500,000     500,000    500,000     ร้อยละ ประชำชนได้รับ ง.ป้องกัน
ภำยในเขตเทศบำล เกิดควำมระมัดระวังในกำรขับข่ี ตำมจุดเส่ียง และแยกต่ำงๆ ของควำม ควำมสะดวก

ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด พึงพอใจ และปลอดถัย

3,790,000  3,790,000 3,790,000  3,790,000 3,790,000  

3.  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงและปลอดภัย

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี

โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

สรุป  รวม     13      โครงการ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

 

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำนท่ี
(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)
1 ฝึกอบรมให้ควำมรู้เพ่ือป้องกัน  - เพ่ือปลุกจิตส ำนึกของเด็กและ จัดท ำโครงกำรเข้ำมำสอนเด็กนักเรียน 60,000      60,000      60,000      60,000     60,000      เยำวชน เด็กนักเรียนมีควำมรู้ ส ำนักปลัด

ภัยให้แก่เยำวชนและ เยำวชนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ให้ควำมรู้เร่ืองยำเสพติด และมีภูมิคุ้มกันต้ำน ง.พัฒนำชุมชน

เด็กนักเรียน (D.A.R.E) และตระหนักถึงภัยยำเสพติด และ ยำเสพติด สภอ.ท่ำม่วง
สร้ำงภูมิคุ้มกันให้ห่ำงไกลยำเสพติด

2 อุดหนุนป้องกันและ  - เพ่ือเป็นกำรสนับสนุนกำร ให้กำรสนับสนุนตำมโครงกำรป้องกัน 40,000      40,000      40,000      40,000     40,000      ประชำชน  ประชำชนได้รับกำรเฝ้ำ ง.พัฒนำชุมชน

แก้ไขปัญหำยำเสพติด ปฏิบัติงำนของทุกภำคส่วนให้มี และแก้ไขปัญหำยำเสพติด ระวังและกำรแก้ปัญหำ  ส ำนักปลัด
ระบบกำรจัดกำรกับปัญหำ โดยอุดหนุนให้อ ำเภอท่ำม่วง ยำเสพติดในสังคม อ.ท่ำม่วง
ยำเสพติดอย่ำงมีประสิทธิภำพ

100,000    100,000   100,000    100,000   100,000    สรุป  รวม    2   โครงการ

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

3.  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงและปลอดภัย
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี

โครงกำร วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

แบบ ผ.02
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แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบำลต ำบลวังศำลำ     หน้ำ | 93              



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นพัฒนาท่ี 2  การพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และประเด็นการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาการท่องเท่ียวอัตลักษณ์คุณค่าสูงและเติบโตอย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  และยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

 

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำนท่ี

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 คัดแยกขยะในชุมชน  - เพ่ือให้ประชำชนมีควำมรู้ในกำรคัด  - จัดอบรมให้แก่ประชำชนในชุมชน 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000    ประชำชน ปริมำณขยะในชุมชนลดลง กองสำธำรณสุข

แยกขยะในชุมชน  ให้ควำมรู้ในกำรคัดแยกขยะ นักเรียน และส่ิงแวดล้อม

 - เพ่ือลดปัญหำส่ิงแวดล้อมในชุมชน  - จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ถังคัดแยก

100,000    100,000    100,000    100,000    100,000    สรุป รวม  1  โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

4. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว ส่ิงแวดล้อม ศาสนาและวัฒนธรรม

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  เทศบำลต ำบลวังศำลำ     หน้ำ | 93              



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นพัฒนาท่ี 2  การพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และประเด็นการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาการท่องเท่ียวอัตลักษณ์คุณค่าสูงและเติบโตอย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  และยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

 

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำนท่ี

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 วังศำลำสีเขียว  - เพ่ือให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ีดี  - จัดกิจกรรมด้ำนส่ิงแวดล้อมในชุมชน 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     ประชำชน ชุมชนมีพ้ืนท่ีสีเขียวมำกข้ึน กองสำธำรณสุข

มีส่ิงแวดล้อมท่ีดี น่ำอยู่ ภำยในเขตเทศบำล และส่ิงแวดล้อม

2 รณรงค์ประหยัดทรัพยำกรน้ ำ  - เพ่ือให้ประชำชนตระหนักและเห็น  - จัดอบรมให้ควำมรู้ 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     ประชำชน ปริมำณกำรใช้ทรัพยำกรน้ ำ กองสำธำรณสุข

คุณค่ำในกำรใช้น้ ำอย่ำงประหยัด  - จัดให้มีมำตรกำรประหยัดน้ ำ ลดลง และส่ิงแวดล้อม

220,000   220,000   220,000   220,000   220,000   

4. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว ส่ิงแวดล้อม ศาสนาและวัฒนธรรม

4.2  แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

 รวม    จ านวน    2   โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

แบบ ผ.02แบบ ผ.02
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นพัฒนาท่ี 2  การพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และประเด็นการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาการท่องเท่ียวอัตลักษณ์คุณค่าสูงและเติบโตอย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  และยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

 

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำนท่ี

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 งำนประเพณีส ำคัญทำง   -  เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย   -  จัดกิจกรรมตำมโครงกำรท่ีเสนอ 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     ประชำชน ประชำชนได้อนุรักษ์ และร่วม 1. เทศบำล

ศำสนำ ส่งเสริมให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมและ โดยกำรบูรณำกำรกับทุกส่วนรำชกำร ในพ้ืนท่ี งำนประเพณีส ำคัญของไทย 2. สถำนศึกษำ

สืบสำนวัฒนธรรมไทย เช่น โครงกำรแห่เทียนพรรษำ ฯลฯ 3. วัด

2 วันลอยกระทง  - เพ่ืออนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมไทย  - จัดกิจกรรมตำมโครงกำรวันลอย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชำชน  - ประชำชนในต ำบลได้ งำนกำรศึกษำ

กระทง ในพ้ืนท่ี  ร่วมงำนประเพณี  ส ำนักปลัดฯ

3  วันสงกรำนต์  - เพ่ืออนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมไทย  - จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชำชน  - ประชำชนในต ำบลได้ งำนกำรศึกษำ

 วันสงกรำนต์ และรดน้ ำด ำหัวผู้สูงอำยุ ในพ้ืนท่ี  ร่วมงำนประเพณี  ส ำนักปลัดฯ

130,000   130,000   130,000   130,000   130,000    รวม    จ านวน      3     โครงการ

4. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว ส่ิงแวดล้อม ศาสนาและวัฒนธรรม

4.3  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

 
5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

1 ปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติ  - ส่งเสริมบทบำทควำมเป็นผู้น ำชุมชน - สนับสนุนและจัดกิจกรรมเพ่ือเป็นกำร 20,000      20,000      20,000      20,000      20,000      ประชำชน ประชำชนได้มีส่วนร่วม ส ำนักปลัด
และประชำชนในกำรแสดงควำมจงรัก จงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ ในกำรแสดงควำมจงรัก
ภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ ภักดีและปกป้องสถำบัน

2 จัดงำนรำชพิธีและวันส ำคัญ  - เพ่ือให้ประชำชนแสดงควำม  - จัดกิจกรรมงำนรำชพิธี / เทิดพระกียรติ 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000      ประชำชน ประชำชนมีควำมจงรักภักดี ส ำนักปลัด
ของชำติ จงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ จัดนิทรรสกำรวันส ำคัญของชำติ ต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์

หรือตำมหนังสือส่ังกำร

3 5 ธันวำคม วันคล้ำยวันพระ
รำชสมภพ ของ
พระบำทสมเด็จพระบรมชน
กำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลย
เดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 
หรือวันพ่อแห่งชำติ

 - เพ่ือให้ประชำชนน้อมส ำนึกใน
พระมหำกรุณำธิคุณ และแสดง
ควำมจงรักภักดีต่อสถำบัน
พระมหำกษัตริย์

 - จัดกิจกรรมในวันส ำคัญของไทยเช่น 
วันพ่อแห่งชำติ  วันชำติ วันคล้ำยวันพระ
รำชสมภพของพระบำท สมเด็จพระบรม
ชนกำธิเบศรฯ

      20,000       20,000       20,000       20,000       20,000 ประชำชน ประชำชนมีควำมจงรักภักดี
ต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์

 ส ำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการมีส่วนร่วม

ท่ี วัตถุประสงค์โครงกำร

แบบ ผ.02
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5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน
(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก
4 วันแม่แห่งชำติ  เพ่ือแสดงควำมจงรักภักดีต่อ จัดกิจกรรมในวันส ำคัญของชำติ  เช่น 20,000      20,000      20,000      20,000      20,000      ประชำชน ประชำชนมีควำมจงรักภักดี  ส ำนักปลัด

สถำบันพระมหำกษัตริย์ จัดท ำนิทรรศกำร ลงนำมถวำยพระพร  ต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์
จุดเทียนชัย 

5 วันเฉลิมพระชนมพรรษำ เพ่ือแสดงควำมจงรักภักดีต่อ จัดกิจกรรมในวันส ำคัญของชำติ  เช่น 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000      ประชำชน ประชำชนได้มีส่วนร่วม ส ำนักปลัด
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทร- สถำบันพระมหำกษัตริย์ จัดท ำนิทรรศกำร ลงนำมถวำยพระพร  ในกำรแสดงควำมจงรัก
รำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำ- จุดเทียนชัย ภักดีและปกป้องสถำบัน
ลงกรณพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว

6 วันเฉลิมพระชนมพรรษำ เพ่ือแสดงควำมจงรักภักดี จัดกิจกรรมในวันส ำคัญ  เช่น จัด 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000      ประชำชน ประชำชนได้มีส่วนร่วมใน ส ำนักปลัด
สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ ต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ นิทรรศกำร  ลงนำมถวำยพระพร จุด กำรแสดงควำมจงรักภักดี
พระบรมรำชินี เทียนชัย  หรือตำมหนังส้ือส่ังกำร ต่อสถำบันพรมหำกษัตริย์

7 อบรมและศึกษำดูงำนเพ่ือ เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้และได้ศึกษำจำก จัดอบรมและทัศนศึกษำดูงำน แก่ 250,000    250,000    250,000    250,000    250,000    ผู้ร่วม ผู้ร่วมโครงกำรได้รับควำมรู้ ส ำนักปลัด

พัฒนำศักยภำพ และส่งเสริม ประสบกำรณ์จริงมีควำมรู้ท่ีกว้ำงไกล ผู้บริหำร  สมำชิกสภำฯ พนักงำน โครงกำร ท่ีกว้ำงไกลจำกประสบกำรณ์ เทศบำล

คุณธรรมจริยธรรมให้แก่ และพนักงำนจ้ำง จริง
ผู้บริหำร สท. พนักงำน
 และพนักงำนจ้ำง

8  วันเทศบำล เพ่ือให้พนักงำนเทศบำลและสมำชิก  - ด ำเนินงำนตำมโครงกำรท่ีก ำหนด 8,000        8,000        8,000        8,000        8,000        พนักงำน  พนักงำนและสมำชิกฯ  ส ำนักปลัด
ได้ระลึกในวันส ำคัญของเทศบำล ได้ท ำกิจกรรมร่วมกัน

วัตถุประสงค์
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ท่ี โครงกำร

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการมีส่วนร่วม

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)   เทศบำลต ำบลวังศำลำ   หน้ำ | 97              



 
5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

9 ปรับปรุงแผนท่ีภำษีและ  - เพ่ือพัฒนำศักยภำพระบบงำนและ  - พัฒนำระบบงำน ด ำเนินกำรปรับปรุง 220,000    220,000    220,000    220,000    220,000    องค์กร องค์กรมีแผนท่ีภำษี และ กองคลัง

ทะเบียนทรัพย์สิน งำนจัดเก็บรำยได้ ข้อูลกำรจัด ำแผนท่ีภำษีและทะเบียน ประสิทธิภำพ มีรำยได้เพ่ิม
ทรัพย์สินให้เป็นปัจัน และใช้งำนได้

10 กำรจัดกำรเลือกต้ังท้องถ่ิน  - เพ่ือให้ประชำชนได้ใช้สิทธิตำม  - จัดกำรเลือกต้ังท้องถ่ินตำมท่ี -           -           1,000,000  -           -           ประชำชน ประชำชนใช้สิทธิระบอบ ส ำนักปลัด

ระบอบประชำธิปไตยในกำรเลือกต้ัง กฎหมำยก ำหนด ประชำธิปไตย
ท้องถ่ิน

11 อุดหนุนโครงกำรจัดกิจกรรม  - เพ่ือให้ประชำชนแสดงควำม  - อุดหนุนจัดกิจกรรมงำนรำชพิธี 6,000        6,000        6,000        6,000        6,000        ประชำชน ประชำชนมีควำมจงรัก ส ำนักปลัด
งำนรำชพิธี วันส ำคัญของชำติ จงรักภักดีต่อสถำบัน งำนวันส ำคัญต่ำงๆของชำติ ภักดีต่อสถำบัน อ.ท่ำม่วง
และกิจกรรมตำมนโยบำย พระมหำกษัตริย์ พระมหำกษัตริย์

12 ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนแบบ   -  เพ่ือส่งเสริมกำรด ำเนินงำนร่วม   -  อุดหนุนกำรด ำเนินงำนร่วม 40,000      40,000      40,000      40,000      40,000      อปท. เกิดกำรบูรณำกำรร่วมกัน ส ำนักปลัด
บูรณำกำรร่วมกับองค์กรอ่ืน กับหน่วยงำนอ่ืนแบบบูรณำกำรเพ่ือ กับองค์กรอ่ืนหรืออุดหนุนให้ กับหน่วยงำนและองค์กรอ่ืน

เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ หน่วยงำนรำขกำรอ่ืนตำม
ตำมอ ำนำจหน้ำท่ีของเทศบำล

13  อุดหนุนกำรด ำเนินงำนของ  - เพ่ือช่วยเหลือบรรเทำทุกข์  - อุดหนุนกำรด ำเนินงำนตำม 20,000      20,000      20,000      20,000      20,000      โครงกำร  ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย ง.พัฒนำฯ
 เหล่ำกำชำดจังหวัดกำญจนบุรี   ผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้ยำกไร้ โครงกำรภำรกิจของเหล่ำกำชำด ได้รับควำมช่วยเหลือและมี กำชำด

 ผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำสให้ จังหวัดกำญจนบุรี สภำพควำมเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน จ.กำญฯ
สำมำรถด ำรงชีพอยู่ได้ในสังคม

754,000    754,000    1,754,000 754,000    754,000    สรุป  รวม   14  โครงการ

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการมีส่วนร่วม

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)   เทศบำลต ำบลวังศำลำ   หน้ำ | 98              



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

 

5.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

1 จัดกำรประชุมประชำคม  - เพ่ือให้มีแผนพัฒนำท่ีเหมำะสม  - บูรณำกำรจัดประชำคมหมู่บ้ำนร่วมกับ 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000      ประชำชน ประชำชนแสดงควำมคิดเห็น ง.พัฒนำฯ

ถูกต้อง สะท้อนปัญหำและควำมต้อง  หมู่บ้ำนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน เทศบำล  และมีส่วนร่วมในกำรสะท้อน งำนแผน

กำรของประชำชนในพ้ืนท่ี  - จัดประชำคมต ำบล คณะกรรมกำรต่ำงๆ ปัญหำและควำมต้องกำร  ส ำนักปลัด

2 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติกำรร่วม  - เพ่ือเป็นศูนย์กลำงในกำรช่วย อุดหนุนงบประมำณตำมโครงกำร 30,000      30,000      30,000      30,000      30,000      ประชำชน เกิดกำรบูรณำกำรร่วม ส ำนักปลัด
ในกำรช่วยเหลือประชำชน เหลือประชำชนของอ ำเภอท่ำม่วง ท่ีเสนอขอรับกำรสนับสนุน ในกำรช่วยเหลือประชำชน อ.ท่ำม่วง
ของ อปท.

80,000     80,000     80,000     80,000     80,000     สรุป  รวม   2  โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการมีส่วนร่วม

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

แบบ ผ.02
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จ ำนวน งบประมำณ 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) โครงกำร (บำท)

โครงการพัฒนาท่ีน ามาจาก
แผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนา
ชุมชน

69        34,555,000    68        43,260,000   67         30,090,000   60         24,658,000   51        21,300,000  315      153,863,000    

รวมท้ังส้ิน 69       34,555,000    68       43,260,000  67        30,090,000  60        24,658,000  51       21,300,000  315      153,863,000   

ปี 2570

ผ. 01/1

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน

เทศบาลต าบลวังศาลา อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์
รวม 5 ปีปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

(พ.ศ. 2566 - 2570)
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน  

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำด ท่ีมำของ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ว่ำจะได้รับ โครงกำร รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

หมู่ท่ี 1 บ้านวังศาลา
1 ฝังท่อระบำยน้ ำ คสล.

พร้อมบ่อพัก หมู่ 1 ซอย 2 
(ต่อจำกของเดิม)

  - เพ่ือให้ประชำชนมีทำง
ระบำยน้ ำ บรรเทำควำม
เดือดร้อนจำกปัญหำน้ ำท่วม

 - ฝังท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อ
พัก โดยฝังท่อ คสล. ขนำด Ø 0.60 เมตร 
จ ำนวน 130 ท่อน พร้อมบ่อพัก จ ำนวน 10 บ่อ 
ระยะทำงรวมท่อพร้อมบ่อพัก 140 เมตร ตำม
แบบท่ีเทศบำลก ำหนด

    500,000     500,000     500,000     500,000     500,000 ท่อ
ระบำยน้ ำ

ประชำชนได้รับ
กำรบรรเทำควำม
เดือดร้อน

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

2 ฝังท่อระบำยน้ ำ คสล.
พร้อมบ่อพัก หมู่ 1 ซอย 1

  - เพ่ือให้ประชำชนมีทำง
ระบำยน้ ำ บรรเทำควำม
เดือดร้อนจำกปัญหำน้ ำท่วม

 - ฝังท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อ
พัก โดยฝังท่อ คสล. ขนำด Ø 0.60 เมตร 
จ ำนวน 130 ท่อน พร้อมบ่อพัก จ ำนวน 10 บ่อ 
ระยะทำงรวมท่อพร้อมบ่อพัก 140 เมตร ตำม
แบบท่ีเทศบำลก ำหนด

    500,000     500,000     500,000     500,000     500,000 ท่อ
ระบำยน้ ำ

ประชำชนได้รับ
กำรบรรเทำควำม

เดือดร้อน

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

3 ปูผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตหมู่ 1 ซอย 1

 - เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำน
ได้มีถนนส ำหรับกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

 - ปูผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนำดผิว
จรำจรกว้ำง 5.00 เมตร ยำวรวม 1,160 เมตร  
ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

    500,000     500,000     500,000     500,000     500,000 ถนน ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกและ
ปลอดภัย

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

(พ.ศ. 2566 - 2570)

แบบ ผ.02/1
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน  

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำด ท่ีมำของ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ว่ำจะได้รับ โครงกำร รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

(พ.ศ. 2566 - 2570)

แบบ ผ.02/1

4 ปูผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตหมู่ 1 ซอย 2

 - เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำน
ได้มีถนนส ำหรับกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

 - ปูผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนำดผิว
จรำจรกว้ำง 5.00 เมตร ยำวรวม 1,160 เมตร  
ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด  พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร

    500,000     500,000     500,000     500,000     500,000 ถนน ประชำชนได้รับ แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

5 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ 1 ซอย 2

 - เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำน
ได้มีถนนส ำหรับกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

 - ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ซอย 
2 ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 160 
เมตรหนำ 0.15 เมตร หรือตำมสภำพพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่ำ800 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงหินคลุกกว้ำง
ข้ำงละ 0.00-0.50เมตร หรือตำมสภำพพ้ืนท่ี  
ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครกงำร

              -     500,000     500,000               -             -   ถนน ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกและ
ปลอดภัย

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

6 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ 1 (ซอยบ้ำนลุงมี-
รง.ไทยเคนฯ)

 - เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำน
ได้มีถนนส ำหรับกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

 - ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ซอย
บ้ำนลุงมี - รง.ไทยเคนฯ ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 
4.00 เมตร ยำว 345 เมตร ตำมแบบท่ีเทศบำล
ก ำหนด พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร

              -               -     800,000               -             -   ถนน ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกแล
ปลอดภัย

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน  

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำด ท่ีมำของ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ว่ำจะได้รับ โครงกำร รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

(พ.ศ. 2566 - 2570)

แบบ ผ.02/1

7 ปรับปรุงถนนลำดยำงแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1 
ซอย 1เช่ือม ต.วังขนำย

 - เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำน
ได้มีถนนส ำหรับกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

 - ปรับปรุงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 6.00 เมตร ยำวรวม 420 
เมตร  ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

    500,000     500,000     500,000     500,000     500,000 ถนน ประชำชนได้รับ
ควำมสะกวดและ
ปลอดภัย

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

8 ก่อสร้ำงถนนลำดยำงฯ หมู่ 
1จำกสะพำน - แยกทำงลง
สุดทำงรัก

 - เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำน
ได้มีถนนส ำหรับกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

 - ก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนำดกว้ำง 6.00 เมตร ยำว 260 เมตร หนำ 
0.05 เมตร ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

    1,000,000             -               -               -               -   ถนน ประชำชนได้รับ
ควำมสะกวดและ
ปลอดภัย

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

9 ก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ 1
ซอยบ้ำนนิยม มีแก้ว

 - เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำน
ได้มีถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้

 - ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนำดกว้ำง 
4.00 เมตร ยำว 280 เมตร  หนำ 0.15 เมตร  
ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

    500,000     500,000               -               -             -   ถนน ประชำชนได้รับ
ควำมสะกวดและ
ปลอดภัย

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน  

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำด ท่ีมำของ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ว่ำจะได้รับ โครงกำร รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

(พ.ศ. 2566 - 2570)

แบบ ผ.02/1

10 ก่อสร้ำงคลองดำดคอนกรีต
 ม.1 หลังวัดวังศำลำ

เพ่ือระบำยน้ ำท่วมขังและ
บรรเทำควำมเดือดร้อนของ 
ประชำชน

ก่อสร้ำงคลองดำดคอนกรีต ขนำดปำกกว้ำง 
7.00-15.00 เมตร  ก้นกว้ำงประมำณ 
3.00-7.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่ำ 2.00-4.00 
เมตร ยำว ประมำณ 400 เมตร  ตำมแบบท่ี
เทศบำลก ำหนดพร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์
โครงกำร

    3,000,000     3,000,000             -               -               -   คลอง
ดำด
คอนกรีต

ประชำชนได้รับ
กำรบรรเทำควำม
เดือดรอ้น

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

11 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ 1 เส้นหลังวัดวัง
ศำลำ

เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้มี
ถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกรวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. โดยขยำยไหล่ทำง  กว้ำง 
1.00 เมตร  ยำว 560 เมตร  หรือรวมประมำณ
พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 560 ตำรำงเมตร 
รำยละเอียดตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

    300,000             -               -               -               -   ถนน ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกและ
ปลอดภัย

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

12 ติดต้ังระบบเสียงตำมสำย/
หอกระจำยข่ำว หมู่ 1

 - เพ่ือให้ประชำชนมีช่องทำง
รับรู้ข่ำวสำรจำกเทศบำลได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและถูกต้อง

ติดต้ังระบบเสียงตำมสำย หรือหอกระจำยข่ำว
ภำยในหมู่บ้ำนรำยละเอียดตำมท่ีเทศบำลก ำหนด

    500,000     500,000     500,000     500,000     500,000 ประชำชน ประชำชนได้รับรู้
ข่ำวสำรอย่ำง
ถูกต้องและท่ัวถึง

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

ส ำนักปลัด
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน  

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำด ท่ีมำของ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ว่ำจะได้รับ โครงกำร รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

(พ.ศ. 2566 - 2570)

แบบ ผ.02/1

13 ขุดลอกคลองระบำยน้ ำ     
หมู่ 1

  - เพ่ือให้ประชำชนมีทำง
ระบำยน้ ำ บรรเทำควำม
เดือดร้อนจำกปัญหำน้ ำท่วม

 - ขุดลอกคลองระบำยน้ ำ/แหล่งน้ ำ 
รำยละเอียดตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

    200,000     200,000     200,000     200,000     200,000 ประชำชน ประชำชนได้รับ
กำรบรรเทำควำม
เดือดร้อน

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

14 ติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด
ภำยในหมู่บ้ำน หมู่ 1

  -  เพ่ือป้องกันกำรเกิด
อำชญำกรรมและสำมำรถ
ตรวจสอบได้เม่ือปัญหำ
อำชกญำกรรมหรืออุบัติเหตุ
ทำงถนน

 - ติดต้ังกล้องวงจรปิดรำยละเอียดตำมแบบท่ี
เทศบำลก ำหนด

    500,000     500,000     500,000     500,000     500,000 ประชำชน สำมำรถป้องกัน
กำรเกิด
อำชญำกรรม 
และติดตำม
อุบัติเหตุ

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

ง.ป้องกัน 
 ส ำนักปลัด

8,500,000 7,700,000 5,000,000 3,700,000 3,700,000 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน  

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ ท่ีมำขอ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2,570       (KPI) จะได้รับ โครงกำร รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

หมู่ท่ี 2 บ้านท่าแค

15 ปูผิวจรำจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ 2 หมู่บ้ำนเพ่ิมพูน
วิลล่ำ

 เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้มี
ถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้
สะดวกและปลอดภัย

ปูผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนำด
กว้ำง 5.00 เมตร  ยำว 280 เมตร หนำ
เฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 
1,400 ตำรำงเมตร  พร้อมตีเส้นจรำจร
รำยละเอียดตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

    500,000             -               -               -               -   ถนน ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวก
และปลอดภัย

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

16 ฝังท่อระบำยน้ ำ คสล. พร้อม
บ่อพัก หมู่ 2 ซอย 1 - ซอย 2

เพ่ือให้ประชำชนมีทำงระบำยน้ ำ 
 บรรเทำควำมเดือดร้อนตำก
ปัญหำน้ ำท่วมขัง

ฝังท่อระบำยน้ ำ คสล. ขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.60 เมตร จ ำนวน 139 
ท่อน  พร้อมบ่อพัก จ ำนวน 11 บ่อ  
ระยะทำงรวมท่อพร้อมบ่อพัก 150 เมตร  
รำยละเอียดตำมท่ีเทศบำลก ำหนด

    500,000     500,000             -               -               -   ท่อ
ระบำยน้ ำ

ประชำชนได้รับ
กำรบรรเทำ
ควำมเดือดร้อน

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

17 ติดต้ังระบบเสียงตำมสำย/หอ
กระจำยข่ำว หมู่ 2

 - เพ่ือให้ประชำชนมีช่องทำงรับรู้
ข่ำวสำรจำกเทศบำลได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและถูกต้อง

ติดต้ังระบบเสียงตำมสำย หรือหอกระจำย
ข่ำวภำยในหมู่บ้ำนรำยละเอียดตำมท่ี
เทศบำลก ำหนด

    500,000     500,000     500,000     500,000     500,000 ประชำชน ประชำชนได้
รับรู้ข่ำวสำร
อย่ำงถูกต้อง
และท่ัวถึง

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

ส ำนักปลัด

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)   เทศบำลต ำบลวังศำลำ   หน้ำ | 106              



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน  

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ ท่ีมำขอ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2,570       (KPI) จะได้รับ โครงกำร รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1

18 ขุดลอกคลองระบำยน้ ำ หมู่ 2   - เพ่ือให้ประชำชนมีทำงระบำย
น้ ำ บรรเทำควำมเดือดร้อนจำก
ปัญหำน้ ำท่วม

 - ขุดลอกคลองระบำยน้ ำ/แหล่งน้ ำ 
รำยละเอียดตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

    200,000     200,000     200,000     200,000     200,000 ประชำชน ประชำชนได้รับ
กำรบรรเทำ
ควำมเดือดร้อน

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

19 ท ำฝำยชลอน้ ำบริเวณสระเก็บ
น้ ำ หมู่ 2

 ช่วยชะลอน้ ำ ชะลอกำรไหลของ
น้ ำ ลดกำรกัดเซำะของตล่ิง

 - สร้ำงฝำยชลอน้ ำ   รำยละอียดตำมท่ี
เทศบำลก ำหนด

    500,000     500,000     500,000     500,000     500,000 ประชำชน ประชำชนได้รับ
กำรบรรเทำ
ควำมเดือดร้อน

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

20 ติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด
ภำยในหมู่บ้ำน หมู่ 2

  -  เพ่ือป้องกันกำรเกิด
อำชญำกรรมและสำมำรถ
ตรวจสอบได้เม่ือปัญหำ
อำชกญำกรรมหรืออุบัติเหตุทำง
ถนน

 - ติดต้ังกล้องวงจรปิดรำยละเอียดตำม
แบบท่ีเทศบำลก ำหนด

    500,000     500,000     500,000     500,000     500,000 ประชำชน สำมำรถป้องกัน
กำรเกิด
อำชญำกรรม 
และติดตำม
อุบัติเหตุ

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

ง.ป้องกัน 
 ส ำนักปลัด

2,700,000  2,200,000  1,700,000  1,700,000  1,700,000  
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน  

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ ท่ีมำของ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงกำร รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

หมู่ท่ี 3 บ้านโพธ์ิเล้ียว
21 ฝังท่อระบำยน้ ำ ค.ส.ล.พร้อม

บ่อพัก หมู่ 3 ซอย 2
  - เพ่ือให้ประชำชนมีทำง
ระบำยน้ ำ บรรเทำควำม
เดือดร้อนจำกปัญหำน้ ำท่วม

 - ฝังท่อระบำยน้ ำ ค.ส.ล.ขนำด Ø 0.60 เมตร
จ ำนวน 130 ท่อน พร้อมบ่อพักจ ำนวน 10 บ่อ
ระยะทำงรวมท่อพร้อมบ่อพัก 140 เมตร ตำม
แบบท่ีเทศบำลก ำหนด

  1,000,000   1,000,000                -                -                - ท่อระบำย
น้ ำ

ประชำชน
ได้รับกำร
บรรเทำควำม
เดือดร้อน

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

22 ฝังท่อระบำยน้ ำ คสล.พร้อม
บ่อพัก หมู่ 3  ซอย 5

 เพ่ือให้ประชำชนมีทำง
ระบำยน้ ำ บรรเทำควำม
เดือดร้อนจำกปัญหำน้ ำท่วม

ฝังท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก
  โดยฝังท่อคสล. ขนำด Ø 0.60 เมตร  
ระยะทำง ประมำณ 500 เมตร ตำมแบบท่ี
เทศบำลก ำหนด

               -                -                -     500,000     500,000 ท่อระบำย
น้ ำ

ประชำชน
ได้รับกำร
บรรเทำควำม
เดือดร้อน

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

23 ปรับปรุงถนนลำดยำงแอส
ฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ 3 ซอย 2

 เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำน
ได้มีถนนส ำหรับกำรคมนำคม
ได้ อย่ำงสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนำดกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 2,000 เมตร หนำ 
0.05 เมตร ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

             -     3,000,000              -                -                -   ถนน ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

แบบ ผ.02/1
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน  

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ ท่ีมำของ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงกำร รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

แบบ ผ.02/1

24 ปูผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต หมู่ 3 ซอย 4 และ ซอย 6

 เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำน
ได้มีถนนส ำหรับกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

ปูผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนำดกว้ำง 
4.00 เมตร ยำว 264 เมตร หนำเฉล่ีย 0.05 
เมตร และขนำดกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 170 
เมตร หนำเฉล่ีย0.05 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่ำ 1,906 ตำรำงเมตร พร้อมตีเส้นจรำจร  
รำยละเอียดตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

    500,000     500,000              -                -                -   ถนน ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกและ
รวดเร็ว

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

25 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝังท่อระบำยน้ ำ
และบ่อพัก หมู่ 3 ซอย 3 เช่ือม
 ต.ตะคร้ ำเอน

 เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำน
ได้มีถนนส ำหรับกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

 - ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝังท่อ
ระบำยน้ ำและบ่อพักกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 
1,110  เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่ำ 5,550 เมตร ไหล่ทำงหินคลุกกว้ำง
ข้ำงละ 0.00-0.50 เมตร หรือตำมสภำพพ้ืนท่ี 
พร้อมฝังท่อระบำยน้ ำ ค.ส.ล.ขนำดØ 0.60 
เมตร จ ำนวน 1,030 ท่อน  พร้อมบ่อพักจ ำนวน
 80 บ่อ ระยทำงรวมท่องพร้อมบ่อพัก 1,110 
เมตร ตำมแบบเท่ีเทศบำลก ำหนด

             -     6,500,000              -                -                -   ถนน และ
ท่อระบำย

น้ ำ

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน  

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ ท่ีมำของ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงกำร รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

แบบ ผ.02/1

26 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ 3 
ซอย 2  (บริเวณบ้ำนคุณละมูล
 ช้ำงสำ  ถึง ถ.แสงชูโตสำย
ใหม่)

เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำน
และใช้เส้นทำงได้มีไฟฟ้ำใช้
อย่ำงท่ัวถึงและป้องกันกำร
เกิดอำชญำกรรม

ติดต้ังโคมไฟแสงสว่ำง ขนำด 1x40 วัตต์  
จ ำนวน 30 โคม รำยละเอียดตำมท่ี กฟภ.ก ำหนด

    500,000                -                -                -              -   ประชำชน ประชำชนมี
ไฟฟ้ำใช้
อย่ำงท่ัวถึง
และปลอดภัย

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

27 ติดต้ังระบบเสียงตำมสำย/หอ
กระจำยข่ำว หมู่ 3

 - เพ่ือให้ประชำชนมีช่องทำง
รับรู้ข่ำวสำรจำกเทศบำลได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ถูกต้อง

ติดต้ังระบบเสียงตำมสำย หรือหอกระจำยข่ำว
ภำยในหมู่บ้ำนรำยละเอียดตำมท่ีเทศบำลก ำหนด

    500,000     500,000     500,000     500,000     500,000 ประชำชน ประชำชนได้
รับรู้ข่ำวสำร
อย่ำงถูกต้อง
และท่ัวถึง

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

ส ำนักปลัด

28 ขุดลอกคลองระบำยน้ ำ หมู่ 3   - เพ่ือให้ประชำชนมีทำง
ระบำยน้ ำ บรรเทำควำม
เดือดร้อนจำกปัญหำน้ ำท่วม

 - ขุดลอกคลองระบำยน้ ำ/แหล่งน้ ำ 
รำยละเอียดตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

    200,000     200,000     200,000     200,000     200,000 ประชำชน ประชำชน
ได้รับกำร
บรรเทำควำม
เดือดร้อน

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน  

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ ท่ีมำของ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงกำร รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

แบบ ผ.02/1

29 ติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด
ภำยในหมู่บ้ำน หมู่ 3

  -  เพ่ือป้องกันกำรเกิด
อำชญำกรรมและสำมำรถ
ตรวจสอบได้เม่ือปัญหำ
อำชกญำกรรมหรืออุบัติเหตุ
ทำงถนน

 - ติดต้ังกล้องวงจรปิดรำยละเอียดตำมแบบท่ี
เทศบำลก ำหนด

    500,000     500,000     500,000     500,000     500,000 ประชำชน ป้องกันกำร
เกิดปัญหำ
อำชญำกรรม
 และติดตำม
อุบัติเหตุ

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

ง.ป้องกัน  
ส ำนักปลัด

3,200,000    12,200,000   1,200,000    1,700,000    1,700,000    
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน  

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ ท่ีมำของ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงกำร รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

หมู่ท่ี 4 บ้านหนองเสือ

30 ฝังท่อระบำยน้ ำ คสล.พร้อม
บ่อพักหมู่ 4 ซอยวำเลนไทน์
 - ซอย 5

  - เพ่ือให้ประชำชนมีทำง
ระบำยน้ ำ บรรเทำควำม
เดือดร้อนจำกปัญหำน้ ำท่วม

 - ฝังท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมบ่อพักหมู่ 4 ซอยวำเลนไทน์ - ซอย 5 
โดยฝังท่อคสล. ขนำด Ø 0.60 เมตร จ ำนวน
 130 ท่อน พร้อมบ่อพักจ ำนวน 10 บ่อ 
ระยะทำงรวมพร้อมบ่อพัก 140 เมตร ตำมท่ี
เทศบำลก ำหนด

  1,000,000      500,000      500,000      500,000             -   ท่อระบำยน้ ำ ประชำชนได้รับ
กำรบรรเทำ
ควำมเดือดร้อน

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

31 ปรับปรุงถนนลำดยำงแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 4 ซอย
วอนเพียรนิมิตร (ต่อจำก
ของเดิม)

 - เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำน
ได้มีถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกรวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 - ปรับปรุงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต หมู่ 4 ซอยวอนเพียรนิมิต ขนำดผิว
จรำจร กว้ำง 5.00 เมตร ยำว 310 เมตร 
หนำ 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย กว่ำ 
1,550 ตำรำงเมตร พร้อมตีเส้นจรำจร  ตำม
แบบท่ีเทศบำลก ำหนด

               -   1,000,000                -                -             -   ถนนลำดยำง ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวก
และปลอดภัย

แผนัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

แบบ ผ.02/1

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)    เทศบำลต ำบลวังศำลำ  หน้ำ | 112              



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน  

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ ท่ีมำของ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงกำร รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

แบบ ผ.02/1

32 ปรับปรุงถนนลำดยำงแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 4, หมู่ 9

 - เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำน
ได้มีถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกรวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 - ปรับปรุงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 8.00 เมตร ยำว 
208  เมตร หนำ 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่ำ 1,664 ลบ.ซม. ตำมแบบท่ี ทต.
ก ำหนด

  1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000  1,000,000 ถนนลำดยำง ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวก
และปลอดภัย

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

33 ฝังท่อระบำยน้ ำ ค.ส.ล.
พร้อมบ่อพัก หมู่ 4 ซอย 5 
(ต่อจำกของเดิม)

 เพ่ือให้ประชำชนมีทำงระบำย
น้ ำ บรรเทำควำมเดือดร้อนจำก
ปัญหำน้ ำท่วม

 - ฝังท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมบ่อพัก โดยฝังท่อขนำด Ø 0.60 เมตร
 จ ำนวน 130 ท่อนพร้อมบ่อพัก จ ำนวน 10
 บ่อ ระยะทำงรวม 140 ตำมแบบท่ี
เทศบำลก ำหนด

               -      500,000                -                -             -   ท่อระบำยน้ ำ ประชำชนได้รับ
กำรบรรเทำ
ควำมเดือดร้อน

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

34 ฝังท่อระบำยน้ ำ คสล.พร้อม
บ่อพัก หมู่ 4 ซอยวอนเพียร  
(ต่อจำกของเดิม)

เพ่ือให้ประชำชนมีทำงระบำยน้ ำ
 บรรเทำควำมเดือดร้อนจำก
ปัญหำน้ ำท่วม

 - ฝังท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมบ่อพัก โดยฝังท่อขนำด Ø 0.60 เมตร
 จ ำนวน 136 ท่อน พร้อมบ่อพัก จ ำนวน 11
 บ่อ ระยะทำงรวม 147 เมตร ตำมแบบท่ี
เทศบำลก ำหนด

               -      600,000                -                -             -   ร้อยละ ประชำชนได้รับ แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน  

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ ท่ีมำของ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงกำร รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

แบบ ผ.02/1

35 ปูผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต หมู่ 4 ซอย 2

 - เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำน
ได้มีถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

 - ปูผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนำด
กว้ำง 5.00 เมตร  ยำว 320 เมตร  หนำ
เฉล่ีย 0.05 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 
1,600 ตำรำงเมตร พร้อมตีเส้นจรำจร ตำม
แบบท่ีเทศบำลก ำหนด

    500,000      500,000                -                -             -   ถนน ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวก
และปลอดภัย

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

36 ฝังท่อระบำยน้ ำ คสล.พร้อม
บ่อพัก หมู่ 4 เลียบถนนแสง
ชูโตสำยเก่ำ

  - เพ่ือให้ประชำชนมีทำง
ระบำยน้ ำ บรรเทำควำม
เดือดร้อนจำกปัญหำน้ ำท่วม

 - ฝังท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมบ่อพัก ขนำด Ø 1.00 เมตร จ ำนวน 
112 ท่อน พร้อมบ่อพัก  จ ำนวน 8 บ่อ  
ระยะทำงท่อพร้อมบ่อพัก 405 เมตร  ตำม
แบบท่ีเทศบำลก ำหนด

               -                -   2,800,000                -             -   ท่อระบำยน้ ำ ประชำชนได้รับ
กำรบรรเทำ
ควำมเดือดร้อน

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

37 ปรับปรุงถนนลำดยำงแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 4 ซอย
 1 (ช่วงบ้ำนง้ิวลำย)

 - เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำน
ได้มีถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกรวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 - ปรับปรุงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต หมู่ 4 ซอย 1 ช่วงบ้ำนง้ิวลำย ขนำดผิว
จรำจรเฉล่ีย กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 800 
เมตร โดยปูยำงแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตเสริม
ผิว ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

               -      500,000      500,000      500,000             -   ถนนลำดยำง ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวก
และปลอดภัย

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน  

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ ท่ีมำของ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงกำร รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

แบบ ผ.02/1

38 ฝังท่อระบำยน้ ำ พร้อมบ่อพัก
 หมู่ 4  ซอย 6

  - เพ่ือให้ประชำชนมีทำง
ระบำยน้ ำ บรรเทำควำม
เดือดร้อนจำกปัญหำน้ ำท่วม

 - ฝังท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมบ่อพัก โดยฝังท่อขนำด Ø 0.60 เมตร
 จ ำนวน 130 ท่อน พร้อมบ่อพัก จ ำนวน 10
 บ่อ ระยะทำงรวม 140 ตำมแบบท่ี
เทศบำลก ำหนด พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์
โครงกำร

               -      500,000                -                -             -   ท่อระบำยน้ ำ ประชำชนได้รับ
กำรบรรเทำ
ควำมเดือดร้อน

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

39 ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ
ประปำหมู่บ้ำน หมู่ 4

เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้มี
น้ ำประปำใช้อย่ำงสะอำดและ
เพียงพอ

 - ปรับปรุงระบบประปำ/ซ่อมแซมระบบ
ประปำให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ให้
เพียงพอต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้น้ ำ

    500,000      500,000      500,000      500,000     500,000 น้ ำประปำ ประชำชนมีน้ ำ
ใช้อย่ำงเพียงพอ

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

40 ก่อสร้ำงประปำหมู่บ้ำน หมู่ 
4 เพ่ิมเติม

เพ่ือให้ประชำชนมีน้ ำประปำใช้
อย่ำงสะอำด และท่ัวถึง

ก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บ้ำน  แบบบำดำล
ขนำดใหญ่  รำยละเอียดตำมแบบท่ีเทศบำล
ก ำหนด

  1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000  1,000,000 ประชำชน ประชำชนมีน้ ำ
ใช้อย่ำงท่ัวถึง

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน  

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ ท่ีมำของ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงกำร รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

แบบ ผ.02/1

41 ติดต้ังระบบเสียงตำมสำย/
หอกระจำยข่ำว หมู่ 4

 - เพ่ือให้ประชำชนมีช่องทำง
รับรู้ข่ำวสำรจำกเทศบำลได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและถูกต้อง

ติดต้ังระบบเสียงตำมสำย หรือหอกระจำย
ข่ำวภำยในหมู่บ้ำนรำยละเอียดตำมท่ี
เทศบำลก ำหนด

    500,000      500,000      500,000      500,000     500,000 ประชำชน ประชำชนได้
รับรู้ข่ำวสำร
อย่ำงถูกต้อง
และท่ัวถึง

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

ส ำนักปลัด

42 ขุดลอกคลองระบำยน้ ำ หมู่ 4   - เพ่ือให้ประชำชนมีทำง
ระบำยน้ ำ บรรเทำควำม
เดือดร้อนจำกปัญหำน้ ำท่วม

 - ขุดลอกคลองระบำยน้ ำ/แหล่งน้ ำ 
รำยละเอียดตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

    200,000      200,000      200,000      200,000     200,000 ประชำชน ประชำชนได้รับ
กำรบรรเทำ
ควำมเดือดร้อน

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

4,700,000  7,300,000  7,000,000  4,200,000  3,200,000 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน  

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ ท่ีมำของ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงกำร รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

หมู่ 5 บ้ำนหนองสะแก

43 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ 5 ซอย 1 แยกบ้ำน
คุณอ ำนวย (ต่อจำกของเดิม)

 - เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำน
ได้มีถนนส ำหรับกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

 - ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5
  ซอย 1 แยกบ้ำนคุณอ ำนวย ต่อจำก
ของเดิม ขนำดผิวจรำจร กว้ำง 4 เมตร 
ยำว 194 เมตร หนำ 0.15 เมตร พร้อม
ป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร

    500,000     500,000               -               -             -   ถนน คสล. ประชำชนได้รับ
กำรบรรเทำ
ควำมเดือดร้อน

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

44 ปรับปรุงระบบประปำ หมู่ 5  - เพ่ือให้ประชำชนได้มี
น้ ำประปำอุปโภคและบริโภค
อย่ำงท่ัวถึงและสะอำด

 - ปรับปรุงระบบประปำ หมู่ 5  โดยท ำ
กำรปรับปรุงระบบกรองน้ ำ และระบบสูบ
น้ ำและจ่ำยน้ ำประปำ รำยละเอียดตำม
แบบท่ีเทศบำลก ำหนด

    500,000     500,000     500,000     500,000     500,000 น้ ำประปำ ประชำชนมีน้ ำ
ใช้อย่ำงท่ัวถึง
และสะอำด

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

45 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ 5 ซอย 1 แยกบ้ำน
คุณวัชรี(ต่อจำกของเดิม)

 - เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำน
ได้มีถนนส ำหรับกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

 - ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5
  ซอย 1 แยกบ้ำนคุณวัชรี ต่อจำกของเดิม
 ขนำดผิวจรำจร กว้ำง 4.00 เมตร ยำว
ประมำณ 175 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
รำยละเอียดตำมท่ีเทศบำลก ำหนด

              -               -     300,000               -             -   ถนน คสล. ประชำชนได้รับ
คำมสะดวกและ
รวดเร็ว

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

แบบ ผ.02/1
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน  

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ ท่ีมำของ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงกำร รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

แบบ ผ.02/1

46 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ 5 แยกซอย 2

 เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้
มีถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด
กว้ำง 4.00 เมตร  ยำว 125 เมตร หรือ
รวมปริมำณ พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 500 ตำรำเง
เมตร รำยละเอียดตำมท่ีเทศบำลก ำหนด 
พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร

    255,000               -               -               -             -   ถนน คสล. ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวก
และปลอดภัย

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

47 ปรับปรุงถนนลำดยำงแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต หมู่ 5 ซอย 3

 เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้
มีถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร  ยำวรวม 1,180 
เมตร หนำ 0.05 เมตร ตำมแบบท่ี
เทศบำลก ำหนด

    500,000     500,000             -               -               -   ถนนลำดยำง ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวก
และปลอดภัย

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

48 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ  หมู่ 5  
(จำกบ้ำนพิษณุ - ซอย 2)

เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนและ
ใช้เส้นทำงได้มีไฟฟ้ำใช้อย่ำง
ท่ัวถึงและป้องกันกำรเกิด
อำชญำกรรม

ติดต้ังโคมไฟแสงสว่ำง ขนำด 1x40 วัตต์ 
จ ำนวน 30 โคม รำยละเอียดตำมท่ี กฟภ. 
ก ำหนด

    500,000     500,000               -               -             -   ไฟฟ้ำ ประชำชนมี
ไฟฟ้ำอย่ำง
ท่ัวถึงและ
ปลอดภัย

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน  

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ ท่ีมำของ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงกำร รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

แบบ ผ.02/1

49 ติดต้ังระบบเสียงตำมสำย/หอ
กระจำยข่ำว หมู่ 5

 - เพ่ือให้ประชำชนมีช่องทำง
รับรู้ข่ำวสำรจำกเทศบำลได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและถูกต้อง

ติดต้ังระบบเสียงตำมสำย หรือหอกระจำย
ข่ำวภำยในหมู่บ้ำนรำยละเอียดตำมท่ี
เทศบำลก ำหนด

    500,000     500,000     500,000     500,000     500,000 ประชำชน ประชำชนได้
รับรู้ข่ำวสำร
อย่ำงถูกต้อง
และท่ัวถึง

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

ส ำนักปลัด

50 ขุดลอกคลองระบำยน้ ำ หมู่ 5   - เพ่ือให้ประชำชนมีทำง
ระบำยน้ ำ บรรเทำควำม
เดือดร้อนจำกปัญหำน้ ำท่วม

 - ขุดลอกคลองระบำยน้ ำ/แหล่งน้ ำ 
รำยละเอียดตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

    200,000     200,000     200,000     200,000     200,000 ประชำชน ประชำชนได้รับ
กำรบรรเทำ
ควำมเดือดร้อน

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

51 ติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด
ภำยในหมู่บ้ำน หมู่ 5

  -  เพ่ือป้องกันกำรเกิด
อำชญำกรรมและสำมำรถ
ตรวจสอบได้เม่ือปัญหำ
อำชกญำกรรมหรืออุบัติเหตุ
ทำงถนน

 - ติดต้ังกล้องวงจรปิดรำยละเอียดตำม
แบบท่ีเทศบำลก ำหนด

    500,000     500,000     500,000     500,000     500,000 ประชำชน ป้องกันกำรเกิด
ปัญหำ
อำชญำกรรม 
และติดตำม
อุบัติเหตุ

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

ง.ป้องกัน 
 ส ำนักปลัด

3,455,000   3,200,000   2,000,000   1,700,000   1,700,000   
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ ท่ีมำของ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงกำร รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

หมู่ท่ี 6 บ้ำนหัวพงษ์
52 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กเป็นถนนลำดยำงฯ หมู่ 
6 ซอย 5

 - เพ่ือให้ประชำชนใน
หมู่บ้ำนได้มีถนนส ำหรับ
กำรคมนำคมได้อย่ำง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

 - ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย
ลำดยำง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนำดกว้ำง
 4.00 เมตร ยำว 385 เทตร หนำ 0.05 
เมตร หรือมีพท้นท่ีใม่น้อยกว่ำ 1,540 
ตำรำงเมตร  พร้อมตีเส้นจรำจรตำมแบบท่ี
เทศบำลก ำหนด

      500,000     500,000               -               -             -   ร้อยละของ
ควำมพึง
พอใจ

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวก
และปลอดภัย

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

53 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ท่ี 6 ซอยบ้ำนคุณสุ
กัญญำ

 - เพ่ือให้ประชำชนใน
หมู่บ้ำนได้มีถนนส ำหรับ
กำรคมนำคมได้อย่ำง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

 - ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนำด
ผิวจรำจรกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 400 เมตร
 ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร 1 ป้ำย

      500,000             -               -               -               -   ร้อยละของ
ควำมพึง
พอใจ

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวก
และปลอดภัย

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

แบบ ผ.02/1
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ ท่ีมำของ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงกำร รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

แบบ ผ.02/1

54 ฝังท่อระบำยน้ ำ ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก หมู่ 6 ซอย 1

  - เพ่ือให้ประชำชนมีทำง
ระบำยน้ ำ บรรเทำควำม
เดือดร้อนจำกปัญหำน้ ำท่วม

 - ฝังท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมบ่อพัก โดยฝังท่อ คสล . ขนำด Ø 
0.60 เมตร  จ ำนวน 130 ท่อน พร้อมบ่อ
พักจ ำนวน 10 บ่อระยะทำงรวมท่อพร้อม
บ่อพัก 140 เมตรรำยละเอียดตำมแบบท่ี
เทศบำลก ำหนด

    1,000,000               -               -               -             -   ร้อยละของ
ควำมพึง
พอใจ

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวก
และปลอดภัย

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

55 ฝังท่อระบำยน้ ำ คสล.พร้อม
บ่อพัก หมู่ 6  ซอย 3

  - เพ่ือให้ประชำชนมีทำง
ระบำยน้ ำ บรรเทำควำม
เดือดร้อนจำกปัญหำน้ ำท่วม

 - ฝังท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมบ่อพัก โดยฝังท่อ คสล . ขนำด Ø 
0.60 เมตร  ระยะทำงรวม 130 ท่อน 
พร้อมบ่อพักจ ำนวน 10 บ่อ รำยละเอียด
ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนดพร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร 1 ป้ำย

                -               -               -     500,000     500,000 ร้อยละของ
ควำมพึง
พอใจ

ประชำชนได้รับ
กำรบรรเทำ
ควำมเดือดร้อน

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ ท่ีมำของ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงกำร รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

แบบ ผ.02/1

56 ตีเส้นลำดยำงแอสฟัลท์ติก 
ชลอควำมเร็วภำยใน หมู่ 6

 - เพ่ือให้ประชำชนใน
หมู่บ้ำนได้มีถนนส ำหรับ
กำรคมนำคมได้อย่ำง
ปลอดภัย

 - ตีเส้นลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ชลอควำมเร็ว  ในหมู่บ้ำนหมู่ท่ี 6 
รำยละเอียดตำม่ีเทศบำลก ำหนด

      500,000             -       500,000             -               -   ร้อยละของ
ควำมพึง
พอใจ

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวก
และปลอดภัย

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

57 ก่อสร้ำงฝังท่อระบำยน้ ำ ค.
ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 6  ซอย
 7

เพ่ือให้ประชำชนมีทำง
ระบำยน้ ำ บรรเทำควำม
เดือดร้อนจำกปัญหำน้ ำท่วม

ฝังท่อระบำยน้ ำ ค.ส.ล. ขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง0.60 เมตร  จ ำนวน 139
 ท่อน  พร้อมบ่อพักจ ำนวน 11 บ่อ  
ระยะทำงรวมท่อพร้อมบ่อพัก150 เมตร  
รำยละเอียดตำมแบบท่ีเทศบำลพร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร

                -               -               -               -     500,000 ร้อยละของ
ควำมพึง
พอใจ

ประชำชนได้รับ
กำรบรรเทำ
ควำมเดือดร้อน

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ ท่ีมำของ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงกำร รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

แบบ ผ.02/1

58 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ท่ี 6 เช่ือม ซอย 4

 - เพ่ือให้ประชำชนใน
หมู่บ้ำนได้มีถนนส ำหรับ
กำรคมนำคมได้อย่ำง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

 - ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนำด
ผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 668 เมตร
 ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร 1 ป้ำย

              -               -       500,000     500,000     500,000 ร้อยละของ
ควำมพึง
พอใจ

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวก
และปลอดภัย

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

59 ขุดลอกแม่น้ ำแม่กลองและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์  ต ำบลวัง
ศำลำ

เพ่ือขยำยควำมกว้ำงของ
แม่น้ ำ แก้ไขปัญหำร่องน้ ำ
ต้ืนเขิน และช่วยระบำยน้ ำ
ในช่วงฤดูน้ ำหลำก

ขุดลอกแม่น้ ำแม่กลอง หรือ ปรัปบรุง
ภูมิท สน์ริมแม่น้ ำแม่กลอง รำยละเอียด
ตำมท่ีเทศบำลล ำหนด  (เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ
ขุดลอกต่ำงตอบแทน)

      500,000     500,000     500,000     500,000     500,000 ประชำชน ประชำชนได้รับ
กำรบรรเทำ
ควำมเดือดร้อน

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  เทศบำลต ำบลวังศำลำ    หน้ำ | 123              



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ ท่ีมำของ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงกำร รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

แบบ ผ.02/1

60 ติดต้ังระบบเสียงตำมสำย/
หอกระจำยข่ำว หมู่ 6

 - เพ่ือให้ประชำชนมี
ช่องทำงรับรู้ข่ำวสำรจำก
เทศบำลได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและถูกต้อง

ติดต้ังระบบเสียงตำมสำย หรือหอกระจำย
ข่ำวภำยในหมู่บ้ำนรำยละเอียดตำมท่ี
เทศบำลก ำหนด

      500,000     500,000     500,000     500,000     500,000 ประชำชน ประชำชนได้
รับรู้ข่ำวสำร
อย่ำงถูกต้อง
และท่ัวถึง

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

ส ำนักปลัด

61 ขุดลอกคลองระบำยน้ ำ     
หมู่ 6

  - เพ่ือให้ประชำชนมีทำง
ระบำยน้ ำ บรรเทำควำม
เดือดร้อนจำกปัญหำน้ ำท่วม

 - ขุดลอกคลองระบำยน้ ำ/แหล่งน้ ำ 
รำยละเอียดตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

      200,000     200,000     200,000     200,000     200,000 ประชำชน ประชำชนได้รับ
กำรบรรเทำ
ควำมเดือดร้อน

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

62 ติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด
ภำยในหมู่บ้ำน หมู่ 6

  -  เพ่ือป้องกันกำรเกิด
อำชญำกรรมและสำมำรถ
ตรวจสอบได้เม่ือปัญหำ
อำชกญำกรรมหรือ
อุบัติเหตุทำงถนน

 - ติดต้ังกล้องวงจรปิดรำยละเอียดตำม
แบบท่ีเทศบำลก ำหนด

      500,000     500,000     500,000     500,000     500,000 ประชำชน สำมำรถป้องกัน
กำรเกิด
อำชญำกรรม 
และติดตำม
อุบัติเหตุ

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

ง.ป้องกัน 
 ส ำนักปลัด

4,200,000    2,200,000  2,700,000  2,700,000  3,200,000  

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  เทศบำลต ำบลวังศำลำ    หน้ำ | 124              



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ ท่ีมำ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของโครงกำร รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

หมู่ท่ี 7  บ้านหนองแจง
63 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กหมู่ 7 ซอย 6  (ซอย
บ้ำนลุงอ้ำย)

 - เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำน
ได้มีถนนส ำหรับกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

 - ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด
กว้ำง4.00 เมตร  ยำว 215 เมตร หรือรวม
ปริมำณพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 860 
ตำรำงเมตร  ไหล่ทำงหินคลุกกว้ำงข้ำงละ 
0.00-0.20 เมตร หรือตำมสภำพพ้ืนท่ี ตำม
แบบท่ีเทศบำลก ำหนดพร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร

    500,000           -               -               -               -   ร้อยละของ
ควำมพึง
พอใจ

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกและ
ปลอดภัย

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

64 ก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอส
ฟัลท์ติกหมู่ 7 เลียบคลอง
ชลประทำนท้ังสองฝ่ัง

 - เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำน
ได้มีถนนส ำหรับกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

 - ก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตขนำดผิวจรำจร กว้ำง 5.00 เมตร  ยำว 
570 เมตร  ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด 
พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร 1 ป้ำย

              -             -               -     328,000             -   ร้อยละของ
ควำมพึง
พอใจ

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกและ
ปลอดภัย

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

แบบ ผ.02/1

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  เทศบำลต ำบลวังศำลำ     หน้ำ | 125              



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ ท่ีมำ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของโครงกำร รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

แบบ ผ.02/1

65 ปรับปรุงระบบประปำ
หมู่บ้ำน หมู่ 7

เพ่ือให้ประชำชนมีน้ ำประปำ
ใช้อย่ำงสะอำด และท่ัวถึง

ปรัปบรุงระบบประปำหมู่บ้ำนรำยละเอียด
ตำมท่ีเทศบำลก ำหนด

    500,000           -               -               -               -   ประชำชน ประชำชนมี
น้ ำประปำใช้อย่ำง
ท่ัวถึง

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

66 ก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอส
ฟัลท์ติกหมู่ 7 (ซอยบ้ำนคุณ
สุชำนันท์ อำภรณ์ไพบูลย์)

 - เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำน
ได้มีถนนส ำหรับกำรคมนำคม
ได้ อย่ำงสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

 - ก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต หมู่ 7ขนำดผิวจรำจรกว้ำง   3.50 เมตร
 ยำว 145 เมตร ตำมแบบท่ีเทศบำล
ก ำหนดพร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร 1
 ป้ำย

              -             -     300,000               -     300,000 ร้อยละของ
ควำมพึง
พอใจ

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกและ
ปลอดภัย

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  เทศบำลต ำบลวังศำลำ     หน้ำ | 126              



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ ท่ีมำ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของโครงกำร รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

แบบ ผ.02/1

67 ก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอส
ฟัลท์ติกหมู่ 7 (ซอยบ้ำนคุณ
ชูชีพ อุดมพวก)

 - เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำน
ได้มีถนนส ำหรับกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

 - ก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต หมู่ 7ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 100 
เมตร ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด พร้อม
ป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร 1 ป้ำย

              -             -               -     230,000             -   ร้อยละของ
ควำมพึง
พอใจ

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกและ
ปลอดภัย

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

68 ขุดดินฝังท่อระบำยน้ ำลง
คลองชลประทำน หมู่ 7

  - เพ่ือให้ประชำชนมีทำง
ระบำยน้ ำ บรรเทำควำม
เดือดร้อนจำกปัญหำน้ ำท่วม

 - โดยท ำกำรขุดดินและฝังท่อระบำยน้ ำ 
คสล.ลงคลองชลประทำน โดยฝังท่อ คสล . 
ขนำดØ 0.60 เมตร จ ำนวน 62 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก จ ำนวน 5 บ่อ ระยะทำง 67 
เมตร ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนดพร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร 1 ป้ำย

              -             -               -     500,000             -   ร้อยละของ
ควำมพึง
พอใจ

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกและ
ปลอดภัย

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ ท่ีมำ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของโครงกำร รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

แบบ ผ.02/1

69 ขุดลอกคลองระบำยน้ ำ     
หมู่ 7

  - เพ่ือให้ประชำชนมีทำง
ระบำยน้ ำ บรรเทำควำม
เดือดร้อนจำกปัญหำน้ ำท่วม

 - ขุดลอกคลองระบำยน้ ำ/แหล่งน้ ำ 
รำยละเอียดตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

    200,000   200,000     200,000     200,000     200,000 ประชำชน ประชำชนได้รับ
กำรบรรเทำควำม
เดือดร้อน

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

70 ติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด
ภำยในหมู่บ้ำน หมู่ 7

  -  เพ่ือป้องกันกำรเกิด
อำชญำกรรมและสำมำรถ
ตรวจสอบได้เม่ือปัญหำ
อำชกญำกรรมหรืออุบัติเหตุ
ทำงถนน

 - ติดต้ังกล้องวงจรปิดรำยละเอียดตำม
แบบท่ีเทศบำลก ำหนด

    500,000   500,000     500,000     500,000     500,000 ประชำชน สำมำรถป้องกัน
กำรเกิด
อำชญำกรรม และ
ติดตำมอุบัติเหตุ

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

ง.ป้องกัน 
 ส ำนักปลัด
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ ท่ีมำ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของโครงกำร รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

แบบ ผ.02/1

71  ขยำยเขตระบบประปำ
ภูมิภำค หมู่ท่ี 7

 - เพ่ือให้ประชำชนมี
น้ ำประปำภูมิภำคใช้อย่ำง
ท่ัวถึง

 - ขยำยเขตระบบประปำภูมิภำค
รำยละเอียดตำมท่ีประปำภูมิภำคก ำหนด

    500,000   500,000     500,000     500,000     500,000 ครัวเรือนมี
น้ ำประปำ

ประชำชนมีน้ ำ
อย่ำงเพียงพอ

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

2,200,000 ###### 1,500,000 2,258,000 1,500,000 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ ท่ีมำ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของโครงกำร รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

หมู่ท่ี 8 บ้ำนป่ำดิบ
72 ขยำยเขตท่อเมนประปำเทศบำล 

หมู่ 8
เพ่ือให้ประชำชนมีน้ ำประปำ
ใช้อย่ำงเพียงพอ และท่ัวถึง

 - ขยำยเขตท่อเมนประปำเทศบำล
รำยละเอียดตำมท่ีเทศบำลก ำหนด

             -               -    500,000   500,000   500,000 ร้อยละ
ของผู้ใช้น้ ำ

ประชำชนมี
น้ ำประปำใช้
อย่ำงท่ัวถึง

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

73 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ 8 ซอยบ้ำนนคุณสยำม

 เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำน
ได้มีถนนส ำหรับกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดผิว
จรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ระยะทำงรวม
ประมำณ 227 เมตร  หนำ 0.15 เมตร 
รำยละเอียดตำมท่ีเทศบำลก ำหนด

             -               -              -   500,000   500,000 ร้อยละ
ของควำม
พึงพอใจ

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวก
และปลอดภัย

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

แบบ ผ.02/1
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เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ ท่ีมำ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ของโครงกำร รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

74 ปูผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หมู่ 8 ซอย 2

 เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำน
ได้มีถนนส ำหรับกำรคมนำคม
ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

ปูผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนำด
กว้ำง 5.00 เมตร ยำว 270 เมตร  หนำ
เฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ
1,350 ตำรำงเมตร  พร้อมตีเส้นจรำจร 
รำยละอียดตำมแบบท่ีเทศบำล

             -               -              -  400000
เทศ64

          -   ร้อยละ
ของควำม
พึงพอใจ

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวก
และปลอดภัย

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

75 ติดต้ังระบบเสียงตำมสำย/หอ
กระจำยข่ำว หมู่ 8

 - เพ่ือให้ประชำชนมีช่องทำง
รับรู้ข่ำวสำรจำกเทศบำลได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ถูกต้อง

ติดต้ังระบบเสียงตำมสำย หรือหอกระจำย
ข่ำวภำยในหมู่บ้ำนรำยละเอียดตำมท่ี
เทศบำลก ำหนด

   500,000     500,000    500,000   500,000   500,000 ประชำชน ประชำชนได้
รับรู้ข่ำวสำร
อย่ำงถูกต้อง
และท่ัวถึง

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

ส ำนักปลัด

76 ขุดลอกคลองระบำยน้ ำ  หมู่ 8   - เพ่ือให้ประชำชนมีทำง
ระบำยน้ ำ บรรเทำควำม
เดือดร้อนจำกปัญหำน้ ำท่วม

 - ขุดลอกคลองระบำยน้ ำ/แหล่งน้ ำ 
รำยละเอียดตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

   200,000     200,000    200,000   200,000   200,000 ประชำชน ประชำชนได้รับ
กำรบรรเทำ
ควำมเดือดร้อน

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

77 ติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่ 8

  -  เพ่ือป้องกันกำรเกิด
อำชญำกรรมและสำมำรถ
ตรวจสอบได้เม่ือปัญหำ
อำชกญำกรรมหรืออุบัติเหตุ
ทำงถนน

 - ติดต้ังกล้องวงจรปิดรำยละเอียดตำม
แบบท่ีเทศบำลก ำหนด

   500,000     500,000    500,000   500,000   500,000 ประชำชน สำมำรถป้องกัน
กำรเกิด
อำชญำกรรม 
และติดตำม
อุบัติเหตุ

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

ง.ป้องกัน  
ส ำนักปลัด

1,200,000   1,200,000    1,700,000   2,200,000  2,200,000  
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

เป้ำหมำย
ตัวช้ีวัด

ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ
ท่ีมำของ
โครงกำร

หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

หมู่ท่ี 9 บ้านหนองเสือนอก

78 ปรับปรุงถนนลำดยำงแอสฟัลท์
ติก  หมู่ท่ี 9 ซอย 2 เช่ือม ซอย 4

เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำน
ได้มีถนนส ำหรับกำร
คมนำคมได้อย่ำงสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

 - โดยปรับปรุงถนนลำดยำง  ขนำดผิว
จรำจรกว้ำง 5.00 เมตร  ยำว 310  เมตร
หนำ 0.05 เมตร  พร้อมตีเส้นจรำจร 
รำยละเอียดตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด
พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร

           -     1,200,000     500,000      500,000             -   ร้อยละของ
ควำมพึง
พอใจ

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวก
และปลอดภัย

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

79 ฝังท่อระบำยน้ ำ ค.ส.ล.หมู่ 9 
ซอย 2

เพ่ือให้ประชำชนมีทำง
ระบำยน้ ำ บรรเทำควำม
เดือดร้อนจำกปัญหำน้ ำท่วม

 - ฝังท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนำดท่อ คสล.Ø 0.60 เมตร จ ำนวน 130 
ท่อนพร้อมบ่อพัก 10 บ่อ  ระยะทำง 140 
เมตร รำยละเอียดตำมแบบท่ีเทศบำล
ก ำหนดรำยละเอียดตำมแบบท่ีเทศบำล
ก ำหนดพร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร

             -                -     500,000      500,000             -   ร้อยละของ
ควำมพึง
พอใจ

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวก
และปลอดภัย

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

แบบ ผ.02/1

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบำลต ำบลวังศำลำ     หน้ำ | 132              



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

เป้ำหมำย
ตัวช้ีวัด

ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ
ท่ีมำของ
โครงกำร

หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

แบบ ผ.02/1

80 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ 9 ซอย 4 เช่ือมซอย 5

เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำน
ได้มีถนนส ำหรับกำร
คมนำคมได้อย่ำงสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

 - ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 
ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ยำว  547 
เมตร หนำ 0.15 เมตร ตำมแบบท่ีเทศบำล
ก ำหนด พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร 1
 ป้ำย

   500,000      500,000             -                -               -   ร้อยละของ
ควำมพึง
พอใจ

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวก
และปลอดภัย

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

81 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ 9 (ซอยบ้ำน ผช.
สัมฤทธ์ิ)

อย่ำงสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยเพ่ือให้ประชำชน
ในหมู่บ้ำนได้มีถนนส ำหรับ
กำรคมนำคมได้

 - ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนำดผิว
จรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 106 เมตร 
ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด ยำว 106 เมตร 
ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร 1 ป้ำย

           -                -       250,000              -               -   ร้อยละของ
ควำมพึง
พอใจ

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวก
และปลอดภัย

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบำลต ำบลวังศำลำ     หน้ำ | 133              



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

เป้ำหมำย
ตัวช้ีวัด

ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ
ท่ีมำของ
โครงกำร

หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

แบบ ผ.02/1

82 ก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ 9 ซอย
ศำลเจ้ำ ถึงโค้งประปำ

เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำน
ได้มีถนนส ำหรับกำร
คมนำคมได้อย่ำงสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

 - ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนำดผิว
จรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 350 เมตร 
ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร 1 ป้ำย

           -                -       500,000      300,000             -   ร้อยละของ
ควำมพึง
พอใจ

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวก
และปลอดภัย

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

83 ก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ 9 ซอย
บ้ำนผู้ช่วยดี

เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำน
ได้มีถนนส ำหรับกำร
คมนำคมได้อย่ำงสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

 - ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9  
ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 208 
เมตร หรือรวมปริมำณพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่ำ 832 ตำรำงเมตร  ไหล่ทำงหินคลุก
กว้ำงข้ำงละ0.00-0.50 เมตร หรือตำม
สภำพพ้ืนท่ี พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์
โครงกำร 1 ป้ำย

           -                -       500,000      300,000             -   ร้อยละของ
ควำมพึง
พอใจ

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวก
และปลอดภัย

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบำลต ำบลวังศำลำ     หน้ำ | 134              



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

เป้ำหมำย
ตัวช้ีวัด

ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ
ท่ีมำของ
โครงกำร

หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

แบบ ผ.02/1

84 ก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ 9 ซอย
บ้ำนคุณสุขสัน เสลำคุณ

เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำน
ได้มีถนนส ำหรับกำร
คมนำคมได้อย่ำงสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

 - ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนำดผิว
จรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 80 เมตร ตำม
แบบท่ีเทศบำลก ำหนด พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร 1 ป้ำย

           -                -       300,000              -               -   ร้อยละของ
ควำมพึง
พอใจ

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวก
และปลอดภัย

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

85 ก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ 9 ซอย
ข้ำงโรงแรมซินเดียร์

เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำน
ได้มีถนนส ำหรับกำร
คมนำคมได้อย่ำงสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

 - ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนำดผิว
จรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 180 เมตร 
ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร 1 ป้ำย

           -                -       500,000              -               -   ร้อยละของ
ควำมพึง
พอใจ

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวก
และปลอดภัย

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบำลต ำบลวังศำลำ     หน้ำ | 135              



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

เป้ำหมำย
ตัวช้ีวัด

ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ
ท่ีมำของ
โครงกำร

หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

แบบ ผ.02/1

86 ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล.พร้อมบ่อ
พักหมู่ 9 ซอย 2 เช่ือมซอย 1 
(โรงฆ่ำสัตว์)

เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำน
ได้มีถนนส ำหรับกำร
คมนำคมได้อย่ำงสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

 - ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. กว้ำง 4.00 เมตร 
ยำว 80 เมตร พร้อมฝังท่อระบำยน้ ำขนำด .
Ø 0.60 เมตร ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด 
รำยละเอียดตำมท่ีเทศบำลก ำหนด

   500,000              -               -                -               -   ร้อยละของ
ควำมพึง
พอใจ

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวก
และปลอดภัย

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

87 ก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ 9 (ซอย
ร่วมใจ)

เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำน
ได้มีถนนส ำหรับกำร
คมนำคมได้อย่ำงสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

 - ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนำดผิว
จรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 1,100 เมตร 
ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร

           -     1,000,000             -                -               -   ร้อยละของ
ควำมพึง
พอใจ

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวก
และปลอดภัย

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบำลต ำบลวังศำลำ     หน้ำ | 136              



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

เป้ำหมำย
ตัวช้ีวัด

ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ
ท่ีมำของ
โครงกำร

หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

แบบ ผ.02/1

88 ขยำยเขตและติดต้ังไฟฟ้ำแสงแส
ว่ำง หมู่ 9 ซอย 3

 - เพ่ือให้ประชำชนใน
หมู่บ้ำนใช้เส้นทำงได้มีไฟฟ้ำ
ใช้อย่ำงท่ัวถึงและป้องกัน
กำรเกิดอำชญำกรรม

 - ขยำยเขตและติดต้ังไฟฟ้ำแสงสว่ำงแบบก่ิง
เด่ียวสูง 9.00 เมตร จ ำนวน 12 ชุด พร้อม
อุปกรณ์ รำยละเอียดตำมท่ีเทศบำลก ำหนด

             -                -     500,000                -               - ประชำชน ครัวเรือนได้รับ
กำรบรรเทำ
ควำมเดือดร้อน

กองช่ำง

89 ติดต้ังระบบเสียงตำมสำย/หอ
กระจำยข่ำว หมู่ 9

 - เพ่ือให้ประชำชนมี
ช่องทำงรับรู้ข่ำวสำรจำก
เทศบำลได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและถูกต้อง

ติดต้ังระบบเสียงตำมสำย หรือหอกระจำย
ข่ำวภำยในหมู่บ้ำนรำยละเอียดตำมท่ี
เทศบำลก ำหนด

   500,000      500,000     500,000      500,000     500,000 ประชำชน ประชำชนได้
รับรู้ข่ำวสำร
อย่ำงถูกต้อง
และท่ัวถึง

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

ส ำนักปลัด
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

เป้ำหมำย
ตัวช้ีวัด

ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ
ท่ีมำของ
โครงกำร

หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

แบบ ผ.02/1

90 ขุดลอกคลองระบำยน้ ำ  หมู่ 9   - เพ่ือให้ประชำชนมีทำง
ระบำยน้ ำ บรรเทำควำม
เดือดร้อนจำกปัญหำน้ ำท่วม

 - ขุดลอกคลองระบำยน้ ำ/แหล่งน้ ำ 
รำยละเอียดตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

   200,000      200,000     200,000      200,000     200,000 ประชำชน ประชำชนได้รับ
กำรบรรเทำ
ควำมเดือดร้อน

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

1,700,000  3,400,000   4,250,000  2,300,000   700,000     

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบำลต ำบลวังศำลำ     หน้ำ | 138              



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

เป้ำหมำย
ตัวช้ีวัด

ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ
ท่ีมำของ
โครงกำร

หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

หมู่ท่ี 10 บ้ำนวังทอง
91 ปูผิวจรำจรแอสฟัลท์ติ

กคอนกรีตหมู่ 10 ซอย 2
เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้มี
ถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้ 
อย่ำงสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

 - ปูผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 246 เมตร 
หนำเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่ำ 984 ตำรำงเมตร พร้อมตีเส้นจรำจร
 ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

      500,000              -                 -                -                -   ร้อยละ
ของ
ควำมพึง
พอใจ

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

92 ก่อสร้ำงถนนลำดยำง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่
 10 บ้ำนคุณเรียม

 - เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้
มีถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

 - ก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต หมู่ 10 บ้ำนคุณเรียม ขนำดผิว
จรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 200 เมตร 
ตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนดพร้อมป้ำย

              -        460,000               -                -                -   ร้อยละ
ของ
ควำมพึง
พอใจ

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

แบบ ผ.02/1
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

เป้ำหมำย
ตัวช้ีวัด

ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ
ท่ีมำของ
โครงกำร

หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

แบบ ผ.02/1

93 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ 10 (ซอย
บ้ำนคุณวิภำ)

 - เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้
มีถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

 - ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 
10 (ซอยบ้ำนคุณวิภำ) ขนำดผิวจรำจร
กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 350 เมตร ตำม
แบบท่ีเทศบำลก ำหนด  พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร 1 ป้ำย

              -                -         840,000              -                -   ร้อยละ
ของ
ควำมพึง
พอใ

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

94 ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. หมู่ 
10 บ้ำนคุณสำวิตรี วันมำลี

 - เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้
มีถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้ 
อย่ำงสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

 - ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 
10  (ซอยบ้ำนคุณวิภำ) ขนำดผิวจรำจร
กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 350 เมตร ตำม
แบบท่ีเทศบำลก ำหนด พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร 1 ป้ำย

              -                -                 -        500,000              -   ร้อยละ
ของ
ควำมพึง
พอใ

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

เป้ำหมำย
ตัวช้ีวัด

ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ
ท่ีมำของ
โครงกำร

หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

แบบ ผ.02/1

95 ปรับปรุงถนนลำดยำง หมู่
 10 บ้ำนก ำป่ัน ทะลอน 
เช่ือม หมู่ 12 ต.ตะคร้ ำ
เอน

เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้มี
ถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

 - โดยปรับปรุงถนนลำดยำง  ขนำดผิว
จรำจรกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 1,450 เมตร
 หนำ 0.05 เมตร พร้อมตีเส้นจรำจร 
รำยละเอียดตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

              -                -         500,000      500,000      500,000 ร้อยละ
ของ
ควำมพึง
พอใจ

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

96 ฝังท่อระบำยน้ ำ คสล. 
พร้อมบ่อพัก หมู่ 10 ซอย
 3

  - เพ่ือให้ประชำชนมีทำงระบำย
น้ ำ บรรเทำควำมเดือดร้อนจำก
ปัญหำน้ ำท่วม

ฝังท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพัก โดยฝังท่อ คสล . ขนำด Ø 
0.60 เมตร  จ ำนวน 63 ท่อน พร้อมบ่อ
พัก จ ำนวน 5 บ่อ ระยทำงรวมท่อพร้อม
บ่อพัก 68 เมตร รำยละเอียดตำมแบบท่ี
เทศบำลก ำหนด

                -      500,000                 -                -              -   ร้อยละ
ของ
ควำมพึง
พอใจ

ประชำชน
ได้รับกำร
บรรเทำควำม
เดือดร้อน

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

เป้ำหมำย
ตัวช้ีวัด

ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ
ท่ีมำของ
โครงกำร

หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

แบบ ผ.02/1

97 ปรับปรุงถนนลำดยำง หมู่
 10  ซอย 1

เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้มี
ถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ปรับปรุงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต ขนำดกว้ำง 5.00 เมตร  ยำวประมำณ
 300 เมตร พร้อมตีเส้นจรำจร ตำมแบบท่ี
เทศบำลก ำหนด

      500,000              -                 -                -                -   ร้อยละ
ของ
ควำมพึง
พอใจ

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

98 ก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ 10
 ซอยข้ำงบ้ำนผู้ใหญ่

เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้มี
ถนนส ำหรับกำรคมนำคมได้
อย่ำงสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ก่อสร้ำงถนน คสล. ขนำดกว้ำง 4.00 
เมตร ยำว 227 เมตร หนำเฉล่ีย 0.05 
เมตร รำยละเอียดตำมท่ีเทศบำลก ำหนด

      500,000              -                 -                -                -   ร้อยละ
ของ
ควำมพึง
พอใจ

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

เป้ำหมำย
ตัวช้ีวัด

ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ
ท่ีมำของ
โครงกำร

หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

แบบ ผ.02/1

99 ฝังท่อระบำยน้ ำ คสล. 
พร้อมบ่อพัก หมู่ 10 ฝ่ัง
ซ้ำยไปส ำนักคร้อ

  - เพ่ือให้ประชำชนมีทำงระบำย
น้ ำ บรรเทำควำมเดือดร้อนจำก
ปัญหำน้ ำท่วม

ฝังท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพัก โดยฝังท่อ คสล . ขนำด Ø 
0.60 เมตร  จ ำนวน139 ท่อน พร้อมบ่อ
พัก จ ำนวน 10 บ่อระยะทำงรวมท่อ
พร้อมบ่อพัก 150 เมตร รำยละเอียดตำม
แบบท่ีเทศบำลก ำหนด

                -      500,000       500,000                -              -   ร้อยละ
ของ
ควำมพึง
พอใจ

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

100 ติดต้ังระบบเสียงตำม
สำย/หอกระจำยข่ำว หมู่
 10

 - เพ่ือให้ประชำชนมีช่องทำง
รับรู้ข่ำวสำรจำกเทศบำลได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพและถูกต้อง

ติดต้ังระบบเสียงตำมสำย หรือหอ
กระจำยข่ำวภำยในหมู่บ้ำนรำยละเอียด
ตำมท่ีเทศบำลก ำหนด

      500,000      500,000       500,000      500,000      500,000 ประชำชน ประชำชนได้
รับรู้ข่ำวสำร
อย่ำงถูกต้อง
และท่ัวถึง

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

ส ำนักปลัด

101 ขุดลอกคลองระบำยน้ ำ  
หมู่ 10

  - เพ่ือให้ประชำชนมีทำงระบำย
น้ ำ บรรเทำควำมเดือดร้อนจำก
ปัญหำน้ ำท่วม

 - ขุดลอกคลองระบำยน้ ำ/แหล่งน้ ำ 
รำยละเอียดตำมแบบท่ีเทศบำลก ำหนด

      200,000      200,000       200,000      200,000      200,000 ประชำชน ประชำชน
ได้รับกำร
บรรเทำควำม
เดือดร้อน

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบำลต ำบลวังศำลำ     หน้ำ | 143              



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 5  การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

เป้ำหมำย
ตัวช้ีวัด

ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ
ท่ีมำของ
โครงกำร

หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

แบบ ผ.02/1

102 ติดต้ังระบบกล้องวงจร
ปิดภำยในหมู่บ้ำน หมู่ 10

  -  เพ่ือป้องกันกำรเกิด
อำชญำกรรมและสำมำรถ
ตรวจสอบได้เม่ือปัญหำ
อำชกญำกรรมหรืออุบัติเหตุทำง
ถนน

 - ติดต้ังกล้องวงจรปิดรำยละเอียดตำม
แบบท่ีเทศบำลก ำหนด

      500,000      500,000       500,000      500,000      500,000 ประชำชน สำมำรถ
ป้องกันกำร
เกิด
อำชญำกรรม 
และติดตำม
อุบัติเหตุ

แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน

ง.ป้องกัน 
 ส ำนักปลัด

2,700,000        2,660,000       3,040,000        2,200,000       1,700,000       

34,555,000  43,260,000  30,090,000  24,658,000  21,300,000  สรุป  รวม  104  โครงกำร
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 5  ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า  หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ก่อสร้างสวนสาธารณะต าบล เพ่ือส่งเสริมพัฒนาให้เป็นสถานท่ี  - งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทาง 23,373,000  23,373,000  23,373,000  23,373,000  23,373,000   ประชาชน ประชาชนและ กองช่าง

วังศาลา บริเวณ หมู่ 7 ต.วังศาลา ท่องเท่ียว  และสถานท่ีพักผ่อน  - งานสวนสาธารณะ ผู้สัญจรไปมา ก.สธ.

อ.ท่าม่วง เช่ือมกับ ต.ตะคร้ าเอน  - งานเสา - โคมไฟฟ้าแสงสว่าง มีสวนสาธารณะ

อ.ท่ามะกา  จ.กาญจนบุรี รายละอียดตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด ออกก าลังกาย

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และพักผ่อน

2 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  - เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้านได้  - ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต -                2,000,000  -               -               -                 ถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง

คอนกรีต หมู่ 1 ซอย 1 มีถนนส าหรับการคมนาคมได้ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาวรวม ลาดยางฯ ความสะดวก

เช่ือม ต.วังขนาย อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย  420 เมตร  ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด และปลอดภัย

3 ขุดลอกสระเก็บน้ า/คลองระบายน้ า  - เพ่ือให้ประชาชนได้มีทาง  - ขุดลอกสระเก็บน้ าและคลองระบายน้ า -                1,600,000  -            -            -             ร้อยละ ครัวเรือนได้รับ กองช่าง

หมู่ท่ี 2 ระบายน้ า และสะดวกแก่การ  และก าจัดผักตบชวา ของความ การบรรเทา

และบ าบัดน้ าเสียในชุมชน  รายละเอียดตามท่ีเทศบาลก าหนด พึงพอใจ ความเดือดร้อน

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

แบบ ผ.02/2

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  เทศบาลต าบลวังศาลา หน้า | 145          



 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า  หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

4 ขุดลอกคลองระบายน้ าพร้อม  - เพ่ือระบายน้ าท่วมขังในพนท่ี ขุดลอกคลองระบายน้ าพร้อมคลองดาดคอนกรีต -            -            2,000,000  -            -             ร้อยละ ครัวเรือนได้รับ กองช่าง

คลองดาดคอนกรีต ชุมชน รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด ของความ การบรรเทา

หมู่ 2 พึงพอใจ ความเดือดร้อน

5 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมฝังท่อ   - เพ่ือให้ประชาชนมีทางระบาย  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมฝังท่อระบายน้ า 11,402,000  -               -               -               -                 ถนน คสล. ประชาชนได้รับ กองช่าง

ระบายน้ าพร้อมบ่อพักหมู่ 3 น้ า บรรเทาความเดือดร้อนจาก หมู่ 3 ซอย 2 เช่ือม ต.ตะคร้ าเอน โดย ความสะดวก

ซอย 2 เช่ือม ต.ตะคร้ าเอน ปัญหาน้ าท่วม ก่อสร้างถนน คสล. ระยะทาง  1,929 เมตร และปลอดภัย

ขนาดท่อ คสล. Ø 0.60,0.80เมตร จ านวน

1,770 ท่อน พร้อมบ่อพัก จ านวน 160 บ่อ

6 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  - เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มี  - ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต -                3,276,000  -               -               -                 ถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง

คอนกรีต หมู่ 4, หมู่ 9 ถนนส าหรับการคมนาคมได้อย่าง หมู่ 4,หมู่ 9 ขนาดผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร ลาดยางฯ ความสะดวก

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย ยาว 1,040 เมตร ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด และปลอดภัย

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้าย

7 ก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต  - เพ่ือระบายน้ าท่วมขังจาก  - ก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต ระยะทาง -            -            5,000,000  -            -             คลองดาด ประชาชนได้รับ

 หมู่ 7 ถึง หมู่ 5 ถึงคลองท่าสาร หมู่ 7 และ หมู่ 5 ประชาชน ยาวประมาณ 5,500 เมตร  คอนกรีต ความสะดวก

บางปลา เช่ือม ต.ตะคร้ าเอน ได้รับการบรรรเทาความเดือดร้อน รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด และปลอดภัย

8 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  - เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้านได้  - ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 4,066,000   -            -            -            -             ถนนลาดยาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ 7 เช่ือม หมู่ 4 ต.วังขนาย มีถนนส าหรับการคมนาคมได้ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ความสะดวก

อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ยาว 1,750 เมตร ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด และปลอดภัย
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า  หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

9 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  - เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้านได้  - ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต -            -            -            -            10,000,000   ถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง

คอนกรีต หมู่ 8 ถึง เช่ือม มีถนนส าหรับการคมนาคมได้ ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,700 ลาดยางฯ ความสะดวก

ต.ดอนเจดีย์ อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เมตร  รายละเอียดตามท่ีเทศบาลก าหนด และปลอดภัย

(รหัสสายทาง กจ.ถ.1-0016) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

(รหัสสายทาง กจ.ถ.1-0016)

10 ฝังท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก   - เพ่ือให้ประชาชนมีทางระบาย  - ฝังท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 3,812,000   -               -               -               -                 ท่อระบาย ครัวเรือนได้ กองช่าง

หมู่ 10 ซอย 4 - ซอย 1 น้ า บรรเทาความเดือดร้อนจาก โดยฝังท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร จ านวน น้ า รับการบรรเทา

เช่ือมต าบลตะคร้ าเอน ปัญหาน้ าท่วม 928 ท่อน พร้อมบ่อพัก จ านวน 72 บ่อ ความเดือดร้อน

ระยะทาง ท่อพร้อมบ่อพัก 1,000 เมตร 

ตามท่ีเทศบาลก าหนด

11 ปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ 10 เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้านได้  - โดยปรับปรุงถนนลาดยาง  ขนาดผิวจราจรกว้าง -            2,200,000   -            -            -             ร้อยละ ประชาชนได้รับ กองช่าง

บ้านก าป่ัน ทะลอน เช่ือม หมู่ 12 มีถนนส าหรับการคมนาคมได้ 5.00 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.05 เมตร ของความ ความสะดวก

ต.ตะคร้ าเอน อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย  พร้อมตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบท่ี พึงพอใจ และปลอดภัย

เทศบาลก าหนด

12 ขุดลอกและฝังท่อระบายน้ า   - เพ่ือให้ประชาชนมีทางระบาย  - ขุดลอกและฝังท่อคลองระบายน้ า -                -               -               2,000,000  -                 ร้อยละ ครัวเรือนได้รับ กองช่าง

(แนวเขตชลประทานสายใหญ่ น้ า บรรเทาความเดือดร้อนจาก /Box Culverts ของความ การบรรเทา

ฝ่ังซ้าย) โดยขุดลอกและฝังท่อ คสล.Ø 0.80 เมตร พึงพอใจ ความเดือดร้อน

ระยะทาง ประมาณ 4,800 เมตร
รายละเอียดตามท่ีเทศบาลก าหนด
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า  หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

13 ขุดลอกและฝังท่อระบายน้ า   - เพ่ือให้ประชาชนมีทางระบาย  - ขุดลอกคลองระบายน้ าและฝังท่อ คสล. -                500,000     -               500,000     -                 ร้อยละ ครัวเรือนได้รับ กองช่าง

(แนวคู่ขนานคลองชลประทาน น้ า บรรเทาความเดือดร้อนจาก ระยะทางประมาณ 1,400 ม. ของความ การบรรเทา

บางไผ่- ส านักคร้อ) รายละเอียดตามท่ีเทศบาลก าหนด พึงพอใจ ความเดือดร้อน

14 ก่อสร้างฝ้งท่ระบายน้ า คสล. เพ่ือให้ประชาชนมีทางระบาย  - ฝังท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด -                -               -               20,000,000  -             ร้อยละ ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมบ่อพัก เลียบถนนแสงชูโต น้ า บรรเทาความเดือดร้อนจาก ท่อ คสล.Ø 1.00 เมตร ระยะทางประมาณ ของความ ความสะดวก กรมทางหลวง

สายเก่า (ท้ัง 2 ฝ่ัง) ปัญหาน้ าท่วม 6,200 เมตร  รายละเอียดตามท่ีกทศบาล/ พึงพอใจ และปลอดภัย

กรมทางหลวงก าหนด

15 ปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ 10 เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ โดยปรับปรุงถนนลาดยาง  ขนาดผิวจราจรกว้าง -            -            -            6,721,000  -             ถนนลาดยาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ต.วังศาลา  เช่ือม หมู่ 2  มีถนนส าหรับการคมนาคมได้ 9.00 เมตร ยาว 2,600 เมตร หนา 0.05 เมตร ความสะดวก

ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย  พร้อมตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบท่ี และปลอดภัย

เทศบาลก าหนด

42,653,000  32,949,000  30,373,000  52,594,000  33,373,000   สรุป  รวม   15   โครงการ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 บริหารงานท่ัวไป  ค่าครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)       854,000               -                 -                 -                 -   ส านักปลัด

 ขนาด 1 ตัน  ขัลเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ  
จ านวน 1 คัน  (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)

2 การรักษาความสงบภายใน  ค่าครุภัณฑ์ การเกษตร เคร่ืองสูบน้ า         25,800               -                 -                 -                 -   งานป้องกันฯ

 แบบหอยโข่ง เคร่ืองยนต์เบนซิน  จ านวน 3 เคร่ือง 
(ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)

3 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง
เผยแพร่

รถบรรทุกขยะ     2,400,000               -                 -                 -                 -   กองสาธารณสุข

ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย  จ านวน 1 คัน 
(ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)

4 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ส ารวจ กล้องส ารวจแบบประมวลผลรวม  จ านวน 1 ตัว       300,000               -                 -                 -                 -   กองช่าง

    3,579,800               -                 -                 -                 -   รวม

ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลวังวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

งบประมาณ
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