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ค ำน ำ 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหมอนนางได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 

2565)  เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕๖4 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น          
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ซึ่งโครงการที่เพิ่มเติมมีความสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลหมอนนาง
ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอ านาจหน้าที่  และเพ่ือเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมให้
สอดคล้องกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้มีความเหมาะสม   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕65)  เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕๖4 ฉบับนี้จัดท าขึ้น
เพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  สังคมและคุณภาพชีวิต หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลหมอนนางอย่างสูงสุด และขอขอบคุณคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
หมอนนางและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหมอนนางที่ได้ร่วมมือกัน ส่งผลให้แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ฉบับนี้
ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 

 

         งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
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เหตุผลและความจ าเป็น 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม     
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 

ตามที่เทศบาลต าบลหมอนนาง มีภารกิจหลักในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 แล้วนั้น เนื่องจากการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕61 - 2565) ของเทศบาลต าบลหมอนนาง ยังไม่ครอบคลุมความจ าเป็นในการให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชนในพ้ืนที่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง
แผนโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือด าเนินการให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม และเพ่ือตอบสนอง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่
รับผิดชอบ ดังนั้น เพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้  

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ 
เปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

(3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้  
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ส าหรับองค์การบริหารส่วน ต าบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณา
อนุมัติและประกาศใช้ต่อไป  

ดังนั้น เทศบาลต าบลหมอนนาง  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 นี้ขึ้น เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน 
และเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณา  จัดสรร
งบประมาณต่อไป โดยแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ฉบับนี้
มุ่งหวังว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเป็นส าคัญ 
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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

  3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 9 6,890,000       9 6,890,000      
  3.2 แผนงำนสำธำรณสุข 1 5,600,000       1 5,600,000      

รวม 10 12,490,000    10 12,490,000    

4) การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ
  4.1 แผนงำน สังคมสงเครำะห์ 1 40,000            1 40,000            

รวม 1 40,000           1 40,000           

รวมท้ังส้ิน 11 12,530,000    11 12,530,000    

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2665) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง

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

เสริมเหล็ก ซอย 14  (ตลอดสาย)
1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง  หมู่ท่ี 5
งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมงานขยายถนน 2.00 เมตร ตลอด
แนว ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ความ
ยาว 300.00 เมตร ความหนา 0.20 
เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 1,800.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.413232369874477, 
101.20600553515669
จุดส้ินสุด
13.412585205898841, 
101.20311439643267

1,700,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 300 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง

2 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
บริเวณ บ้านนางสาวกาญจนา 
จุมพล

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภค ตลอดปี

สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 8
ขุดเจาะบาดาลขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร 
ปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตรต่อ
ช่ัวโมง
จุดก่อสร้าง
13.332197627692015, 
101.25660045773841

150,000 บ่อบาดาลท่ีมี
ปริมาณน้ า 
3,000 ลิตร
ต่อช่ัวโมง

1. ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคตลอด
ฤดูกาล
2. ประชาชนมีความ
สะดวกในการใช้น้ า
มากข้ึน

กองช่าง

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) 

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

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 4) 

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

3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
3.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 41  (ตลอดสาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง  หมู่ท่ี 11
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร 
ความยาว 200.00 เมตร ความ หนา 
0.20 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี ด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.340832330720747, 
101.2511853714925
จุดส้ินสุด
13.340915812473892, 
101.25306501323143

970,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 200 เมตร

1. ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
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 4) 

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

3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
3.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

4 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตหน้าส านักงานเทศบาล
ต าบลหมอนนาง

1. เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ี
ไหล่ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง  หมู่ท่ี 6
งานก่อสร้าง ก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอน
กรีต ขนาดความกว้าง 7.00 เมตร ความ
ยาว 100.00 เมตร ความ หนา 0.05 
เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี ด าเนินการ ไม่
น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร
จุดก่อสร้าง
13.385325966025071, 
101.22004506136285

400,000 ถนนแอสฟัลท์
ติก
คอนกรีต 700
 ตารางเมตร

1. ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกข้ึน
2. เพ่ิมไหล่ถนนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างเสาธงบริเวณ
ส านักงานเทศบาลต าบลหมอนนาง

เพ่ือให้เทศบาลต าบล
หมอนนางมีเสาธงชาติ
ไทยเป็นสัญลักษณ์แห่ง
ความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์

สถานท่ีก่อสร้าง  หมู่ท่ี 6
งานก่อสร้างเสาธง ขนาดฐานกว้าง 2.00 
เมตร ความยาว 2.00 เมตร ความหนา 
0.20 เมตร
จุดก่อสร้าง
13.385079950716115, 
101.21976115150672

100,000 เสาธง 1 จุด เทศบาลต าบล
หมอนนางมีเสาธง
ชาติไทยเป็น
สัญลักษณ์แห่งความ
จงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์

กองช่าง

5



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 4) 

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

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

6 โครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ า
และขยายไหล่ทาง  ซอย 11

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

สภานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 1
งานก่อสร้าง งานขยายไหล่ทาง 2 ข้างทาง
  ขนาดความกว้าง 2.00 เมตร ความยาว
 260.00 เมตร ความหนา 0.20 เมตร 
หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
520.00 ตารางเมตร
 จุดเร่ิมต้น
13.413319760083231, 
101.20715523447389
จุดส้ินสุด
13.412952410472858, 
101.2096118623489

450,000 ไหล่ถนน
คอนกรีต ยาว 
260 เมตร 
พร้อมราง
ระบายน้ า

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย
3. ระบายน้ าได้
สะดวกลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง

6



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 4) 

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

3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
3.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมราง
ระบายน้ า  สายซอย  16  โค้ง
บ้านนายเมืองมนต์  เปียปาน

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

สภานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 5
งานก่อสร้าง ปรับปรุงรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 
0.30 เมตร ความยาว 55.00 เมตร 
ความลึก 0.50 เมตร ความหนา 0.12 
เมตร 
 จุดเร่ิมต้น
13.403765463627657, 
101.20711451645039
จุดส้ินสุด
13.40414313741144, 
101.20678594584264

220,000 รางระบายน้ า 
55 เมตร

1. ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย
3. ระบายน้ าได้
สะดวกลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณแท็งก์
ประปา

1. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย
2. เพ่ือระบายน้ าได้
สะดวกและลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง

สภานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 9
งานก่อสร้าง งานวางท่อระบายน้ าพร้อม
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 
เมตร ความยาว 295.00 เมตร
 จุดเร่ิมต้น
13.417988785594641, 
101.20038896962622
จุดส้ินสุด
13.417097354843357, 
101.2024504286614

1,200,000 ท่อระบายน้ า
คอนกรีต ยาว 
295 เมตร

1. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย
2. ระบายน้ าได้
สะดวกลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง

7



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 4) 

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

3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
3.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

9 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 21

1. เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง  หมู่ท่ี 3
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.50 เมตร 
ความยาว 100.00 เมตร ความ หนา 
0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี ด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.413232369874477, 
101.20600553515669
จุดส้ินสุด
13.412585205898841, 
101.20311439643267

1,700,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 300 เมตร

1. ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง

   9 โครงการ 6,890,000

8



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 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัตถุ

อันตรายคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมก่อสร้างร้ัวคอนกรีตเสริม
เหล็ก

เพ่ือใช้ในการเก็บวัตถุ
อันตรายให้ถูก
สุขลักษณะและปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 4
 1.งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดความกว้าง 8.00 เมตร 
  ความยาว 24.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า
  192.00 ตารางเมตร
2.งานก่อสร้างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จนาดความกว้าง 2.00 เมตร ความยาว 
900.00 เมตร 
จุดก่อสร้าง
13.340787079976234, 
101.21122174946039

5,600,000 อาคารกว้าง 8
 ยาว 24 เมตร
 พร้อมร้ัว

จัดเก็บวัตถุอันตราย
ให้ถูกสุขลักษณะ
และปลอดภัย

กอง
สาธารณสุขฯ

    1 โครงการ 5,600,000

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) 

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

3.2 แผนงาน สาธารณสุข
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม

9



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 โครงการจิตอาสาพัฒนาในโอกาส

วันส าคัญของชาติ
1.เพ่ือให้บุคลากร
เทศบาล หน่วยงาน
ราชการ หน่วยงาน
เอกชน และประชาชน
ท่ัวไปได้บรูณาการ
ร่วมกันจัดกิจกรรมเพ่ือ
สาธารณะประโยชน์
2.เพ่ือขับเคล่ือน
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
ในโอกาสวันส าคัญของ
ชาติ ในพ้ืนท่ีเทศบาล
ต าบลหมอนนาง

จัดกิจกรรมจิตอาสาประจ าเดือน/วัน
ส าคัญของชาติ ในพ้ืนท่ีเทศบาลต าบล
หมอนนาง

30,000 บุคลากร
เทศบาล 
หน่วยงาน
ราชการ 
หน่วยงาน
เอกชน และ
ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม
เพ่ือสาธารณะ
ประโยชน์ 
150 คน/คร้ัง

1.บุคลากรเทศบาล 
หน่วยงานราชการ 
หน่วยงานเอกชน 
และประชาชนท่ัวไป
มีจิตส านึก/มีความ
สามัคคีกิจกรรมเพ่ือ
สาธารณะประโยชน์

ส านัก
ปลัดเทศบาล

          4.1 แผนงาน สังคมสงเคราะห์
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การบริหารจัดการธรรมาภิบาล
      4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ

10



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 สังคมสงเคราะห์
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 1 การบริหารจัดการธรรมาภิบาล
      4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ

2 โครงการ 5 ส. Big Cleaning Day 1.เพ่ือให้มีการจัดระบบ 
ระเบียบของสถานท่ี 
เอกสาร วัสดุ อุปกรณ์
ตลอดจนส่ิงอ านวยความ
สะดวก ให้สะอาดเป็น
ระเบียบ พร้อมปฏิบัติงาน
2.เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานใน
สภาพแวดล้อมท่ีสะอาด 
ปลอดภัย ซ่ึงส่งผลให้
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตดี

จัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day
ประจ าเดือน/วันส าคัญของชาติ ในพ้ืนท่ี
เทศบาลต าบลหมอนนาง

10,000 บุคลากรทุก
ส่วนราชของ
เทศบาลต าบล
หมอนนาง เข้า
ร่วมกิจกรรม  
 5 ส. Big 
Cleaning Day

1.หน่วยงานมี
ภาพลักษณ์ท่ีดี
2.บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน คุณภาพ
ชีวิตของเจ้าหน้าท่ี
และเสริมสร้างให้มี
การท างานเป็นทีม

ส านัก
ปลัดเทศบาล

    2 โครงการ 40,000
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