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ค ำน ำ 

แผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ได้จัดท าขึ้นในช่วงเวลาของ
สถานการณ์ของประเทศและท้องถิ่นเทศบาลต าบลหมอนนาง ก าลังเผชิญกับภาวะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (โควิค ๑๙) จึงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อการพัฒนา เทศบาลต าบลหมอนนาง ได้
น้อมน า “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางทางในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยง
อย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาท้องถิ่นสู่ความสมดุลและ ยั่งยืน 

โดย เทศบาลต าบลหมอนนางได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น บนพื้นฐานของยุทศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทระดับกลุ่มจังหวัด จังหวัด 
นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกกลุ่มภาคส่วนในระดับต าบล ระดับกลุ่ม
อาชีพ 

กำร พัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ใน
ปัจจุบันจึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเช่ือมต่อกับแผนแม่บทในระดับที่สูงขึ้น ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์
ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมของการขับเคลื่อนท้องถิ่น เตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของท้องถิ่นให้
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันการติดตามประเมินผลที่
ชัดเจนเพื่อก ากับให้ การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเพื่อ
ประโยชน์สุขที่ยั่งยืน 

 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
        เทศบาลต าบลหมอนนาง 
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 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑)  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 
   แผนงานบริหารการศึกษา 2 
   แผนงานสาธารณสุข 3 
   
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสาธารณูปการ 
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  ชุมชนย่อยท่ี 12 บ้านชุมแสง 53 - 62  
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เหตุผลและความจ าเป็น 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) การแก้ไข      
การเพิ่มเติมและการเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 

ตามที่เทศบาลต าบลหมอนนาง มีภารกิจหลักในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่ เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 แล้วนั้น เนื่องจากการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕61 - 2565) ของเทศบาลต าบลหมอนนาง ยังไม่ครอบคลุมความจ าเป็นในการให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชนในพื้นที่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงมีความจ าเป็นต้องเพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง
แผนโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อด าเนินการให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม และเพื่อตอบสนอง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบ ดังนั้น เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้  

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือ 
เปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

(3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ส าหรับองค์การบริหารส่วน ต าบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณา
อนุมตัิและประกาศใช้ต่อไป  

ดังนั้น เทศบาลต าบลหมอนนาง  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 นี้ขึ้น เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน และเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการ
พิจารณา จัดสรรงบประมาณต่อไป และเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเป็นส าคัญ 

ก



แบบ ผ.01

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

1) ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

  1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 1 30,000            1 30,000 

  1.2 แผนงำนกำรศึกษำ 2 180,000          2 180,000          

  1.3 แผนงำนสำธำรณสุข 1 400,000          1 400,000          
รวม 4 610,000         4 610,000         

3) ยุทธศาสตร์การพพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
ส่ิงแวดล้อมทางสังคม

  3.1 แผนงำนเคหะและงำนชุมชน 32 21,265,250     50 20,105,000 122 83,930,800 204 125,301,050  

รวม 32 21,265,250    50 20,105,000    122 83,930,800    204 125,911,050  
6) ยุทธศาสตร์การการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

  6.1 แผนงำนสำธำรณสุข 2 700,000          2 700,000          

รวม 0 - 0 - 0 - 0 - 2 700,000         2 700,000         

รวมท้ังส้ิน 0 0 0 0 32 21,265,250    50 20,105,000    128 85,240,800    210 127,221,050  

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2665) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี



แบบ ผ.02

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. ยุทธศาสตร์ท่ี  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการอบรมให้ความรู้

เก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป
1.เพ่ือให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล และ
ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
หมอนนางได้รับความรู้
เก่ียวกับกฎหมาย

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล
 และประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลหมอนนาง จ านวน 
150 คน

30,000       ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ความรู้และสามารถ
เข้าใจกฎหมายในสังคม

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และประชาชน
ในพ้ืนท่ีต าบลหมอนนาง 
เข้าใจกฎหมายในสังคม

ส านักปลัด 
(งานนิติกร)

รวม  1 โครงการ 30,000

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง

1.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๑



แบบ ผ.02

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง

1. ยุทธศาสตร์ท่ี  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการพัฒนาการจัด

การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
สังกัดเทศบาลต าบลหมอนนาง

1.เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้กับ
บุคลากรทางการศึกษา
2.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ทางการสอน ให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

บุคลากรทางการศึกษา
และผู้ดูแลเด็ก

30,000     ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้ดูแลเด็กท่ี
เข้าอบรม

บุคลากรทางการศึกษา
และผู้ดูแลเด็กมีทักษะ
ในการสอนเพ่ิมข้ึน

กองการศึกษาฯ

2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
การเรียนรู้และสานสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปกครองและเด็ก

1.เพ่ือเสริมสร้างการ
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
2.เพ่ือเสริมสร้างความและ
พัฒนาสัมพันธ์ระหว่าง เด็ก
และผู้ปกครองให้ดีข้ึน

เด็กเล็กและผู้ปกครองของ
โรงเรียนในเขตเทศบาล
ต าบลหมอนนาง

150,000   ร้อยละ 80 ของ ของ
เด็กและผู้ปกครอง
ผ่านการอบรม

เด็กและผู้ปกครอง มี
ความสัมพันธ์ท่ีดีใน
ครอบครัว

กองการศึกษาฯ

รวม  2 โครงการ 180,000

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง

1.2 แผนงาน  การศึกษา
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

๒



แบบ ผ.02

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง

1. ยุทธศาสตร์ท่ี  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการอบรมแกนน า

สุขภาพประจ าชุมชน
1.เพ่ือให้แกนน าสุภาพ
ประจ าชุมชน
2.เพ่ือให้ประชาชนใน
ครอบครัวได้มีส่วนร่วมใน
การดูแลสุขภาพของตนเอง
3.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
ประชาชนในแต่ละพ้ืนท่ีใน
การดูแลสุขภาพ

จัดอบรมให้ความรู้ แกน
น าสุขภาพประจ าชุมชน

400,000   ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลหมอน
นาง สามารถดูแล
สุภาพของตนเองได้ 
โดยมีแกนน าสุขภาพ
เป็นผู้เผยแพร่ความรู้
และเป็นต้นแบบใน
การดูแลสุขภาพ

มีแกนน าสุขภาพประจ า
ชุมชน เพ่ือดูแลสุขภาพ
ประชาชนในชุมชน

กองสารณสุขฯ

รวม  1 โครงการ 400,000

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง

1.3 แผนงาน  สาธารณสุข
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

๓



แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการติดต้ังแผงก้ันเหล็ก

บริเวณปากทางเข้าซอย 11 ท้ัง
สองฝ่ัง (ชุมชนย่อยท่ี 1 บ้านสวน
ใหม่ ) หมู่ท่ี 1

1. เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

งานติดต้ังแผงเหล็กกันชน ขนาดความยาว
 40 เมตร

       160,000 ติดต้ังแผง
เหล็กยาว 40 
เมตร

ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหลังบ้าน ดร.พงษ์
เสถียร ถึง สุดปากซอยบ้านนาง
วรรณี เตมีรัศมี (ชุมชนย่อยท่ี 1 
บ้านสวนใหม่) หมู่ท่ี 1 (ช่วงท่ี 1)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
200.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
800.00 ตารางเมตร

      490,000 ถนนคอนกรีต
ยาว 200 เมตร

1. ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค

3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค

3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

3 โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก
น้ า สายซอย 11  ถึงแยกคอกวัว
 ถึงศาลเจ้าแป๊ะกง

เพ่ือระบายน้ าได้สะดวก
และลดปัญหาน้ าท่วมขัง

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 1 บ้านสวน
ใหม่ ) หมู่ท่ี 1
งานก่อสร้าง วางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  1.00 
เมตร ความยาว 630.00 เมตร 
จุดเร่ิมต้น
13.412935059180805, 
101.20963668816155
จุดส้ินสุด
13.410170201489096, 
101.2141913152716

     5,040,000 ท่อระบายน้ า
คอนกรีต ยาว 
630.00 เมตร

ระบายน้ าได้สะดวก
ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค

3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย 11 ร้านรุ่ง
ทิพย์ ถึงศาลเจ้าแป๊ะกง (ต่อ
โครงการเดิม) (ตลอดสาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 1 บ้านสวน
ใหม่ ) หมู่ท่ี 1
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร 
ความยาว 700.00 เมตร ความ หนา 
0.20 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี ด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่า 4,200.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.412548847302736, 
101.21003260077806
จุดส้ินสุด
13.409970893929614, 
101.21516963286192

     3,150,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 700 เมตร

1. ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค

3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหนองไทร ซอย 2
 แยกบ้านนางจินตนา  สมรส (ต่อ
จากโครงการเดิม) (ตลอดสาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 1 บ้านสวน
ใหม่ ) หมู่ท่ี 1
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร 
ความยาว 160.00 เมตร ความ หนา 
0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี ด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.403806946887354, 
101.22564191916479
จุดส้ินสุด
13.405120158105001, 
101.22597839333616

        364,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 160 เมตร

1. ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายถนนหนองไทร-
ชุมแสง แยกบ้านนายสมพล แซ่อ๊ึง
 (ตลอดสาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 1 บ้านสวน
ใหม่ ) หมู่ท่ี 1
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 115.00 เมตร ความ หนา 
0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี ด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.405317491076763, 
101.21898289458281
จุดส้ินสุด
13.405893051294282, 
101.21983569865057

299,000        ถนนคอนกรีต 
ยาว 115 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

7 โครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ า
และขยายไหล่ทาง  ซอย 11

เพ่ือระบายน้ าได้สะดวก
และลดปัญหาน้ าท่วมขัง

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 1 บ้านสวน
ใหม่ ) หมู่ท่ี 1
งานก่อสร้าง งานขยายไหล่ทาง 2 ข้าง
ทาง ขนาดความกว้าง  2.00  เมตร 
ความยาว 260.00 เมตร ความหนา 
0.20 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.413261913924154, 
101.20719110857344
จุดส้ินสุด
13.412916956649013, 
101.20967033998349

450,000        ไหล่ทางอนกรีต
 ยาว 260.00
 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ระบายน้ าได้
สะดวกลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหลังบ้าน ดร.พงษ์
เสฐียร ถึง สุดปากซอยบ้านนาง
วรรณี เตมีรัศมี (ตลอดสาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 1 บ้านสวน
ใหม่) หมู่ท่ี 1 
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 140.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.408203259507257, 
101.21923374280762
จุดส้ินสุด
13.409214517909541, 
101.21991072644029

364,000        ถนนคอนกรีต
ยาว 140 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

11 โครงการติดต้ังถังกรองน้ า (ชุมชน
ย่อยท่ี 1 บ้านสวนใหม่)  หมู่ท่ี 1

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2.เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีน้ าสะอาดในการ
อุปโภคบริโภค

สถานท่ีติดต้ัง (ชุมชนย่อยท่ี 1 บ้านสวน
ใหม่)  หมู่ท่ี 1
งานก่อสร้าง งานติดต้ังถังกรองน้ าขนาด 
80 น้ิว จ านวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์

360,000       ติดต้ังถังน้ า 
ขนาด 80 น้ิว
 1 จุด

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
น้ าสะอาดในการ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

12 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายบ้านนางจ าเนียน หอมละออ 
(ชุมชนย่อยท่ี 2 บ้านหนองไทร) 
หมู่ท่ี 2

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดความกว้าง 
4.00 เมตร ความยาว 130.00 เมตร 
ความหนา 0.10 เมตรหรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 520.00 ตาราง
เมตร

       104,000 ถนนหินคลุก 
ยาว 130 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายปากทางบ้านนาง
บุญช่วย แสงอรุณ (ชุมชนย่อยท่ี 
2 บ้านหนองไทร) หมู่ท่ี 2

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
285.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,140.00 ตารางเมตร

       741,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 285 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนายสุพจน์ ถึง
 บ้านนางบุญตา ช้างด้วง (ต่อจาก
โครงการเดิม) (ช่วงท่ี 1)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 2 บ้าน
หนองไทร) หมู่ท่ี 2 
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 200.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร

        490,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 200 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ช่วงท่ี 1)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

15 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนอง
พรม ซอย 3 แยกข้างมัสยิด
อัลอิตติฟากียะฮ์ (ตลอดสาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 2 บ้าน
หนองไทร) หมู่ท่ี 2 
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 180.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.395821208424481, 
101.23397112746075
จุดส้ินสุด
13.395834906898067, 
101.2355952050501

        468,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 180 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนายสุพจน์ ถึง
 บ้านนางบุญตา ช้างด้วง (ต่อจาก
โครงการเดิม) (ตลอดสาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 2 บ้าน
หนองไทร) หมู่ท่ี 2 
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 400.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร

     1,070,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 400 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

18 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนอง
ไทร ซอย 2  แยกบ้านนายมณฑล
  เฉ่ือยฉ่ า 

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 2 บ้าน
หนองไทร) หมู่ท่ี 2 
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 230.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 920.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.402225420193753, 
101.22955022112637
จุดส้ินสุด
13.400128166027516, 
101.2296641453382

598,000        ถนนคอนกรีต 
ยาว 230 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายซอยบ้านนายอมร
เทพ แซ่ต๊ัง ถึง บ้านนางสาวพิทยา
 แซ่ต๊ัง (ชุมชนย่อยท่ี 3 บ้าน
หนองพร้าว) หมู่ท่ี 3

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว
210.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
840.00 ตารางเมตร

       490,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 210 เมตร

1.ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2.ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

24 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายบ้านนายยุทธนา อัตถาผล 
ถึงบ้านนางพัทยา สุขเกษม 
(ชุมชนย่อยท่ี 3 บ้านหนองพร้าว)
 หมู่ท่ี 3

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดความกว้าง 
4.00 เมตร ความยาว 200.00 เมตร 
ความหนา 0.10 เมตรหรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 800.00 ตาราง
เมตร

       160,000 ถนนหินคลุก 
ยาว 200 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

25 โครงการขยายเขตประปา สาย
บ้านนางออมทรัพย์ บุญปราบ 
(ชุมชนย่อยท่ี 3 บ้านหนองพร้าว)
 หมู่ท่ี 3

1. เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีน้ าอุปโภค 
บริโภคตลอดฤดูกาล
2. เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีน้ าสะอาดใช้

 งานขยายเขตประปา ขนาด 2 น้ิว ความ
ยาว 280 เมตร

         56,000 วางท่อประปา 
ยาว 280 เมตร

1. ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีน้ าอุปโภค 
บริโภคตลอดฤดูกาล
2. ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีน้ าสะอาดใช้

กองช่าง

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนาย
ธรรมรัตน์ ถึงบ้านนายโกวิทย์ ล่าสี
 (ชุมชนย่อยท่ี 3 บ้านหนอง
พร้าว) หมู่ท่ี 3

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 
160.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
800.00 ตารางเมตร

      490,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 160 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายแยก ซอย 17 ถึง
ถนนหนองไทร - ชุมแสง 

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 3 บ้าน
หนองพร้าว) หมู่ท่ี 3
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร 
ความยาว 165.00 เมตร ความหนา 
0.20 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 825.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.393377673914157, 
101.2258452314578
จุดส้ินสุด
13.3934246405897, 
101.22741700599177

        673,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 165 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย 19 ถึง
โรงงานรีไซเคิล หมู่ท่ี 3

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 3 บ้าน
หนองพร้าว) หมู่ท่ี 3
งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
495.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 1,980.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.384579651897297, 
101.2280952767876
จุดส้ินสุด
13.384653455601299, 
101.22785914906113

        937,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 495 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

29 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายบ้านนางทวาย บุญปราบ 
เช่ือม ถนนสายบ้านนางออม
ทรัพย์ถึงสระประปา

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 3 บ้าน
หนองพร้าว) หมู่ท่ี 3
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
100.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
400.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.389825669438062, 
101.22606566703985
จุดส้ินสุด
13.389054098119471, 
101.2255703525789

          80,000 ถนนหินคลุก 
ยาว 100 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนางออม
ทรัพย์ ถึง สระประปา

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 3 บ้าน
หนองพร้าว) หมู่ท่ี 3   
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 495.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 1,980.00 ตารางเมตร

     1,317,000  ถนนคอนกรีต
 ยาว 495 
เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก แยกซอย 38 บริเวณ
บ้านคุณพายัพ อัศวจารุวรรณ 
(ชุมชนย่อยท่ี 4 บ้านตลาดทุ่ง
เหียง) หมู่ท่ี 4

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว
120.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
480.00 ตารางเมตร

       312,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 120 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 31 จากบ้าน
นายทรงพล สิงห์โตทอง - บริเวณ
บ้านนางเกษม แซ่เล้า  (ชุมชน
ย่อยท่ี 4 บ้านตลาดทุ่งเหียง)หมู่ท่ี
 4

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
130.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว 520.00
 ตารางเมตร

       338,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 130 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

34 โครงการขยายเขตประปาเข้าซอย
 38 บริเวณบ้านคุณพายัพ อัศว
จารุวรรณ (ชุมชนย่อยท่ี 4 บ้าน
ตลาดทุ่งเหียง) หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค ท่ีสะอาด 
เพียงพอต่อความต้องการ

 งานขยายเขตประปาขนาด 2 น้ิว ความ
ยาว 120 เมตร

         24,000 วางท่อประปา 
ยาว 120 เมตร

เพ่ือให้ประชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค ท่ี
สะอาด เพียงพอ

กองช่าง
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
บริเวณหน้า รร.ทุ่งเหียงพิทยาคม
 ถึง ถนนเจริญโชคดี ( ชุมชนย่อย
ท่ี 4 บ้านตลาดทุ่งเหียง)หมู่ท่ี 4

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 3.5-4.00 เมตร ความยาว 
210.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
800.00 ตารางเมตร

      490,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 210 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กข้างร้านหมอนนาง
การเกษตร( ชุมชนย่อนท่ี 4 บ้าน
ตลาดทุ่งเหียง) หมู่ท่ี 4

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 6.00 เมตร ความยาว55.00
 เมตร ความหนา 0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 330.00 ตาราง
เมตร

      214,500 ถนนคอนกรีต 
ยาว 55 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ขยาย) สายหลัง รร.
ทุ่งเหียงพิทยาคม เช่ือมสายหนอง
โพรง - ถนนเจริญโชคดี (ชุมชน
ย่อยท่ี 4 บ้านตลาดทุ่งเหียง) หมู่
ท่ี 4

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว
440.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,760.00 ตารางเมตร

   1,144,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 440 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

38 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ า คอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย รพ.สต. หมอนนาง

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย
3. เพ่ือระบายน้ าได้
สะดวกและลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง

สภานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 4 บ้าน
ตลาดทุ่งเหียง) หมู่ท่ี 4
งานก่อสร้าง 1. ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 8.00 เมตร
 ความยาว 70.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร   
2. ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 0.50 เมตร 
ความลึก 0.50 เมตร ความยาว 80.00 
เมตร ความหนา 0.12 เมตร    
จุดเร่ิมต้น
13.359097678184702, 
101.22778182858838
จุดส้ินสุด
13.358428804476716, 
101.22826396423062

        770,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 70 เมตร
 พร้อมราง
ระบายน้ า

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย
3. ระบายน้ าได้
สะดวกลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

39 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย 35 ถึงซอย
 33

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สภานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 4 บ้าน
ตลาดทุ่งเหียง) หมู่ท่ี 4
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร 
ความยาว 325.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 1,625.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.350747619471901, 
101.23057826038452
จุดส้ินสุด
13.352720142081536, 
101.23139056480053

     1,200,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 325 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

44 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย 38 (ต่อจาก
โครงการเดิม) ตลอดสาย (ชุมชน
ย่อยท่ี 5 บ้านสวนมะลิ) หมู่ท่ี 4

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว
135.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
540.00 ตารางเมตร

       351,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 135 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

45 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านจ่าทัศนะ 
กาญจนานันท์ ถึงบ้านนาย
สมหมาย (ชุมชนย่อยท่ี 5 บ้าน
สวนมะลิ) หมู่ท่ี 4 (ช่วงท่ี 1)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
200.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
800.00 ตารางเมตร

       490,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 200 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง

46 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายแท็งค์ประปา ถึง
บ้านนายวินิจ มะลิวรรณ (ชุมชน
ย่อยท่ี 5 บ้านสวนมะลิ) หมู่ท่ี 4 
(ช่วงท่ี 1)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
200.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
800.00 ตารางเมตร

       490,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 200 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)



แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

47 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัตถุ
อันตราย (ชุมชนย่อยท่ี 5 บ้าน
สวนมะลิ) หมู่ท่ี 4

1. เพ่ือใช้ในการเก็บ
วัตถุอันตราย
2. เพ่ือจัดเก็บวัตถุ
อันตรายให้ถูก
สุขลักษณะ และปลอดภัย

ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 8 เมตร ความยาว 24 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 192 
ตารางเมตร

   1,500,000 อาคาร กว้าง 5
 ยาว 24 เมตร

จัดเก็บวัตถุอันตราย
ให้ถูกสุขลักษณะ 
และปลอดภัย

กองช่าง

48 โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ี เพ่ือ
รองรับโครงการโรงก าจัดขยะ 
RDF (ชุมชนย่อยท่ี 5 บ้านสวน
มะลิ) หมู่ท่ี 4

เพ่ือเตรียมพ้ืนท่ีรองรับ
ในการก่อสร้างโรงขยะ 
RDF

งานถมดินพร้อมบดอัดแน่นขนาดความ
กว้าง 40.00  เมตร ความยาว 40.00  
เมตร ความสูง 2.00 เมตร หรือคิดเป็น
พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 3,200  
ตารางเมตร

      480,000 ถมดิน กว้าง 
40 ยาว 40 
เมตร

มีพ้ืนท่ีในการรองรับ
การก่อสร้างโรง
ก าจัดขยะ RDF

กองช่าง

49 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายข้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ชุมชนย่อยท่ี 5 บ้าน
สวนมะลิ) หมู่ท่ี 4

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 
300.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,500.00 ตารางเมตร

      975,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 300 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

50 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลหมอนนาง (ชุมชน
ย่อยท่ี 5 บ้านสวนมะลิ) หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภค ตลอดปี

ขุดเจาะบาดาลขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง
 6 น้ิว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ปริ
มานน้ าไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร

150,000      ขุดเจาะบาดาล
ลึก 60 เมตร

1. ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค
ตลอดฤดูกาล
2. ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
ใช้น ามากข้ึน

กองช่าง

51 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากแท็งค์ประปาถึง
บ้าน นายวินิจ  มะลิวรรณ (ต่อ
จากโครงการเดิม) (ตลอดสาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 5 บ้าน
สวนมะลิ) หมู่ท่ี 4
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 130.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 520.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.348343808310007, 
101.21238721906698
จุดส้ินสุด
13.34824978382781, 
101.21338174149828

        338,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 130 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

52 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายถนนนาค แยก
บ้านจ่าทัศนะ กาญจนานันท์ ถึง
บ้านนายสมหมาย (ช่วงท่ี 2)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 5 บ้าน
สวนมะลิ) หมู่ท่ี 4 
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 200.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 800.00 ตารางเมตร

        490,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 200 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง

53 โครงการติดต้ังแผงก้ันเหล็ก 
บริเวณโค้งทดบึงยาง พร้อมติดต้ัง
สัญญาณไฟกะพริบ

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 5 บ้าน
สวนมะลิ) หมู่ท่ี 4
งานก่อสร้าง จุดท่ี 1 งานติดต้ังแผงเหล็ก
กันชน ขนาดความยาว 40 เมตรติดต้ังไฟ
กะพริบพลังงานแสงอาทิตย์
จุดท่ี 2 งานติดต้ังแผงเหล็กกันชน ขนาด
ความยาว 40 เมตร ติดต้ังไฟกะพริบ
พลังงานแสงอาทิตย์
จุดเร่ิมต้น
13.358533525071778, 
101.21315333854231
จุดส้ินสุด
13.359586851448025, 
101.21381193283986

        230,000 แผงก้ันเหล็ก 
ยาว 80 เมตร
 พร้อมไฟ
กะพริบ

ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้ได้รับ
มาตรฐาน

กองช่าง
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

55 โครงการขุดลอกสระประปา หมู่ท่ี
 4

1. เพ่ือกักเก็บน้ า ใช้ใน
การอุปโภค บริโภค 
2. ช่วยบรรเทาปัญหา
อุทกภัยและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการน้ า

สถานท่ีก่อสร้าง  (ชุมชนย่อยท่ี 5 บ้าน
สวนมะลิ) หมู่ท่ี 4
งานก่อสร้าง งานขุดลอกดินขนาดพ้ืนท่ี  
72,000 ตารางเมตร หรือปริมาณดินขุด
ไม่น้อยกว่า 72,000 ลบ.ม.

     3,600,000 ขุดลอกดิน 
72,000 
ลูกบาศก์เมตร

ช่วยกักเก็บน้ า เพ่ือ
ใช้ในการท าประปา 
ช่วยให้การระบายน้ า
 และเป็นทางผันน้ า
ในฤดูน้ าหลากได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

56 โครงการก่อสร้างปรับปรุงก าแพง
คอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันการกัด
เซาะสระประปา หมู่ท่ี 4 (ต่อจาก
โครงการเดิม)

1. เพ่ือระบายน้ าและ
เป็นทางผันน้ าในฤดูน้ า
หลาก
2. ช่วยบรรเทาปัญหา
อุทกภัยและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการน้ า

สถานท่ีก่อสร้าง ) (ชุมชนย่อยท่ี 5 บ้าน
สวนมะลิ) หมู่ท่ี 4 
งานก่อสร้าง ก่อสร้างก าแพงป้องกันการ
กัดเซาะคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ
ลึก 5.00 เมตร ความยาว 200.00 
เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 500.00 ตาราง
เมตร

2,800,000      ก าแพง
คอนกรีต ยาว 
200 เมตร

ช่วยให้การระบายน้ า
 และเป็นทางผันน้ า
ในฤดูน้ าหลากได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

กองช่าง
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

57 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายถนนนาค แยก
บ้าน นายดิเรก ไมตรีจิตต์

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 5 บ้าน
สวนมะลิ) หมู่ท่ี 4 
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 140.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 560.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.347238744552703, 
101.20776305811253
จุดส้ินสุด
13.348123426531256, 
101.20857186296692

364,000        ถนนคอนกรีต 
ยาว 140 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

58 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย 38 แยก
บ้านนายยอดชาย สุขสม (ตลอด
สาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 5 บ้าน
สวนมะลิ) หมู่ท่ี 4
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร 
ความยาว 135.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 675.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.355532732764992, 
101.2198102006296
จุดส้ินสุด
13.355257303074886, 
101.21853225774848

438,000        ถนนคอนกรีต 
ยาว 135 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

59 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย 38 แยก
บ้านนายทัศนะ กาญจนานันท์ 
(ตลอดสาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 5 บ้าน
สวนมะลิ) หมู่ท่ี 4
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร 
ความยาว 135.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 675.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.355877429133546, 
101.21976285780963
จุดส้ินสุด
13.35567906833541, 
101.21852526561509

438,000        ถนนคอนกรีต 
ยาว 135 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย 38 แยก
บ้านนายส าเริง จึงสุนทรกุล 
(ตลอดสาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 5 บ้าน
สวนมะลิ) หมู่ท่ี 4
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร 
ความยาว 135.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 675.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.356712221935922, 
101.21970885545464
จุดส้ินสุด
13.356559083422974, 
101.2184751519715

438,000        ถนนคอนกรีต 
ยาว 135 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย 38 แยก
บ้านไพรโรจน์ เกียตินนต์

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 5 บ้าน
สวนมะลิ) หมู่ท่ี 4 
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร 
ความยาว 160.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 800.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.357165012469245, 
101.21969234980696
จุดส้ินสุด
13.357318279304941, 
101.22117292921638

490,000        ถนนคอนกรีต 
ยาว 160 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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Typewritten Text
๓๑



แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

62 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย 38 แยก
บ้านนางพิกุล เพ็งดี

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 5 บ้าน
สวนมะลิ) หมู่ท่ี 4 
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 90.00 เมตร ความหนา 0.15
 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
360.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.361226658142316, 
101.21889638161424
จุดส้ินสุด
13.361235853669548, 
101.21974695530751

234,000        ถนนคอนกรีต 
ยาว 90 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนายประชุม 
ฉิมมา ถึงบ้านนางผิน แก่นแสง 
(ชุมชนย่อยท่ี 6 บ้านกิโลสอง) 
หมู่ท่ี 4 (ช่วงท่ี 1)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
200.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
800.00 ตารางเมตร

       490,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 200 เมตร

1.ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2.ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
สายหลังโรงเรียนวัดทุ่งเหียง (ต่อ
โครงการดิม) ถึงบ้านนายอนันต์  
หาชิต (ตลอดสาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 6 บ้านกิโล
สอง) หมู่ท่ี 4
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร 
ความยาว 500.00 เมตร ความหนา 
0.20 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.36536071651674, 
101.2178845556312
จุดส้ินสุด
13.36981137372403, 
101.21687472999712

     2,000,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 500 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

66 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญนาค 
ถ่ินฐาน ถึงบ้านนายบุญทัย ไกรศรี
 (ชุมชนย่อยท่ี 7 บ้านเหนือ) หมู่ท่ี
 5

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
100.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
400.00 ตารางเมตร

       290,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 100 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

67 โครงการก่อนสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอย  16  จาก
สะพานบ้านเหนือ  ถึงสะพาน 
อบจ. เช่ือมต าบลทุ่งขวาง  
(ชุมชนย่อย 7  บ้านเหนือ)  หมู่ท่ี 
 5

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 
840.00 เมตร ความหนา 0.20 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
58,040.00 ตารางเมตร

   4,500,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 840 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

68 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอย  14  (ต่อจาก
โครงการเดิม)  (ชุมชนย่อยท่ี 7  
บ้านเหนือ)  หมู่ท่ี  5

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 
100.00 เมตร ความหนา 0.20 เมตร 
หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
500.00 ตารางเมตร
  

       400,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 100 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

69 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอย  20  (ต่อจาก
โครงการเดิม)  (ชุมชนย่อยท่ี 7  
บ้านเหนือ)  หมู่ท่ี  5

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
40.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร 
หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
160.00 ตารางเมตร

       100,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 40 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

70 โครงการก่อสร้างถนนคคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ า  
สายถนน ทล.3284 แยกบ้าน
นางพยอม สถาวรสมิตร (ตลอด
สาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย
3. เพ่ือระบายน้ าได้
สะดวกและลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 7 บ้าน
เหนือ) หมู่ท่ี 5
งานก่อสร้าง 
1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ความยาว 
255.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
892.50 ตารางเมตร (580,000)
2. งานวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
ความยาว 255.00 เมตร (510,000)
จุดเร่ิมต้น
13.396099581750626, 
101.21267197242457
จุดส้ินสุด
13.394132626341667, 
101.21255609517831

 1,090,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 255 
เมตร พร้อม
รางระบายน้ า

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย
3. ระบายน้ าได้
สะดวกลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

71 โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยาย
ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ซอย 16  โค้งบ้านนายเมืองมนต์ 
เปียปาน

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย
3. เพ่ือระบายน้ าได้
สะดวกและลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 7 บ้าน
เหนือ) หมู่ท่ี 5
งานก่อสร้าง 1.ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร
 ความยาว 70.00 เมตร ความหนา 
0.20 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 70.00 ตารางเมตร 
2.งานวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 
เมตร ความยาว 70.00 เมตร 
จุดเร่ิมต้น
13.403817894608201, 
101.20711889359359
จุดส้ินสุด
13.404135933030407, 
101.20685255346838

        260,000 ท่อคอนกรีต 
ยาว 70 เมตร
 พร้อมขยาย
ไหล่ทาง

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย
3. ระบายน้ าได้
สะดวกลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

72 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย 18

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย
3. เพ่ือระบายน้ าได้
สะดวกและลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง

 สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 7 บ้าน
เหนือ) หมู่ท่ี 5
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร 
ความยาว 150.00 เมตร ความหนา 
0.20 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร 
จุดเร่ิมต้น
13.397480736394758, 
101.21162267835788
จุดส้ินสุด
13.397314731312923, 
101.21023117081863

        605,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 150 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย
3. ระบายน้ าได้
สะดวกลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง
(ตลอดสาย)

74 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านนายชลอ จ่ัน
ไพร ถึงบ้านนายปรีชา รักษา 
(ชุมชนย่อยท่ี 8 บ้านหนองยาง) 
หมู่ท่ี 6

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว75.00
 เมตร ความหนา 0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 300.00 ตาราง
เมตร

       195,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 75 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

75 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนายอ านาจ 
ปภาคีรี ถึงประตูน้ า (ชุมชนย่อยท่ี
 8 บ้านหนองยาง) หมู่ท่ี 6

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
730.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
2,920.00 ตารางเมตร

   1,898,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 730 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

76 โครงการก่อสร้างปรับปรุงก าแพง
คอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันการกัด
เซาะท้ายประตูน้ า หมู่ท่ี 6 ต.
หมอนนาง - ต.ทุ่งขวาง (ชุมชน
ย่อยท่ี 8 บ้านหนองยาง) หมู่ท่ี 6 
(ช่วงท่ี 1)

1. เพ่ือระบายน้ าและ
เป็นทางผันน้ าในฤดูน้ า
หลาก
2. ช่วยบรรเทาปัญหา
อุทกภัยและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการน้ า

 ก่อสร้างก าแพงป้องกันการกัดเซาะ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความลึก 5.00
 เมตร ความยาวฝ่ังซ้าย 50.00 เมตร 
ความยาวฝ่ังขวา 50 เมตร ความหนา 
0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 500.00ตารางเมตร

    1,610,000 ก าแพง
คอนกรีต ยาว 
100 เมตร

 ช่วยให้การระบาย
น้ า และเป็นทางผัน
น้ าในฤดูน้ าหลากได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

กองช่าง

77 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายประตูระบายน้ า 
หมู่ท่ี 6 ต าบลหมอนนาง ถึง 
ประตูระบายน้ า หมู่ท่ี 6 เช่ือม
ต าบลทุ่งขวาง

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 8 บ้าน
หนองยาง) หมู่ท่ี 6
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 180.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.38207914434966, 
101.2095238758484
จุดส้ินสุด
13.382247748925757, 
101.20932338429877

        468,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 180 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

78 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย 24 แยก
บ้านผู้ช่วยสามารถ วัวชนะ ถึงโรง
ฆ่าสัตว์นายกิติศักด์ิ พานิชวิบูลย์

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 8 บ้าน
หนองยาง) หมู่ท่ี 6
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 155.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 620.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.38718027092765, 
101.21205460241367
จุดส้ินสุด
13.388767074716728, 
101.2120998896989

        403,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 155 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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Typewritten Text
๔๑



แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

79 โครงการถนนหินคลุกถนนเรียบ
คลองยาง สายท้ายประตูน้ าหมู่ท่ี
 6  ถึงสะพานหมู่ท่ี 6 2 ฝ่ัง 
(ตลอดสาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 8 บ้าน
หนองยาง) หมู่ท่ี 6 
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
1,500.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร
 หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
6,000.00 ตารางเมตร (รวม 2 ฝ่ัง)
จุดเร่ิมต้น
13.38207914434966, 
101.2095238758484
จุดส้ินสุด
13.387069748075335, 
101.2107365013237

     1,200,000 ถนนหินคลุก 
ยาว 1,500 
เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

81 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายวันชัย
 สุรกิจบวร (ชุมชนย่อยท่ี 9 บ้าน
เนินโรงหีบ) หมู่ท่ี 7

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว50.00
 เมตร ความหนา 0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 200.00 ตาราง
เมตร

       130,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 50 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

82 โครงการขยายเขตประปาจาก
บริเวณทางแยกกอเซ็ม ถึงโรง
เชือดเชิดชัย (ชุมชนย่อยท่ี 9 บ้าน
เนินโรงหีบ) หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค ท่ีสะอาด 
เพียงพอต่อความต้องการ

 งานขยายเขตประปาขนาด 2 น้ิว ความ
ยาว 890 เมตร 

       178,000 วางท่อประปา 
ยาว 890 เมตร

เพ่ือให้ประชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค ท่ี
สะอาด เพียงพอ

กองช่าง

83 โครงการขยายเขตประปาจาก
บริเวณ ซอย 5 บ้านคุณพะยอม -
 บ้านครูสมคิด (ชุมชนย่อยท่ี 9 
บ้านเนินโรงหีบ) หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค ท่ีสะอาด 
เพียงพอต่อความต้องการ

งานขยายเขตประปาขนาด 2 น้ิว ความ
ยาว 420 เมตร 

         84,000 วางท่อประปา 
ยาว 420 เมตร

เพ่ือให้ประชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค ท่ี
สะอาด เพียงพอ

กองช่าง

84 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านนายบุญเหลือ  
ต่อบ้านนายฉัตร นพพระ ถึงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 
(ชุมชนย่อยท่ี 9 บ้านเนินโรงหีบ)
 หมู่ท่ี 7

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
250.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,000.00 ตารางเมตร
2. งานถมดินและบดอัดถนน

      650,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 250 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

85 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 1 
แยกต้นมะขามถึงสุดซอย 1

1. เพ่ือระบายน้ าและ
เป็นทางผันน้ าจากถนน
2. ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการน้ า

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 9 บ้านเนิน
โรงหีบ) หมู่ท่ี 7
งานก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 
1.50 เมตร ความลึก 1.00 เมตร ความ
ยาว 420.00 เมตร 
จุดเร่ิมต้น
13.4302414160341, 
101.20526418663422
จุดส้ินสุด
13.430089502350699, 
101.20894672770487

     1,300,000 รางระบายน้ า
คอนกรีต ยาว 
420 เมตร

ช่วยให้การระบายน้ า
 และเป็นทางผันน้ า
ในฤดูน้ าหลากได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

กองช่าง
(ตลอดสาย)

87 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย 43 (ต่อจาก
โครงการเดิม) (ชุมชนย่อยท่ี 10 
บ้านดงไม้ลาย) หมู่ท่ี 8

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
18.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า72.00
 ตารางเมตร

         46,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 18 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

88 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย 47 (ต่อจาก
โครงการเดิม) (ชุมชนย่อยท่ี 10 
บ้านดงไม้ลาย) หมู่ท่ี 8

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว
180.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า
720.00 ตารางเมตร

       468,000 ถนนคอนกรีต 
180 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

89 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายบ้านนายเภา มาลา   (ชุมชน
ย่อยท่ี 10 บ้านดงไม้ลาย) หมู่ท่ี 8

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดความกว้าง 
4.00 เมตร ความยาว 200.00 เมตร 
ความหนา 0.10 เมตรหรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 800.00 ตาราง
เมตร

       160,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 200 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

90 โครงการก่อสร้างก าแพงป้องกัน
การกัดเซาะพร้อมขยายไหล่ทาง 
 ซอย  50  (ชุมชนย่อยท่ี 10  
บ้านดงไม้ลาย)  หมู่ท่ี  8

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. ช่วยบรรเทาปัญหา
อุทกภัยและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการน้ า

1. งานก่อสร้างก าแพงป้องกันการกัดเซาะ
 ขนาดความลึก 3.00 เมตร ความยาว 
500.00 เมตร 
2. งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 
500.00 เมตร ความหนา 0.20 เมตร 
หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,500.00 ตารางเมตร

    3,500,000 ก าแพง
คอนกรีต และ
ถนนยาว 500 
เมตร

1. ช่วยให้การ
ระบายน้ า และเป็น
ทางผันน้ าในฤดูน้ า
หลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

91 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย 50 แยก
ฝายคลองป่าแดง (ช่วงท่ี 1)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 10 บ้านดง
ไม่ลาย) หมู่ท่ี 8        
งานก่อสร้าง งานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร
 ความยาว 100.00 เมตร  ความหนา 
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
400.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.316391853138175, 
101.264786389432
จุดส้ินสุด
13.317068511226084, 
101.26523932713707

        260,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 100 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ช่วงท่ี 1)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

92 โครงการปรับปรุงวางท่อระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อ
พักน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 
50 สายฝายคลองป่าแดง (ช่วงท่ี
 1)

1. เพ่ือระบายน้ าและ
เป็นทางผันน้ าจากถนน
2. ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการน้ า

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 10 บ้านดง
ไม่ลาย) หมู่ท่ี 8        
งานก่อสร้าง งานวางรางระบายน้ า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 
2.00 เมตร ความหนา 0.12 เมตร 
ความยาว 100.00 เมตร  
จุดเร่ิมต้น
13.316391853138175, 
101.264786389432
จุดส้ินสุด
13.317068511226084, 
101.26523932713707

        400,000 รางคอนกรีต 
ยาว 100 เมตร

ช่วยให้การระบายน้ า
 และเป็นทางผันน้ า
ในฤดูน้ าหลากได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

กองช่าง
(ช่วงท่ี 1)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

93 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย 50 (ต่อจาก
โครงการเดิม)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 10 บ้านดง
ไม้ลาย) หมู่ท่ี 8
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 220.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 880.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.326246979187728, 
101.2598047613338
จุดส้ินสุด
13.324892922570841, 
101.26123438640282

        570,000 ถนนคอนกรีต 
220 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง

95 โครงการก่อสร้างก าแพงคอนกรีต
เสริมเหล็กป้องกันการกัดเซาะ 
และขยายผิวจราจร ซอย 50  
(ช่วงท่ี 1)

เพ่ือช่วยบรรเทาปัญหา
อุทกภัยและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการน้ า

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 10 บ้านดง
ไม้ลาย) หมู่ท่ี 8 
งานก่อสร้าง ก่อสร้างก าแพงป้องกันการ
กัดเซาะคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ
ลึก 2.00 เมตร ความยาว 150.00 
เมตร ความหนา 0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 300.00 ตาราง
เมตร

840,000       ก าแพง
คอนกรีต ยาว 
150 เมตร

ช่วยให้การระบายน้ า
 และเป็นทางผันน้ า
ในฤดูน้ าหลากได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

กองช่าง
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

96 โครงการก่อสร้างก าแพงคอนกรีต
เสริมเหล็กป้องกันการกัดเซาะ 
และขยายผิวจราจร ซอย 50  
(ตลอดสาย)

เพ่ือช่วยบรรเทาปัญหา
อุทกภัยและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการน้ า

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 10 บ้านดง
ไม้ลาย) หมู่ท่ี 8 
งานก่อสร้าง ก่อสร้างก าแพงป้องกันการ
กัดเซาะคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ
ลึก 2.00 เมตร ความยาว 280.00 
เมตร ความหนา 0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 300.00 ตาราง
เมตร

1,568,000      ก าแพง
คอนกรีต ยาว 
280 เมตร

ช่วยให้การระบายน้ า
 และเป็นทางผันน้ า
ในฤดูน้ าหลากได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

กองช่าง

97 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนายมณเฑียร
 ผสมทรัพย์ ถึง บริษัท เจ แอนด์ 
โอ

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง  (ชุมชนย่อยท่ี 10 บ้าน
ดงไม้ลาย) หมู่ท่ี 8
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 490.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า1,960.00 ตารางเมตร

1,274,000      ถนนคอนกรีต 
ยาว 490 เมตร

ช่วยให้การระบายน้ า
 และเป็นทางผันน้ า
ในฤดูน้ าหลากได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

98 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบาย
น้ าบ่อพักน้ า  ซอย 50

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย 
3.เพ่ือให้การระบายน้ า
ได้สะดวกและป้องกัน
น้ าท่วมขัง

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 10 บ้านดง
ไม่ลาย) หมู่ท่ี 8                        
งานก่อสร้าง 
1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว
 430.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า
1,720.00 ตารางเมตร 
2. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
1.00 เมตร พร้อมบ่อพักน้ า คอนกรีต
เสริมเหล็ก ความยาว 430.00 เมตร

5,760,000      ถนนคอนกรีต 
ยาว 430 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

100 โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน
นายบุญส่ง เจือจ้อย ถึงบ้านนาง
ล าไย จิระวนิชกุล (ต่อโครงการ
เดิม) (ชุมชนย่อยท่ี 11 บ้าน
หมอนนาง) หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ระบายน้ าได้
สะดวกและลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง

 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 
เมตร ความยาว 75.00 เมตร พร้อมบ่อ
พักน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก

       200,000 วางท่อ
คอนกรีต ยาว 
75 เมตร

 ระบายน้ าได้
สะดวกและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

101 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
ติก คอนกรีต ซอย 10 ( ต่อจาก
โครงการเดิม) ช่วงท่ี 2  พร้อม
ขยายไหล่ทาง ( ชุมชนย่อยท่ี 11
 บ้านหมอนนาง) หมู่ท่ี 9

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว
250.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า
1,250.00 ตารางเมตร

       375,000 ถนนอสฟัลท์ติก
 ยาว 250 
เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

102 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายซอย  4  (ชุมชน
ย่อยท่ี 11 บ้านหมอนนาง) หมู่ท่ี 
 9

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกว้าง 5.50 เมตร ความยาว 
145.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร 
หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
797.50 ตารางเมตร

       490,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 145 เมตร

1.ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2.ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

103 โครงการติดต้ังแผงก้ันเหล็กริม
คลองยาง ซอย 12 บริเวณโค้ง
คลองยาง พร้อมติดต้ังสัญญาณ
ไฟกะพริบพลังงานแสงอาทิตย์

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 11 บ้าน
หมอนนาง) หมู่ท่ี 9
งานก่อสร้าง งานติดต้ังแผงเหล็กกันชน 
ขนาดความยาว 65 เมตร พร้อมติดต้ังไฟ
กะพริบพลังงานแสงอาทิตย์
จุดเร่ิมต้น
13.414871066479233, 
101.20660781916439
จุดส้ินสุด
13.412014228134666, 
101.20229280367361

        170,000 แผงก้ันเหล็ก 
ยาว 65 เมตร

ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้ได้รับ
มาตรฐาน

กองช่าง
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

105 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย 8 แยก
แท็งค์ประปา

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 11 บ้าน
หมอนนาง) หมู่ท่ี 9   
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 100.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร     
จุดเร่ิมต้น
13.417761802082032, 
101.20121376613399
จุดส้ินสุด
13.417987317943918, 
101.2004154427955

        260,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 100 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

108 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
จากบ้านนายสุจินต์ แน่นหนา ถึง
 บ้านนายกล้า วงษ์แก้ว (ต่อจาก
โครงการเดิม) (ชุมชนย่อยท่ี 12 
บ้านชุมแสง) หมู่ท่ี 10

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดความกว้าง 
4.00 เมตร ความยาว 500.00 เมตร 
ความหนา 0.10 เมตรหรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า2,000.00 ตาราง
เมตร

       400,000 ถนนหินคลุก 
ยาว 500 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

109 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายบ้านนายอ าพนธ์ แซ่โอ้ว ถึง
บ้านนางชะลอ (ชุมชนย่อยท่ี 12
 บ้านชุมแสง)  หมู่ท่ี 10

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดความกว้าง 
4.00 เมตร ความยาว 330.00 เมตร 
ความหนา 0.10 เมตรหรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า1,320.00 ตาราง
เมตร

       264,000 ถนนหินคลุก 
ยาว 330 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

110 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายแยกชุมแสงหนอง
โคลน เข้าฟาร์มอ้อยเจริญสุข 
(ชุมชนย่อยท่ี 12 บ้านชุมแสง) 
หมู่ท่ี 10

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว
300.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า
1,200.00 ตารางเมตร

      780,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 300 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

111 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนวัด
ชุมแสง (ต่อจากโครงการเดิม) ถึง
บ้านนางฉวี รักชาติ (ชุมชนย่อยท่ี
 12 บ้านชุมแสง) หมู่ท่ี 10

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว
200.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า
800.00 ตารางเมตร

      490,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 200 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

User
Typewritten Text
๕๔



แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

112 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหลังวัดชุมแสงศรี
วนาราม แยกบ้านนางบรรจง จ๋ิว
น้อย

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง  (ชุมชนย่อยท่ี 12 บ้าน
ชุมแสง) หมู่ท่ี 12
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 240.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.364049333128387, 
101.24598470701027
จุดส้ินสุด
13.364191968082734, 
101.24494719542398

        600,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 240 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

113 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายแยกบ้านนางอุณา
รัตน์

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง  (ชุมชนย่อยท่ี 12 บ้าน
ชุมแสง) หมู่ท่ี 12
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 150.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร

        390,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 150 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

114 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนายสมชาย 
ไข่แก้ว  ถึงท่ีดินนายประสงค์ ชัย
สิทธ์ิ

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง  (ชุมชนย่อยท่ี 12 บ้าน
ชุมแสง) หมู่ท่ี 12
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 120.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร

        312,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว *** เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

115 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายถนนเจริญโชคดี 
แยกบ้านนายสุจินต์ แน่นหนา ถึง
บ้านนายกล้า วงษ์แก้ว  (ตลอด
สาย)

เพ่ือระบายน้ าได้สะดวก
และลดปัญหาน้ าท่วมขัง

สถานท่ีก่อสร้าง  (ชุมชนย่อยท่ี 12 บ้าน
ชุมแสง) หมู่ท่ี 12
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 500.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
 กว่า 2,000.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.36865116125124, 
101.24634302601926
จุดส้ินสุด
13.37133162034395, 
101.2444248195211

1,300,000      ถนนคอนกรีต 
ยาว 500 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

116 โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนน
เจริญโชคดี แยกบ้านนางบุญ
ธรรมทองร่อน ถึงบ้านนายไน้ ค า
มี (ตลอดสาย)

เพ่ือระบายน้ าได้สะดวก
และลดปัญหาน้ าท่วมขัง

สถานท่ีก่อสร้าง  (ชุมชนย่อยท่ี 12 บ้าน
ชุมแสง) หมู่ท่ี 12
งานก่อสร้าง ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 
50.00 ความลึก 0.50 เมตร ความยาว 
120.00 เมตร  
จุดเร่ิมต้น
13.36687904436307, 
101.2498994898447
จุดส้ินสุด
13.365789171352715, 
101.24958658342477

360,000        ท่อระบายน้ า
คอนกรีต ยาว 
120.00 เมตร

ระบายน้ าได้สะดวก
ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

กองช่าง
(ตลอดสาย)

118 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายข้างฟาร์ม
ไก่ณัฐวัฒน์ ธีรัตน์ธารากุล (ชุมชน
ย่อยท่ี 12 บ้านชุมแสง) หมู่ท่ี 10

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
200.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
800.00 ตารางเมตร

490,000      ถนนคอนกรีต 
ยาว 200 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

119 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายข้างฟาร์ม
ไก่ณัฐวัฒน์ ธีรัตน์ธารากุล (ชุมชน
ย่อยท่ี 12 บ้านชุมแสง) หมู่ท่ี 10
 (ตลอดสาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
150.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
600.00 ตารางเมตร

390,000       ถนนคอนกรีต 
ยาว 150 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

120 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนายอ าพนธ์ 
แซ่โอ้ว (ต่อจากโครงการเดิม) 
(ชุมชนย่อยท่ี 12 บ้านชุมแสง) 
หมู่ท่ื 10

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
500.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า
2,000.00 ตารางเมตร

   1,270,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 500 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง

121 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนายอ าพนธ์ 
แซ่โอ้ว (ต่อจากโครงการเดิม)  
(ช่วงท่ี 2)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 12 บ้าน
ชุมแสง) หมู่ท่ื 10 
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 200.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 800.00 ตารางเมตร

490,000       ถนนคอนกรีต 
ยาว 200 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

123 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนายต๋ี ถึง
บ้านครูวีระพันธ์ จันทร์ประภา 
(ช่วงท่ี 1)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 12 บ้าน
ชุมแสง) หมู่ท่ี 10  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
200.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
800.00 ตารางเมตร

490,000      ถนนคอนกรีต 
ยาว 200 เมตร

1.ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2.ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

125 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านเจ้าน้อย ถึง
บ้านผู้ใหญ่สุรศักด์ิ ช่ืนคุณากร 
(ชุมชนย่อยท่ี 12 บ้านชุมแสง) 
หมู่ท่ี 10

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
200.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
800.00 ตารางเมตร

490,000      ถนนคอนกรีต 
ยาว 200 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง

127 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนางวอนซอย
ข้างโรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม
 ถึง คสล.หลังโรงเรียน

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง ชุมชนย่อยท่ี 12 บ้าน
ชุมแสง) หมู่ท่ี 10 
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 200.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 800.00 ตารางเมตร

490,000      ถนนคอนกรีต 
ยาว 200 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

128 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนางวอนซอย
ข้างโรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม
 ถึง คสล.หลังโรงเรียน
 (ตลอดสาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 12 บ้าน
ชุมแสง) หมู่ท่ี 10
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 300.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า1,200.00 ตารางเมตร

810,000        ถนนคอนกรีต 
ยาว 300 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

129 โครงการวางท่อระบายน้ า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก
น้ าคอนกรีตเสริมเล็ก บริเวณข้าง
โรงงานก๋วยเต๋ียวเจริญโชคดี

1. เพ่ือระบายน้ าและ
เป็นทางผันน้ าในฤดูน้ า
หลาก
2. ช่วยบรรเทาปัญหา
อุทกภัยและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการน้ า

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 12 บ้าน
ชุมแสง) หมู่ท่ี 10
งานก่อสร้าง 
1. งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.80 เมตรพร้อมบ่อพักน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ความยาว 490.00 เมตร

1,470,000      วางท่อ
คอนกรีต ยาว 
490 เมตร

การระบายน้ าได้
สะดวกมากข้ึนและ
ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

130 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนโชคดี ถึง
บ้านนายเกรียงไกร  บุญชู

1. เพ่ือระบายน้ าและ
เป็นทางผันน้ าในฤดูน้ า
หลาก
2. ช่วยบรรเทาปัญหา
อุทกภัยและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการน้ า

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 12 บ้าน
ชุมแสง) หมู่ท่ี 10        
งานก่อสร้าง
1.ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร 
ความลึก 1.00 เมตร ความหนา 0.12 
เมตร ความยาว 80.00 เมตร

320,000        วางท่อ
คอนกรีต ยาว 
80 เมตร

การระบายน้ าได้
สะดวกมากข้ึนและ
ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

กองช่าง
(ตลอดสาย)

132 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนางล าใย 
สาลี เช่ือมถนนสายหนองเจ๊ก 
(ข้างฟาร์มทองดารา)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 12 บ้าน
ชุมแสง) หมู่ท่ี 10
งานก่อสร้าง 
1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
200.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า
800.00 ตารางเมตร

      490,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 200 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

133 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนางล าใย 
สาลี เช่ือมถนนสายหนองเจ๊ก 
(ข้างฟาร์มทองดารา)  (ตลอดสาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 12 บ้าน
ชุมแสง) หมู่ท่ี 10
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 200.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า800.00 ตารางเมตร

        490,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 200 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

134 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายแยกหนองโคลน 
ถึงบ้านนางลุ้ย อิทธิรันตกุล

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 12 บ้าน
ชุมแสง) หมู่ท่ี 10 
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 200.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า800.00 ตารางเมตร

      490,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 200 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง

135 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายแยกหนองโคลน 
ถึงบ้านนางลุ้ย อิทธิรันตกุล  
(ตลอดสาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 12 บ้าน
ชุมแสง) หมู่ท่ี 10
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 200.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า800.00 ตารางเมตร

        490,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 200 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

136 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายแยกถนนเจริญ
โชคดี ตรงข้ามโรงก๋วยเต๋ียว แยก
บ้านนางสมบุญ ถึงบ้านนางสุมล 
มาเมือง (ชุมชนย่อยท่ี 13 บ้าน
ชุมแสงพัฒนา)  หมู่ท่ี 10

1.เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2.เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว
345.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า
1,380.00 ตารางเมตร

       897,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 345 เมตร

1.ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2.ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

137 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 23 
หน้าโรงงานสมหมายขวดแก้ว
(ชุมชนย่อยท่ี 13 บ้านชุมแสง
พัฒนา) หมู่ท่ี 10

1.เพ่ือระบายน้ าและ
เป็นทางผันน้ าในฤดูน้ า
หลาก
2.ช่วยบรรเทาปัญหา
อุทกภัยและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการน้ า

 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ขนาดความ
กว้าง 0.50 เมตร ความลึก 0.50 เมตร 
ความหนา 0.12 เมตร ความยาว 
100.00 เมตร

       200,000 วางท่อ
คอนกรีต ยาว 
100 เมตร

การระบายน้ าได้
สะดวกมากข้ึนและ
ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

กองช่าง
(ตลอดสาย)

138 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากปากทางโรงงาน
สมหมายขวดแก้ว ถึงบ้านนาย
สายัณห์ ใจหาญ (ชุมชนย่อยท่ี 
13 บ้านชุมแสงพัฒนา) หมู่ท่ี 10
 (ช่วงท่ี 1)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ช่วงท่ี1) ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร 
ความยาว 275.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตร

      893,750 ถนนคอนกรีต 
ยาว 275 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง

139 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย บ้านนางวงเดือน
 ถึง บ้านนายบุญธรรม ลายทอง 
(ชุมชนย่อยท่ี 13 บ้านชุมแสง
พัฒนา) หมู่ท่ี 10

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง 
4.00 เมตร ความยาว 300.00 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,200.00 ตารางเมตร

      780,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 300 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

140 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย 23 แยก
บ้านนางวงเดือน ถึงบ้านนายบุญ
ธรรม ลายทอง

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง  (ชุมชนย่อยท่ี 13 บ้าน
ชุมแสงพัฒนา) หมู่ท่ี 10 
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 580.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
2,320.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.365101735955204, 
101.23447965457355
จุดส้ินสุด
13.366070915611836, 
101.23959960818087

     1,500,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 580 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

141 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย 23 แยก
ลานกีฬาชุมชนย่อยท่ี  13  ถึง
บ้านนายสิทธิ (ตลอดสาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 13 บ้าน
ชุมแสงพัฒนา) หมู่ท่ี 10  
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 150.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.368316058048904, 
101.22858824671646
จุดส้ินสุด
13.369484502823218, 
101.22840625492849

        390,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 150 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

142 โครงการก่อสร้างอาคารโดม
เอนกประสงค์ ท่ีท าการชุมชน
ย่อยท่ี 13 หมู่ท่ี 10

1. เพ่ือประชาชนใน
พ้ืนท่ีจัดกิจกรรมประจ า
หมู่บ้าน
2. เพ่ือประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีสถานท่ีจัด
ประเพณีท้องถ่ิน

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 13 บ้าน
ชุมแสงพัฒนา) หมู่ท่ี 10 
งานก่อสร้าง หลังคา ขนาดความกว้าง 
18.00 เมตร ความยาว 24.00 เมตร
ความสูง 4.00 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 432.00 ตาราง
เมตร
จุดติดต้ัง
13.368616140758597, 
101.22871752914472

     2,140,000 โคม
เอนกประสงค์ 
กว้าง 18 ยาว
 24 เมตร

1. ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีสถานท่ีจัด
กิจกรรมในชุมชน
2. ประชาชนใน
พ้ืนท่ีสืบทอด
ประเพณีท้องถ่ิน

กองช่าง
(อบจ.)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

143 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายซอย 23 แยกบ้านนางวง
เดือน ถึงบ้านนายบุญธรรม ลาย
ทอง (ตลอดสาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 13 บ้าน
ชุมแสงพัฒนา) หมู่ท่ี 10 
งานก่อสร้าง 
ช่วงท่ี 1 ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
300.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร 
ช่วงท่ี 2 ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
140.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,800.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
(ช่วงท่ี 1)
13.366070915611836, 
101.23959960818087
(ช่วงท่ี 2)
13.367318993631287, 
101.24015646330743
จุดส้ินสุด
(ช่วงท่ี 1)
13.366959012154153, 

450,000        ถนนหินคลุก 
ยาว 440 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

144 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากปากทางโรงงาน
สมหมายขวดแก้ว ถึงบ้านนาย
สายัณห์ ใจหาญ (ชุมชนย่อยท่ี 
13 บ้านชุมแสงพัฒนา) หมู่ท่ี 10
 (ตลอดสาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
85.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า
340.00 ตารางเมตร

       221,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 85 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

147 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้าน น.ส.รัตนา
ภรณ์ โพธ์ิศรี ถึงบ้านนายสมเดช 
ปัญญาศิริทรัพย์ (ชุมชนย่อยท่ี 14
 บ้านหนองผักบุ้งขัน) หมู่ท่ี 11 
(ช่วงท่ี 1)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
200.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
800.00 ตารางเมตร

       490,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 200 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

148 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหนองปรือ ไม้สัก 
เข้าหมู่บ้านอินทมาพลอย (ต่อจาก
โครงการเดิม) (ชุมชนย่อยท่ี 14 
บ้านหนองผักบุ้งขัน) หมู่ท่ี 11

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว
250.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,000.00 ตารางเมตร

       650,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 250 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

149 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายแยกบ้านนายหลง 
(ชุมชนย่อยท่ี 14 บ้านหนอง
ผักบุ้งขัน) หมู่ท่ี 11 (ช่วงท่ี 1)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
190.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
760.00 ตารางเมตร

      490,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 190 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

152 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
บ้านอิทมาพลอย หมู่ท่ี 11

เพ่ือประชาชนในพ้ืนท่ีมี
น้ าอุปโภค บริโภคตลอดปี

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 14 บ้าน
หนองผักบุ้งขัน) หมู่ท่ี 11 
งานก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 น้ิว ความ
ลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ปริมาณน้ าไม่
น้อยกว่า 3,000 ลูกบาตรเมตรต่อชัวโมง
จุดก่อสร้าง
13.343180599684604, 
101.24866745139445

        150,000 เจาะบาดาลลึก
 60 เมตร

 ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค
ตลอดฤดูกาล
 ประชาชนมีความ
สะดวกในการใช้น า
มากข้ึน

กองช่าง

154 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบ้านนางไพ สุดลี 
ถึงบ้านนายสุชาติ ยาสกุล (ต่อ
จากโครงการเดิม)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง  (ชุมชนย่อยท่ี 14 บ้าน
หนองผักบุ้งขัน) หมู่ท่ี 11
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 100.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 400.00 ตารางเมตร

        260,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 100 เมตร

1.ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2.ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

155 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากถนนโชคดี ซอย
ปล้ืมเจริญถึงฟาร์มพนัส (ตลอด
สาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง  (ชุมชนย่อยท่ี 14 บ้าน
หนองผักบุ้งขัน) หมู่ท่ี 11
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 565.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 2,260.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.361706404166465, 
101.26583488731897

     1,469,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 565 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

159 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายตรงข้ามศาลา
กลางบ้าน หมู่ท่ี 11

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 14 บ้าน
หนองผักบุ้งขัน) หมู่ท่ี 11 
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร 
ความยาว 560.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 560.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.357776611195114, 
101.24053597880756
จุดส้ินสุด
13.353196490855106, 
101.24134439984965

        364,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 560 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

160 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย 27 แยก
บ้านนางลัดดา

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 14 บ้าน
หนองผักบุ้งขัน) หมู่ท่ี 11 
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 170.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.35741186437763, 
101.23468876158505
จุดส้ินสุด
13.355885892312285, 
101.23467096862393

        440,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 170 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

161 โครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ตรงข้ามศาลากลางบ้าน 
สายแยกบ้านนายประนอม ถึง
บ้านนางสาวทองใบ  มานู 

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 14 บ้าน
หนองผักบุ้งขัน) หมู่ท่ี 11 
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 180.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.354106388546748, 
101.24143896851656
จุดส้ินสุด
13.354271426807935, 
101.24257741277017

        468,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 180 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

162 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย 27 แยก
บ้านเล็ก  อินพรม ถึงบ้านนาย
ส าเภา  ทาสุวรรณ (ตลอดสาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 14 บ้าน
หนองผักบุ้งขัน) หมู่ท่ี 11 
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 180.00 เมตร ความหนา 
0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.346430061452377, 
101.25290117178238
จุดส้ินสุด
13.346588700997945, 
101.25428119215624

        468,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 180 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

165 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย 27 แยก
บ้านจัดสรร ซอย 1 (ตลอดสาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 14 บ้าน
หนองผักบุ้งขัน) หมู่ท่ี 11 
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 90.00 เมตร ความหนา 0.10
 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
360.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.343907411147454, 
101.26632300678084
จุดส้ินสุด
13.343791974537414, 
101.26553771402709

        234,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 90 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

166 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 27 แยกบ้าน
จัดสรร ซอย 2 (ตลอดสาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 14 บ้าน
หนองผักบุ้งขัน) หมู่ท่ี 11 
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 90.00 เมตร ความหนา 0.10
 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
360.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.344284887692268, 
101.26626414521826
จุดส้ินสุด
13.34419188528721, 
101.26548514334877

        234,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 90 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

167 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 27 แยกบ้านจัดสรร 
ซอย 3 (ตลอดสาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 14 บ้าน
หนองผักบุ้งขัน) หมู่ท่ี 11 
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร 
ความยาว 90.00 เมตร ความหนา 0.10
 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
360.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.344744926820518, 
101.26621396411637
จุดส้ินสุด
13.34462672962224, 
101.26543913668226

        234,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 90 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

170 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจาก
 ปากทางถนนซอยบ้านนายบุญส่ง
 ถึงบ้านนางเพ็ญ (ชุมชนย่อยท่ี 
15 บ้านหนองแหน) หมู่ท่ี 12

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดความกว้าง 
3.00 เมตร ความยาว 260.00 เมตร 
ความหนา 0.10 เมตรหรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 780.00 ตาราง
เมตร

       156,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 260 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

174 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กข้างศูนย์ฝึกอาชีพสตรี 
ถึงบ้านนายธงชัย จันทร์หอม 
(ชุมชนย่อยท่ี 15 บ้านหนอง
แหน) หมู่ท่ี 12

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงท่ี 
1) ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ความ
ยาว 50.00 เมตร ความหนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
300.00 ตารางเมตร
(ช่วงท่ี 2) ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 125.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร

       490,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 175 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

175 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนายค าดี (ต่อ
จากโครงการเดิม) (ชุมชนย่อยท่ี 
15 บ้านหนองแหน) หมู่ท่ี 12 
(ช่วงท่ี 1)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
200.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
800.00 ตารางเมตร

       490,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 200 เมตร

1.ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2.ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

176 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
บริเวณศูนย์พัฒนาสตรี (ชุมชน
ย่อยท่ี 15 บ้านหนองแหน) หมู่ท่ี
 12

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภค ตลอดปี

 ขุดเจาะบาดาลขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง
 6 น้ิว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ปริ
มานน้ าไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร

      150,000 ขุดเจาะบาดาล
ลึก 60 เมตร

1. ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค
ตลอดฤดูกาล
2. ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
ใช้น ามากข้ึน

กองช่าง

177 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนายค าดี (ต่อ
จากโครงการเดิม) (ชุมชนย่อยท่ี 
15 บ้านหนองแหน) หมู่ท่ี 12

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
200.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
800.00 ตารางเมตร

      490,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 200 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

178 โครงการก่อสร้างโดม
อเนกประสงค์บริเวณศูนย์สตรี 
หมู่ท่ี 12

1. เพ่ือประชาชนใน
พ้ืนท่ีจัดกิจกรรมประจ า
หมู่บ้าน
2. เพ่ือประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีสถานท่ีจัด
ประเพณีท้องถ่ิน

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี15 บ้าน
หนองแหน) หมู่ท่ี 12 
งานก่อสร้าง ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ 
ขนาดความกว้าง 16 เมตร ความยาว 40
 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า
 640.00 ตารางเมตร
จุดก่อสร้าง
13.34688154696671, 
101.23212691112302

     3,200,000 โคม
เอนกประสงค์ 
กว้าง 16 ยาว
 40 เมตร

1. ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีสถานท่ีจัด
กิจกรรมในชุมชน
2. ประชาชนใน
พ้ืนท่ีสืบทอด
ประเพณีท้องถ่ิน

กองช่าง

179 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
บริเวณบ้านนางสายรุ้ง ถึงบ้าน
นายยศ สิงห์พันธ์ (ตลอดสาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 15 บ้าน
หนองแหน) หมู่ท่ี 12
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 65.00 เมตร ความหนา 0.15
 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
260.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.340521342385996, 
101.22617796606795
จุดส้ินสุด
13.340433936117714, 
101.22556901128819

        169,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 65 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

User
Typewritten Text
๘๒



แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

180 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนายกบ วัว
ชนะ ถึงบ้านนางละเอียด  แคล้ว
คลาด (ตลอดสาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 15 บ้าน
หนองแหน) หมู่ท่ี 12
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 35.00 เมตร ความหนา 0.15
 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
140.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.33683900608134, 
101.23052721565563
จุดส้ินสุด
13.337160429791854, 
101.23044418059955

          91,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 35 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

181 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนายค าดี (ต่อ
จากโครงการเดิม) (ตลอดสาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง  (ชุมชนย่อยท่ี 15 บ้าน
หนองแหน) หมู่ท่ี 12 
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 150.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 600.00 ตารางเมตร

        390,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 150 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

182 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนายชาตรี แซ่
เตียว ถึงบ้านนายเพชร แซ่เตียว

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 15 บ้าน
หนองแหน) หมู่ท่ี 12      
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 270.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 1,080.00 ตารางเมตร

        702,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 270 เมตร

1.ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2.ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

187 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย 44 แยก
สะพานหมู่ท่ี 12 เช่ือมถนน
หลักเซียงโกว (ตลอดสาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 15 บ้าน
หนองแหน) หมู่ท่ี 12
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 700.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 2,800.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.345890533281928, 
101.22847587696106
จุดส้ินสุด
13.349806837695846, 
101.22469114794922

     1,820,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 700 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

188 โครงการก่อสร้างถนนถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 37
 แยกบ้านนายพัฒน์ ถึงบ้านนาง
พิศ

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 15 บ้าน
หนองแหน) หมู่ท่ี 12
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 165.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.348537398924009, 
101.23387818412486
จุดส้ินสุด
13.349933249061895, 
101.23420669983184

        429,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 165 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

189 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย 46 แยก
บ้านนายอุทัย  เย็นขาว (ตลอด
สาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 15 บ้าน
หนองแหน) หมู่ท่ี 12
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 90.00 เมตร ความหนา 0.15
 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
360.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.348537398924009, 
101.23387818412486
จุดส้ินสุด
13.349933249061895, 
101.23420669983184

        230,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 90 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

190 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย 46 แยกโรง
ไก่ถึงบ้านนายขวด ขย่ิม (ตลอด
สาย) 

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 15 บ้าน
หนองแหน) หมู่ท่ี 12
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 260.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 1,040.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.340230490394514, 
101.23724120012487
จุดส้ินสุด
13.338863106767446, 
101.23528135373851

        676,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 260 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

196 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 54
 แยกบ้านดาบโน ถึงบ้านนายณ
ภัทร แสงอรุณ (ตลอดสาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย
3. เพ่ือระบายน้ าได้
สะดวกและลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง

สถานท่ีก่อสร้าง  ( ชุมชนย่อยท่ี 16 บ้าน
หนองบัวป่า) หมู่ท่ี 8, 11 
งานก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 
0.50 เมตร ความลึก 0.50 เมตร ความ
หนา 0.12 เมตร ความยาว 200.00 
เมตร 
จุดเร่ิมต้น
13.341137181224571, 
101.27266924193079
จุดส้ินสุด
13.339446528105809, 
101.27237318133322

        900,000 รางระบายน้ า 
ยาว 200 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย
3. ระบายน้ าได้
สะดวกลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง
(ตลอดสาย)

User
Typewritten Text
๘๘



แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
      3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
          3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

199 โครงการขยายไหล่ทางจากถนน 
331 ถึงคันทรีรีสอร์ท

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 16 บ้าน
หนองบัวป่า) หมู่ท่ี 8, 11 
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร 
ความยาว500.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 500.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น 
13.339033145385027, 
101.27067567345277
จุดส้ินสุด
13.339991446467398, 
101.27516886641233

       325,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 500 เมตร

1.ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2.ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค

3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

200 โครงการขยายไหล่ทางจาก บ.โพ
ลเดียม ถึง บ.บูรพาคอนกรีต

1. เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง  ( ชุมชนย่อยท่ี 16 บ้าน
หนองบัวป่า) หมู่ท่ี 8, 11 
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร 
ความยาว 470.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 470.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.347871001168485, 
101.27186067364093
จุดส้ินสุด
13.34482230217354, 
101.27293909419325

       300,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 470 เมตร

1. ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

201 โครงการติดต้ังกระจกโค้งจราจร 
บริเวรทางแยกหรือทางโค้งใน 
ต าบลหมอนนาง

1. เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนท่ีใช้ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

งานติดต้ังกระจกโค้งจราจร จ านวน 10 
จุด
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

       160,000 ติดกระจก 10
 จุด

1. ประชาชนสัญจร
ไปมาปลอดภัยมาก
ข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน

กองช่าง
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แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค

3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

202 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟ
กระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ใน
ต าบลหมอนนาง

1. เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนท่ีใช้ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

งานติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบพลังงาน
แสงอาทิตย์ จ านวน 16 จุด
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

       350,000 ติดสัญญาณไฟ
 16 จุด

1. ประชาชนสัญจร
ไปมาปลอดภัยมาก
ข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน

กองช่าง

203 โครงการติดต้ังลูกระนาดชะลอ
ความเร็ว  ในต าบลหมอนนาง

เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

งานติดต้ังชุดลูกระนาดชะลอความเร็ว
พร้อมป้ายสัญญาน จ านวน 6 จุด 
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

       200,000 ติดลูกระนาด 6
 จุด

ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง

204 โครงการขุดลอกร่องระบายน้ า 
ภายในเขตเทศบาลต าบลหมอน
นาง

1. เพ่ือป้องกันปัญหาน้ า
ท่วม
2. เพ่ือประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีน้ าในการอุปโภค

สถานท่ี เขตเทศบาลต าบลหมอนนาง
งานก่อสร้าง ขุดลอกร่องระบายน้ า เขต
เทศบาลต าบลหมอนนาง

500,000        ขุดลอกร่อง
ระบายน้ า เขต
เทศบาลต าบล
หมอนนาง

1. น้ าไม่ท่วมขังใน
ฤดูน้ าฝน
2.ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีน าเพ่ือ
อุปโภคตลอดปี

กองช่าง

 204 โครงการ  -  -  -  - 21,265,250 20,105,000 83,930,800  -  -  -
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แบบ ผ.02

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างมีส่วนร่วม
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 5 การอนุรักษ์/ฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมและพลังงาน

6. ยุทธศาสตร์ท่ี  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการอบรมและศึกษาดู

งานการจัดการขยะชุมชน
อย่างย่ังยืน

1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพแกน
น าในการคัดแยกขยะใน
ชุมชน
2.เพ่ืพัฒนาเป็นหมู่บ้าน
ต้นแบบคัดแยกขยะและ
หมู่บ้านปลอดถังขยะ

1.เทศบาลต าบลหมอน
นางมีแกนน าชุมชนในการ
ด าเนินการคัดแยกขยะ
ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
2.สามารถพัฒนา
ประชาชนสู่หมู่บ้าน
ต้นแบบ คัดแยกขยะ
หมู่บ้านปลอดถัง

600,000    ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ความรู้และสามารถ
เป็นแกนน าของชุมชน
ในการคัดแยกขยะ

แกนน ามีศักยภาพใน
การคัดแยกขยะและพัม
นาเป็นหมู่บ้านต้นแบบ
ในการคัดแยกขยะและ
หมู่บ้านปลอดถัง

กองสารณสุขฯ

2 โครงการตรวจสอบคุณน  า
อุปโภค บริโภค

1.เพ่ือเฝ้าระวังคุณภาพน  า
อุปโภค บริโภคในพื นท่ี
2.เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ี
มีน  าด่ืม น  าใช้ได้มาตรฐาน

ตรวจคุณภาพน  า อุปโภค 
บริโภค ปีละ 1 ครั ง

100,000    ในเขตเทศบาลต าลฃ
หมอนนาง น  าอุปโภค
 บริโภค ปลอดภัย
ได้รับมาตรฐาน

ประชาชนในพื นท่ีมีน  า
ด่ืม น  าใช้สะอาดปลอดภัย

กองสารณสุขฯ

รวม  2 โครงการ 700,000

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง

6.1 แผนงาน  สาธารณสุข
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ
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แบบ ผ.01

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

3) ยุทธศาสตร์การพพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
 ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
ส่ิงแวดล้อมทางสังคม

แผนงำนเคหะและงำนชุมชน 4 19,104,000 5 22,564,000 14 66,320,000 23 107,988,000   

รวม 4 19,104,000    5 22,564,000    14 66,320,000    23 107,988,000  

รวมท้ังส้ิน 0 0 0 0 4 19,104,000    5 22,564,000    14 66,320,000    23 107,988,000  

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (เกินศักยภาพ)
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2665) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)

เทศบาลต าบลหมอนนาง

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี
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แบบ ผ.02/1

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการขยายผิวจราจร

บริเวณแยกศาลเจ้าแป๊ะ
กงสุดเขตหมู่ 1 ซอยทอง
ดีอุทิศ (แยกแป๊ะกง - 
หนองไทร) (ชุมชนย่อยท่ี 
1 บ้านสวนใหม่ ) 
หมู่ท่ี 1

  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
ท้องถ่ินและพ้ืนท่ีใกล้เคียง
 เพ่ือปรับโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้ความพร้อมท่ีจะ
รองรับการคมนาคม การ
สัญจรไปมาระหว่างต าบล
สู่ต าบล

  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร 
ความยาว 3,000.00 เมตร 
ความหนา 0.20 เมตร หรือคิด
เป็นพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
18,000.00 ตารางเมตร

 14,925,000 ถนน
คอนกรีต 
ยาว 
3,000 
เมตร

1. โครงข่ายของ
สายทางมีความ
ต่อเน่ืองสามารถ
ใช้ประโยชน์ได้
หลากหลายสาย
ทางมีการ
ต่อเช่ือมท าให้
2. ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกย่ืงข้ึน

กองช่าง
(อบจ.)

2 โครงการปรับปรุงขยาย
สะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 16 (ชุมชน
ย่อยท่ี 7 บ้านเหนือ)  หมู่
ท่ี 5

1. เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2.เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐานความ
ปลอดภัย

ก่อสร้างสะพาน ขนาดความกว้าง 
7.00 เมตร ความยาว 10.00 
เมตร แบบไม่มีทางเท้า

1,050,000 สะพาน
คอนกรีต 
กว้าง 7 
ยาว 10 
เมตร

1. ประชาชน
สัญจร ไปมา
สะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุ
และมีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(อบจ.)

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 
ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
3. ยุทธศาสตร์ท่ี การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม

3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน
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แบบ ผ.02/1

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 
ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
3. ยุทธศาสตร์ท่ี การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม

3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
บ้านนายอ าพนธ์  แซ่โอ้ว  
(ต่อจากโครงการเดิม)  
หมู่ท่ี  10  

1.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
ท้องถ่ินและพ้ืนท่ีใกล้เคียง
2.เพ่ือปรับโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้ความพร้อมท่ีจะ
รองรับการคมนาคม การ
สัญจรไปมาระหว่างต าบล
สู่ต าบล

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร 
ความยาว 400.00 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็น
พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
2,000.00 ตารางเมตร

1,290,000 ถนน
คอนกรีต 
ยาว 400 
เมตร

1. ประชาชน
สัญจร ไปมา
สะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุ
และมีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(อบจ.)

4 โครงการขุดลอกคลอง
ระบายน้ า สายคลอง
สาริกาจากสะพานอบจ. –
 ต าบลนามะตูม  หมู่ท่ี  5

1. เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค 
บริโภคอย่างมี
ประสิทธิภาพและย่ังยืน
2. เพ่ือป้องกันและ
บรรเทาปัญหาอุทกภัยใน
ฤดูฝน

ขุดลอกคลองขนาดความกว้าง 
10.00 เมตร ความยาว 
2,000.00 เมตร ความลึก 2.00 
เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
40,000.00 ลูกบาศก์เมตร

   1,393,000 ขุดลอก
คลอง ยาว
 2,000 

เมตร

1. ลดการขาด
แคลนน้ าอุปโภค 
บริโภค และการ
การท าเกษตรกรรม
2. ป้องกัน
บรรเทาปัญหา
อุทกภัยในฤดูฝน

กองช่าง
(จังหวัด)

๙๕



แบบ ผ.02/1

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 
ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
3. ยุทธศาสตร์ท่ี การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม

3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

5 โครงการขุดลอกคลอง
ระบายน้ า สายคลอง
สาริกาจากประตูน้ าทดบึง
ยาง–คลองหนองสรวง 
หมู่ท่ี 4,12

1. เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค 
บริโภคอย่างมี
ประสิทธิภาพและย่ังยืน
2. เพ่ือป้องกันและ
บรรเทาปัญหาอุทกภัยใน
ฤดูฝน

ขุดลอกคลองขนาดความกว้าง 
10.00 เมตร ความยาว 
2,000.00 เมตร ความลึก 2.00 
เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
40,000.00 ลูกบาศก์เมตร

   1,393,000 ขุดลอก
คลอง ยาว
 2,000 
เมตร

1. ลดการขาด
แคลนน้ าอุปโภค 
บริโภค และการ
การท าเกษตรกรรม
2. ป้องกัน
บรรเทาปัญหา
อุทกภัยในฤดูฝน

กองช่าง
(จังหวัด)

6 โครงการขุดลอกคลอง
ระบายน้ า สายคลอง
สาริกาจากสะพาน หมู่ 9–
 วังเดือนห้า หมู่ท่ี 7

1. เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค 
บริโภคอย่างมี
ประสิทธิภาพและย่ังยืน
2. เพ่ือป้องกันและ
บรรเทาปัญหาอุทกภัยใน
ฤดูฝน

ขุดลอกคลองขนาดความกว้าง 
10.00 เมตร ความยาว 
2,000.00 เมตร ความลึก 2.00 
เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
40,000.00 ลูกบาศก์เมตร

   1,393,000 ขุดลอก
คลอง ยาว
 2,000 
เมตร

1. ลดการขาด
แคลนน้ าอุปโภค 
บริโภค และการ
การท าเกษตรกรรม
2. ป้องกัน
บรรเทาปัญหา
อุทกภัยในฤดูฝน

กองช่าง
(จังหวัด)

๙๖



แบบ ผ.02/1

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 
ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
3. ยุทธศาสตร์ท่ี การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม

3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หน้า หจก.สากลรุ่งโรจน์
กิจ-ถนนสายพนัสนิคม-
เกาะโพธ์ิ เช่ือม ต.นาเริก

1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
ท้องถ่ินและพ้ืนท่ีใกล้เคียง
2. เพ่ือปรับโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้ความพร้อมท่ีจะ
รองรับการคมนาคม การ
สัญจรไปมาระหว่างต าบล
สู่ต าบล

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร 
ความยาว 1,180.00 เมตร 
ความหนา 0.20 เมตร หรือคิด
เป็นพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
7,080.00 ตารางเมตร

5,740,000 ถนน
คอนกรีต 
ยาว 
1,180 
เมตร

1.ประชาชนสัญจร
 ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุ
และมีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)
(อบจ.)

8 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
 16 หมู่ท่ี 5

1. เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐานความ
ปลอดภัย

ก่อสร้างสะพาน ขนาดความกว้าง 
8.00 เมตร ความยาว 20.00 
เมตร แบบไม่มีทางเท้า

2,400,000 สะพาน
คอนกรีต 
กว้าง 8 
ยาว 20 
เมตร

1. ประชาชน
สัญจร ไปมา
สะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุ
และมีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(อบจ.)

๙๗



แบบ ผ.02/1

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 
ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
3. ยุทธศาสตร์ท่ี การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม

3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

9 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ก าแพงคอนกรีตเสริม
เหล็ก ป้องกันการกัดเซาะ
 บริเวณท้ายประตูน้ าหมู่ท่ี
 6 ต.หมอนนาง-ต.ทุ่ง
ขวาง (ต่อจากโครงการ
เดิม)

1. เพ่ือป้องกันการกัด
เซาะบริเวณชายฝ่ังคลอง
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การระบายน้ าในฤดูน้ า
หลาก

ก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความลึก 5 เมตร ความยาว 
1,000 เมตร ความหนา 0.20 
เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีด าเนินงาน
ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร

12,000,000 ก าแพง
คอนกรีต
ยาว 
1,000 
เมตร

 ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การระบายน้ า 
และป้องกัน
ปัญหาคันคลอง
พังทลาย

กองช่าง
(อบจ.)

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ตรงข้ามโรงเรียนสอน
ศาสนา

1. เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐานความ
ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร 
ความยาว 130.00 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็น
พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
390.00 ตารางเมตร 

254,000 ถนน
คอนกรีต 
ยาว 130 
เมตร

1. ประชาชน
สัญจร ไปมา
สะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุ
และมีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง

๙๘



แบบ ผ.02/1

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 
ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
3. ยุทธศาสตร์ท่ี การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม

3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
วางท่อระบายน้ า สาย
ศาลากลางหมู่บ้าน – 
บ้านนายสมเดช

1. เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐานความ
ปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 450.00 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็น
พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,800 ตารางเมตร 
 งานวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด
 ศก. 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักน้ า 
คสล. ความยาว 450.00 เมตร

3,280,000 ถนน
คอนกรีต 
ยาว 450 
เมตร

1. ประชาชน
สัญจร ไปมา
สะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุ
และมีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(กรม

ส่งเสริมฯ)

12 โครงการก่อสร้างประตู
ระบายน้ าทดบึงยาง หมู่ท่ี
 4

1. เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค 
บริโภคอย่างมี
ประสิทธิภาพและย่ังยืน
2. เพ่ือป้องกันและ
บรรเทาปัญหาอุทกภัยใน
ฤดูฝน

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 5 
บ้านสวนมะลิ) หมู่ท่ี 4
งานก่อสร้าง ก่อสร้างประตูน้ าคน
กรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 
20.00 เมตร
จุดก่อสร้าง
13.345954769983068, 
101.22852686028766

30,000,000 ประตูน้ า
คอนกรีต 
กว้าง 20 
เมตร

1. ลดการขาด
แคลนน้ าอุปโภค 
บริโภค และการ
การท าเกษตรกรรม
2. ป้องกันหรือ
บรรเทาปัญหา
อุทกภัยในฤดูฝน

กองช่าง
(กรม

ทรัพยากร
น้ าและ
บาดาล)

๙๙



แบบ ผ.02/1

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 
ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
3. ยุทธศาสตร์ท่ี การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม

3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

13 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย
 44 หมู่ท่ี 12 

1. เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐานความ
ปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี15 
บ้านหนองแหน) หมู่ท่ี 12 
งานก่อสร้าง  ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็กแบบไม่มีทาง
เท้า ขนาดความกว้าง 8.00 เมตร
 ความยาว 20.00 เมตร แบบไม่
มีทางเท้า
จุดก่อสร้าง
13.345954769983068, 
101.22852686028766

2,400,000 สะพาน
คอนกรีต 
กว้าง 8 
ยาว 20 

เมตร

1. ประชาชน
สัญจร ไปมา
สะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุ
และมีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง

๑๐๐



แบบ ผ.02/1

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 
ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
3. ยุทธศาสตร์ท่ี การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม

3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

14 โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
บ่อพักน้ า สายซอย 11  
ถึงแยกคอกวัว ถึงศาลเจ้า
แป๊ะกง

เพ่ือระบายน้ าได้สะดวก
และลดปัญหาน้ าท่วมขัง

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 1 
บ้านสวนใหม่ ) หมู่ท่ี 1
งานก่อสร้าง วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเหล็ก ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง  1.00 เมตร ความยาว
 630.00 เมตร 
จุดเร่ิมต้น
13.412935059180805, 
101.20963668816155
จุดส้ินสุด
13.410170201489096, 
101.2141913152716

5,040,000 ท่อระบาย
น้ า
คอนกรีต 
ยาว 
630.00 
เมตร

ระบายน้ าได้
สะดวกลดปัญหา
น้ าท่วมขัง

กองช่าง
(ตลอดสาย)

๑๐๑



แบบ ผ.02/1

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 
ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
3. ยุทธศาสตร์ท่ี การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม

3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ซอย 11 ร้านรุ่งทิพย์ ถึง
ศาลเจ้าแป๊ะกง (ต่อ
โครงการเดิม) (ตลอดสาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐานความ
ปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 1 
บ้านสวนใหม่ ) หมู่ท่ี 1
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 
6.00 เมตร ความยาว 700.00 
เมตร ความ หนา 0.20 เมตร 
หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี ด าเนินการ ไม่
น้อยกว่า 4,200.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.412548847302736, 
101.21003260077806
จุดส้ินสุด
13.409970893929614, 
101.21516963286192

3,150,000 ถนน
คอนกรีต 
ยาว 700 
เมตร

1. ประชาชน
สัญจร ไปมา
สะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุ
และมีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

๑๐๒



แบบ ผ.02/1

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 
ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
3. ยุทธศาสตร์ท่ี การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม

3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

16 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์บริเวณ
พัฒนาเด็กเล็กต าบล
หมอนนาง (วัดทุ่งเหียง)

 เพ่ือรองรับการจัด
กิจกรรมสัมพันธ์ของ
ครอบครัวเด็กเล็ก

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 5 
บ้านสวนมะลิ) หมู่ท่ี 4
งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคาร  
ขนาดความกว้าง 30.00 เมตร 
ความยาว 30.00 เมตร ความสูง 
6.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร
จุดก่อสร้าง
13.363248591165961, 
101.22025482661968

4,500,000 อาคาร
กว้าง 30 
เมตร ยาว
 30 เมตร

 เด็กและ
ผู้ปกครอง มี
สถานท่ีในการจัด
กิจกรรมสงเสริม
คุณภาพชีวิตเด็ก
เล็ก

๑๐๓



แบบ ผ.02/1

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 
ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
3. ยุทธศาสตร์ท่ี การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม

3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

17 โครงการขุดลอกสระ
ประปา หมู่ท่ี 4

1. เพ่ือกักเก็บน้ า ใช้ใน
การอุปโภค บริโภค 
2. ช่วยบรรเทาปัญหา
อุทกภัยและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการน้ า

สถานท่ีก่อสร้าง  (ชุมชนย่อยท่ี 5 
บ้านสวนมะลิ) หมู่ท่ี 4
งานก่อสร้าง งานขุดลอกดินขนาด
พ้ืนท่ี  72,000 ตารางเมตร หรือ
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
72,000 ลบ.ม.
จุดก่อสร้าง
13.361558476645518, 
101.21739357699865

3,600,000 ขุดลอกดิน
 72,000
 ลูกบาศก์
เมตร

ช่วยกักเก็บน้ า 
เพ่ือใช้ในการท า
ประปา ช่วยให้
การระบายน้ า 
และเป็นทางผันน้ า
ในฤดูน้ าหลากได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง
(กรม

ทรัพยากร
น้ าและ
บาดาล)

๑๐๔



แบบ ผ.02/1

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 
ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
3. ยุทธศาสตร์ท่ี การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม

3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

18 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ก าแพงคอนกรีตเสริม
เหล็กป้องกันการกัดเซาะ
สระประปา หมู่ท่ี 4 (ต่อ
จากโครงการเดิม)

1. เพ่ือระบายน้ าและเป็น
ทางผันน้ าในฤดูน้ าหลาก
2. ช่วยบรรเทาปัญหา
อุทกภัยและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการน้ า

สถานท่ีก่อสร้าง ) (ชุมชนย่อยท่ี 5
 บ้านสวนมะลิ) หมู่ท่ี 4 
งานก่อสร้าง ก่อสร้างก าแพง
ป้องกันการกัดเซาะคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความลึก 5.00 เมตร 
ความยาว 200.00 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 500.00 
ตารางเมตร
จุดก่อสร้าง
13.361732724781264, 
101.21685122164969

2,800,000 ก าแพง
คอนกรีต 
ยาว 200 
เมตร

ช่วยให้การระบาย
น้ า และเป็นทาง
ผันน้ าในฤดูน้ า
หลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง
(กรม

ทรัพยากร
น้ าและ
บาดาล)

๑๐๕



แบบ ผ.02/1

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 
ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
3. ยุทธศาสตร์ท่ี การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม

3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

19 โครงการก่อสร้างอาคาร
โดมเอนกประสงค์ ท่ีท า
การชุมชนย่อยท่ี 13 หมู่ท่ี
 10

1. เพ่ือประชาชนในพ้ืนท่ี
จัดกิจกรรมประจ าหมู่บ้าน
2. เพ่ือประชาชนในพ้ืนท่ี
มีสถานท่ีจัดประเพณี
ท้องถ่ิน

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 13
 บ้านชุมแสงพัฒนา) หมู่ท่ี 10 
งานก่อสร้าง หลังคา ขนาดความ
กว้าง 18.00 เมตร ความยาว 
24.00 เมตร
ความสูง 4.00 เมตร หรือคิดเป็น
พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
432.00 ตารางเมตร
จุดติดต้ัง
13.368616140758597, 
101.22871752914472

2,140,000 โคม
เอนกประส
งค์ กว้าง 
18 ยาว 
24 เมตร

1. ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีสถานท่ีจัด
กิจกรรมในชุมชน
2. ประชาชนใน
พ้ืนท่ีสืบทอด
ประเพณีท้องถ่ิน

กองช่าง
(อบจ.)

๑๐๖



แบบ ผ.02/1

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 
ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
3. ยุทธศาสตร์ท่ี การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม

3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

20 โครงการก่อสร้างโดม
อเนกประสงค์บริเวณศูนย์
สตรี หมู่ท่ี 12

1. เพ่ือประชาชนในพ้ืนท่ี
จัดกิจกรรมประจ าหมู่บ้าน
2. เพ่ือประชาชนในพ้ืนท่ี
มีสถานท่ีจัดประเพณี
ท้องถ่ิน

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี15 
บ้านหนองแหน) หมู่ท่ี 12 
งานก่อสร้าง ก่อสร้างโดม
อเนกประสงค์ ขนาดความกว้าง 
16 เมตร ความยาว 40 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
640.00 ตารางเมตร
จุดก่อสร้าง
13.34688154696671, 
101.23212691112302

3,200,000 โดม
เอนกประส
งค์ กว้าง 
16 ยาว 
40 เมตร

1. ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีสถานท่ีจัด
กิจกรรมในชุมชน
2. ประชาชนใน
พ้ืนท่ีสืบทอด
ประเพณีท้องถ่ิน

กองช่าง
(อบจ.)

๑๐๗



แบบ ผ.02/1

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 
ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
3. ยุทธศาสตร์ท่ี การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม

3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณหนองจันลิง 
สะพานยายเต้า (ตลอด
สาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐานความ
ปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 15
 บ้านหนองแหน) หมู่ท่ี 12
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00
 เมตร ความยาว 700.00 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
2,800.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.345890533281928, 
101.22847587696106
จุดส้ินสุด
13.349806837695846, 
101.22469114794922

1,820,000 ถนน
คอนกรีต 
ยาว 700 
เมตร

1. ประชาชน
สัญจร ไปมา
สะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุ
และมีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

(จังหวัด
ชลบุรี)

๑๐๘



แบบ ผ.02/1

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 
ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
3. ยุทธศาสตร์ท่ี การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม

3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

22 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ซอย 44 แยกสะพานหมู่ท่ี
 12 เช่ือมถนนหลักเซียง
โกว (ตลอดสาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐานความ
ปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 15
 บ้านหนองแหน) หมู่ท่ี 12
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00
 เมตร ความยาว 700.00 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
2,800.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.345890533281928, 
101.22847587696106
จุดส้ินสุด
13.349806837695846, 
101.22469114794922

1,820,000 ถนน
คอนกรีต 
ยาว 700 
เมตร

1. ประชาชน
สัญจร ไปมา
สะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุ
และมีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

(จังหวัด
ชลบุรี)

๑๐๙



แบบ ผ.02/1

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 
ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
3. ยุทธศาสตร์ท่ี การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม

3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

23 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย
 44 หมู่ท่ี 12 (สะพาน
ยายเต้า) 

1. เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐานความ
ปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี15 
บ้านหนองแหน) หมู่ท่ี 12 
งานก่อสร้าง  ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็กแบบไม่มีทาง
เท้า ขนาดความกว้าง 8.00 เมตร
 ความยาว 20.00 เมตร แบบไม่
มีทางเท้า
จุดก่อสร้าง
13.345954769983068, 
101.22852686028766

2,400,000 สะพาน
คอนกรีต 
กว้าง 8 
ยาว 20 
เมตร

1. ประชาชน
สัญจร ไปมา
สะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุ
และมีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
(อบจ.)

23 โครงการ  -  -  - 19,104,000 22,564,000 66,320,000  -  -

๑๑๐



บญัชีสรุปโครงการพฒันา (เงนิอดุหนุน)



แบบ ผ.01

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

  1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 1 10,000           1 10,000           1 10,000           1 10,000           1 10,000           4 40,000           
  1.2 แผนงำนกำรศึกษำ 1 230,000         1 300,000         1 300,000         11 5,850,000      11 5850000 14 6,680,000      
  1.3 แผนงำนสำธำรณสุข 1 320,000         2 320,000         3 320,000         
  1.4 แผนงำนสำธำรณสุข 1 100,000         1 100,000         2 260,000         2 200,000         2 200,000         6 660,000         
  1.5 แผนงำนสงคมสงเครำะห์ 1 300,000         1 300,000         2 300,000         

รวม 3 340000 4 730000 4 570000 15 6360000 17 6680000 29 8,000,000     
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  2.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 1 40,000           1 40,000           1 40,000           1 40,000           1 40,000           4 160,000         

รวม 1 40,000          1 40,000          1 40,000          1 40,000          1 40,000          4 160,000        

3) ยุทธศาสตร์การพพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
 ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
ส่ิงแวดล้อมทางสังคม

  3.1 แผนงำนเคหะและงำนชุมชน 9 9 - 

รวม 0 - 0 - 0 - 0 - 9 - 9 - 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหารจัดการ

  4.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 4 118,000         4 118,000         4 124,000         4 124,000         4 128,000         20 612,000         
รวม 4 118,000        4 118,000        4 124,000       4 124,000       4 128,000       20 612,000       

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (เงินอุดหนุน)
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2665) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)

เทศบาลต าบลหมอนนาง

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี



แบบ ผ.01

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (เงินอุดหนุน)
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2665) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)

เทศบาลต าบลหมอนนาง

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม

 5.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 2 235,000         2 235,000         3 255,000         3 255,000         3 255,000         13 1,235,000      

 5.2  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรม 
 และนันทนำกำร

1 90,000           1 90,000           

รวม 2 235000 2 235000 3 255000 3 255000 4 345000 14 1325000

รวมท้ังส้ิน 10 733000 11 1123000 12 989000 23 6779000 35 7193000 76 10097000



แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1  โครงการรณรงค์ป้องกัน

อุบัติเหตุและอบัติภัยบนท้องถนน
 เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินการรณรงค์
ป้องกันอุบัติเหตุ และ
อุบัติภัยบนท้องถนน

 อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่
ท่ีท าการปกครอง อ าเภอพนัสนิคม
 ด าเนินโครงการรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุและอบัติภัยบนท้องถนน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ศุนย์
อ านวยการ
ความ
ปลอดภัย
ได้รับอุดหนุน
งบประมาณ

 ศูนย์อ านวยความ
ปลอดภัยทางถนน
อ าเภอพนัสนิคม
สามารถด าเนินกิจกรรม
รณรงค์และอุบัติเหตุล
อุบัติภัยบนท้องถนน

ส านักปลัดฯ

รวม  1 โครงการ  -  - 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  -  -  -

          1.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์ท่ี การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา (เงินอุดหนุน)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 7 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑๑๑



แบบ ผ.02

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง

1. ยุทธศาสตร์ท่ี การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

เรียนการสอนโรงเรียนทุ่งเหียง
พิทยาคม

 เพ่ือส่งเสริมการจัดการ 
ศึกษาของโรงเรียนทุ่ง
เหียง พิทยาคมให้มีประ
สิทธิ ภาพย่ิงข้ึน

 อุดหนุนงบประมาณ  ให้แก่ 
โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 
ส าหรับจ้างครู 2 อัตรา เดือน
ล่ะ 15,000 บาท

230,000 300,000 300,000 300,000 300,000 โรงเรียนได้รับ
เงินอุดหนุน 
ร้อยละ 100

 การจัดการศึกษา
ของโรงเรียนมี
คุณภาพสูงข้ึน

กอง
การศึกษาฯ

2  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
เรียนการสอน ช้ันอนุบาลถึงช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
บ้านหนองยาง (พิบูลสวัสด์ิ
ราษฎร์)

 เพ่ือส่งเสริมการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัด สพฐ.
ในเขตเทศบาลให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่
โรงเรียนบ้านหนองยาง (พิบูล
สวัสด์ิราษฎร์) ค่าจ้างครูผู้สอน

150,000 150,000 โรงเรียนได้รับ
เงินอุดหนุน 
ร้อยละ 100

 การจัดการศึกษา
ของโรงเรียนมี
คุณภาพสูงข้ึน

กอง
การศึกษาฯ

3 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
เรียนการสอน ช้ันอนุบาลถึงช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
วัดทุ่งเหียง

 เพ่ือส่งเสริมการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัด สพฐ.
ในเขตเทศบาลให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่
โรงเรียนวัดทุ่งเหียงค่าจ้าง
ครูผู้สอน

150,000 150,000 โรงเรียนได้รับ
เงินอุดหนุน 
ร้อยละ 100

 การจัดการศึกษา
ของโรงเรียนมี
คุณภาพสูงข้ึน

กอง
การศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (เงินอุดหนุน)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง

1.2 แผนงานการศึกษา
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

๑๑๒



แบบ ผ.02

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง

1. ยุทธศาสตร์ท่ี การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา (เงินอุดหนุน)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง

1.2 แผนงานการศึกษา
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

4 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
เรียนการสอน ช้ันอนุบาลถึงช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
ชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง

 เพ่ือส่งเสริมการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัด สพฐ.
ในเขตเทศบาลให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่
โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่ง
เหียง ค่าจ้างครูผู้สอน

150,000 150,000 โรงเรียนได้รับ
เงินอุดหนุน 
ร้อยละ 100

 การจัดการศึกษา
ของโรงเรียนมี
คุณภาพสูงข้ึน

กอง
การศึกษาฯ

5 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
เรียนการสอน ช้ันอนุบาลถึงช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
วัดชุมแสงศรีวนาราม

 เพ่ือส่งเสริมการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัด สพฐ.
ในเขตเทศบาลให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่
โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม 
ค่าจ้างครูผู้สอน

150,000 150,000 โรงเรียนได้รับ
เงินอุดหนุน 
ร้อยละ 100

 การจัดการศึกษา
ของโรงเรียนมี
คุณภาพสูงข้ึน

กอง
การศึกษาฯ

6 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
เรียนการสอน ช้ันอนุบาลถึงช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
บ้านหนองพรหม

 เพ่ือส่งเสริมการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัด สพฐ.
ในเขตเทศบาลให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่
โรงเรียนบ้านหนองพรหม 
ค่าจ้างครูผู้สอน

150,000 150,000 โรงเรียนได้รับ
เงินอุดหนุน 
ร้อยละ 100

 การจัดการศึกษา
ของโรงเรียนมี
คุณภาพสูงข้ึน

กอง
การศึกษาฯ

๑๑๓



แบบ ผ.02

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง

1. ยุทธศาสตร์ท่ี การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา (เงินอุดหนุน)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง

1.2 แผนงานการศึกษา
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

7 โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหนองยาง (พิบูล
สวัสด์ิราษฎร์)

 เพ่ือให้เด็กนักเรียนใน
สังกัดได้รับประทาน
อาหารท่ีมีคุณภาพ

อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่
โรงเรียนบ้านหนองยาง (พิบูล
สวัสด์ิราษฎร์) ค่าอาหาร
กลางวันส าหรับเด็กนักเรียน

720,000 714,000 โรงเรียนได้รับ
เงินอุดหนุน 
ร้อยละ 100

เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหารท่ีมี
คุณภาพ และเติมโต
ตามเกณฑ์

กอง
การศึกษาฯ

8 โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดทุ่งเหียง

 เพ่ือให้เด็กนักเรียนใน
สังกัดได้รับประทาน
อาหารท่ีมีคุณภาพ

อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่
โรงเรียนวัดทุ่งเหียง ค่าอาหาร
กลางวันส าหรับเด็กนักเรียน

800,000 798,000 โรงเรียนได้รับ
เงินอุดหนุน 
ร้อยละ 100

เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหารท่ีมี
คุณภาพ และเติมโต
ตามเกณฑ์

กอง
การศึกษาฯ

9 โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่ง
เหียง

 เพ่ือให้เด็กนักเรียนใน
สังกัดได้รับประทาน
อาหารท่ีมีคุณภาพ

อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่
โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่ง
เหียง ค่าอาหารกลางวันส าหรับ
เด็กนักเรียน

1,840,000 1,680,000 โรงเรียนได้รับ
เงินอุดหนุน 
ร้อยละ 100

เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหารท่ีมี
คุณภาพ และเติมโต
ตามเกณฑ์

กอง
การศึกษาฯ

10 โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม

 เพ่ือให้เด็กนักเรียนใน
สังกัดได้รับประทาน
อาหารท่ีมีคุณภาพ

อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่
โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม 
ค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียน

600,000 588,000 โรงเรียนได้รับ
เงินอุดหนุน 
ร้อยละ 100

เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหารท่ีมี
คุณภาพ และเติมโต
ตามเกณฑ์

กอง
การศึกษาฯ

๑๑๔



แบบ ผ.02

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง

1. ยุทธศาสตร์ท่ี การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา (เงินอุดหนุน)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง

1.2 แผนงานการศึกษา
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

11 โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหนองพรหม

 เพ่ือให้เด็กนักเรียนใน
สังกัดได้รับประทาน
อาหารท่ีมีคุณภาพ

อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่
โรงเรียนบ้านหนองพรหม 
ค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียน

840,000 840,000 โรงเรียนได้รับ
เงินอุดหนุน 
ร้อยละ 100

เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหารท่ีมี
คุณภาพ และเติมโต
ตามเกณฑ์

กอง
การศึกษาฯ

รวม  11 โครงการ 230,000 300,000 300,000 5,850,000 5,670,000

๑๑๕



แบบ ผ.02

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง

1. ยุทธศาสตร์ท่ี การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการตามพระราชด าริ ด้าน

สาธารณสุข
1. เพ่ืออุดหนุนชุมชนใน
เขตเทศบาลด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข อย่างน้อย 3
 โครงการ
2. เพ่ือแก้ไขปัญหาด้าน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่ชุมชนย่อยในเขตเทศบาล
 จ านวน 16 ชุมชนย่อย ๆละ 
20,000 บาท

320,000 320,000 ร้อยละ 100 
ชุมชนย่อย
ได้รับเงิน
อุดหนุนเพ่ือ
จัดกิจกรรม
ตามโครงการ

ชุมชนย่อยมีการ
ด าเนินงานโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขใน
พ้ืนท่ีได้แก้ไขปัญหา
สาธารณสุขได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุขฯ

รวม  1 โครงการ 320,000 320,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา (เงินอุดหนุน)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง

1.3 แผนงาน สาธารณสุข
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

๑๑๖



แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1  โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของ ศูนย์อ านวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรี

 เพ่ืออุดหนุนศูนย์
อ านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดชลบุรี ในการจัด
กิจกรรมโครงการเพ่ือ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

อุดหนุนงบประมาณ  ให้แก่
ศูนย์อ านวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดชลบุรี

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 
ศอ.ปส.จ.ชบ. 
ได้รับการอุดหนุน
งบประมาณ

 การด าเนินงานด้าน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของ
หน่วยงานในระดับ
พ้ืนท่ีเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุขฯ

2 โครงการศูนย์พักพิงส าหรับสุนัขจรจัด 
จังหวัดชลบุรี

เพ่ืออุดหนุนให้ท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี ในการจัดท า
โครงการเพ่ือจัดโครงการ

อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่
 ท่ีท าการปกครองอ าเภอ
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ท่ี
ท าการปกครอง 
อ าเภอพนัสนิคม
ได้รับการอุดหนุน
งบประมาณ

เพ่ือด าเนินการ
โครงการ แก้ปัญหา
และผลกระทบต่อ
สังคมจากสุนัขจรจัด

กอง
สาธารณสุขฯ

รวม  2 โครงการ 100,000 100,000 100,000 200,000 200,000

1.4 แผนงาน สาธารณสุข
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (เงินอุดหนุน)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 7 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1. ยุทธศาสตร์ท่ี การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑๑๗



แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการขอรับเงินสมทบจาก

เทศบาลต าบลหมอนนาง เพ่ือ
สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
สวัสดิการชุมชน

1. เพ่ือสร้างหลักประกัน
ความหม่ันคงของชุมชน
ฐานราก
2. เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน

 อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ 
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล
ต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม
 ด าเนินโครงการ

300,000 300,000 กองทุน
สวัสดิการ
ชุมชน
เทศบาล
ต าบลหมอน
นางรับ
อุดหนุน
งบประมาณ

จากกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลต าบล
หมอนนางด าเนินกิจการ
อย่างย่ังยืน

ส านักปลัดฯ
(พัฒนาชุมชน)

รวม   1 โครงการ 300,000 300,000

           1.5 แผนงาน สังคมสงเคราะห์
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (เงินอุดหนุน)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 7 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1. ยุทธศาสตร์ท่ี การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑๑๘



แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการอบรมการพัฒนาชีวิตตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรม
โครงการอบรมการพัฒนาชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ 
ท่ีท าการปกครองอ าเภอพนัส
นิคม

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ท่ีท าการ
ปกครอง
อ าเภอพนัส
นิคม ได้รับ
อุดหนุน
งบประมาณ

 สนับสนุนการท างาน
ของท่ีท าการปกครอง
อ าเภอพนัสนิคมและ
ประชาชนในอ าเภอพนัส
นิคมได้รับประโยชน์

ส านักปลัดฯ

รวม  1 โครงการ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

2.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

2. ยุทธศาสตร์ท่ี การพัฒนาเศรษฐกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (เงินอุดหนุน)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 สร้างเสริมนวัตกรรมสู่เกษตรปลอดภัย 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 3 การพัฒนาเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน

๑๑๙



แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อม

ติดไฟส่องสว่าง สายแท็งค์ประปาบ้าน
สวนใหม่ ถึงถนนสายเกาะกลาง หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 1
 บ้านสวนใหม่ ) หมู่ท่ี 1
งานก่อสร้าง ขยายเขตไฟฟ้า 
ประมาณ 300.00 เมตร
จุดเร่ิมต้น
13.409068109011333,
 101.22194948539854
จุดส้ินสุด
13.408264728002301, 
101.22458001120484

 อุดหนุนเงิน
การไฟฟ้า

อ าเภอพนัส
นิคม

ไฟฟ้าสาธารณะ 
ยาว 300 เมตร

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

2 โครงการขยายเขตไฟทางสาธารณะ สาย
มัสยิดนูรุ้ลฮาดายะห์ ถึงบ้านนางสาว คอ
ลีย์ โต๊ะสะและ หมู่ท่ี 2

1. เพ่ือให้ประชาชน
ในพ้ืนท่ีมีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ
2. เพ่ือสนับสนุน
กิจการ เศษฐกิจชุมชน

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 2
 บ้านหนองไทร) หมู่ท่ี 2
งานก่อสร้าง ขยายเขตไฟฟ้า 
ประมาณ 400.00 เมตร
จุดเร่ิมต้น
13.404388155313345,
 101.23301843251444
จุดส้ินสุด
13.407431986346976, 
101.23405123980044

 อุดหนุนเงิน
การไฟฟ้า

อ าเภอพนัส
นิคม

ขยายไฟฟ้า 400
 เมตร

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง
(ตลอดสาย)

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (เงินอุดหนุน)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค

3. ยุทธศาสตร์ท่ี การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม

๑๒๐



แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (เงินอุดหนุน)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค

3. ยุทธศาสตร์ท่ี การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม

3 โครงการขยายเขตไฟทางสาธารณะ สาย
หลังโรงเรียนบ้านหนองพรม หมู่ท่ี 2

1. เพ่ือให้ประชาชน
ในพ้ืนท่ีมีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ
2. เพ่ือสนับสนุน
กิจการ เศษฐกิจชุมชน

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 2
 บ้านหนองไทร) หมู่ท่ี 2
งานก่อสร้าง ขยายเขตไฟฟ้า 
ประมาณ 300.00 เมตร
จุดเร่ิมต้น
13.395250262281836,
 101.23321887296501
จุดส้ินสุด
13.392515906491736, 
101.2334348770888

 อุดหนุนเงิน
การไฟฟ้า

อ าเภอพนัส
นิคม

ขยายไฟฟ้า 400
 เมตร

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง
(ตลอดสาย)

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สาย
ซอย 17 แยกฟาร์มสุกร ถึงบ้านนาง
ทะวาย บุญปราบ หมู่ท่ี 3

1. เพ่ือให้ประชาชน
ในพ้ืนท่ีมีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ
2. เพ่ือสนับสนุน
กิจการ เศษฐกิจชุมชน

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 3
 บ้านหนองพร้าว) หมู่ท่ี 3  
งานก่อสร้าง ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง 480.00 
เมตร
จุดเร่ิมต้น
13.393376676197231,
 101.22583830699377
จุดส้ินสุด
13.389493020708503, 
101.22585467283446

 อุดหนุนเงิน
การไฟฟ้า

อ าเภอพนัส
นิคม

ขยายไฟฟ้า 400
 เมตร

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง
(ตลอดสาย)

๑๒๑



แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (เงินอุดหนุน)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค

3. ยุทธศาสตร์ท่ี การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม

5 ขายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดต้ังไฟ
ส่องสว่าง สายซอย 33 แยกซอย 35 
เช่ือมซอย 37 หมู่ท่ี 4

1. เพ่ือให้ประชาชน
ในพ้ืนท่ีมีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ
2. เพ่ือสนับสนุน
กิจการ เศษฐกิจชุมชน

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 4
 บ้านตลาดทุ่งเหียง) หมู่ท่ี 4
งานก่อสร้าง ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ พร้อมติดต้ังไฟส่อง
สว่าง ระยะทาง 200.00 เมตร
จุดเร่ิมต้น
13.3528724871455, 
101.23062206231747
จุดส้ินสุด
13.352392302129479, 
101.23245535223892

 อุดหนุนเงิน
การไฟฟ้า

อ าเภอพนัส
นิคม

ขยายไฟฟ้า 400
 เมตร

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง
(ตลอดสาย)

๑๒๒



แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (เงินอุดหนุน)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค

3. ยุทธศาสตร์ท่ี การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม

6 ขายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดต้ังไฟ
ส่องสว่าง สายซอย 31 บ้านนายทรงพล
 สิงห์โตทอง - บ้านนางเกษม แซ่เล้า หมู่
ท่ี 4

1. เพ่ือให้ประชาชน
ในพ้ืนท่ีมีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ
2. เพ่ือสนับสนุน
กิจการ เศษฐกิจชุมชน

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 4
 บ้านตลาดทุ่งเหียง) หมู่ท่ี 4  
งานก่อสร้าง ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ พร้อมติดต้ังไฟส่อง
สว่าง ระยะทาง 100.00 เมตร
จุดเร่ิมต้น
13.355288344842409,
 101.22816044429811
จุดส้ินสุด
13.355373229411228, 
101.22879485973452

 อุดหนุนเงิน
การไฟฟ้า

อ าเภอพนัส
นิคม

ขยายไฟฟ้า 400
 เมตร

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง
(ตลอดสาย)

๑๒๓



แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (เงินอุดหนุน)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค

3. ยุทธศาสตร์ท่ี การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม

7 โครงการขยายเขตไฟทางสาธารณะ สาย
ซอย 32 บ้านนายอนันต์ หาชิต - บ้าน
นายมูล บุญมะ หมู่ท่ี 4

1. เพ่ือให้ประชาชน
ในพ้ืนท่ีมีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ
2. เพ่ือสนับสนุน
กิจการ เศษฐกิจชุมชน

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 6
 บ้านกิโลสอง ) หมู่ท่ี 4
งานก่อสร้าง ขยายเขตไฟฟ้า 
ประมาณ 250.00 เมตร
จุดเร่ิมต้น
13.369841601242518,
 101.21686485435367
จุดส้ินสุด
13.371245465088155, 
101.21592409724299

 อุดหนุนเงิน
การไฟฟ้า

อ าเภอพนัส
นิคม

ขยายไฟฟ้า 250
 เมตร

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง
(ตลอดสาย)

8 โครงการขยายเขตไฟทางสาธารณะ สาย
ซอย 30 แยกบ้านนางพิศมัย หมู่ท่ี 4

1. เพ่ือให้ประชาชน
ในพ้ืนท่ีมีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ
2. เพ่ือสนับสนุน
กิจการ เศษฐกิจชุมชน

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 6
 บ้านกิโลสอง ) หมู่ท่ี 4
งานก่อสร้าง ขยายเขตไฟฟ้า 
ประมาณ 300.00 เมตร
จุดเร่ิมต้น
13.375805345859098,
 101.22144531675058
จุดส้ินสุด
13.374749911961318, 
101.2190290378691

 อุดหนุนเงิน
การไฟฟ้า

อ าเภอพนัส
นิคม

ขยายไฟฟ้า 300
 เมตร

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง
(ตลอดสาย)

๑๒๔



แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (เงินอุดหนุน)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค

3. ยุทธศาสตร์ท่ี การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม

9 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อม
ติดไฟส่องสว่าง สายแยก บ.บรูพา 
คอนกรีต ถึงบ้านนายเกียงศักด์ิ หมู่ท่ี 11

1. เพ่ือให้ประชาชน
ในพ้ืนท่ีมีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ
2. เพ่ือสนับสนุน
กิจการ เศษฐกิจชุมชน

สถานท่ีก่อสร้าง (ชุมชนย่อยท่ี 
16 บ้านหนองบัวป่า) หมู่ท่ี 11
งานก่อสร้าง ขยายเขตไฟฟ้า 
ประมาณ 700.00 เมตร
จุดเร่ิมต้น
13.344798963531103,
 101.27293086122273
จุดส้ินสุด
13.342430399981225, 
101.27800520678261

 อุดหนุนเงิน
การไฟฟ้า

อ าเภอพนัส
นิคม

ขยายไฟฟ้า 300
 เมตร

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง
(ตลอดสาย)

รวม  9 โครงการ

๑๒๕



แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1  โครงการปรับปรุงพัฒนาการบริการ

ส านักทะเบียนอ าเภอพนัสนิคม
เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
งานบริการของส านักทะเบียน
อ าเภอพนัสนิคม

อุดหนุนงบประมาณ 
ให้แก่ ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอพนัสนิคม

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ท่ีท าการ
ปกครอง
อ าเภอพนัส
นิคม ได้รับ
อุดหนุน
งบประมาณ

สนับสนุนการ
ด าเนินงานท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอพนัส
นิคม

ส านักปลัดฯ

2  โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานเฉลิม
พระเกียรติ

เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและ
งานเฉลิมพระเกียรติ

อุดหนุนงบประมาณ 
ให้แก่ ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอพนัสนิคม

8,000 8,000 14,000 14,000 18,000 ท่ีท าการ
ปกครอง
อ าเภอพนัส
นิคม ได้รับ
อุดหนุน
งบประมาณ

สนับสนุนการ
ด าเนินงานท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอพนัส
นิคม

ส านักปลัดฯ

3 โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตย

เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามโครงการส่งเสริมวิถีชีวิต
แบบประชาธิปไตย

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่ ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอพนัสนิคม

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ท่ีท าการ
ปกครอง
อ าเภอพนัส
นิคม ได้รับ
อุดหนุน
งบประมาณ

สนับสนุนการ
ด าเนินงานท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอพนัส
นิคม

ส านักปลัดฯ

4.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

4. ยุทธศาสตร์ท่ี การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (เงินอุดหนุน)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๑๒๖



แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

4. ยุทธศาสตร์ท่ี การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (เงินอุดหนุน)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

4  โครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์เพ่ือร่วมกันปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์

 เพ่ือสนับสนุนกรด าเนินงาน
ตามโครง
การสร้างความปรอง
ดองสมานฉันท์เพ่ือร่วม
กันปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่ ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอพนัสนิคม

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ท่ีท าการ
ปกครอง
อ าเภอพนัส
นิคม ได้รับ
อุดหนุน
งบประมาณ

สนับสนุนการ
ด าเนินงานท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอพนัส
นิคม

ส านักปลัดฯ

รวม  4 โครงการ 118,000 118,000 124,000 124,000 128,000

๑๒๗



แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1  โครงการสนับสนุนงานประจ าปี

ของจังหวัดชลบุรี
 เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินการในการจัด
งานประจ าปีของจังหวัด
ชลบุรี

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่ ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอพนัสนิคม

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ
พนัสนิคม ได้รับ
อุดหนุน
งบประมาณ

สนับสนุนการ
ด าเนินงานท่ีท า
การปกครอง
อ าเภอพนัสนิคม

ส านักปลัดฯ

2 โครงการอุดหนุนกาชาดจังหวัดชลบุรี  เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินการในการจัดงาน
กาชาดจังหวัดชลบุรี

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่ ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอพนัสนิคม

75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 กาชาดจังหวัด
ชลบุรีได้รับเงิน
อุดหนุน ร้อยละ
 100

สนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
กาชาดจังหวัดชลบุรี

ส านักปลัดฯ

3  โครงส่งเสริมประเพณีว่ิงควาย
จังหวัดลบุรี

 เพ่ือสนับสนุนและสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณี
ว่ิงควายจังหวัดชลบุรี

 อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่
 ท่ีท าการปกครองอ าเภอ
พนัสนิคม

20,000 20,000 20,000 ท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ
พนัสนิคม ได้รับ
อุดหนุน
งบประมาณ

สนับสนุนการ
ด าเนินงานท่ีท า
การปกครอง
อ าเภอพนัสนิคม

ส านักปลัดฯ

รวม  3 โครงการ 235,000   235,000   255,000   255,000   255,000

5.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

5. ยุทธศาสตร์ท่ี การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (เงินอุดหนุน)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับให้เป็นเมืองท่องเท่ียวนานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 2 ส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวท่ีย่ังยืน

๑๒๘



แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการก่อพระทรายวันสงกรานต์

วัดทุ่งเหียง
เพ่ือสนับสนุนสภาวัฒนธรรม
ต าบลหมอนนาง อนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน

 อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่
 สภาวัฒนธรรมต าบล
หมอนนางส าหรับ
ด าเนินการโครงการ
อนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิ

5,000 สภาวัฒนธรรม
ต าบลหมอนนาง
ได้รับอุดหนุน
งบประมาณ

วัฒนธรรม
ประเพณีใน
ท้องถ่ินได้รับการ
อนุรักษ์ให้คงสืบ
อย่างย่ังยืน

กองการศึกษาฯ

2 โครงการก่อพระทรายวันสงกรานต์
วัดหนองไทร

เพ่ือสนับสนุนสภาวัฒนธรรม
ต าบลหมอนนาง อนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน

 อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่
 สภาวัฒนธรรมต าบล
หมอนนางส าหรับ
ด าเนินการโครงการ
อนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิ

5,000 สภาวัฒนธรรม
ต าบลหมอนนาง
ได้รับอุดหนุน
งบประมาณ

วัฒนธรรม
ประเพณีใน
ท้องถ่ินได้รับการ
อนุรักษ์ให้คงสืบ
อย่างย่ังยืน

กองการศึกษาฯ

3 โครงการก่อพระทรายวันสงกรานต์
วัดหนอนนาง

เพ่ือสนับสนุนสภาวัฒนธรรม
ต าบลหมอนนาง อนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน

 อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่
 สภาวัฒนธรรมต าบล
หมอนนางส าหรับ
ด าเนินการโครงการ
อนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิ

5,000 สภาวัฒนธรรม
ต าบลหมอนนาง
ได้รับอุดหนุน
งบประมาณ

วัฒนธรรม
ประเพณีใน
ท้องถ่ินได้รับการ
อนุรักษ์ให้คงสืบ
อย่างย่ังยืน

กองการศึกษาฯ

5.2 แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

5. ยุทธศาสตร์ท่ี การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (เงินอุดหนุน)

เทศบาลต าบลหมอนนาง
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับให้เป็นเมืองท่องเท่ียวนานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 2 ส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวท่ีย่ังยืน

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

๑๒๙



แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5.2 แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

5. ยุทธศาสตร์ท่ี การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (เงินอุดหนุน)

เทศบาลต าบลหมอนนาง
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับให้เป็นเมืองท่องเท่ียวนานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 2 ส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวท่ีย่ังยืน

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

4 โครงการก่อพระทรายวันสงกรานต์
วัดชุมแสงศรีวนาราม

 อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่
 สภาวัฒนธรรมต าบล
หมอนนางส าหรับ
ด าเนินการโครงการ
อนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิ

5,000 สภาวัฒนธรรม
ต าบลหมอนนาง
ได้รับอุดหนุน
งบประมาณ

วัฒนธรรม
ประเพณีใน
ท้องถ่ินได้รับการ
อนุรักษ์ให้คงสืบ
อย่างย่ังยืน

กองการศึกษาฯ

5 โครงการก่อพระทรายวันสงกรานต์
สืบสานประเพณี

เพ่ือสนับสนุนสภาวัฒนธรรม
ต าบลหมอนนาง อนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน

 อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่
 สภาวัฒนธรรมต าบล
หมอนนางส าหรับ
ด าเนินการโครงการ
อนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิ

5,000 สภาวัฒนธรรม
ต าบลหมอนนาง
ได้รับอุดหนุน
งบประมาณ

วัฒนธรรม
ประเพณีใน
ท้องถ่ินได้รับการ
อนุรักษ์ให้คงสืบ
อย่างย่ังยืน

กองการศึกษาฯ

6 โครงการสนับสนุนงานประจ าปีของ
จังหวัดชลบุรี

เพ่ือสนับสนุนสภาวัฒนธรรม
ต าบลหมอนนาง อนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน

 อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่
 สภาวัฒนธรรมต าบล
หมอนนางส าหรับ
ด าเนินการโครงการ
อนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิ

30,000 สภาวัฒนธรรม
ต าบลหมอนนาง
ได้รับอุดหนุน
งบประมาณ

วัฒนธรรม
ประเพณีใน
ท้องถ่ินได้รับการ
อนุรักษ์ให้คงสืบ
อย่างย่ังยืน

กองการศึกษาฯ

๑๓๐



แบบ ผ.02

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5.2 แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

5. ยุทธศาสตร์ท่ี การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (เงินอุดหนุน)

เทศบาลต าบลหมอนนาง
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับให้เป็นเมืองท่องเท่ียวนานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 2 ส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวท่ีย่ังยืน

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

7 โครงการสืบสานงานบุญกลางบ้าน เพ่ือสนับสนุนสภาวัฒนธรรม
ต าบลหมอนนาง อนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน

 อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่
 สภาวัฒนธรรมต าบล
หมอนนางส าหรับ
ด าเนินการโครงการ
อนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิ

25,000 สภาวัฒนธรรม
ต าบลหมอนนาง
ได้รับอุดหนุน
งบประมาณ

วัฒนธรรม
ประเพณีใน
ท้องถ่ินได้รับการ
อนุรักษ์ให้คงสืบ
อย่างย่ังยืน

กองการศึกษาฯ

8 โครงการสืบสานประเพณีวันลอย
กระทง

เพ่ือสนับสนุนสภาวัฒนธรรม
ต าบลหมอนนาง อนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน

 อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่
 สภาวัฒนธรรมต าบล
หมอนนางส าหรับ
ด าเนินการโครงการ
อนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิ

5,000 สภาวัฒนธรรม
ต าบลหมอนนาง
ได้รับอุดหนุน
งบประมาณ

วัฒนธรรม
ประเพณีใน
ท้องถ่ินได้รับการ
อนุรักษ์ให้คงสืบ
อย่างย่ังยืน

กองการศึกษาฯ

9 โครงการแห่เทียนพรรษา เพ่ือสนับสนุนสภาวัฒนธรรม
ต าบลหมอนนาง อนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน

 อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่
 สภาวัฒนธรรมต าบล
หมอนนางส าหรับ
ด าเนินการโครงการ
อนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิ

5,000 สภาวัฒนธรรม
ต าบลหมอนนาง
ได้รับอุดหนุน
งบประมาณ

วัฒนธรรม
ประเพณีใน
ท้องถ่ินได้รับการ
อนุรักษ์ให้คงสืบ
อย่างย่ังยืน

กองการศึกษาฯ

รวม 9 โครงการ  -  - 90,000  -  -  -

๑๓๑



บญัชคีรุภณัฑ์



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

1 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้้าชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า แบบ 
ซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า จ้านวน 1 
เคร่ืองๆ ละ 20,000 บาท

        20,000 ส้านักปลัด

2 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีพักคอยพลาสติก แบบ 4 ท่ีน่ัง 
ขนาด W200 x D500 x H730 มม. 
จ้านวน 2 ชุด ชุดละ 5,000 บาท

        10,000 ส้านักปลัด

3 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแขวน ระบบ 
Inverter ขนาด 30,000 บีทียู จ้านวน 2 
เคร่ือง ๆ ละ 47.200 บาท (คุณลักษณะ
พ้ืนฐานตามบัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์  
ธันวาคม 2563)

        94,400 ส้านักปลัด (ห้อง
ส้านักปลัด)

4 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแขวน ระบบ 
Inverter ขนาด 24,000 บีทียู จ้านวน 1 
เคร่ือง (คุณลักษณะพ้ืนฐานตามบัญชี
มาตราฐานครุภัณฑ์  ธันวาคม 2563)

        42,500 ส้านักปลัด
ห้องประชุมเล็ก 
ช้ัน 2)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)

เทศบาลต าบลหมอนนาง

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท  งบประมาณ

๑๓๒



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)

เทศบาลต าบลหมอนนาง

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท  งบประมาณ

5 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองสแกนน้ิวมือ ชนิดบันทึกเวลา
เข้าออก จ้านวน 1 เคร่ือง (คุณลักษณะ
พ้ืนฐานตามบัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์  
ธันวาคม 2563)

          9,900 ส้านักปลัด

6 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซ้ือป้ัมน้้าอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 
300 วัตต์ จ้านวน 2 เคร่ือง ๆละ 7,000
บาท

        14,000 ส้านักปลัด 
1. ส้านักงาน
2.งานนป้องกัน

7 การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้้าแข็ง จ้านวน 1 
เคร่ือง (คุณลักษณะพ้ืนฐานตามบัญชี
มาตราฐานครุภัณฑ์  ธันวาคม 2563)

        95,000 ส้านักปลัด (งาน
ป้องกัน)

8 การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น จ้านวน 1 เคร่ือง           2,000 ส้านักปลัด (งาน
ป้องกัน)

9 การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีส้านักงานแบบเบาะหนัง มีพนัก
พิงแบบต้่า มีท้าวแขน 2 ข้างและล้อเล่ือน
ปรับระดับสูงต้่าได้ จ้านวน 1 ตัว

          3,000 ส้านักปลัด (งาน
ป้องกัน)

10 การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ ขนาดไม่ต้่ากว่า 1.5 
แรงม้า จ้านวน 2 เคร่ือง

        30,000 ส้านักปลัด (งาน
ป้องกัน)
1 เคร่ือง (ท.65)

๑๓๓



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)

เทศบาลต าบลหมอนนาง

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท  งบประมาณ

11 การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองฉีดน้้าแรงดันสูง จ้านวน 1 เคร่ือง           4,000 ส้านักปลัด (งาน
ป้องกัน)

12 บริหารงานท่ัวไป
งานบริหารงานคลัง

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีส้านักงานแบบเบาะหนัง มีพนัก
พิงแบบต้่า มีท้าวแขน 2 ข้างและล้อเล่ือน
ปรับระดับสูงต้่าได้ จ้านวน 2 ตัว ๆละ 
3,000 บาท

          6,000 กองคลัง

13 บริหารงานท่ัวไป
งานบริหารงานคลัง

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอิเล็กทรอนิกส์

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ้านวน 1 เคร่ือง (เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ พฤษภาคม
 2563)

          7,500 กองคลัง

14 บริหารงานท่ัวไป
งานบริหารงานคลัง

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอิเล็กทรอนิกส์

 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One 
จ้านวน 1 เคร่ือง ๆละ 17,000 บาท) 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
พฤษภาคม 2563)

        17,000 กองคลัง

๑๓๔



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)

เทศบาลต าบลหมอนนาง

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท  งบประมาณ

15 บริหารงานท่ัวไป
งานบริหารงานคลัง

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอิเล็กทรอนิกส์

จัดซ้ือเคร่ืองส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จ้านวน 1 เคร่ืองๆ 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
พฤษภาคม 2563)

          2,500 กองคลัง

16 เคหะและชุมชน
บริหารงานท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอิเล็กทรอนิกส์

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 จ้านวน 1 เคร่ือง 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
พฤษภาคม 2563)

        22,000 กองช่าง

17 เคหะและชุมชน
บริหารงานท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอิเล็กทรอนิกส์

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ้านวน 1 เคร่ือง (เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ พฤษภาคม
 2563)

          7,500 กองช่าง

๑๓๕



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)

เทศบาลต าบลหมอนนาง

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท  งบประมาณ

18 เคหะและชุมชน
บริหารงานท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้ารวจ  จัดซ้ือกล้องระดับ ขนาดขยาย 30 เท่า 
จ้านวน 1 ตัว 
1) เป็นกลอ้งชนิดอัตโนมัตพร้อมขาต้ัง
2) กลอ้งเล็งเป็นระบบเห็นภาพต้ังตรงตาม
ธรรมชาติ
3) มีก้าลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า
 (คุณลักษณะพ้ืนฐานตามบัญชีมาตราฐาน
ครุภัณฑ์  ธันวาคม 2563)

        30,600 กองช่าง

19 เคหะและชุมชน
บริหารงานท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอิเล็กทรอนิกส์

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 จ้านวน 2 เคร่ือง 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
พฤษภาคม 2563)

        44,000 กองช่าง
1 เคร่ือง (ท.65)

20 เคหะและชุมชน
บริหารงานท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอิเล็กทรอนิกส์

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ้านวน 2 เคร่ือง (เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ พฤษภาคม
 2563)

        15,000 กองช่าง
1 เคร่ือง (ท.65)

๑๓๖



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)

เทศบาลต าบลหมอนนาง

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท  งบประมาณ

21 การศึกษา
งานบริหารงาน
ท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีส้านักงานแบบเบาะหนัง มีพนัก
พิงแบบต้่า มีท้าวแขน 2 ข้างและล้อเล่ือน
ปรับระดับสูงต้่าได้ จ้านวน 1 ตัว

          3,000 กองการศึกษาฯ

22 การศึกษา
งานบริหารงาน
ท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอิเล็กทรอนิกส์

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ้านวน 1 เคร่ือง (เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ พฤษภาคม
 2563)

          7,500 กองการศึกษาฯ

23 การศึกษา
งานบริหารงาน
ท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอิเล็กทรอนิกส์

 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One 
จ้านวน 2 เคร่ือง ๆละ 17,000 บาท) 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
พฤษภาคม 2563)

        34,000 กองการศึกษาฯ

24 การศึกษา
งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซ้ือป้ัมน้้าอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 
200 วัตต์ จ้านวน 1 ตัว
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลหมอนนาง
 หมู่ท่ี 4)

          7,000 กองการศึกษาฯ

๑๓๗



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)

เทศบาลต าบลหมอนนาง

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท  งบประมาณ

25 การศึกษา
งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซ้ือโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอ้ี 8 ท่ีน่ัง จ้านวน
 1 ชุด ขนาดความกว้าง ความยาว ความสูง 
ไม่น้อยกว่า 100x240x75 ซม. (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลหมอนนาง หมู่
ท่ี 4)

        20,000 กองการศึกษาฯ

26 การศึกษา
งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซ้ือตู้เหล็กจัดเก็บเอกสารบานเล่ือนทึบ 
มือจับแบบอะลูมิเนียมแผ่นช้ันวางปรับระดับ
ได้ 1 แผ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 80x80x40 
ซม. จ้านวน 2 ตู้ ๆละ 4,000 บาท

          8,000 กองการศึกษาฯ

27 การศึกษา
งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

จัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart TV 
ระดับความละเอียดภาพ 3840x2160 พิก
เซล ขนาด 55 น้ิว จ้านวน 2 เคร่ือง ๆละ 
19,900 บาท (คุณลักษณะพ้ืนฐานตาม
บัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์  ธันวาคม 2563)

        39,800 กองการศึกษาฯ

๑๓๘



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)

เทศบาลต าบลหมอนนาง

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท  งบประมาณ

28 การศึกษา
งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอิเล็กทรอนิกส์

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One 
จ้านวน 3 เคร่ือง ๆละ 17,000 บาท 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
พฤษภาคม 2563)
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน หมู่ท่ี 4
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน หมู่ท่ี 3
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน มัสยิด
มัสยิดนูรู้ลฮิดายะห์

        51,000 กองการศึกษาฯ

๑๓๙



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)

เทศบาลต าบลหมอนนาง

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท  งบประมาณ

29 การศึกษา
งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอิเล็กทรอนิกส์

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ้านวน 3 เคร่ือง ๆละ 7,500 
บาท (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ พฤษภาคม 2563) 
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน หมู่ท่ี 4
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน หมู่ท่ี 3
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน มัสยิด
มัสยิดนูรู้ลฮิดายะห์

        22,500 กองการศึกษาฯ

30 การศึกษา
งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอิเล็กทรอนิกส์

จัดซ้ือเคร่ืองส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จ้านวน 3 เคร่ืองๆ ละ 2,500 บาท
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
พฤษภาคม 2563)
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน หมู่ท่ี 4
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน หมู่ท่ี 3
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน มัสยิด
มัสยิดนูรู้ลฮิดายะห์

          7,500 กองการศึกษาฯ

๑๔๐



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)

เทศบาลต าบลหมอนนาง

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท  งบประมาณ

31 การศึกษา
งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอิเล็กทรอนิกส์

จัดซ้ือกล้องวงจรปิด จ้านวน 1 ชุด จ้านวน 
16 ช่อง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน หมู่ท่ี 4

      100,000 กองการศึกษาฯ

32 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด 
มีแผ่นปรับระดับ 3 ช้ิน จ้านวน 2 ตู้ๆละ 
5,500 บาท

        11,000 กองสาธารณสุขฯ

33 สาธารณสุข งาน
บริหารงานท่ัวไป
เก่ียวกับสาธารณสุข

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก ขนาด 4 ฟุต
 พร้อมฐาน จ้านวน 2 ตู้ ๆละ 4,000 บาท

          8,000 กองสาธารณสุขฯ

34 เคหะและชุมชน
งานก้าจัดขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกูล

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพหนะ
และขนส่ง

จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย
ขนาด ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่า
กว่า 6,000 ซีซี หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไม่ต้่ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย 
จ้านวน 1 คัน

   2,400,000 กองสาธารณสุขฯ

        -           -                 -          44,000   3,166,700รวม

๑๔๑
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