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“แผนพัฒนำท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดวิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท า
ขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  

เทศบำลต ำบลหมอนนำง ได้เล็งเห็นความจ าเป็นและความส าคัญเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนา
ท้ องถิ่ น  จึ งได้ จั ดท าแผนพัฒ นาท้ องถิ่ น  (พ .ศ . 2566 – 2570) ขึ้ น   ซึ่ งถื อปฏิ บั ติ ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561    
ข้อ 17 โดยผ่านกระบวนการจัดท าประชาคมท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
หรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า เทศบาลต าบลหมอนนางหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับนี้ จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดท างบประมาณประจ าปีและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหมอนนางได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) 

ของเทศบาลต าบลหมอนนาง  อ าเภอพนัสนิคม  จงัหวัดชลบุรี 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
ต าบลหมอนนาง ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอพนัสนิคมลงมา

เล็กน้อย มีพ้ืนที่ 32,600 ไร่ หรือมีพ้ืนที่ประมาณ 52.58 ตารางกิโลเมตร ห่างจาก   อ าเภอพนัสนิคม เป็นระยะทาง 
8 กิโลเมตร ตามเส้นทางถนนสายพนัสนิคม - หนองเสม็ด - บ่อทอง 

 อาณาเขตติดต่อกับต าบลบ้านช้าง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ    ติดต่อกับ ต าบลบ้านช้าง – ต าบลนามะตูม อ าเภอพนัสนิคม 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับ ต าบลหนองอิรุณ  อ าเภอบ้านบึง 
 ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ  ต าบลนาเริก อ าเภอพนัสนิคม, ต าบลบ่อกวางทอง อ าเภอบ่อทอง, ต าบลท่า

บุญมี อ าเภอเกาะจันทร์ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลทุ่งขวาง – ต าบลนามะตูม อ าเภอพนัสนิคม 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลหมอนนาง 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

แผนที่ต าบลหมอนนาง 
อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลหมอนนาง 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
พ้ืนที่ของต าบลหมอนนาง โดยทั่วไปเป็นที่ราบปนพ้ืนที่ดอน และมีพ้ืนที่ราบลุ่มเป็นเพียงส่วนน้อย มี

คลองป่าแดงไหลผ่านท าให้ฤดูร้อนอากาศไม่แห้งแล้งจนเกินไป ฤดูฝนมีฝนตกชุกพอประมาณ ส่วนพ้ืนที่ดอนส่วน
ใหญ่เกษตรกรจะตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเป็นชุมชน บางส่วนก็ใช้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ท าไร่นา ปลูกมัน
ส าปะหลัง ปลูกอ้อย ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น และเลี้ยงสัตว์ 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะสภาพภูมิอากาศ สภาพอุณหภูมิและความชื้นขึ้นอยู่กับฤดูกาล ดังนี้ 
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เมษายน 
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม ถึง ตุลาคม  
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน ถึง มกราคม 

ฤดรู้อน อากาศร้อนเป็นระยะเวลายาวนาน 
 ฤดูฝน  ช่วงต้นฤดู หรือ เดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน บางปีมีฝนตกมาก บางปีมีฝนตกน้อย ไม่

เพียงพอต่อการเพาะปลูก และในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม ส่วนใหญ่จะเป็นระยะฝนทิ้งช่วงและแห้งแล้ง 

1.4 ลักษณะของดิน 
สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนเหมาะแก่การเพาะปลูกพืช 

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
1. คลองป่าแดง หมู่บ้านที่ใช้น้ า มี  หมู่ 4 , 8 , 12 
2. คลองหนองสรวง หมู่บ้านที่ใช้น้ า มี  หมู่ 4 , 12
3. คลองสาลิกา หมู่บ้านที่ใช้น้ า มี  หมู่ 6 
4. คลองบึงยาง หมู่บ้านที่ใช้น้ า มี  หมู่ 6 
5. คลองส่งน้ า หมู่บ้านที่ใช้น้ า มี  หมู่ 1 , 2 , 3 , 7 , 10 
6. สระน้ า  หมู่บ้านที่ใช้น้ า มี  หมู่ 3 , 4 

 หมายเหตุ ในช่วงฤดูแล้งน้ าในล าคลองจะตื้นเขิน ท าการเกษตรไม่ได้ ในฤดูฝน บางครั้งจะมีน้ าท่วมท า
ให้พ้ืนที่การเกษตรเสียหาย 

...เทศบาลต าบลหมอนนาง... 
อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
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 สระน้ าสาธารณประโยชน์ 
 หมู่ที่ 2   มีจ านวน 1  สระ  ประโยชน์ที่ใช้ในครัวเรือนมีน้ าใช้ตลอดปี 
 หมู่ที่ 3   มีจ านวน 1  สระ  ประโยชน์ที่ใช้ในครัวเรือนมีน้ าใช้ตลอดปี 
 หมู่ที่ 4   มีจ านวน 3  สระ  ประโยชน์ที่ใช้ในครัวเรือนมีน้ าใช้ตลอดปี 
 หมู่ที่ 6   มีจ านวน 1  สระ  ประโยชน์ที่ใช้ในครัวเรือนมีน้ าใช้ตลอดปี 
 หมู่ที่ 11  มีจ านวน 1  สระ  ประโยชน์ที่ใช้ในครัวเรือนมีน้ าใช้ตลอดป ี
 

 แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 คลองหนองสรวง ประโยชน์ที่ใช้ เพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 4 , 5 , 6 , 12 
 คลองบึงยาง ประโยชน์ที่ใช้ เพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 1 , 4 , 5 , 6 , 7 , 9 
 คลองป่าแดง ประโยชน์ที่ใช้ เพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 4 , 8 , 12 
 คลองสาลิกา ประโยชน์ที่ใช้ เพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 5 , 6  
 คลองส่งน้ า ประโยชน์ที่ใช้ เพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 10 

 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 ลักษณะของไม้และป่าไม้ในพ้ืนที่ต าบลหมอนนาง มีป่าไม้จ านวนไม่ค่อยมาก เนื่องจากพ้ืนที่ โดยส่วนใหญ่ท า
การปศุสัตว์ โรงงานอุตสาหกรรม ต้นไม้ที่อยู่ในพ้ืนที่จะเป็นไม้ประเภทไม้เนื้ออ่อน 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

  2.1 เขตการปกครอง 
  เทศบาลต าบลหมอนนาง แบ่ งเขตการปกครองออกเป็ น  2  เขต  จ าน วน  1 2  หมู่ บ้ าน                                 
ประชากร ทั้งสิ้น 13,583 คน  เป็นชาย 6,581 คน  หญิง 7,002 คน 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้น าหมู่บ้าน 
1 บ้านสวนใหม่ นายพงษ์ศักดิ์  หาญประสิทธิ์สกุล 
2 บ้านหนองไทร นายขจร  ไวดี 
3 บ้านหนองพร้าว นายสมหมาย  ผสมทรัพย์ 
4 บ้านทุ่งเหียง นายทศพร  ลี้สกุล (ก านัน) 
5 บ้านเหนือ นางสาวธนพร  จันทร์งาม 
6 บ้านหนองยาง นายช านาญ  เย็นขาว 
7 บ้านเนินโรงหีบ นายอาจหาญ  อนุกิตติคุณ 
8 บ้านดงไม้ลาย นางสาวกาญจนา  จุมพล 
9 บ้านหมอนนาง นายอนันต์  พงษ์สุวินัย 

10 บ้านชุมแสง นายสมบัติ  พุทธิพิพัฒน์ขจร 
11 บ้านหนองผักบุ้งขัน นายวัชระ  อินทมาพลอย 
12 บ้านหนองแหน นางมารศรี  ดาศิริ 
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   2.2 การเลือกตั้ง 
 โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ในการบริหารงานของเทศบาลต าบลหมอนนาง ประกอบด้วย 
 1. นายกเทศมนตรีต าบลหมอนนาง จ านวน   1   คน 
 2. รองนายกเทศมนตรีต าบลหมอนนาง จ านวน   2   คน 
 3. ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลหมอนนาง จ านวน   1   คน 
 4.  เลขานายกเทศมนตรีต าบลหมอนนาง จ านวน   1   คน 
 5. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหมอนนาง จ านวน  12  คน 

 3. ประชากร 

 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2564) 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน ชาย หญิง รวมประชากร 
1 บ้านสวนใหม่ 326 416 409 825 
2 บ้านหนองไทร 396 637 667 1,304 
3 บ้านหนองพร้าว 324 422 450 872 
4 บ้านทุ่งเหียง 938 1,205 1,378 2,583 
5 บ้านเหนือ 261 364 392 756 
6 บ้านหนองยาง 216 472 494 966 
7 บ้านเนินโรงหีบ 315 398 451 849 
8 บ้านดงไม้ลาย 352 457 478 935 
9 บ้านหมอนนาง 164 236 234 470 

10 บ้านชุมแสง 442 726 773 1,499 
11 บ้านหนองผักบุ้งขัน 434 643 694 1,337 
12 บ้านหนองแหน 329 605 582 1,187 

รวม 4,497 6,581 7,002 13,583 
 

 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวมประชากร 
เด็ก (ทารก – 9 ปี) 735 665 1,400 
เด็กโต (10 – 14 ปี) 404 325 729 
วัยรุ่น (15 – 19 ปี) 413 403 816 
ผู้ใหญ่ (20 – 59 ปี) 3,829 3,958 7,787 
คนชรา (60 ปีขึ้นไป) 1,200 1,651 2,851 

รวม 6,581 7,002 13,583 
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4. สภาพทางสังคม 

 4.1 การศึกษา 

  4.1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง 
   1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์   ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 
    2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหมอนนาง หมู่ที่ 3       ตั้งอยู่หมู่ที่ 3   

    3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหมอนนาง หมู่ที่ 4       ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 

  4.1.2 โรงเรียนประถมศึกษาในเขตรับผิดชอบของเทศบาลต าบลหมอนนาง 

ล าดับที่ รายช่ือโรงเรียน ที่ตั้ง 
จ านวนนักเรียน 

อนุบาล 
(คน) 

ป.1 – ป.4 
(คน) 

ป.5 – ป.6 
(คน) 

รวมทั้งสิ้น 
(คน) 

1  โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง หมู่ที่ 4 101 206 112 419 
2  โรงเรียนวัดทุ่งเหียง หมู่ที่ 4 35 98 53 186 
3  โรงเรียนบ้านหนองยาง หมู่ที่ 3 24 92 47 163 
4  โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม หมู่ที่ 10 29 73 27 129 
5  โรงเรียนบ้านหนองพรหม หมู่ที่ 2 48 88 42 178 

รวม  237 557 281 1,075   

  4.1.3 โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง     
    โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
  4.1.3 โรงเรียนด้านศาสนาศึกษา 2 แห่ง     
    1. โรงเรียนอิสลามแสงธรรมบรูพา ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
    2. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งเหียง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
  

 4.2 สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 2 แห่ง 

    1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าลบหมอนนาง  หมู่ที่ 4 
   2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองไทร  ต าบลหมอนนาง หมู่ที่ 2 

 4.3 อาชญากรรม 
 ที่พักสายตรวจ 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตลาดทุ่งเหียง 

 4.4 ยาเสพติด 
 เทศบาลต าบลหมอนนางมีการป้องกันการเกิดปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนโดยมีเครือข่ายตาสับปะรดใน
การเฝ้าระวังและดูแล  และยังมีกล้องวงจรปิด CCTV ในการเฝ้าระวังในจุดเสี่ยงอีกทางหนึ่ง  และมีการตั้งงบประมาณไว้
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 

 4.5 การสังคมสงเคราะห ์
 เทศบาลต าบลหมอนนางมีการด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์และ
ให้บริการประชาชนผู้ด้อยโอกาสในด้านต่างๆ 
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5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 

 ต าบลหมอนนางมีเส้นทางการคมนาคมทางถนนซึ่งมีทั้งถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนน
ลูกรัง สภาพถนนลาดยางยังอยู่ในสภาพดี ถนนคอนกรีตและลูกรังมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อบ้างการเดินทางของ
ประชาชนส่วนใหญ่ใช้รถส่วนตัวเป็นพาหนะและรถโดยสารประจ าทาง 
 ถนนในต าบลหมอนนาง มีดังนี ้
 1. ถนนเนินหลังเต่า – หนองเสม็ด   เป็นถนนลาดยาง ยาวประมาณ 15  กิโลเมตร สภาพดี 
 2. ถนนเจริญโชคดี (ถนนทุ่งเหียงเชื่อมต่อถนน 331) เป็นถนนลาดยาง ยาวประมาณ   5   กิโลเมตร สภาพดี 
 3. ถนนพนัสนิคม – เกาะโพธิ์ เป็นถนนลาดยาง ยาวประมาณ  12  กิโลเมตร สภาพดี 
 4. ถนนสายหนองแห้ง – หนองไทร เป็นถนนลาดยาง ยาวประมาณ   2   กิโลเมตร สภาพดี 
 5. ถนนสายหนองโพรง - 331 เป็นถนนลาดยาง ยาวประมาณ   5   กิโลเมตร สภาพดี 
 6. ถนนบ้านสวนใหม่ – หนองพรหม เป็นถนนลาดยาง ยาวประมาณ   3   กิโลเมตร สภาพดี 
 7. ถนนสายโรงน้ าตาล – วัดชุมแสง เป็นถนนลาดยาง ยาวประมาณ   6   กิโลเมตร สภาพดี 

 5.2 การไฟฟ้า 
 พ้ืนที่ในเขตต าบลหมอนนางมีการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 12 หมู่บ้าน ร้อยละ 100 ของครัวเรือนทั้งหมด 

 5.3 การประปา 
 พ้ืนที่ในเขตต าบลหมอนนางมีน้ าประปาใช้เองครบทั้ง 12 หมู่บ้าน การบริหารงานโดยคณะกรรมการ
ประปาหมู่บ้านจัดเก็บและดูแลรักษาซ่อมแซมบ ารุงเอง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการถ่ายโอนกิจการประปาให้กับการ
ประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอพนัสนิคม 

 5.4 โทรศัพท์ 
 พ้ืนที่ในเขตต าบลหมอนนางมีโทรศัพท์สาธารณะจ านวนน้อยมาก ส่วนใหญ่จะอยู่ตามสถานที่ราชการมี
การติดต่อสะดวกและมีคู่สายทุกหมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่จะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตามตัว ประมาณ ร้อยละ 
100 ของครัวเรือนทั้งหมด 

 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 พ้ืนที่ในเขตต าบลหมอนนางมีหน่วยบริการไปรษณีย์ภาคเอกชน จ านวน  4 แห่ง ประชาชนสามารถใช้
บริการไปรษณีย์ในพ้ืนที่ได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น  

6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 

 ต าบลหมอนนางมีพ้ืนที่ทางการเกษตรประมาณร้อยละ 50 ในการท านาปลูกข้าว ปลูก มันส าปะหลัง 
และมีการปลูกอ้อย ซึ่งจะอาศัยน้ าตามฤดูกาลและน้ าตามแหล่งน้ าธรรมชาติ 

 6.2 การประมง 
 ต าบลหมอนนางมีพ้ืนที่ในการประมงประมาณร้อยละ 5 โดยท าการเลี้ยงปลาน้ าน้ าจืด เช่น ปลานิล 
ปลาสวาย 

 6.3 การปศุสัตว์ 
 ต าบลหมอนนางมีพ้ืนที่ในการปศุสัตว์ร้อยละ 20  คือ การท าฟาร์มเลี้ยงหมู และการเลี้ยง ไก่เนื้อ 
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 6.4 อุตสาหกรรม 
 ต าบลหมอนนางมีพ้ืนที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมประมาณร้อยละ 10 ซึ่งจะมีโรงงาน ผลิตอาหารสัตว์ 
และโรงงานแปรรูปปศุสัตว์ โรงงานเหล็ก ฯลฯ 
 6.5 ที่อยู่อาศัยและอ่ืนๆ 
 ต าบลหมอนนางมีพ้ืนที่เป็นอยู่อาศัย และอ่ืนๆ ประมาณร้อยละ 15 ซึ่งจะมีบ้านจัดสรร บ้านประชาชน
ที่จัดท าเป็นห้องพัก รีสอร์ท อ่ืนๆ เช่นอาคารพานิช อพาร์ทเม้นท์ ฯลฯ 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน ต าบลหมอนนางมีทั้งหมด 12 หมู่บ้าน ได้แก่ 

  หมู่ที่ 1  บ้านสวนใหม่ 
  หมู่ที่ 2 บ้านหนองไทร 
  หมู่ที่ 3 บ้านหนองพร้าว 
  หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งเหียง 
  หมู่ที่ 5 บ้านเหนือ 
  หมู่ที่ 6 บ้านหนองยาง 
  หมู่ที่ 7 บ้านเนินโรงหีบ 
  หมู่ที่ 8 บ้านดงไม้ลาย 
  หมู่ที่ 9 บ้านหมอนนาง 
  หมู่ที่ 10 บ้านชุมแสง 
  หมู่ที่ 11 บ้านหนองผักบุ้งขัน 
  หมู่ที่ 12 บ้านหนองแหน 

 7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ต าบลหมอนนางมีพ้ืนที่ท าการเกษตรค่อนข้างน้อยประมาณร้อยละ 10 ซึ่งเป็นการปลูกข้าว ปลูกมัน
ส าปะหลัง และปลูกอ้อย ซึ่งจะอาศัยน้ าตามฤดูกาลและน้ าตามแหล่งน้ าธรรมชาติ 

 7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 พ้ืนที่ต าบลหมอนนางมีแหล่งน้ าธรรมชาติ เพ่ือใช้ ในการเกษตรหลายแห่ ง แต่ ในช่วงฤดูแล้ ง                    
น้ าในล าคลองจะตื้นเขินท าการเกษตรไม่ได้  ส่วนในฤดูฝนบางครั้งจะมีน้ าท่วมท าให้พ้ืนที่การเกษตรเสียหายซึ่ง
แหล่งน้ าธรรมชาติในพ้ืนที่มีดังนี้ 

 คลองหนองสรวง ประโยชน์ที่ใช้ เพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 4 , 5 , 6 , 12 
 คลองบึงยาง ประโยชน์ที่ใช้ เพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 1 , 4 , 5 , 6 , 7 , 9 
 คลองป่าแดง ประโยชน์ที่ใช้ เพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 4 , 8 , 12 
 คลองสาลิกา ประโยชน์ที่ใช้ เพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 5 , 6  
 คลองส่งน้ า ประโยชน์ที่ใช้ เพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 7 , 10 , 11 
 
 7.4   ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
 พ้ืนที่ต าบลหมอนนางมีแหล่งน้ าในการใช้อุปโภค บริโภคหลายแห่ง ดังนี้ 
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  7.4.1 น้ าประปา  
   พ้ืนที่ ใน เขตต าบลหมอนนางมีน้ าประปาใช้ เองครบทั้ ง 12 หมู่บ้ าน การบริหารงานโดย
คณะกรรมการประปาหมู่บ้านจัดเก็บและดูแลรักษาซ่อมแซมบ ารุงเอง 

 2. สระน้ าสาธารณประโยชน์ 
  หมู่ที่ 2   มีจ านวน 1  แห่ง   
  หมู่ที่ 3   มีจ านวน 1  แห่ง   
  หมู่ที่ 4   มีจ านวน 3  แห่ง   
  หมู่ที่ 6   มีจ านวน 1  แห่ง   
  หมู่ที่ 11 มีจ านวน 1  แห่ง 

 3. แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  คลองหนองสรวง  
  คลองบึงยาง   
  คลองป่าแดง  
  คลองสาลิกา   
  

8.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
  8.1 การนับถือศาสนา 

 พ้ืนที่ต าบลหมอนนางประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธเป็นหลัก และมีศาสนาอิสลาม ปะปนบ้าง
บางส่วนสถานที่ประกอบศาสนกิจดังนี้ วัด จ านวน   4   แห่ง  ดังนี้ 
  1. วัดชุมแสงศรีวนาราม 
  2. วัดทุ่งเหียง  
  3. วัดหนองไทร 
  4. วัดหมอนนาง 
 มัสยิด จ านวน   2   แห่ง ดังนี้ 

  1. มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์ 
  2. มัสยิดอัลอิตติฮาดิยะห์ 

 8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
 เทศบาลต าบลหมอนนางมีการส่งเสริมงานประเพณีและงานประจ าปีโดยมีการจัดงาน ประเพณีลอย
กระทง และเทศบาลต าบลหมอนนางยังส่งเสริมงานประเพณีประจ าท้องถิ่น เช่น ประเพณีวิ่งควาย และประเพณี
ท าบุญกลางบ้านของแต่ละหมู่บ้าน 

 8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
 ต าบลหมอนนางมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบต่อกันมา ได้แก่ ผลไม้ดินปั้น ภาษาถิ่นใช้ภาษาไทยกลางซึ่งเป็น
ภาษาราชการ 

 8.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
 สินค้าทางการเกษตร สินค้าจากการปศุสัตว์ และผลไม้ดินปั้น 
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9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1 น้ า 

 ในพ้ืนที่ต าบลหมอนนางมีทรัพยากรน้ าทั้งที่สร้างขึ้นเองและจากแหล่งน้ าตามธรรมชาติ แหลน้ าที่สร้าง
ขึ้นได้แก่ ระบบประปาหมู่บ้าน  และแหล่งน้ าตามธรรมชาติได้แก่ ห้วย คลอง ต่างๆ ในพ้ืนที่ต าบลหมอนนาง 

 9.2 ป่าไม ้
 ต าบลหมอนนางไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ เนื่องจากส่วนใหญ่จะมีการท าการเกษตร ปศุสัตว์ และเป็นพ้ืนที่ท า
โรงงานอุตสาหกรรม   

 9.3 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ต าบลหมอนนางเพียงพอและเหมาะกับการท าการเกษตรและท าการเลี้ยง
สัตว์  

10. ข้อมูลอ่ืนๆ 
 ฝ่ายบริหาร 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

1 นายนพลิศ  เสริมศักดิ์ศศิธร นายกเทศมนตรีต าบลหมอนนาง 081-9409878 

2 นายอนุรัตน์  จักรเจริญพรชัย รองนายกเทศมนตรีต าบลหมอนนาง 088-9496395 

3 นายไพโรจน์  ธนะนพรัตน์ รองนายกเทศมนตรีต าบลหมอนนาง 081-9968008 

4 นายจุรนิทร์  อิทธิพูนธนกร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 092-5569394 

5 นายประพนธ์  ละอองศรี เลขานุการนายกเทศมนตรี 081-3449646 
 

           ฝ่ายนิติบัญญัติ   

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

1 นายสมยศ แพงศรี ประธานสภาเทศบาลต าบลหมอนนาง 08-78348261 

2 นายสมยศ เรืองศรี รองประธานสภาเทศบาลต าบล 
หมอนนาง 

09-68841577 

3 นายไพรัช เรืองงาม เลขานุการประธานสภาเทศบาล 
ต าบลหมอนนาง 

08-99361547 

4 นายวัลลภ ลีส้กุล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหมอนนาง 
เขต 1  

06-19169518 

5 นายประเสริฐ เอ่ียวพิพัทธนากร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหมอนนาง 
เขต 1 

08-94063395 

6 นายสมเดช บุญลาภฉายแสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหมอนนาง 
เขต 1 

09-26019591 
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            ฝ่ายนิติบัญญัติ (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

7 นายบรรเจิด ไวดี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหมอนนาง 
เขต 1 

09-68841577 

8 นายเกียรติศักดิ์ ลี้สกุล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหมอนนาง 
เขต 2  

08-12952647 

9 นายธวัชชัย จ าปี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหมอนนาง 
เขต 2 

08-63176835 

10 นายโอภาส ผสมทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหมอนนาง 
เขต 2 

08-68248513 

11 นายสมบูรณ์ อินทมาพลอย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหมอนนาง 
เขต 2 

09-29257966 

12 นายสมชาย แก้วมุกดา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหมอนนาง 
เขต 2 

09-27281898 

 
            หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต าบลหมอนนาง 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

1 นายชูเกียรติ  นวลศรี ปลัดเทศบาลต าบลหมอนนาง 098-4493698 

2 นางวัชรี  บุญถนอม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 083-2426989 

3 นางสาวเสาวนีย์  อิ่มสุวรรณ ผู้อ านวยการกองคลัง 080-4525259 

4 นางสาวยุภาวดี เรืองศรี ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

064-9142446 
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1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

 ในการกระจายอ านาจการบริหารของรัฐไปสู่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดังกล่าว  ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ  พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและกระบวนการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตราก าลังของราชการส่วนกลางและราชการ
ส่วนภูมิภาคไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขท่ีระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ใน
อนาคตอันใกล้นี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่สูงขึ้น มีอัตราก าลังมาก
ขึ้น รวมทั้งมีภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพ่ิมข้ึนตามกันไปด้วย 
 จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
จะต้องมีการเตรียมการเพ่ือรองรับมาตรการในการถ่ายโอนภารกิจ  งบประมาณและอัตราก าลังจากหน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามที่กฎหมายก าหนด เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งก าหนดจุดหมายหรือทิศทางในการ
พัฒนาของตนให้ชัดเจน มีการก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยมีความครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกๆ ด้าน อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความ
พร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะสามารถบริหารงานในความรับผิดชอบตามที่ราชการ
ส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจะถ่ายโอนมาให้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงถือเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนในการวิเคราะห์
สภาพปัญหา/ความต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือน าไปสู่การก าหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา การ
ก าหนดภารกิจ และแนวทางการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวอย่างเป็นระบบ  ซึ่งจะช่วยให้การ
ก าหนดแผนงาน/โครงการ มีทิศทางท่ีสอดคล้องและประสาน สนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะท า
ให้ปัญหา/ความต้องการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้ว ยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกันด้วย 

 

1.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 256๑ - 25๘๐)  
 วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

 

 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  ๑.๑ ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข 
  ๑.๒  บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 

   ๑.๓ กองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ        
พร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
  ๑.๔ ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม        
ระหว่างประเทศ 

  ๑.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ     
  
                

ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์เพื่อการพฒันา 
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 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
  ๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
     ๓.๑ คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
     ๓.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
     ๔.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 

       ๔.๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา 
เป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
       ๔.๓ เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 
เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       ๕.๑ อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้        
อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
      ๕.๒ ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบจาก
การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
  ๕.๓ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล 
ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
  ๕.๔ ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรมบนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  6.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  

  6.๒ ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
  6.๓ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  6.๔ กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
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1.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 256๑-2564) 
 

 
       
 เนื่องจาก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) “พลิกโฉม
ประเทศไทยสู่สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค้าอย่างยั่งยืน” อยู่ระหว่างกระบวนการของการร่างแผน จึงขอ
กล่าวถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งได้น้อมน าหลัก 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 9 - 11 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืดหยัดอยู่ได้อย่าง
มั่นคงเกิดภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุล
และยั่งยืน ในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ครั้งนี้ ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561 - 2580 ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย  4.0 ตลอดจน
ประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน    
ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาคและระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ  อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง    
เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ 
เพ่ือมุ่งสู่  “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  ๑.๑ เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  
  ๑.๒ เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 
  ๑.๓ เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต  
  ๑.๔ เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ 
 2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 
  ๒.๑ เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุด  
  ๒.๒ เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง   
  ๒.๓ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
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3. สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
 3.1 เพื่อสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเป้ าหมายการเพิ่ม
รายได้ต่อหัว     
  ๓.1.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการผลิตและรายได้ใหม่  
                 3.1.2 เพ่ือสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแบ่งปัน  
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  3.1.3 เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งและรักษาวินัยทางการเงิน     การ
คลัง และพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุนท่ีมีประสิทธิภาพ    
 3.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขาเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน ดังนี  
  3.๒.1 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของ 
สินค้าและบริการ  
  3.๒.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญ พัฒนาระบบ การ
บริหารจัดการความเสี่ยงและมีการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพ่ือให้ฐาน การ
ผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกรมีความม่ันคง  
  3.๒.3 เพ่ือเร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพ 
มาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก   
  3.๒.4 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรมส าคัญเดิมให้สามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรมแห่ง 
อนาคตที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่บนฐานของความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
  ๓.๒.๕ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ในการปรับตัวสู่ เศรษฐกิจ
ฐานบริการที่เข้มแข็งขึ้น รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน    
  ๓.๒.๖ เพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนให้ สนับสนุน
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย รวมทั้งพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ   
  ๓.๒.๗ เพ่ือพัฒนาระบบการเงินของประเทศให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถใน การแข่งขัน
ของภาคการผลิตและบริการ การค้า และการลงทุน   
  ๓.๒.๘ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณ์ให้สนับสนุนบริการ
ทางการเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย  

4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  ๔.๑ รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
  ๔.๒ สร้างความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบให้มี
ประสิทธิภาพ  
  ๔.๓ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น  
  ๔.๔ พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ 
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5. ด้านความม่ันคง 
  ๕.๑ เพ่ือปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งปูองกันปัญหา 
ภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ  
  ๕.๒ เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหาร 
จัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัย คุ ก ค าม ทั้ ง ภั ย ท า ง 
ทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ   
  ๕.๓ เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความม่ันคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษา ความ
สงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ   
  ๕.๔ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ 

6. การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
  6.๑ เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล  
  6.๒ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้    
  6.๓ เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  
  6.๔ เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วยความ 
รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน ๒ 

7. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  7.๑ เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า รวมทั้งมี
กลไก ก ากับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถสนับสนุนการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน   
  7.๒ เพ่ือสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้ 
พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน  
  7.๓ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึง ทั้ง
ประเทศ ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบ ความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ  
  7.๔ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้ าประปาทั้งในเชิง 
ปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ าสูญเสียในระบบประปาและสร้างกลไกการบริหาร 
จัดการการประกอบกิจการน้ าประปาในภาพรวมของประเทศ  
  7.๕ เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือลดการน าเข้า
จากต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 

8. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  ๘.๑ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้น
ก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย  
   ๘.๒ เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงและน าเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน 
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   
  ๘.๓ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
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  ๘.๔ เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้สามารถ 
ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  

9. การพัฒนาภาคเมืองและพื นที่เศรษฐกิจ 
  ๙.๑ เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน  
  ๙.๒ เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม  
  ๙.๓ เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 
เพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  
  ๙.๔ เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและ การ
พัฒนาในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 

10. ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
  ๑๐.๑ เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของท าเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงส าคัญของ
แนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย  
  ๑๐.๒ เพ่ือขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็นฐาน
การผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น   
  ๑๐.๓ เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบ 
ความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs)   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกEEC (จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) 
 วิสัยทัศน์ 
 เป็นองค์กรต้นแบบในการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างบูรณาการ
ยกระดับเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมให้ส าเร็จอย่างยั่งยืน เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนา 

 

 พันธกิจ 
 1. พัฒนา EEC ให้เป็นพ้ืนที่ต้นแบบที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 
มีกฎหมาย องค์กรด าเนินการ และมีภารกิจชัดเจน ของการพัฒนาเชิงพ้ืนที่อ่ืนๆ ในอนาคต 
 2. ให้ความส าคัญกับการสั่งสมและน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ประโยชน์ในการสร้างรายได้ และ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคม 
 3.ด าเนินการเชิงรุกแบบบูรณาการอย่างเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ภายใต้กรอบเวลา โดยความร่วมมือ
อย่างใกล้ชิดระหว่าง ภาครัฐ - เอกชน - ประชาชน ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของประเทศ และประชาชนในพื้นท่ีเป็นส าคัญ 
 4. ร่วมผลักดันแผนภาพรวม เพ่ือการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้บรรลุตามเป้าหมาย
ของประเทศ 
 5. จัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่อง ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบโดยสมบูรณ์ 
 6. ก าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสมกับสภาพ และศักยภาพของพ้ืนที่โดยสอดคล้อง
กับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 7. พัฒนาเมืองให้มีความทันสมัยระดับนานาชาติที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยอย่างสะดวกปลอดภัย 
เข้าถึงได้โดยถ้วนหน้า และส่งเสริมการประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 เป้าหมาย 
 การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือ EEC ใน
พ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ได้มีการประกาศเขตส่งเสริมใน 5 
พ้ืนที่ ประกอบด้วย 

1. เขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก : เมืองการบินภาคตะวันออก (Special 
EEC Zone: Eastern Airport City ตั้งอยู่บนพ้ืนที่  6,500 ไร่ บริเวณสนามบินนานาชาติ อู่

ตะเภา เพ่ือยกระดับสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นศูนย์กลางการบิน เพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารใน
อีก 5 ปีข้างหน้าที่คาดว่าจะมีมากถึง 15 ล้านคน/ปี และจะเพ่ิมความสามารถในการรองรับเป็น 35 ล้านคน/
ปี ในอีก 10 ปีและ 60 ล้านคน/ปีในอีก 15 ปีข้างหน้า 

2. เขตส่งเสริมนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor 
of Innovation: EECi) ตั้งอยู่ในบริเวณวังจันทร์วัลเล่ย์ จ.ระยอง พ้ืนที่ 3,000 ไร่ และบริเวณอุทยานรังสรรค์
นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ครอบคลุมพ้ืนที่ 120 ไร่ เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมและชุมชนด้วยการ
พัฒนาวิจัยและนวัตกรรม 

3. เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital ParkThailand: EECd) ตั้ งอยู่ที่       
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี บนพ้ืนที่ 709 ไร่ เพ่ือขยายและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลรองรับการเป็น
ศูนย์กลางข้อมูล (Data Hub) ของอาเซียน 

4. นิคมอุตสาหกรรม Smart Park อยู่ที่จ.ระยอง ครอบคลุมพ้ืนที่ 1,466 ไร่ 
5. นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 อยู่ที่ จ.ระยอง ครอบคลุมพ้ืนที่ 1,900 ไร่ 
 

แผนการพัฒนาพื นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จ้านวน 8 แผน ประกอบด้วย 
 1. แผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
 2. แผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
 3. แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยีในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก 
 4. แผนปฏิบัติการการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก 
 5. แผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองใหม่และชุมชน 
 6. แผนปฏิบัติการการพัฒนาศูนย์กลางธุรกิจ และศูนย์กลางการเงินในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก 
 7. แผนปฏิบัติการการประชาสัมพันธ์และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการกับ
ประชาชนในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
 8. แผนปฏิบัติการการเกษตร ชลประทาน และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก 
 
แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2560 - 2569 
 วิสัยทัศน์  
 “องค์กรระดับสากล ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง ท้องถิ่นพัฒนา ปวงประชามีสุข” 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างการปกครองท้องถิ่นให้เข้มแข็งด้วยระบอบกาปกครอง
แบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย 
4.0 สู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วจากฐานของท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ และธรรมาภิบาลในการปกครอง
ท้องถิ่นของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาบริการสาธารณะของท้องถิ่นที่มีคุณภาพเพ่ือ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรองรับภารกิจและทิศทางการพัฒนาของประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์กรด้วยฐานคุณธรรม ความรู้ และสมรรถนะสูงเป็นองค์กร
ระดับสากลที่สังคมยอมรับ 

แผนพัฒนาภาคตะวันออก พ.ศ.2560-2565 (นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 
จันทบุรี ตราด) 
 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 เป้าหมายการพัฒนาภาคตะวันออกจะมุ่งพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน าของอาเซียนโดยรักษา
ฐานเศรษฐกิจเดิมที่มีอยู่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันและสนับสนุนให้ประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยเน้นการพัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ พ้ืนที่
ฐานการผลิตและบริการ เมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค และพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากขึ้น 
2. เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการ

พัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน 
3. เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคมโดยมีความ

ปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองมีมาตรฐาน บริการสาธารณะมีคุณภาพ และมีระบบขนส่งสาธารณะใน
เขตเมืองอย่างทั่วถึง 

4. เพื่อฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ 
 เป้าหมาย 

1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
2. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ของภาคตะวันออกลดลง 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีความ

ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือน

บ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการมลพิษให้มี

ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (พ.ศ.2562 - 2565) (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) 
 วิสัยทัศน์ 
 “พ้ืนที่พัฒนาพิเศษระดับอาเซียน แหล่งผลิตอาหารและผลไม้ปลอดภัยเพ่ือการส่งออกและแหล่ง
ท่องเที่ยวมาตรฐานระดับนานาชาติ” 
 ประเด็นการพัฒนา 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาความพร้อมของพ้ืนที่สร้างบรรยากาศเพ่ือส่งเสริมการค้า  การ
ลงทุนอุตสาหกรรม มุ่งสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีดีและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหาร ที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว 
ประเด็นการพัฒ นาที่  4  เร่งแก้ ไขปัญหาวิกฤตมลพิษและพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคง

ปลอดภัย 
 
1.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) รอบปี พ.ศ. 2563 
 

 วิสัยทัศน์จังหวัดชลบุรี 
 “เมืองนวัตกรรม เศรษฐกิจชั้นน าของอาเซียน” 

 เป้าประสงค์รวม 
1. ฐานเศรษฐกิจหลักของจังหวัด (อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว เกษตร เมืองศูนย์กลางธุรกิจ)     

มีการเติบโตอย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ (มีคุณภาพ มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน และให้เกิดความยั่งยืน) มีแหล่งงานในพ้ืนที่ ประชาชนมีงานท าที่มั่นคง และมีรายได้
เพียงพอต่อการด ารงชีวิต 

2. ประชาชนและสังคมมีศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถสร้างนวัตกรรมปลอดภัยรองรับ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม โดยยึดหลักการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์และปราศจากมลภาวะ รวมทั้งมีการ
ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและสมดุลต่อระบบนิเวศ 

4. เมือง ผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ สามารถรองรับการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจภายในและนอกประเทศ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับการพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างเสริมนวัตกรรมสู่เกษตรปลอดภัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็น
เมืองนวัตกรรมที่น่าอยู่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
อย่างมีส่วนร่วม 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี  
 วิสัยทัศน์ 
 “ชลบุรีน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรมสีเขียว วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยั่งยืน ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล” 
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี  
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน/สาธารณูปโภค 
   1.1 พัฒนาประปาชุมชนที่สะอาด / พอเพียง และมีคุณภาพ 
  1.2 จัดการแหล่งน้ าให้เพียงพอ เพ่ือเป็นต้นทุนใช้ในด้านการเกษตร / อุตสาหกรรม / อุปโภค

บริโภค และการท่องเที่ยว 
  1.3 พัฒนาถนน / สะพาน ให้ได้มาตรฐาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม 
  1.4 ปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางคมนาคม ความเชื่อมโยงสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว 
และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  1.5 พัฒนาระบบจราจร และความปลอดภัยบนท้องถนน 
  1.6 พัฒนาระบบไฟฟ้า 
  1.7 ส่งเสริมและพัฒนาขนส่งมวลชล 
  1.8 พัฒนาระบบโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
  1.9 พัฒนาระบบผังเมือง / และงานการควบคุมอาคาร  

 2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
  2.1 พัฒนารูปแบบวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์โดยชุมชนมีส่วนร่วมจัดการและสร้าง
จุดเด่นที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว 
  2.2 ก าหนดโซน / รูปแบบท่องเที่ยว และบุคลากรท่องเที่ยว ภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว โดยมีแผนที่ชัดเจนร่วมกัน 
  2.3 ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น / วัฒนธรรมให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว และคงเอกลักษณ์ชุมชน 
  2.4 พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน 
  2.5 ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการในการให้บริการด้านการท่องเที่ยว 
  2.6 ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ยั่งยืน 
  2.7 ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่และยั่งยืน 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร / อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน 
  3.1 ยกระดับความรู้ / ทักษะด้านการเกษตร และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
  3.2 เพ่ิมมูลค่าสินค้าการเกษตรให้ได้มาตรฐาน และรวมกลุ่มวิสาหกิจในการบริหารจัดการ 
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  3.3 พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับการบริหารจัดสรรน้ า / ระบบนิเวศน์ที่เหมาะสม 
   3.4 สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการพัฒนาธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 
   4.1 ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสให้มีสวัสดิการที่ดี ได้มาตรฐานมีอาชีพทางเลือกที่เหมาะสม  
  4.2 ส่งเสริมเด็ก / เยาวชนให้มีทักษะชีวิตที่ดี และเพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์ท่ีเหมาะสม 
  4.3 ส่งเสริมคุณภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ และความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นระดับภาค 
  4.4 ส่งเสริมและเพ่ิมโอกาสการมีงานท าและมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
    4.5 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งใน – นอกระบบตามอัธยาศัย และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของเด็ก / เยาวชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม 
   4.6 พัฒนาการกีฬาเด็ก / เยาวชน / ประชาชน พร้อมทั้งจัดหาสถานที่ / บ ารุงรักษา ซ่อมแซม 

ให้พร้อมส าหรับการรองรับการพัฒนา 
   4.7 พัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  4.8 พัฒนาและส่งเสริมการป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ 
  4.9 การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมของประชาชน   
 5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ / ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
   5.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะ / น้ าเสีย และมลภาวะอ่ืนๆ ให้มีประสิทธิภาพ 
  5.2 ปลูกฝังจิตส านึกเด็ก / เยาวชน และประชาชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม / มี

เครือข่ายเฝ้าระวังที่ด ี
   5.3 อนุรักษ์ / ฟ้ืนฟูทรัพยากรที่ดิน ป่าไม้ ทะเล ชายฝั่ง โดยการจัดการแบบบูรณาการ                 

ให้คงความอุดมสมบูรณ์ยั่งยืน และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เหมาะสม  
  5.4 ส่งเสริมเครือข่าย / จัดตั้งศูนย์และกลไกลเฝ้าระวังเตือนภัยด้านสิ่งแวดล้อม / ธรรมชาติ 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.1 พัฒนาทักษะผู้น า ระบบข้อมูลและยกระดับการวางแผนชุมชน ให้เชื่อมโยงกับการพัฒนา

ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
   6.2 พัฒนาหน่วยงาน / ศักยภาพบุคลกรท้องถิ่นให้มีทักษะ / เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และสามารถ

ประยุกต์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
  6.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  7.1 การป้องกันและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 
  7.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเฝ้าระวังด้านยาเสพติด 
  7.3 ร่วมส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาให้ทุกหมู่บ้านได้มีการเล่นกีฬาเป็นประจ าทุกๆ วัน  
  7.4 สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1 วิสัยทัศน์เทศบาลต้าบลหมอนนาง 

 “ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกระดับ บริหารจัดการให้ประชาชน ได้รับความพึงพอใจ ส่งเสริม
สุขภาพพลานามัย รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าทุกด้าน”  
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 2.2 ยุทศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ

สิ่งแวดล้อมทางสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 2.3 เป้าประสงค์ 
 ต าบลหมอนนาง มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งจะส่งผลท าให้ประชาชน
มีความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายมากขึ้น จึงได้ก าหนดเป้าประสงค์เพ่ือให้สามารถด าเนินการจัดกิจกรรม
ต่างๆ บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ก าหนด ดังนี้ 

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดการด้านสวัสดิการสังคม การศึกษา กีฬา นันทนาการ และ
สาธารณสุข มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2. เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
3. ระบบการคมนาคมขนส่ง มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของ

ประชาชน 
4. การบริหารงานและปฏิบัติงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและ

ความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมศาสนา จัดงานบุญตามประเพณีต่างๆเพ่ือสืบสานวัฒนธรรม 
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 

และฟ้ืนฟ ู

 2.4 ตัวชี วัด 
ยุทธศาสตร์ ตัวชี วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 1. ร้อยละของคุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น 
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาด้าน
การศึกษา 
3. ร้อยละของสถานที่ออกก าลังกาย 
4. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน 
5. ร้อยละของจ านวนสิ่งปลูกสร้าง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเศรษฐกิจ 1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมอาชีพ 
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมในการฝึกอาชีพ 
3. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
สิ่งแวดล้อมทางสังคม 

1. ร้อยละระยะทางถนนที่ได้มาตรฐาน 
2. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก 
3. ร้อยละของจ านวนอุบัติเหตุลดลง 
4. ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้ าส าหรับอุปโภค-บริโภค 
5. ร้อยละของจ านวนสิ่งปลูกสร้าง 
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ยุทธศาสตร์ ตัวชี วัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

จัดการ 
1. ร้อยละของความพึงพอใจในการท างานของบุคลากร
และการให้บริการ 
2. จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเอง 
3. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ด าเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล 
4. ร้อยละของรายได้ที่เพ่ิมข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมด้านศาสนา              
และวัฒนธรรม 
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเฉลิมพระเกียรติและ 
น้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ             
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ในการรณรงค์สร้างจิต                  
ส านึกความตระหนักในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 
2. จ านวนกิจกรรมในการจัดการขยะ 
 

 2.5 ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 1. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาท้ังในระบบ
และนอกระบบ 
2. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การบริการสาธารณสุข
ของหมู่บ้าน การป้องกันและระงับโรคติดต่อ ควบคุม
ป้องกันโรคระบาดในพ้ืนที่ 
3. พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับ        
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อย    
โอกาส 
4. ด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มศักยภาพ                
การปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. เพิ่มศักยภาพการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
ให้ความรู้และปลูกจิตส านึกให้ประชาชนมีความ
สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เพ่ือความมั่นคงของชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพสร้างงาน สร้างรายได้ และ
พัฒนาสินค้าทางการเกษตร และสร้างอาชีพเพ่ือเพ่ิม
รายได้ให้กับประชาชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน               
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และสิ่งแวดล้อมทางสังคม 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยมุ่งสร้างและ
บูรณะถนน แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

จัดการ 
พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชน
และการปฏิบัติงาน และพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งสร้าง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้พร้อม
บริการประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ส่งเสริมและสนับสนุนงานศาสนา วัฒนธรรม และ 
นันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น     
ปลูกต้นไม้ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า การบริหารจัดการขยะ 

 2.6 กลยุทธ์ 
 เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลหมอนนาง จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญกับการ

วางบทบาทการพัฒนาต าบลหมอนนางในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของ
ประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของเทศบาลต าบลหมอนนางเพ่ือที่จะให้ประชาชน
ได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้น จึงได้ก าหนดกลยุทธ์ ดังนี้ 

  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนในพื้นท่ี 
  2. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน   
  3. การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
  4. การบริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

ของเราให้น่าอยู ่
  5. ท านุบ ารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาชาวบ้าน 
  6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 เทศบาลต าบลหมอนนางให้ความส าคัญต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟ้ืนฟู พัฒนาการจัดบริการ
สาธารณะ หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนการพัฒนา
ด้านการศึกษาฯ อันเป็นรากฐานส าคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้มีคุณภาพสูง การพัฒนาที่ยั่งยืน 
ควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิต ความเป็นอยู่ของ
ประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต่างๆ รวมถึง
การพิจารณา วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ    
การพัฒนา เทศบาลต าบลหมอนนางจึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ

สิ่งแวดล้อมทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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 2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 ใน ภ าพ รวม แ ล้ ว ยุ ท ธศ าส ต ร์ ก าร พั ฒ น าข อ ง เท ศ บ าล ต าบ ล ห ม อ น น าง มุ่ ง พั ฒ น า                      
ตามยุทธศาสตร์ ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต, ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ, ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อมทางสังคม, ด้านการพัฒนา
การเมืองและการบริหารจัดการ, ด้านการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม, ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
  3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือประเมินสภาพการณ์

พัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น เป็นการประเมินถึงโอกาส และภัยคุกคามหรือ
ข้อจ ากัดอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น อัน
เป็นสภาวะแวดล้อมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค) เพ่ือพิจารณาศักยภาพการพัฒนาของแต่ละยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน ดังนี้      
 จุดแข็ง (Strength = S) 

   1. มีโครงการกรอบอัตราก าลังบุคคลที่ชัดเจน ครอบคลุมอ านาจหน้าที่ตามภารกิจ และสามารถ
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน 

   2. มีงบประมาณในการบริหารงานด้านบุคลากรที่เพียงพอ ไม่มีผลกระทบต่องบประมาณด้าน
บริการสาธารณะของเทศบาล 

   3. มีรายได้จากเงินอุดหนุน และรายได้จากการจัดเก็บภาษีเป็นของตนเอง ท าให้เกิดความ
คล่องตัวในการบริหารงาน 

   4. มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดหน้าที่และภารกิจของเทศบาลไว้ชัดเจน ตาม พรบ.
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. และ พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม                  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 

   5. ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบกฎหมาย 
   6. ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถจัดสรรงบประมาณแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน                   

ได้โดยตรง 
   7. มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบูรณาการจัดท าแผน การท างานร่วมกับหน่วยงานหรือ                 

ส่วนราชการอ่ืน 
   8. มีตัวแทนของประชาชนที่ทราบปัญหาในท้องถิ่นเป็นอย่างดี เข้าร่วมในกระบวนการพัฒนา

ท้องถิ่น 
   9. มีการจัดหาพัสดุ  ครุภัณฑ์  อุปกรณ์  เครื่องมือที่ ใช้ ในการปฏิบัติ งานที่ทันสมัย และ                       

เอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 จุดอ่อน (Weakness = W) 
  1. ขาดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการประสานงาน ระหว่างเทศบาล และหน่วยงานอ่ืนในพ้ืนที่ 
  2. ขาดความต่อเนื่องในการบริหารงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระดับประเทศ     

ท าให้ขาดเสถียรภาพทางการเมือง 
  3. ขาดบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานโดยตรง 
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  4. ความต้องการและความคาดหวังของประชาชนมีต่อเทศบาลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
แต่เทศบาลตอบสนองและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ในระดับปานกลาง 

  5. งบประมาณด้านบริการสาธารณะที่มีอยู่อย่างจ ากัดไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ปัจจัยพื้นฐานของ อปท.ได้อย่างเพียงพอ 

  6. ความยุ่งยากของขั้นตอนในการท างาน ท าให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างทันท่วงที 

  7. มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จ านวนมาก และมีการถ่ายโอนภารกิจเพ่ิมมากขึ้น ท าให้การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ทันต่อภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน 

  8. ไม่สามารถน างบประมาณไปช่วยเหลือหน่วยงานอื่นได้อย่างคล่องตัว 
  9. บุคลากรขาดการฝึกอบรมทักษะเฉพาะด้านอย่างต่อเนื่อง 

 โอกาส (Opportunity = O) 
  1. มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ส าคัญท าให้โอกาสทางการจัดเก็บรายได้มีมากข้ึน 
  2. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดและต าบลสูงขึ้น 
   3. ที่ตั้งของต าบลหมอนนางเหมาะสมเป็นแหล่งพัฒนาทางเศรษฐกิจในด้านอุตสาหกรรมและการ

ขยายตัวด้านที่อยู่อาศัย 
    4. แนวโน้มของรายได้ที่ได้รับการจัดสรรมากขึ้น ตามล าดับแผนกระจายอ านาจฯ และมีการ

จัดเก็บรายได้เองของเทศบาลต าบลมีมากข้ึน 
 
   5. แผนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับชาติเอื้อหนุนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
   6. นโยบายภาครัฐในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
   7. กฎหมายกระจายอ านาจฯ เอ้ือต่อการบริหารงานของเทศบาลต าบล 
   8. มีพุทธศาสนา และสถานที่ที่จะสามารถบูรณะให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งสามารถพัฒนา

เสริมสร้างความพร้อมให้เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนและประชาชนในต าบล 

 อุปสรรค (Threat = T) 
   1. งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไม่เพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น 
   2. รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนาประเทศบ่อย ส่งผลให้ท้องถิ่นต้องมีการ

ปรับเปลี่ยนนโยบายตามไปด้วย 
   3. ปัญหาการเมืองระดับประเทศไม่มีเสถียรภาพ ยังมีการเปลี่ยนแปลง ท าให้นโยบายการพัฒนา

ท้องถิ่นไม่ชัดเจน 
   4. การเมืองเข้ามามีบทบาทต่อการบริหารจัดการมากข้ึน 
   5. ระเบียบฯ ข้อกฎหมาย จ ากัดอ านาจหน้าที่บางประการที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
   6. อ านาจหน้าที่ตามแผนกระจายอ านาจฯ บางภารกิจยังไม่มีความชัดเจน 
   7. รัฐบาลถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่นมากขึ้น แต่ไม่จัดสรรบุคลากรและงบประมาณให้ท้องถิ่น

บริหารได้อย่างเต็มที ่
   8. การให้ความอิสระเทศบาลจากส่วนกลางยังไม่เต็มที่ ยังต้องอยู่ภายใต้การก ากับควบคุมดูแล

จากส่วนภูมิภาค 
   9. ระบบฐานข้อมูลไม่ตรงตามความจริง เช่น จ านวนประชากรแฝงไม่ตรงกับฐานข้อมูลท าให้การ

ได้รับการจัดสรรงบประมาณบางอย่างไม่ตรงกับความเป็นจริง 
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   10. ปัญหาด้านเศรษฐกิจภายในประเทศเกิดการชะลอตัว 
   11. ประชนและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีอยู่ในพ้ืนที่ขาดความร่วมมือในการท างาน ท าให้ไม่เกิดการ      

บูรณาการร่วมกัน 
   12. ความหลากหลายของประชากรที่เข้ามาท างานในพ้ืนที่ส่งผลท าให้เกิดปัญหายาเสพติดและ

ปัญหาอาชญากรรมเพ่ิมมากข้ึน 
   13. กฎหมายผังเมืองยังไม่ได้ถูกน ามาใช้บังคับอย่างจริงจัง 

 
 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่ เกี่ยวข้อง ด้านสภาพภูมิประเทศ/

ทรัพยากรธรรมชาติ/ประวัติศาสตร์ 
  ขอบข่าย ปริมาณของปัญหา พื นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 

      ต าบลหมอนนางเป็นพ้ืนที่ที่มีการท าปศุสัตว์และโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมาก จึงท าให้มี
แรงงานซึ่งเป็นประชากรแฝงอยู่ในเขตพ้ืนที่จ านวนมากท าให้เกิดแหล่งที่เป็นชุ มชนแออัดและตลาดที่ไม่                    
ถูกสุขลักษณะมาตรฐาน   

 
  การคาดการณ์ แนวโน้มในอนาคต 
   1.  ชุมชนสะอาด  น่าอยู่ น่ามอง 
     2.  อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
     3.  ปลูกฝังจิตส านึกการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 
     4.  เพิ่มพ้ืนที่สีเขียว  ลดมลภาวะโลกร้อน   
 

 ด้านสภาพทางเศรษฐกิจ   
    ขอบข่าย ปริมาณของปัญหา พื นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 

     ประชาชนส่วนใหญ่ในต าบลหมอนนางประกอบอาชีพปศุสัตว์เลี้ยงหมู บางส่วนประกอบอาชีพ
รับจ้างเพราะเป็นพ้ืนที่ที่มีโรงงานอุสาหกรรมมาก และยังมีการท าเกษตรปลูกข้าวและปลูกอ้อย รวมถึงยังมี
อาชีพเสริมคือการท าผลไม้ดินปั้นเป็นอาชีพเสริมอีกทางหนึ่ง   

      การคาดการณ์  แนวโน้มในอนาคต 
     1. มีตลาดส่งสินค้า  ผลิตภัณฑ์การเกษตรและสินค้าอ่ืนๆ  
     2. มีความรู้ในผลิตสินค้าการเกษตรและสินค้าอ่ืนๆ  และความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
     3. สนับสนุนอาชีพเสริมและการพัฒนาอาชีพ  เช่น ผลไม้ดินปั้น 
 ด้านสภาพทางสังคมและความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชน 

     ขอบข่าย ปริมาณของปัญหา พื นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
     เมื่อภาคการเกษตร  ได้รับผลกระทบ ลูกหลานเริ่มเข้าสู่ระบบโรงงานอุตสาหกรรม  ความเป็น

สังคมที่มีวิถแีบบชนบท บ้านอยู่อาศัยเกือบทุกหลังมีบริเวณเหลือสามารถปลูกพืชผักสวนครัวได้ แต่มีน้อยมากที่
ผลิตไว้บริโภคเองเพ่ือลดรายจ่าย การซื้อสินค้าบริโภคจึงมากขึ้น สารเคมีที่ปนเปื้อนมากับอาหารจึงไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ ท าให้ได้รับสารเคมีและไม่อาจทราบปริมาณสารเคมีที่เข้าสู่ร่างกาย ท าให้เจ็บป่วยง่ายสุขภาพไม่
แข็งแรง รายได้ส่วนใหญ่เกิดจากการไปท างาน บางส่วนอพยพย้ายถิ่นไปอยู่ในเมืองหลวงและที่อ่ืนเพ่ือแสวงหา
สิ่งที่ดีกว่าและลูกหลานส่งให้ครอบครัวขนาดใหญ่ที่เคยอยู่พร้อมหน้า  กลายเป็นครอบครัวเดี่ยว เหลือแต่คน
เฒ่าคนแก่เฝ้าบ้านและส่งลูกให้มาอยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย  โดยส่งรายได้บางส่วนให้เป็นรายเดือน ผู้สูงอายุหลาย
ครอบครัวที่ต้องอยู่ตามล าพังกับหลานที่ต้องเรียนหนังสือ เทคโนโลยีการสื่อสารที่หลงคิดกันว่าเป็นความ
ทันสมัย  เด็กและเยาวชนส่วนมากใช้ไปในทางที่ผิดอาจท าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนหลายๆด้าน  
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ทั้งกลุ่มมั่วสุมทางเพศ ยาเสพติด ไม่มีกิจกรรมให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมและจิตส านึกในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อสังคม ผู้คนเริ่มมีความเป็นอยู่แบบตัวใครตัวมันไม่สนใจใคร สถิติในการประกอบกิจการค้าเกี่ยวกับเด็กและ
เยาวชนมีเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ ตรงกันข้ามกับการลดลงของคนท่ีไปวัดหรือท าบุญใส่บาตร 

      การคาดการณ์ แนวโน้มในอนาคต 
     1. มีคุณภาพชีวิตที่ดี   
     2. แก้ไขปัญหายาเสพติด 
     3. จัดสวัสดิการของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์ 
  

 ด้านสภาพโครงสร้างพื นฐาน   
      ขอบข่าย ปริมาณของปัญหา พื นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 

     เส้นทางการเดินทางในชุมชน หากเป็นถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลหมอนนาง  
เส้นทางสายหลักส่วนใหญ่มีสภาพการใช้งานได้ดี เพราะเทศบาลต าบลหมอนนางให้การเอาใจใส่ในเรื่อง
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานครอบคลุมทุกหมู่บ้าน มีเพียงถนนสายรองส่วนน้อยที่ยังเป็น
ถนนดินหรือลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ขรุขระ ส่วนถนนเชื่อมต่อระหว่างต าบลยังเป็นหลุมเป็นบ่อ บางสายต้อง
ได้รับการบูรณาการร่วมกัน บางสายไม่สามารถพัฒนาได้ เพราะไม่อยู่ในความรับผิด ยังไม่ได้รับการถ่ายโอน  
ท่อระบายน้ ายังมีไม่ทั่วถึงถนนทุกสาย และไม่ได้ระดับ ต้องใช้งบประมาณจ านวนมากในการพัฒนา                       
อาจเป็นเพราะการใช้น้ าของครัวเรือน  มีการทิ้งเศษอาหาร เศษผัก หรืออ่ืนๆ ลงท่อท าให้อุดตัน รางระบายน้ า
ฝาตะแกรงเหล็กก็มีการช ารุด มีการขยายไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร ไฟฟ้าสาธารณะ แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่
เนื่องจากต้องใช้งบประมาณจ านวนมากและเป็นการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการด าเนินการซึ่งมี
ข้อจ ากัดในการด าเนินการขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้า ส่วนน้ าประปา มีใช้ครบทุกครัวเรือน  

      การคาดการณ์ แนวโน้มในอนาคต 
     1. ก่อสร้าง  ปรับปรุง  เส้นทางการคมนาคมให้สะดวก  ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
     2. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า  รางระบายน้ า  เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
     3. ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ 
     4. ขุดลอกคลอง แหล่งน้ าต่างๆ  แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าเพื่อท าการเกษตร 
     5. มีน้ าประปาท่ีสะอาดเพ่ืออุปโภคบริโภคทุกครัวเรือน 

      6. มีการจราจรที่สะดวก  ปลอดภัย 
       

     ด้านสภาพทางสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
 ขอบข่าย ปริมาณของปัญหา พื นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  ที่สามารถรองรับผู้คนที่เจ็บป่วยได้มากพอสมควร  

ผู้คนเริ่มมีปัญหาด้านสุขภาพมากขึ้น  ไม่มีความรู้เรื่องการป้องกันโรคอย่างถูกวิธี  มี อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน(อสม.)ในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในด้านสุขภาพ  บางหมู่บ้านมีลานกีฬาประจ า
หมู่บ้าน  แตข่าดอุปกรณ์เครื่องออกก าลังกายท่ีเพียงพอ  

ปัญหาถนนหนทางที่มีหญ้าขึ้นรกรุงรัง  ปัญหาขยะครัวเรือนที่เพ่ิมปริมาณมากขึ้นทุกวันและไม่มี
การคัดแยกขยะ เพราะขยะบางส่วนสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ และขยะเปียกสามารถน าไปท าปุ๋ยอินทรีย์ได้ 

การคาดการณ์ แนวโน้มในอนาคต 
1. มีสถานที่ออกก าลังกายและนันทนาการอย่างเพียงพอ 
2. ใช้พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์หรือพ้ืนที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
3. ส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง 
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4. ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร  และจัดให้มีอาสาสมัครสาธารณสุข ดูแสสอดส่องปัญหาสุขภาพ 
5. มีการจัดการปัญหาขยะ  สิ่งปฏิกูล  น้ าเสีย  อย่างเป็นระบบ 

 ด้านสภาพทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว 
 ขอบข่าย ปริมาณของปัญหา พื นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
 มีวัดและมัสยิดที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน มีการจัด

งานประเพณีอย่างสม่ าเสมอเป็นประจ า เช่น งานบุญประเพณีประจ าปี งานเข้าพรรษา ฯลฯ บางคนหรือบาง
ครอบครัวก็มีความสนใจในเรื่องรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นอย่างดี  นอกจากศาสนาพุทธในพ้ืนที่ต าบล
หมอนนางยังมีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามอีกจ านวนหนึ่ง  ในด้านการศึกษาก็มีทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในพ้ืนที่ต าบลหมอนนางที่ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในต าบลเป็นอย่างดี จะมีปัญหาเฉพาะเรื่องของ
การใช้เทคโนโลยีตามยุคสมัยที่อาจจะใช้ไปในทางที่ผิดท าให้เกิดปัญหาของเด็กและเยาวชน 

      การคาดการณ์ แนวโน้มในอนาคต 
     1. จัดกิจกรรมอนุรักษ์  สืบสาน  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีไทย  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เป็นประจ า 

 2. ส่งเสริมการศึกษาทุกระบบ  
  ด้านสภาพทางการเมืองการบริหาร 

      ขอบข่าย ปริมาณของปัญหา พื นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
      ปัญหาด้านการเมืองการบริหารนั้น  ถือว่าเป็นปัญหาส าคัญต่อการบริหารงานในท้องถิ่น  

ประชาชนในเขตต าบลหมอนนาง บางส่วนขาดความตระหนักความกระตือรือร้นในการที่จะร่วมกิจกรรม
ทางการเมือง การบริหารงาน เช่น การปะชาสังคม การเข้าร่วมประชุม อบรม หรือการให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ  
สาเหตุมาจากประชาชนในพ้ืนที่ประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย ช่วงเวลาในการประกอบอาชีพของประชาชน
ตรงกันกับเวลาราชการ บางส่วนไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่ และบางส่วนเป็นผู้คนที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากที่ อ่ืน                    
ด้านการมีส่วนร่วมจึงยังไม่ประสบความส าเร็จ ท าให้ไม่ทราบความต้องการของประชาชนจากเสียงส่วนมาก
อย่างแท้จริง และปัญหาที่ส าคัญอีกด้านหนึ่ง  คือ   

1. คน ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานในด้านความเชี่ยวชาญ  หรือบุคลากรไม่มีประสิทธิภาพ
หรือ คน ในความหมายอย่างกว้างก็คือคนในชุมชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วย   

2. งบประมาณ  เนื่องด้วยความต้องการของประชาชนในการให้เทศบาลต าบลหมอนนางแก้ไขปัญหา
มีมากและตลอดเวลา  งบประมาณในการบริหารมีจ ากัด  จึงท าให้การบริหารงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์   

3. วัสดุอุปกรณ์  เช่นเครื่องจักร เครื่องมือ  อาคาร  สถานที่   ที่จะสามารถน ามาใช้ในการ
บริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด  เทศบาลยังไม่มีวัสดุ  อุปกรณ์  ที่น ามาใช้ในการแก้ไขพัฒนาได้
อย่างเต็มที่  เนื่องจากงบประมาณในการจัดหามีจ ากัด   

4.  การบริหารงาน  คือการขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการ  คน  งบประมาณวัสดุอุปกรณ์  
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  การบริหารงานจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่จะต้องศึกษาและน าไปปฏิบัติให้เกิด
ความพึงพอใจ  มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลอย่างแท้จริง  

      การคาดการณ์ แนวโน้มในอนาคต 
     1. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความสนใจ มีส่วนร่วม ในการพัฒนาในต าบล 
โดยใช้สื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้มีความสะดวกในการให้บริการประชาชนมากยิ่งขึ้น 
     2. จัดตั้งกลุ่มในด้านต่างๆ ของชุมชน 
     3. ส่งเสริมพัฒนาระบบการท างาน โดยการน าเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
มาใช้ โดยจัดให้มีการเพ่ิมประสิทธิภาพและทัศนคติที่ดีในการท างาน เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการท างาน ท าให้มี
ขวัญและก าลังใจในการท างาน   
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     4. การปฏิบัติราชการยึดถือหลักธรรมาภิบาล เกิดความสามัคคี มีชุมชนที่เข้มแข็ง   
     5. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือน ามาใช้ในการให้บริการที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
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ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) 
1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2561 – 2564 
 1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ. 
   1.1.1 รายรับ 

          

   1.1.2 รายจ่าย 
 

รายจ่ายของเทศบาลต าบล
หมอนนาง 

ปีงบประมาณ 
2562 

ปีงบประมาณ 
2563 

ปีงบประมาณ 
2564 

1. งบกลาง 27,569,300.00 27,557,200.00 28,961,400.00 
2. เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 18,298,800.00 18,030,300.00 18,030,300.00 
3. ค่าตอบแทน 1,806,000.00 1,866,000.00 1,866,000.00 
4. ค่าใช้สอย 19,015,200.00 20,765,600.00 20,765,600.00 
5. ค่าวัสดุ  6,541,000.00 6,540,000.00 6,540,000.00 
6. สาธารณูปโภค 682,000.00 699,000.00 699,000.00 
7. คา่ครุภณัฑ์ 3,942,800.00 2,555,900.00 2,555,900.00 
8. ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
17,878,300.00  
 

18,142,900.00 18,142,900.00 

9. รายจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 0.00 
10.เงินอุดหนุน 11,987,000.00  2,269,000.00 2,269,000.00 
11.จ่ายขาดเงินสะสม 11,987,000.00  0.00 0.00 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 119,707,400.00 98,425,900.00 98,425,900.00 

  

 

รายได้ของเทศบาล 
ต าบลหมอนนาง 

ปีงบประมาณ 
2562 

ปีงบประมาณ 
2563 

ปีงบประมาณ 
2564 

รายได้ที่จัดเก็บเอง 6,697,000.00 6,530,000.00 6,430,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลจัดสรร 48,750,000.00 50,470,000.00 50,570,000.00 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 

ยอดรวม 100,447,000.00 102,000,000.00 102,000,000.00 
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  1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  การประเมินผลเชิงคุณภาพตามแผนพัฒนาที่ผ่านมาของเทศบาลต าบลหมอนนางได้พิจารณาจาก
การน าโครงการต่างๆในแผนพัฒนาไปปฏิบัติว่าสามารถปฏิบัติและสามารถแก้ไขปัญหา ความต้องการของ
ประชาชนได้มากน้อยเพียงใด โดยประเมินผลตามด้านต่างๆ ดังนี้  
   1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เน้นการพัฒนาด้านกายภาพเกี่ยวกับสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ 
เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่และอ านวยความสะดวกในชุมชนโดยด าเนินการกิจกรรมโครงการเกี่ยวกับ การคมนาคม 
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ การระบายน้ า และระบบประปา ยังมีความต้องการขยายเขตออกไปเล็กน้อยเนื่องจากมีการ
เพ่ิมจ านวนครัวเรือนของประชาชนในพ้ืนที่ 
    2. ด้านแหล่งน้ า เน้นการพัฒนาแหล่งน้ าในเขตต าบลหมอนนางให้ประชาชนมีน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตรอย่างต่อเนื่อง 
    3. ด้านการเศรษฐกิจ เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจในเขตต าบลหมอนนางซึ่งครอบคลุมกิจกรรม
และโครงการด้านการประกอบอาชีพของประชาชนทั ้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรม โดยการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนกลุ ่มอาชีพต่างๆ ส่งเสริมการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการตลาดชุมชน สินค้า
พ้ืนเมือง เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น ลดรายจ่าย ตามแนวทางของเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
    4. ด้านสังคม เทศบาลต าบลหมอนนางได้ด าเนินการพัฒนาสังคมในเขตต าบลเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ได้แก่ การสงเคราะห์คนยากจน คนพิการ 
เด็กและผู้สูงอายุและรวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่  การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    5. ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลต าบลหมอนนางได้ด าเนินการพัฒนา
การศึกษาโดยการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็กเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไปรวมทั้งส่งเสริม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นกิจการศาสนา สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
    6. ด้านสาธารณสุข เทศบาลต าบลหมอนนางได้ด าเนินการพัฒนาการสาธารณสุขในเขต
ต าบลเป็นการด าเนินการเกี่ยวกับส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนการควบคุมและระวังโรคติดต่อ  
    7. ด้านการบริหารจัดการการเมืองการปกครองที่ดี ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมการจัดเวทีประชาคม การจัดประชุม  อบรม สัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น
ของประชาชนเช่นการเสนอโครงการของแต่ละหมู่บ้านและชุมชน เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาต าบล และปรับปรุง
พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
    8. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นการพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
บ ารุง รักษาสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให้เกิดความน่าอยู่และมีความยั่งยืนได้แก่ การ
ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ เช่น การควบคุมไฟป่า กิจกรรมปลูกป่าชุมชน 

2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2564)  
   2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
  การด าเนินการของโครงการในเชิงปริมาณก็มีการด าเนินการได้ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานก็มีการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในต าบลได้เป็นอย่างดี
ทุกโครงการซึ่งบางโครงการมาสามารถวัดเชิงคุณภาพ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เกิดความคุ้มค่า แต่
ส าหรับด้านเศรษฐกิจไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ได้เลย ก็ส่งเสริมการประกอบอาชีพท าให้
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ต่อมาตั้งแต่ พ.ศ.2562 จนถึงปัจจุบันทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยได้ประสบ
ปัญหาสถานการณ์ในปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผล
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กระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชน ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม หน่วยงานภาครัฐ ไม่สามารถ
ด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ได้เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ดังกล่าว เกิดผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ในระยะยาว การเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง ประเทศสูญเสียขีดความสามารถในการ
แข่งขันและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว เนื่องจากจะต้องใช้ทรัพยากรจ านวนมากมาลงทุนกับการ
ป้องกันและรักษาโรคโควิด - 19 มีการน าเงินกู้จ านวนมหาศาลมาใช้ จนอาจขาดแคลนทรัพยากรในการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น 

 2.2  ผลกระทบ 
 จากการด าเนินโครงการต่างๆ ของต าบลท าให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนมากมาย แต่ก็ยังขาดความการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในต าบล ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาต าบลค่อนข้างน้อย เช่น การประชุมประชาคม
หมู่บ้านหรือชุมชน ก็จะมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่มากเท่าที่ควร ท าให้การพัฒนาในต าบลอาจจะไม่ตรงตามความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชนในเขตต าบล และบางส่วนไม่เข้าใจกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบกับการเกิดโรคระบาดท าให้ต้องเน้นในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ิมขึ้น งบประมาณ
ที่ใช้ในการด าเนินการมีจ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่ ท า
ให้ประชาชนบางส่วนไม่เข้าใจ ประกอบกับการมีข้อจ ากัดในเรื่องระเบียบข้อกฎหมาย ท าให้        ไม่สามารถ
จัดกิจกรรม/โครงการ/งานประเพณีบางกิจกรรมหรือบางโครงการได้  

3. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
      3.1 การจัดท าแผนตามสภาพปัญหาของพ้ืนที่และตามความจ าเป็น 
  1. ต้องมีการกลั่นกรองโครงการที่ได้รวบรวมจากการประชุมประชาคมจัดล าดับความส าคัญและ
ต้องเป็นโครงการที่จะด าเนินการจริงในพ้ืนที่หมู่บ้านนั้นๆ  

 2. เมื่อได้รับการเสนอโครงการแล้วให้ส ารวจความเป็นไปได้ของโครงการที่จะด าเนินการว่า
ด าเนินการได้จริงหรือไม่   

 3. พิจารณาตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโครงการที่ต้องใช้งบประมาณสูงซึ่งอาจจะแยกเป็น
โครงการที่เกินศักยภาพและโครงการประสานแผนพัฒนา 

 

       3.2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความรัดกุมเพ่ือให้ด าเนินงานตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   1. คัดกรองโครงการที่จะด าเนินการจริงโดยต้องบรรจุในแผนพัฒนาสามปีทุกโครงการก่อนไป
จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณประจ าปี เพ่ือให้การบันทึกการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ (e – Plan) และการ
ลงพิกัดโครงการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
   2. การน าเสนอโครงการที่จะจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ควรเป็นโครงการที่พิจารณาแล้วว่าเป็น
โครงการที่จะน าไปจัดท าเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและรวมถึงโครงการที่ด าเนินการตามการ
จ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

 3.3 การประเมินผลความพึงพอใจของแผนพัฒนาต าบลนั้น ควรจะมีการประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางว่า
จะมีการประเมินความพึงพอใจในด้านใดบ้าง เพ่ือให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนในการน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

  3.4 การด าเนินการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของต าบล ควรจะมีโครงการใน    เทศ
บัญญัติงบประมาณประจ าปีที่รองรับแต่ละยุทธศาสตร์เพ่ือให้แต่ละยุทธศาสตร์นั้นบรรลุตามเป้าหมายซึ่งใน        
เทศบัญญัติมีบางยุทธศาสตร์ที่ไม่มีโครงการรองรับและบางยุทธศาสตร์มีจ านวนโครงการน้อย เช่น ด้านแหล่งน้ า 
ด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น 
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  3.5 การด าเนินโครงการในการพัฒนาต าบล ควรมีโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต การ
ส่งเสริมอาชีพ การยกระดับรายได้ของประชาชนในต าบลเพ่ือบรรลุตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของต าบล 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ การส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

บริหารทั่วไป รักษาความสงบภายใน ส านักปลัดเทศบาล - ทต.หมอนนาง 
- พมจ.ชลบุร ี
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
 

บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษา 
บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 
บริการชุมชนและสังคม สังคมสงเคราะห ์ ส านักปลัดเทศบาล 
บริการชุมชนและสังคม การศาสนา วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
กองการศึกษา 

บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษา 
การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง 

การด าเนินงานอ่ืน งบกลาง  ส านักปลัดเทศบาล 
กองสาธารณสุขฯ 

๒ การพัฒนาเศรษฐกิจ บริหารทั่วไป รักษาความสงบภายใน ส านักปลัดเทศบาล - ทต.หมอนนาง 
บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
ส านักปลัดเทศบาล 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง 
๓ การพัฒนาโครงสร้าง 

พื้น ฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและ    
สิ่ง แวดล้อมทางสังคม 

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองการศึกษา - ทต.หมอนนาง 
- อบจ.ชลบุรี 
- กรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถิ่น 

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองสาธารณสุขฯ 
การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง 

๔ การพัฒนาการเมืองและ
การบริหารจัดการ 

บริหารทั่วไป บริหารงานท่ัวไป ส านักปลัดเทศบาล - ทต.หมอนนาง 
บริหารทั่วไป รักษาความสงบภายใน ส านักปลัดเทศบาล 
บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
ส านักปลัดเทศบาล 

บริการชุมชนและสังคม การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

กองการศึกษา 

บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษา 
5 การพัฒนาด้านศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม 
บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษา - ทต.หมอนนาง 

บริการชุมชนและสังคม การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 

6 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

บริหารทั่วไป บริหารงานท่ัวไป ส านักปลัดเทศบาล - ทต.หมอนนาง 
บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 
บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองสาธารณสุขฯ 
การเศรษฐกิจ การเกษตร ส านักปลัดเทศบาล 

รวม 6 ยุทธศาสตร ์ ๔ ด้าน 11 แผนงาน ๕ ส านัก/กอง  

 

ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลหมอนนาง (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์  
ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์  
กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
การพัฒนาของ
จังหวัดชลบุร ี

1.ด้านความมั่นคง 2.ด้านการสร้างความ 
สามารถในการแข้งขัน 

3.ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

5.ด้านการสร้างการเติมโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

6.ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

3.การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

7.ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์

 1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพมนุษย ์

2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 

4.การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน 

6.การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

1.ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ในพื้นที่ชลบุรีและระยองให้เป็น

พื้นที่เศรษฐกิจอุตสากรรมสีเขียวชั้น
น้าของอาเซียน 

2.การพัฒนาการผลิตอาหารสินค้า
เกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานมีความ
ทันสมัยและเป็นสากลเพือ่ให้ฐานการ
ผลิตผลไม้ ประมงและปศุสัตว์ เพื่อการ
ส่งออก 

3.การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและกิจการ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยงชายทะเลนานาชาติเชิงนิเวศ 

เชิงเกษตร เชิงนิเวศ และท่องเที่ยวโดย
ชุมชน 

1.ยกระดบัการพฒันานวตักรรม
อตุสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เป็น

มิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม 

4.พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง 
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ Logistics 

เป็นเมืองนวัตกรรมที่น่าอยู ่

6.บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
อย่างมีส่วนร่วม 

4.ด้านการสร้างโอกาสเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

 5.การเสริมสร้างความหมั่นคงแห่งชาตเิพื่อ
การพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 

8.การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีวิจยัและนวัตกรรม 

9.การพัฒนาภาคการเมืองและ
พื้นที่เศรษฐกิจ 

10.ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อการพัฒนา 

4.พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณ
ชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจ
เช่ือมโยงประเทศเพื่อนบ้านให้

เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลที่
เป็นรูปธรรม 

5.ปกป้องฟื้นฟูทรัพย์กรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลายอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติและมีการใช้

ประโยชน์อย่างเหมาะสมก่อให้เกิดความ
สมดลต่อระบบนิเวศ 

3.สร้างเสริมนวัตกรรม
สู่เกษตรปลอดภัย 

2.ยกระดับให้เป็นเมือง
ท่องเที่ยวนานาชาติมี
มาตรฐานระดับสากล 

 

5.พัฒนาคนและชุมชนให้
มีคุณภาพและยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
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  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลหมอนนาง 
 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลหมอนนาง (พ.ศ. 2566 – 2570)  (ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาเกษตร 
อุตสาหกรรมใหไ้ด้

มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนา

คุณภาพชีวิตคู่           
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การอนุรักษ์  

ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
และพลังงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การพัฒนาด้าน

การบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  
การพัฒนาด้าน
ความปลอดภัย      

ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
  การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการและ
สิ่งแวดล้อมทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนา

การเมืองและการ
บริหารจดัการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาด้าน

ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การพัฒนา
ทรัพยากร             

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์  
การพัฒนาของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน

เขตจังหวัด
ชลบุร ี

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน/

สาธารณูปโภค 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การส่งเสริม

วัฒนธรรมและ
การท่องเที่ยว                 

ที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์  
การพัฒนา

เทศบาลตา้บล
หมอนนาง 

 
 

เป้าประสงค ์

การพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
จัดการดา้นสวสัดิการ             
สังคม การศึกษา กีฬา 

นันทนาการ และสาธารณสุข                                
มีประสิทธิภาพ ประชาชน                 

มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

การบริหารงานและ
ปฏิบัติงานของเทศบาล
มปีระสิทธิภาพ ส่งเสรมิ
กระบวนการมีส่วนร่วม
และความร่วมมือทุก

ภาคส่วนในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ระบบการคมนาคม
ขนส่ง มปีระสิทธิ 
ภาพไดม้าตรฐาน 
และเพียงพอต่อ

ความต้องการของ
ประชาชน 

เศรษฐกิจชุมชนมี
ความเข้มแข็ง มี
ศักยภาพในการ
พัฒนาอาชีพ 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส่งเสริมศาสนา               
จัดงานบุญตาม

ประเพณีต่างๆเพื่อ
สืบสานวัฒนธรรม 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ได้รับการดูแลรักษา 
ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์                    
และฟื้นฟ ู
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  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลหมอนนาง 
 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลหมอนนาง (พ.ศ. 2566 – 257)  (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กลยุทธ์ 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ที่
ดีให้กับประชาชน

ในพื้นที่ 

การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
และสร้างรายได้
ให้แก่ประชาชน 

การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

ท้านุบ้ารุงรักษาศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตี 

ประเพณี และภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน 

การบริหารจัดการที่ดี               
และส่งเสรมิสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนา

ท้องถิ่นของเราให้น่าอยู ่

บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

 
 

แผนงาน 

 
แผนงาน

สาธารณสุข 

 
แผนงาน
การศึกษา 

 
แผนงาน
สังคม

สงเคราะห ์

 
แผนงาน            
งบกลาง 

 
 
 

ผลผลติ/
โครงการ 

แบบ ยท.01 

 
แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

 
แผนงานเคหะ

และชุมชน 

 
แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 

 
แผนงานสร้าง

ความสงบ
ภายใน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

 
แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 
แผนงาน            

การเกษตร 

 
โครงการ 

ด้าน
สาธารณสุข 

 
โครงการ 

ด้าน
การศึกษา 

 
โครงการ 
ด้านสังคม
สงเคราะห ์

 
โครงการ 

ด้าน            
งบกลาง 

 
โครงการ 

ด้านสรา้งความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

 
โครงการ 

ด้านเคหะและ
ชุมชน 

 
โครงการ 

ด้าน
บริหารงาน

ทั่วไป 

 
โครงการ 
ด้านสรา้ง
ความสงบ
ภายใน 

โครงการ 
ด้านศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

 
โครงการ 

ด้าน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 
โครงการ 

ด้าน            
การเกษตร 
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  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลหมอนนาง 
 

3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic Map) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วิสัยทัศน์ 

 
ยุทธศาสตร ์

การส่งเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ

สิ่งแวดล้อมทางสังคม 

การพัฒนา
การเมืองและการ
บริหารจดัการ 

การพัฒนาด้าน
ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม 

การพัฒนาทรัพยากร             
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

แบบ ยท.02 

 

“ส่งเสรมิพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกระดับ บริหารจัดการให้ประชาชน ได้รับความพึงพอใจ ส่งเสริมสขุภาพพลานามัย                                      
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าทุกด้าน” 

 
 
 

เป้าประสงค ์

การพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
จัดการดา้นสวสัดิการ             
สังคม การศึกษา กีฬา 

นันทนาการ และสาธารณสุข                                
มีประสิทธิภาพ ประชาชน                 

มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

เศรษฐกิจชุมชนมี
ความเข้มแข็ง มี
ศักยภาพในการ
พัฒนาอาชีพ 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ระบบการคมนาคม
ขนส่ง มปีระสิทธิ 
ภาพไดม้าตรฐาน 
และเพียงพอต่อ

ความต้องการของ
ประชาชน 

การบริหารงานและ
ปฏิบัติงานของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วม

และความร่วมมือทุกภาค
ส่วนในการพัฒนา

ท้องถิ่น 

ส่งเสริมศาสนา               
จัดงานบุญตาม

ประเพณีต่างๆเพื่อ
สืบสานวัฒนธรรม 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมไดร้ับ

การดูแลรักษา 
ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์                    
และฟื้นฟ ู
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แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic Map)  (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ค่าเป้าหมาย 

1. พัฒนา ส่งเสรมิ สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและ 
นอกระบบ 
2. พัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน การบรกิารสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน การป้องกันและระงับโรคติดต่อ ควบคมุ
ป้องกันโรคระบาดในพื้นที ่
3. พัฒนาสังคมและส่งเสริมคณุภาพชีวิตให้กับผู้สูง 
อายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ และผูด้้อยโอกาส 
4. ด้าเนินการแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ เพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. เพิม่ศักยภาพการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัและลดอุบัติเหตบุนท้องถนน ให้
ความรู้และปลูกจติสา้นึกให้ประชาชนมีความสามัคคี 
ปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อความมั่นคงของชาติ 

ส่งเสริมให้กลุม่อาชีพ
สร้างงาน สรา้งรายได้ 
และพัฒนาสินค้าทาง
การเกษตร และสร้าง
อาชีพเพื่อเพิ่มรายได้
ให้กับประชาชน ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
โดยมุ่งสร้างและ
บูรณะถนน แหล่งน้้า 
และสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ เพื่อ
ความเป็นอยู่ท่ีดีของ
ประชาชน 

พัฒนาขีดความ 
สามารถในการให ้
บริการประชาชนและ
การปฏิบัติงาน และ
พัฒนาอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ 
และสถานท่ีในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งสร้าง
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการองค์กรให้
พร้อมบริการประชาชน 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนงาน
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
และ 
นันทนาการ 

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
เช่น ปลูกต้นไม้ 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
แหล่งน้้า การ
บริหารจัดการ
ขยะ 
 

 
กลยุทธ์ 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีให้กับ

ประชาชนในพ้ืนท่ี 

การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
และสร้างรายได้
ให้แก่ประชาชน 

การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

การบริหารจัดการที่ดี               
และส่งเสรมิสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนา

ท้องถิ่นของเราให้น่าอยู ่

ท้านุบ้ารุงรักษาศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตี 

ประเพณี และภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน 

บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

 
 

แผนงาน 

 
แผนงาน
การศึกษา 

 
แผนงาน

สาธารณสุข 

 
แผนงานสังคม

สงเคราะห ์

 
แผนงาน            
งบกลาง 

 
แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

 
แผนงานเคหะ

และชุมชน 

 
แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 

 
แผนงานสร้าง

ความสงบ
ภายใน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

แบบ ยท.02 

 
แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 
แผนงาน            

การเกษตร 
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1.ด้านความม่ันคง

3.ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

1.เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์

2.การสร้างความเป็นธรรมลดความ
เหล่ือมล ้าในสังคม

5.การเสริมสร้างความหม่ันคงแห่งชาติ
เพ่ือการพัฒนาประเทศไปสู่ความม่ังค่ัง
และย่ังยืน

1.ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื นท่ี
ชลบุรีและระยองให้เป็นพื นท่ีเศรษฐกิจอุตสา
กรรมสีเขียวชั นน้าของอาเซียน

5.พัฒนาคนและชุมชนให้มี
คุณภาพและย่ังยืนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคู่ ศรษฐกิจพอเพียง

1.การส่งเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต

2.ด้านการสร้าง
ความ
สามารถในการ
แข้งขัน

3.การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่าง
  
4.การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่างย่ังยืน

2.การพัฒนาการผลิตอาหารสินค้าเกษตรให้ได้
คุณภาพมาตรฐานมีความทันสมัยและเป็นสากล
เพ่ือให้ฐานการผลิตผลไม้ ประมงและปศุสัตว์ 
เพ่ือการส่งออก

1.ยกระดับการพัฒนา
นวัตกรรมอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม
  
2.ยกระดับให้เป็นเมือง
ท่องเท่ียวนานาชาติมีมาตรฐาน
ระดับสากล

7.การพัฒนาด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

2.การพัฒนา
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลต าบล

หมอนนาง

ยุทธศาสตร์ชาติ
 20 ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(ฉบับท่ี 12)

ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินใน

เขตจังหวัดชลบุรี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลหมอนนาง
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ยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลต าบล

หมอนนาง

ยุทธศาสตร์ชาติ
 20 ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(ฉบับท่ี 12)

ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินใน

เขตจังหวัดชลบุรี

4.ด้านการสร้าง
โอกาสเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน
ทางสังคม

7.ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
และระบบโลจิสติกส์

3.การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและกิจการ
ท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกให้เป็น
แหล่งท่องเท่ียงชายทะเลนานาชาติเชิงนิเวศ เชิง
เกษตร เชิงนิเวศ และท่องเท่ียวโดยชุมชน

4.พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง 
โครงสร้างพื นฐาน ระบบ 
Logistics เป็นเมืองนวัตกรรมท่ี
น่าอยู่

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื นฐาน/
สาธารณูปโภค

3.การพัฒนา
โครงสร้างพื นฐาน
 ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
และส่ิงแวดล้อม
ทางสังคม

4.ด้านการสร้าง
โอกาสเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน
ทางสังคม

6.การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย
9.การพัฒนาภาคการเมืองและพื นท่ี
เศรษฐกิจ

4.พัฒนาพื นท่ีเศรษฐกิจบริเวณชายแดนให้เป็น
ประตูเศรษฐกิจเช่ือมโยงประเทศเพ่ือนบ้านให้
เจริญเติบโตอย่างย่ังยืนและเกิดผลท่ีเป็นรูปธรรม

5.พัฒนาคนและชุมชนให้มี
คุณภาพและย่ังยืนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6.การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

4.การพัฒนา
การเมืองและ
การบริหารจัดการ

6.ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร

6.การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย

5.การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและกิจการ
ท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกให้เป็น
แหล่งท่องเท่ียงชายทะเลนานาชาติเชิงนิเวศ เชิง
เกษตร เชิงนิเวศ และท่องเท่ียวโดยชุมชน

2.ยกระดับให้เป็นเมือง
ท่องเท่ียวนานาชาติมีมาตรฐาน
ระดับสากล

2.การส่งเสริมวัฒนธรรม
และการท่องเท่ียว  ท่ี
ย่ังยืน

5.การพัฒนา
ด้านศาสนา 
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลหมอนนาง
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ยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลต าบล

หมอนนาง

ยุทธศาสตร์ชาติ
 20 ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(ฉบับท่ี 12)

ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินใน

เขตจังหวัดชลบุรี

ด้านการสร้างการ
เติมโตบน
คุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรกับ

8.การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัย
และนวัตกรรม

6.ปกป้องฟ้ืนฟูทรัพย์กรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมให้มีความหลากหลายอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่าง
เหมาะสมก่อให้เกิดความสมดลต่อระบบนิเวศ

3.สร้างเสริมนวัตกรรมสู่เกษตร
ปลอดภัย
6.บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมให้เกิดความสมดุล

5.การอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู
ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน

6.การพัฒนา
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลหมอนนาง
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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)

1) ยุทธศำสตร์ กำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต

  1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 1 50,000          1 50,000          1 50,000          1 50,000          1 50,000          5 250,000           

  1.2 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 6 425,000        6 425,000        6 425,000        6 425,000        6 425,000        30 2,125,000        

  1.3 แผนงำนกำรศึกษำ 8 5,120,000     8 5,120,000     8 5,120,000     8 5,120,000     8 5,120,000     40 25,600,000      

  1.4 แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 5 330,000        5 330,000        5 330,000        5 330,000        5 330,000        25 1,650,000        

  1.5 แผนงำนสำธำรณสุข 11 3,840,000     11 3,840,000     9 2,140,000     9 2,140,000     9 2,140,000     49 14,100,000      

  1.6 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 2 250,000        2 250,000        2 250,000        2 250,000        2 250,000        10 1,250,000        

   1.7 แผนงำนงบกลำง 3 30,200,000   3 30,200,000   3 30,200,000   3 30,200,000   3 30,200,000   15 151,000,000    

รวม 36 40215000 33 10015000 31 8315000 31 8315000 31 8315000 159 195,975,000    
 2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ

  2.1 แผนงำนงบกลำง 1 300,000        1 300,000        1 300,000        1 300,000        1 300,000        5 1,500,000        

รวม 1 300000 1 300000 1 300000 1 300000 1 300000 5 1,500,000        

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบำลต ำบลหมอนนำง

ยุทธศำสตร์ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี
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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)

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบำลต ำบลหมอนนำง

ยุทธศำสตร์ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี

4) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำร
จัดกำร

  4.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 9 2,500,000     9 2,500,000     9 2,500,000     9 3,400,000     9 2,500,000     45 13,400,000       

  4.2 แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 1 100,000        1 100,000        1 100,000        1 100,000        1 100,000        5 500,000            

รวม 10 2600000 10 2600000 10 2600000 10 3500000 10 2600000 50 13,900,000      
5) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศำสนำ ศิลปะและ
วัฒนธรรม

  5.1 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
8 1,660,000     8 1,660,000     8 1,660,000     8 1,660,000     8 1,660,000     40 8,300,000         

รวม 8 1,660,000    8 1,660,000    8 1,660,000    8 1,660,000    8 1,660,000    40 8,300,000        
6) ยุทธศำสตร์กำรกำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อม

  6.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 1 300,000        1 300,000        1 300,000        1 300,000        1 300,000        5 1,500,000         

  6.2 แผนงำนสำธำรณสุข 3 1,000,000     3 1,000,000     3 1,000,000     3 1,000,000     3 1,000,000     15 5,000,000         

รวม 4 1300000 4 1300000 4 1300000 4 1300000 4 1300000 20 6,500,000        

รวมท้ังส้ิน 59 46075000 56 15875000 54 14175000 54 15075000 54 14175000 274 226,175,000    
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แบบ ผ.02

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

      1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

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

เก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป
1.เพ่ือให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล และ
ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
หมอนนางได้รับความรู้
เก่ียวกับกฎหมาย

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และประชาชน
ในพ้ืนท่ีต าบลหมอนนาง 
จ านวน 150 คน

50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ความรู้และสามารถ
เข้าใจกฎหมาย

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และประชาชน
ในพ้ืนท่ีต าบลหมอนนาง
 เข้าใจกฎหมาย

ส านักปลัด

รวม  1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

          1.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลหมอนนาง
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แบบ ผ.02

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

      1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน ลดความเส่ียงในการเกิด

อุบัติเหตุการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตในการใช้รถใช้ถนน

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ป้องกันและบรรเทา
อุบัติภัยในช่วงเทศกาล
วันส าคัญ และวันหยุด
ต่อเน่ือง

15,000       15,000       15,000       15,000       15,000       จ านวนอุบัติเหตุลดลง ลดความสูญเสียในชีวิต
และทรัพย์สิน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 โครงการฝึกอบรมป้องกัน
และระงับอัคคีภัย

เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้
ความรู้ในการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยในครัวเรือน

จัดอบรมให้ความรู้ทฤษฎี
การเกิดไฟ และการฝึกใช้
ถังดับเพลิงในการเข้าดับ
ไฟเบ้ืองต้นให้กับเด็ก 
เยาวชนและประชาชน
ท่ัวไป

50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       จ านวนผู้เข้ารับการ
อบรม ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 90

ป้องกันและลดอัคคีภัย
ในชุมชน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

3 โครงการฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพ อปพร.

เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพ
 อปพร.

 จัดอบรมให้ความรู้และ
พัฒนาศักยภาพใน
การศึกษาดูงานเก่ียวกับ 
อปพร. ให้มีประสิทธิภาพ

80,000       80,000       80,000       80,000       80,000       จ านวนผู้เข้ารับการ
อบรม ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 90

อปพร.มีประสิทธิภาพ
ในการท างานเพ่ิมข้ึน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง

          1.2 แผนงาน รักษาความสงบภายใน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลหมอนนาง
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แบบ ผ.02

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

      1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง

          1.2 แผนงาน รักษาความสงบภายใน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลหมอนนาง

4 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าเทศบาลต าบลหมอน
นาง

เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
และความเข็มแข็งให้แก่
เทศบาลต าบลหมอนนาง 
ให้มีบุคลากรท่ีสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือเจ้า
พนักงานในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

จัดการฝึกอบรบ โดยการ
บรรยาย 
การอภิปราย การสาธิต 
การฝึกภาคปฏิบัติ

60,000       60,000       60,000       60,000       60,000       จ านวนผู้เข้ารับการ
อบรม ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 90

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถปฏิบัติหน้าท่ี
ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยใน
พ้ืนท่ีเกิดเหตุได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว เป็น
ระบบ และมีมาตราฐาน
เดียวกัน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

5 โครงการส่งเสริมและรักษา
ความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
หมอนนาง

 เพ่ือลดความเส่ียงในการก่อ
เหตุอาชญากรรมในเขต
เทศบาลต าบลหมอนนาง

 จัดสายตรวจ ร่วมกับ
อาสาสมัครป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ใน
เขตเทศบาลต าบลหมอน
นาง

40,000       40,000       40,000       40,000       40,000       จ านวนอาชญากรรม
ลดลง

ประชาชนในพ้ืนท่ี มี
ความปลอดภัยในการ
ในชีวิตและทรัพย์สิน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

6 โครงการหนูน้อยปลอดภัย
ร่วมใส่ใจลดอุบัติภัยทางถนน

 เพ่ือลดความเส่ียงในการ
เกิดอุบัติเหตุ ในการสัญจร
บนท้องถนนไปโรงเรียน

 จัด อปพร. อ านวยความ
สะดวก จุดเส่ียงหน้า
โรงเรียน

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 จ านวนอุบัติเหตุหน้า
โรงเรียนลดลง

ประชาชนในพ้ืนท่ี มี
ความปลอดภัยในการ
สัญจรส่งบุตรไปโรงเรียน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

รวม  6 โครงการ 425,000 425,000 425,000 425,000 425,000
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แบบ ผ.02

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

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

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

การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
สังกัดเทศบาลต าบลหมอน
นาง

1.เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้
กับบุคลากรทางการศึกษา
2.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ทางการสอน ให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

บุคลากรทางการศึกษา
และผู้ดูแลเด็ก

30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้ดูแลเด็ก
ผ่านเกณฑ์การอบรม

บุคลากรทางการศึกษา
และผู้ดูแลเด็กมีทักษะ
ในการสอนเพ่ิมข้ึน

กอง
การศึกษา

2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
การเรียนรู้และสานสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปกครองและเด็ก

1.เพ่ือเสริมสร้างการ
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
2.เพ่ือเสริมสร้างความและ
พัฒนาสัมพันธ์ระหว่าง เด็ก
และผู้ปกครองให้ดีข้ึน

เด็กเล็กและผู้ปกครอง
ของโรงเรียนในเขต
เทศบาลต าบลหมอนนาง

150,000     150,000     150,000     150,000     150,000     ร้อยละ 80 ของ ของ
เด็กและผู้ปกครอง
ผ่านเกณฑ์การอบรม

เด็กและผู้ปกครอง มี
ความสัมพันธ์ท่ีดีใน
ครอบครัว

กอง
การศึกษา

3 โครงการประกวดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น

 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ดูแลเด็ก
พัฒนาการปฏิบัติงานอยู่
เสมอ เพ่ือเสริมสร้าง
บรรยากาศในห้องเรียนและ
ศูนย์ฯ ให้เหมาะสมต่อการ
จัดการศึกษา

จัดประกวดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล
 ปีละ 1 คร้ัง

20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       คุณภาพของ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กดีเพ่ิม
ข้ัน

 การจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยของ
เทศบาลมีการพัฒนา

กอง
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

         1.3 แผนงาน  การศึกษา
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

      1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลหมอนนาง
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แบบ ผ.02

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

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

         1.3 แผนงาน  การศึกษา
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

      1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลหมอนนาง

4 โครงการสรรค์สร้างส่ือการ
เรียนรู้

1.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ดูแลเด็ก
ตระหนักถึงความส าคัญของ
ส่ือการสอน 
2.เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีส่ือการสอนเพียงพอ
และตรงตามความต้องการ

จัดกิจกรรม ดังน้ึ
1) จัดนิทรรศการส่ือการ
สอน
2) ประกวดส่ือการสอน
ท่ีผลิต
ใช้เองโดยครูผู้ดูแลเด็ก 
ในสังกัด  
ปีละ 1 คร้ัง

20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       จ านวนส่ือการเรียน
การสอนท่ีมีคุณภาพ
ท่ีผลิตจากครู

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีการใช้ส่ือการเรียน 
ตรงตามความต้องการ
2.เด็กเล็กมีการพัฒนา
ตามวัย ร้อยละ 80 ข้ึน
ไป

กอง
การศึกษา

5  โครงการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
แบบฝึกเสริมประสบการณ์
เหมาะสม และเพียงพอ 
ส าหรับเด็กเล็กในสังกัด

จัดกิจกรรม ดังน้ี
อบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าแบบฝึกเสริม
ประสบการณ์ส าหรับเด็ก
เล็ก ศพด. ในสังกัด
เทศบาล

50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       ร้อยละ 80 ของเด็ก
ผ่านเกณฑ์การอบรม

 การจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ผ่านมาตราฐานระดับ
กระทรวง

กอง
การศึกษา

User
Typewritten Text
๕๐



แบบ ผ.02

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

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

         1.3 แผนงาน  การศึกษา
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

      1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลหมอนนาง

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา

 1) เพ่ือให้เด็กในสังกัดได้
รับประทานอาหารท่ีมี
คุณภาพ
2) เพ่ือให้ ศพด.ในสังกัดมี
วัสดุการศึกษาและส่ือการ
เรียนการสอนอย่างเพียงพอ
 3) เพ่ือให้บุคลากรของ 
ศพด. ในสังกัดปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
 4) เพ่ือให้นักเรียนต้ังแต่ช้ัน
อนุบาล ถึงช้ันป.6 ของ
โรงเรียนประถมศึกษาในเขต
เทศบาลมีอาหารกลางวัน
รับประทาน

โอนงบประมาณให้ ศพด.
 ในสังกัด ดังน้ี
 1) ค่าอาหารกลางวัน
คนละ 21 บาท วันๆ 
ต่อปี
 2) ค่าจัดการเรียนการ
สอน คนละ 1,700 บาท
 ต่อปี
 3) ค่าพัฒนาครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็ก  รวม 12
 คน คนละ 2,000 บาท
 ต่อปี
4) ค่าหนังสือเรียน
ส าหรับเด็ก คนละ 200
บาท/ปี
5) ค่าอุปกรณ์การเรียน
ส าหรับเด็ก คนละ 200
บาท/ปี
6) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
 คนละ 300 บาท/ปี
7) ค่ากิจกรรมพัฒนา

2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000  ร้อยละ 100 ของ
เด็กมีสุขภาพตาม
เกณฑ์ -วัสดุ
การศึกษาท่ีจัดซ้ือ -
ผลการปฏิบัติ
งานของครู/ผู้ดูแลเด็ก

นักเรียนต้ังแต่ช้ัน
อนุบาล-ประถมศึกษาปี
ท่ี 6 ในเขตเทศบาลทุก
คนมีสุขภาพพลานามัย
แข็งแรงตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด

กอง
การศึกษา
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แบบ ผ.02

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

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

         1.3 แผนงาน  การศึกษา
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

      1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลหมอนนาง

7 โครงการอาหารเสริม(นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนประถมศึกษาในเขต
เทศบาล

เพ่ือให้เด็กเล็กและนักเรียน
ต้ังแต่ ช้ันอนุบาลถึงช้ัน ป.6
 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในเขตเทศบาลทุก
คนได้ด่ืมนมทุกวัน

 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 
ให้กลุ่มเป้าหมาย ดังน้ี 1)
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลรวมคนๆ
ละ 7.37 บาท (จ านวน
วัน/ปี) 
2) โรงเรียนประถมศึกษา
ในสังกัด สพฐ. 5 
โรงเรียน รวม คนๆละ 
7.37 บาท(จ านวนวัน/ปี)

2,700,000  2,700,000  2,700,000  2,700,000  2,700,000  ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายมี
สุขภาพตามเกณฑ์

นักเรียนต้ังแต่ช้ัน
อนุบาล-ประถมศึกษาปี
ท่ี 6 ในเขตเทศบาลทุก
คนมีสุขภาพพลานามัย
แข็งแรงตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด

กอง
การศึกษา

8 โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
สานสัมพันธ์สร้างสรรค์
จินตนาการเด็กและ
ครอบครัวสู่การเรียนรู้

1.เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ของเด็ก
ให้สูงข้ึน
2.เพ่ือเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก 
ผู้ปกครองและผู้จัดการ
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาล

จัดอบรมและศึกษานอก
สถานท่ีให้แก่เด็กเล็ก 
ผู้ปกครองและ
ผู้เก่ียวข้องกับการจัด
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาล ปีละ 
1 คร้ัง

150,000     150,000     150,000     150,000     150,000     ร้อยละ 80 ของเด็ก
ผ่านเกณฑ์การอบรม

 การจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

กอง
การศึกษา

รวม  8 โครงการ 5,120,000 5,120,000 5,120,000 5,120,000 5,120,000
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แบบ ผ.02

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
      1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการครอบครัวสัมพันธ์ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ

สร้างสถาบันครอบครัวให้มี
ความอบอุ่น เข้มแข็งและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก

จัดอบรมให้ความรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกับการด าเนิน
ชีวิตให้กับครอบครัวท่ี
เป็นกลุ่มเส่ียง ปํญหา
ครอบครัวในพ้ืนท่ี
เทศบาล 
จ านวน 50 ครอบครัว

150,000     150,000     150,000     150,000     150,000     ร้อยละ 80 ของ
ครอบครัวกลุ่มเส่ียงท่ี
เข้าร่วมอบรม

1.ครอบครัวมี
ความสัมพันธ์ท่ีดีได้
พูดคุยแลกเปล่ียน
ความรู้สึกซ่ึงกันและกัน
2.ชุมชนมีความต่ืนตัว
ในการท างานด้านการ
ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของครอบครัว

ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้
พิการ

 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้พิการเกิด
ความรู้ ความเข้าใจ ในสิทธิ
ประโยชน์ของตนเองและ
สนับสนุนให้ผู้พิการได้เกิด
การพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองเพ่ือลดภาระต่อการ
ดูแลช่วยเหลือของครอบครัว

จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้
พิการในเขตเทศบาล
เก่ียวกับสิทธิประโยชน์
ของผู้พิการและ
สวัสดิการอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง
จ านวน 150 คน

50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
90 ของผู้พิการท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม/โครงการ

ผู้พิการได้รับความรู้
ความเข้าใจในสิทธิ
ประโยชน์ของตนเอง
และสามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้

ส านัก
ปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

         1.4 แผนงาน สังคมสงเคราะห์
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลหมอนนาง
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แบบ ผ.02

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
      1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

         1.4 แผนงาน สังคมสงเคราะห์
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลหมอนนาง

3 โครงการอดเปร้ียวไว้กินหวาน 1.เพ่ือให้เยาวชนหนุ่มสาวมี
ความรู้ บทบาท หน้าท่ี ของ
ตนเองรักนวลสงวนตัว ไม่มี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
2.เพ่ือให้เยาวชนกลุ่มหนุ่ม
สาวมีความตระหนักถึง
ความรับผิดชอบรู้จักสร้าง
ส าคัญต่อครอบครัว

จัดอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับให้กับเด็ก
นักเรียนต้ังแต่ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ถึง
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายในการใช้ชีวิตช่วง
วัยรุ่นและให้ความรู้และ
วิธีป้องกันในการท้อง
ก่อนวัยอันควร
รุ่นละ 50 คน

30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
90 ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ

สมาชิกในครอบครัว
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของสถาบันครอบครัว
รู้ทัน พร้อมคอยเฝ้า
ระวังปัญหาของ
ครอบครัวท่ีจะเกิดข้ึน 
ตลอดจนปลุกฝัง
จิตส านึกท่ีดีของหนุ่ม
สาว  มีภูมิคุ้ม กันใน
การป้องกันปัญหา
ต่าง ๆและพฤติกรรม
ทางเพศน าความรู้ มาใช้
ให้เกิดประโยชน์อย่าง
ต่อเน่ือง

ส านัก
ปลัดเทศบาล
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แบบ ผ.02

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
      1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

         1.4 แผนงาน สังคมสงเคราะห์
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลหมอนนาง

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
ต าบลหมอนนาง

1.เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
สภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลต าบลหมอนนางให้
มีความเข้มแข็งและมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาตนเอง
2.เพ่ือให้สภาเด็กและ
เยาวชนได้เพ่ิมพูน
ประสบการณ์ความรู้ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีและ
สามารถน าความรู้
ประสบการณ์ไปปรับใช้

จัดอบรมและศึกษาดูงาน
ให้กับ สภาเด็กและ
เยาวชนของเทศบาล 
ต าบลหมอนนาง
จ านวน 50 คน

80,000       80,000       80,000       80,000       80,000       จัดอบรมและศึกษา
ดูงานสภาเด็กและ
เยาวชน 1 คร้ัง/ปี

สภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลต าบลหมอน
นาง ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ใน
บทบาทหน้าท่ีของของ
ตนเองมากข้ึน

กองการศึกษา
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แบบ ผ.02

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
      1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

         1.4 แผนงาน สังคมสงเคราะห์
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลหมอนนาง

5 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

1.เพ่ือส ารวจข้อมูลและ
จัดเก็บข้อมูลท่ีเป็น
ทรัพยากรในท้องถ่ิน
2.เพ่ือจัดท าเป็นศูนย์ข้อมูล
ฐานทรัพยากรท้องถ่ินของ
ต าบล
3.เพ่ือสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้องถ่ิน

1.ส ารวจข้อมูลและ
จัดเก็บข้อมูลท่ีเป็น
ทรัพยากรในท้องถ่ิน
2.จัดท าเป็นศูนย์ข้อมูล
ฐานทรัพยากรท้องถ่ิน
ของต าบล
3.จัดกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้อง

20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       จัดท าข้อมูล 12 
หมู่บ้าน

1.มีฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถ่ิน
2.มีข้อมูลพ้ืนฐานท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนา
3.สร้างจิตส านึกของ
ประชาชนในชุมชนให้
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของทรัพยากรท้องถ่ิน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

รวม  5 โครงการ 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000
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แบบ ผ.02

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
      1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการฝึกอบรมเพ่ือให้

ความรู้ในการดูแลฟ้ืนฟู
สุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน

เพ่ือให้ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนได้รับ
การช่วยเหลือ ดูแล ฟ้ืนฟู
ทางด้านสุขภาพ

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
เพ่ือให้ความรู้ในการดูและ
ดูแลฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
ในชุมชน

50,000      50,000      50,000      50,000      50,000      ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90
 ของสูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาสท่ีรับการ
อบรม

ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการดูแลฟ้ืนฟู 
ช่วยเหลือ เพ่ือสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่อย่างมี
คุณค่า

กอง
สาธารณสุข

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก
นักเรียนและเด็กอนุบาล 3 
ขวบ

เพ่ือให้เด็กนักเรียนและเด็ก
อนุบาล 3 ขวบ ของ
เทศบาลมีสุขภาพอนามัยดี
เพ่ือให้เด็กได้รับความรู้
เก่ียวกับการป้องกันโรค 
ต่างๆและมีเวชภัณฑ์ยา เพ่ือ
ปฐม พยาบาล เบ้ืองต้น

เพ่ือให้ความรู้และบริการ
ด้านอนามัยโรงเรียน เช่น 
ซ้ือยา เวชภัณฑ์ วัสดุ ทัน
ตกรรม เพ่ือการรักษา
สุขภาพช่องปาก ฯลฯ

50,000      50,000      50,000      50,000      50,000      ร้อยละ 100 ของ
เด็กอนุบาล 3 ขวบ
ได้รับการดูแลสุขภาพ

เด็กอนุบาล 3 ขวบ ใน
สังกัดโรงเรียนในเขต
เทศบาลได้รับการ
บริการด้านอนามัยทัน
ตกรรมและการป้องกัน
โรคต่างๆ

กอง
สาธารณสุข

3 โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า

1.เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจโรคพิษสุนัขบ้า
2.เพ่ือฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าให้กับ สุนัข แมว 
หรือสัตว์เล้ียง

จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าทุกปี

300,000    300,000    300,000    300,000    300,000    จัดกิจกรรมครบ 12 
หมู่บ้าน ในเขต
เทศบาลต าบลหมอน
นาง

1.สุนัขและแมวได้รับ
วัคซีน
2.ประชาชนในเพ่ือท่ี
ได้รับความรู้พ้ืนฐานของ
โรคพิษสุนัขบ้า
3.ประชาชนในพ้ืนท่ี
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

กอง
สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา

          1.5 แผนงาน  สาธารณสุข
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลหมอนนาง
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แบบ ผ.02

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
      1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

          1.5 แผนงาน  สาธารณสุข
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลหมอนนาง

4 โครงการควบคุมและรณรงค์
ป้องกันโรคไข้เลือดออกและ
โรคระบาด

1.เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการป้องกัน
โรคติดต่อ
2.เพ่ือควบคุมโรคระบาดท่ี
เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีไม่ให้ระบาด
ขยายวงกว้าง
3.เพ่ือควบคุมโรค
ไข้เลือดออกไม่ให้เกิดการ
ระบาดในพ้ืนท่ี

1.จัดกิจกรรมรณรงค์หรือ
 หาอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ 
หรือวิธีการเพ่ือควบคุมโรค
ระบาดหรือโรคติดต่อใน
พ้ืนท่ี
2.กิจกรรมการพ่นหมอก
ควันเพ่ือควบคุมการแพร่
ระบาดของยุงลาย ท่ีมีเช้ือ
ไวรัสแดงกีรัศมี 100 เมตร

180,000    180,000    180,000    180,000    180,000    จัดกิจกรรมครบ 12 
หมู่บ้าน ในเขต
เทศบาลต าบลหมอน
นาง

1.ประชาชนมีความรู้
ด้านโรคระบาดไม่เกิด
โรคระบาดในชุมชน
2.ไม่เกิดการระบาดโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน 
3.สามารถควบคุมโรค
ในระยะเวลาอันส้ัน

กอง
สาธารณสุข

5 โครงการเฝ้าระวังภาวะ
ซึมเศร้าและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตในผู้สูงอายุ

1.เพ่ือให้ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ
ซึมเศร้าได้รับการช่วยเหลือ
อย่างเหมาะสม
2.เพ่ือส่งเสริมความรู้สึกมี
คุณค่าในตนเอง และป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ

1.อบรมให้ความรู้แก่
อาสาสมัครสาธารณสุข
เพ่ือด าเนินการค้นหา
ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะซึมเศร้า
ในชุมชน
2.จัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพจิตในผู้สูงอายุ

60,000      60,000      60,000      60,000      60,000      ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90
 ของเข้าร่วมกิจการ/
โครงการ

1.ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ
ซึมเศร้าได้รับความ
ช่วยเหลืออย่าง
เหมาะสม2.ผู้สูงอายุ
เกิดความรู้สึกมีคุณค่า
ในตนเองและมี
สุขภาพจิตท่ีดี

กอง
สาธารณสุข
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แบบ ผ.02

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
      1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

          1.5 แผนงาน  สาธารณสุข
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลหมอนนาง

6 โครงการสุขาภิบาลอาหาร
และคุ้มครองผู้บริโภค

1.เพ่ือให้ผู้ประกอบการร้าน
จ าหน่ายอาหารได้รับความรู้
และจ าหน่ายอาหารท่ีมี
คุณภาพปลอดภัยแก่ผู้บริโภค
2.เพ่ือยกระดับและพัฒนา
งานด้านสุขาภิบาลอาหาร

1.อบรมผู้ประกอบการ
ร้านจ าหน่ายอาหารภายใน
เขตเทศบาลด าเนินการ
2.ตรวจประเมินร้าน
จ าหน่ายอาหาร สถานท่ี
สะสมอาหารทุก 6 เดือน

100,000    100,000    100,000    100,000    100,000    1.ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ
 90 ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ
2.ร้อยละ 100 ของ
ร้านอาหารแผงลอย
ตลาดสดท่ีผ่านเกณฑ์
มาตรฐานท่ีจด
ทะเบียนกับเทศบาล

ผู้บริโภคได้บริโภค
อาหารและบริการท่ีถูก
สุขลักษณะ มีมาตราฐาน

กอง
สาธารณสุข

7 โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบลหมอนนาง

เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรม
แลกเปล่ียนความรู้สร้าง
เครือข่ายของผู้สูงอายุและ
น าความรู้ท่ีได้มาประยุกต์ใช้
ในการดูแลสุขภาพกาย

จัดอบรมและศึกษาดูงาน
กับผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบลหมอนนาง

500,000    500,000    500,000    500,000    500,000    ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
100 ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ

ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรม
อย่างมีการรวมกลุ่มใน
การจัดกิจการรวมท้ังมี
ความรู้ในการดูแล
สุขภาพเพ่ิมมากข้ึน

กอง
สาธารณสุข
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แบบ ผ.02

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
      1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

          1.5 แผนงาน  สาธารณสุข
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลหมอนนาง

8 โครงการสมทบเงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี
เทศบาลต าบลหมอนนาง

เพ่ือสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ีเทศบาล
ต าบลหมอนนาง

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถ่ินหรือ
พ้ืนท่ีเทศบาลต าบลหมอน
นาง จ านวน 1กองทุน

500,000    500,000    500,000    500,000    500,000    กองทุนหลักประกัน
สุขภาพได้รับการ
อุดหนุนเงินตาม
หลักเกณฑ์ของสปสช.

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพฯ มีงบประมาณ
ในการด าเนินงานของ
กองทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพตาม
หลักเกณฑ์ของ สปสช.

กอง
สาธารณสุข

9 โครงการจัดต้ังและอบรมแกน
น าสุขภาพประจ าชุมชน

1.เพ่ือให้มีแกนน าสุขภาพ
ประจ าชุมชน  
2.เพ่ือให้ประชาชนใน
ครอบครัวได้มีส่วนร่วมใน
การดูแลสุขภาพของตนเอง3.
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
ประชาชนในแต่ละพ้ืนท่ีใน
การดูแลสุขภาพ

จัดต้ังแกนน าสุขภาพ
ประจ าชุมชน
2.อบรมให้ความรู้แกนน า
สุขภาพประจ าชุมชน

400,000    400,000    400,000    400,000    400,000    ประชาชนในเขต
เทศบาลสามารถดูแล
สุขภาพของตนเองได้
โดยมีแกนน าสุขภาพ
เป็นผู้เผยแพร่ความรู้
และเป็นตนแบบใน
การดูแลสุขภาพ

เทศบาลมีแกนน า
สุขภาพประจ าชุมชน ใน
เขตเทศบาล เพ่ือดูแล
สุขภาพของคนในชุมชน

กอง
สาธารณสุข
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แบบ ผ.02

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
      1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

          1.5 แผนงาน  สาธารณสุข
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลหมอนนาง

10 โครงการช่วยเหลือประชาชนท่ี
ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดโรคติดเช้ือโควิด-19

เพ่ือช่วยเหลือค่าครองชีพ 
ประชาชนในพ้ืนท่ี

มอบค่าครองชีพให้กับ
ประชาชนท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่
ระบาดโรคติดเช้ือโควิด-19

700,000    700,000    ครัวเรือนผู้กระทบ
จากการแพร่ระบาด
โรคติดเช้ือโควิด-19 
ร้อยละ 50 ข้ึน

1.ประชาชนมีค่าครอง
ชีพจากการหยุดงาน 
2.ลดการแพร่ระบาย
ของเช้ือโรค

ส านัก
ปลัดเทศบาล

11 โครงการจัดต้ังโรงพยาบาล
สนาม/Community 
isolation เทศบาลต าบล
หมอนนาง

เพ่ือเป็นโรงพยาบาลสนาม
รองรับผู้ป่วยจากการแพร่
ระบาดโรคติดเช้ือโควิด-19

จัดต้ังโรงพยาบาลสนาม
ในต าบลหมอนนาง

1,000,000 1,000,000 โรงพยาบาลสนาม 1
 แห่ง

1.ประชาชนมี
โรงพยาบาลรองรับการ
รักษาจากการแพร่
ระบาดโรคติดเช้ือโค
วิด-19
2.ลดการแพร่ระบาด
จากการแพร่ระบาดโรค
ติดเช้ือโควิด-19

กอง
สาธารณสุข

รวม  11 โครงการ 3,840,000 3,840,000 2,140,000 2,140,000 2,140,000
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แบบ ผ.02

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 7 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
      1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด
เพ่ือให้ผู้เสพยาเสพติดในเขต
ต าบลหมอนนางได้รับการ
บ าบัดรักษาคืนคนดีสู่สังคม

ตรวจคัดกรองค้นหาผู้เสพ
ยาเสพติดในชุมชน

100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   คัดกรอง 12 หมู่บ้าน 
ในเขตเทศบาลต าบล
หมอนนาง

ปัญหายาเสพติดในเขต
พ้ืนท่ีลดลง

กองสาธารณสุข

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลหมอนนาง

          1.5 แผนงาน  สาธารณสุข
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ
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แบบ ผ.02

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 7 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
      1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการแข่งขันกีฬาส าหรับ

เด็กในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ร่างกายให้แก่เด็กในเขต
เทศบาลต าบลหมอนนาง

จัดการแข่งขันกีฬาส าหรับ
เด็กอนุบาลในเขต
เทศบาลปีละ 1 คร้ัง

100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   เด็กเข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการ ครบทุก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใน
เขตเทศบาล

เด็กอนุบาลมีสุขภาพ 
ร่างกายแข็งแรงและรักการ
เล่นกีฬา

กองการศึกษา

2 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
เทศบาลต าบลหมอนนาง

เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ห่างไกลจากส่ิงเสพติด

จัดการแข่งขันกีฬาฟุต
ซอลส าหรับเยาวชนในเขต
เทศบาลปีละ 1 คร้ัง

150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   เยาวชนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ 
ครบทุก รร.ในเขต
เทศบาล

เยาวชนในเขตเทศบาล
มีสุขภาแข็งแรง 
รักการเล่นกีฬา

กองการศึกษา

รวม  2 โครงการ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลหมอนนาง

          1.6 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ
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แบบ ผ.02

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
      1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นสวัสดิการ

ให้แก่ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปี
 บริบูรณ์ข้ึนไปท่ีมี
คุณสมบัติครบถ้วน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
 ในเขตเทศบาลต าบล
หมอนนาง

จ่ายเงินเบ้ียยังชีพให้กับ
ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60ปี
บริบูรณ์ และตาม
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ
ได้รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ

25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 จ่ายเงินครบตาม
จ านวนผู้มีสิทธิ

ผู้สูงอายุได้รับสิทธ์ิ และ
สวัสดิการ

ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 เบ้ียยังชีพคนพิการ  เพ่ือจ่ายเป็นสวัสดิการ
ให้แก่คนพิการท่ีมีสิทธิตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดฯ ตาม
ประกาศบัญชีรายช่ือฯ

 จ่ายเงินเบ้ียยังชีพคน
พิการท่ีได้รับสิทธิ

5,000,000   5,000,000   5,000,000   5,000,000   5,000,000   จ่ายเงินครบตาม
จ านวนผู้มีสิทธิ

ผ้พิการได้รับสิทธิและ
สวัสดิการอย่างท่ัวถึง

ส านัก
ปลัดเทศบาล

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  เพ่ือจ่ายเป็นสวัสดิการ
ให้แก่คนพิการท่ีมีสิทธิตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดฯ ตาม
ประกาศบัญชีรายช่ือ เพ่ือ
จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ เบ้ีย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขต
เทศบาลต าบลหมอนนาง

เพ่ือจ่ายเงินสงเคราะห์
เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ท่ี
ได้รับสิทธิ

200,000      200,000      200,000      200,000      200,000      จ่ายเงินครบตาม
จ านวนผู้มีสิทธิ

ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเงิน
สงเคราะห์

ส านัก
ปลัดเทศบาล

รวม  3 โครงการ 30,200,000 30,200,000 30,200,000 30,200,000 30,200,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลหมอนนาง

          1.7 แผนงาน งบกลาง
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ
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แบบ ผ.02

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
      2. ยุทธศาสตร์ 2  การพัฒนาเศรษฐกิจ

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 สมทบกองทุนสวัสดิการ

(กองทุนต าบลหมอนนาง)
เพ่ือสมทบกองทุนสวัสดิการ
(กองทุนต าบลหมอนนาง)

เพ่ือส่งเสริมการ
ด าเนินงานของกองทุน
สวัสดิการ(กองทุนต าบล
หมอนนาง)

300,000   300,000   300,000       300,000   300,000   กองทุนสวัสดิการ
ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ

สมทบกองทุนสวัสดิการ ส านัก
ปลัดเทศบาล

รวม  1 โครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลหมอนนาง

          2.1 แผนงานงบกลาง
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ
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แบบ ผ.02

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 6 การบริหารจัดการธรรมาภิบาล

      4. ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการปรับปรุงและพํฒนา

แผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

เพ่ือเก็บบันทึกข้อมูลให้
ถูกต้องและสะดวกในการ
ตรวจสอบ

การปรับปรุงและพัฒนา
แผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินของเทศบาล
ตําบลหมอนนาง

300,000     300,000     300,000     300,000     300,000     จัดเก็บภาษี ได้ร้อยละ
 90 ของจํานวนผู้
เสียภาษี

สามารถจัดทําแผนท่ีภาษี
ได้อย่างท่ัวถึงและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีได้มากย่ิงข้ืน

กองคลัง

2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษีและ
เสริมสร้างความเข้าใจในการ
เสียภาษี (การบริการรับ
ชําระภาษีออนไลน์)

เพ่ือให้ประชาชนมีทางเลือก
ในการชําระภาษีมากย่ิงข้ึน

จําทําระบบชําระภาษี
แบบออนไลน์

50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       ประชาชนชําระภาษี
ออนไลน์ ร้อยละ 30

1.ประชาชนมีช่องทาง
ชําระภาษีเพ่ิมมากข้ึน
2.ประชาชนสะดวกและ
ลดภาระค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง

กองคลัง

3 โครงการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรเทศบาลตําบล
หมอนนาง

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทํางานให้กับผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาลและ
พนักงานเทศบาล

ฝึกอบรม/จัดส่งบุคลากร
ในองค์กรเข้ารับการอบรม
และศึกษาดูงานของ
ผู้บริหารสมาชิกสภา
เทศบาลและพนักงาน
เทศบาล

400,000     400,000     400,000     400,000     400,000     ผ่านเกณพ์ ร้อยละ 
90 ของบุคลากรใน
เทศบาลท่ีเข้ารับการ
อบรม/กิจกรรม

สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางาน
ให้กับผู้บริหารสามาชิก
สภาเทศบาลและ
พนักงานเทศบาลในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประ
สิทธิ

สํานัก
ปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลหมอนนาง

          4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ
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แบบ ผ.02

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 6 การบริหารจัดการธรรมาภิบาล

      4. ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลหมอนนาง

          4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

4 โครงการรัฐพิธีและวันสําคัญ
ของชาติ

เพ่ือจัดงานวันเฉลิมพระ
เกียรติฯ และวันสําคัญของ
ชาติ

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ 
และงานวันสําคัญของชาติ 
 ค่าพานพุ่มดอกไม้ พวง
มาลาและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ี
จําเป็นในการร่วมจัดงาน
วันสําคัญของชาติ

500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     จํานวนผู้เข้าร่วมงาน/
กิจกรรม

ประชาชนได้ร่วมงานวัน
สําคัญของชาติ และ
ปลูกฝังให้ประชาชนมี
ความรักและระลึกถึง
บุคคลสําคัญในวันสําคัญ
ของชาติ

สํานัก
ปลัดเทศบาล

5 โครงการวันเทศบาล 1.เพ่ือเป็นการระลึกถีง
ความสําคัญและความ
เป็นมาของก่อกําเนิดเทศบาล
2.เพ่ือให้คณะผู้บริหาร
สมาชิก พนักงานเทศบาล 
ได้ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
3.เพ่ือให้มีความรัก ความ
สามัคคีกันก่อให้เกิดผลดีต่อ
การปฏิบัติงาน

1.จัดกิจกรรมทําบุญเล้ียง
พระ - จัดนิทรรศกาล
ประวัติความเป็นมาของวัน
เทศบาล 
2.จัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาภายในเทศบาล

50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ผู้บริหาร สมาชิก 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง ได้ร่วม
กิจกรรมและเกิดความ
สามัคคีเพ่ิมข้ึนในองค์กร

สํานัก
ปลัดเทศบาล
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แบบ ผ.02

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 6 การบริหารจัดการธรรมาภิบาล

      4. ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลหมอนนาง

          4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

6 โครงการประชาชาคมเพ่ือ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน

เพ่ือเป็นการออกหน่วย
บริการให้กับประชาชน
พร้อมกับร่วมทําประชาคม
แผนพัฒนาท้องถ่ินของ
เทศบาลตําบลหมอนนาง
และการจัดทําประชาคม

ออกหน่วยบริการให้กับ
ชุมชนในเขตเทศบาลฯ 
จํานวน 12 หมู่บ้านพร้อม
กับการจัดทําประชา คม
แผนพัฒนาท้องถ่ินของ
เทศบาลฯ

200,000     200,000     200,000     200,000     200,000     ประชาคม 12 
หมู่บ้าน ในเขต
เทศบาลตําบลหมอน
นาง

 ประชาชนได้รับบริการ 
ท่ีสะดวกและเข้าถึง
ประชาชนอย่างแท้จริง
และได้ร่วมจัดทําประชา
 คมแผนพัฒนาท้องถ่ินฯ

สํานัก
ปลัดเทศบาล

7 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 1.เพ่ือเป็นการเตรียมความ 
พร้อมในการเลือกต้ัง
ประเภทต่างๆ
2.เพ่ือจัดการเลือกต้ังท้องถ่ิน

 จัดอบรมให้ความรู้กับ
ผู้นําท้องถ่ิน ผู้นําท้องท่ี 
และประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลหมอนนาง เก่ียวกับ
การจัดการเลือกต้ัง

100,000     100,000     100,000     1,000,000  100,000     จัดการเลือกต้ังตาม 
กกต. กําหนด

การจัดการเลือกต้ัง
ประเภทต่างๆ สําเร็จ
ลุล่วงตามท่ี กกต. กําหนด

สํานัก
ปลัดเทศบาล
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แบบ ผ.02

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 6 การบริหารจัดการธรรมาภิบาล

      4. ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลหมอนนาง

          4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

8 โครงการป้องกันท้ิงเด็กไว้ใน
รถ

1.เพ่ือป้องกันการท้ิงเด็กไว้
ในรถของผู้ปกครองเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
2.เพ่ือผู้ปกครองทราบถึงวิธี
ช่วยเหลือเด็กท่ีติดในรถยนต์

จัดอบรมผู้ปกครองของ
เด็กเล็กก่อนวัยเรียนใน
สังกัดเทศบาลตําบล
หมอนนาง

อบรบ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กก่อนวันเรียนใน
สังกัดเทศบาลครบ
ทุกศูนย์

ผู้ปกครองมีความรู้ ด้าน
การ ป้องกัน ช่วยเหลือ
เด็กเล็ก ท่ีติดดรถยนต์

สํานัก
ปลัดเทศบาล

9 โครงการฝึกดับเพลิงและ
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 
ในเขตเทศบาลตําบลหมอน
นาง

1.เพ่ือเด็กเล็ก มีความรู้ 
ทักษะ การอพยพหนีไฟ
2.เพ่ือครู มีความรู้ ทักษะ 
ป้องกัน ช่วยเหลือ เหตุเพลิง
ไหม้

จัดอบรบ ครู และเด็กเล็ก
ก่อนวัยเรียนในสังกัด
เทศบาลตําบลหมอนนาง

อบรบ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กก่อนวันเรียนใน
สังกัดเทศบาลครบ
ทุกศูนย์

ครู และ มีความรู้ ทักษะ
การป้องกัน ช่วยเหลือ 
อพยพหนีไฟ

สํานัก
ปลัดเทศบาล

10 โครงการ 5 ส. 1.เพ่ือประชาชนมาใช้
บริการ สะดวกรวดเร็วข้ึน2.
เพ่ือฝึกทักษะ พนักงาน 
คณะผู้บริหารเทศบาล ด้าน
 5 ส.

จัดกิจกรรม 5 ส. แต่ละ
ส่วนราชการ ในสังกัด
เทศบาลตําบลหมอนนาง

ทุกส่วนราชการ ส่ง
กิจกรรม 5 ส. เข้า
ประกวด

1.ประชาชนมาใช้บริการ
 ประทับใจ
2.พนักงาน คณะ
ผู้บริหารเทศบาล มี
ทักษะด้าน 5 ส.

สํานัก
ปลัดเทศบาล
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แบบ ผ.02

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 6 การบริหารจัดการธรรมาภิบาล

      4. ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลหมอนนาง

          4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

11 โครงการเงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาล
ตําบลหมอนนาง

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลตําบลหมอนนาง

จัดต้ังกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลตําบล
หมอนนาง

400,000     400,000     400,000     400,000     400,000     จ่ายเงินสบทบ ครบ 1.ประชาชนมีกองทุน
ด้านคุณภาพชีวิต 
2.ประชาชนมีความ
ม่ันคงในชีวิต

สํานัก
ปลัดเทศบาล

12 โครงการเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตําบลหมอนนาง

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลหมอนนาง

จัดต้ังกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตําบล
หมอนนาง

500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     จ่ายเงินสบทบ ครบ 1.ประชาชนมีกองทุน
ด้านสุขภาพ 
2.ประชาชนมีความ
ม่ันคงในชีวิต

สํานัก
ปลัดเทศบาล

รวม  12 โครงการ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 3,400,000 2,500,000
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แบบ ผ.02

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 6 การบริหารจัดการธรรมาภิบาล

      4. ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนา

กลุ่มองค์กร อาสาสมัครฯใน
เขตเทศบาลต าบลหมอนนาง

เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างาน
ให้กับกลุ่มองค์กร 
อาสาสมัครฯในเขตเทศบาล
ต าบลหมอนนาง

ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
กลุ่มองค์กร อาสาสมัครฯ
ในเขตเทศบาลต าบล
หมอนนาง

100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   จ านวนกลุ่มองค์กร
อาสา
สมัครท่ีผ่านการอบรม

กลุ่มองค์กร อาสาสมัครฯ 
ในเขตพ้ืนท่ีต าบลหมอน
นางมีศักยภาพการท างาน
เพ่ิมมากข้ึน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลหมอนนาง

          4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ
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แบบ ผ.02

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับให้เป็นเมืองท่องเท่ียวนานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล 

  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 2  ส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวท่ีย่ังยืน

      5. ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการวัฒนธรรมไทยกับ

การสวดมนต์ใน
พระพุทธศาสนา

เพ่ือปลูกฝังค่านิยมไทยการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ
การสวดมนต์ใน
พระพุทธศาสนาให้แก่
เยาวชนและประชาชนใน
เขตเทศบาล

จัดอบรมเยาวชนและ
ประชาชนในเขตเทศบาล 
1 รุ่น ดังน้ี 
1) การกราบพระแบบ
เบญจางคประดิษฐ์ 
2) การสวดมนต์ท านอง
สรภัญญะ

50,000      50,000      50,000      50,000      50,000      ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90
ของผู้เข้ารับการอบรม

วัฒนธรรมไทยและการ
สวดมนต์ใน
พระพุทธศาสนาด ารงอยู่
สืบไป

กองการศึกษา

2 โครงการจัดงานแห่เทียน
พรรษา

1.เพ่ือรักษาศาสนพิธีในวัน
เข้าพรรษา 
2.เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีแห่
เทียนพรรษา

จัดงานแห่เทียนพรรษา
โดยมีกิจกรรม ได้แก่ 
1) ประดับตกแต่ง
ต้นเทียนและรถแห่เทียน
พรรษา 
2) ขบวนแห่เทียนพรรษา
3) การถวายเทียนพรรษา

100,000    100,000    100,000    100,000    100,000    ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประเพณีการถวายเทียน
พรรษาและการแห่เทียน
พรรษายังคงอยู่คู่
สังคมไทย

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลหมอนนาง

          5.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ
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แบบ ผ.02

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับให้เป็นเมืองท่องเท่ียวนานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล 

  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 2  ส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวท่ีย่ังยืน

      5. ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลหมอนนาง

          5.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

3 โครงการจัดงานวัน
วิสาขบูชา

1.เพ่ือรักษาศาสนพิธีในวัน
ส าคัญของศาสนาพุทธ
2.เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน
ตระหนักถึงความส าคัญของ
วันส าคัญทางพุทธศาสนา

จัดงานวันวิสาขบูชา
ร่วมกับวัดชุมแสงศรีวนา
ราม โดยมีกิจกรรม ดังน้ี 
1) แข่งขันตอบปัญหา
ธรรมะ 
2) ประกวดสวดมนต์หมู่
ท านองสรภัญญะ 
3) แข่งขันทายโจ๊กปริศนา

100,000    100,000    100,000    100,000    100,000    โรงเรียนในเขต
เทศบาล เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 100

ประชาชน ยึดม่ันใน
พระพุทธศาสนา และ
ปฏิบัติตามหลักค าสอน
ของศาสนาพุทธใน
ชีวิตประจ าวัน

กองการศึกษา

4 โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง

เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีลอยกระทง

จัดงานประเพณีลอย
กระทงโดยมีกิจกรรม ดังน้ี  
1) ขบวนแห่กระทง  
2) การประกวดกระทง  
3) การประกวดนางนพ
มาศ 
4) มหรสพต่าง ๆ

400,000    400,000    400,000    400,000    400,000    ประชาชน 12 
หมู่บ้านและส่วน
ราชการ ในเขต
เทศบาล เข้าร่วม
กิจกรรม

ประเพณีลอยกระทงคง
อยู่สืบไป

กองการศึกษา
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แบบ ผ.02

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับให้เป็นเมืองท่องเท่ียวนานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล 

  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 2  ส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวท่ีย่ังยืน

      5. ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลหมอนนาง

          5.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

5 โครงการจัดงานประเพณีว่ิง
ควาย

เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีว่ิง
ควายให้คงอยู่ต่อไป

จัดงานประเพณีว่ิงควายปี
ละ1 คร้ัง

400,000    400,000    400,000    400,000    400,000    ประชาชน 12 
หมู่บ้านและส่วน
ราชการ ในเขต
เทศบาล เข้าร่วม
กิจกรรม

ประเพณีว่ิงควายคงอยู่
สืบไป

กองการศึกษา

6 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน

เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถ่ินให้คงอยู่สืบ
ต่อไป

 จัดกิจกรรม ดังน้ี 
1) จัดท าป้ายอวยพรและ
ประดับไฟ งานวันข้ึนปี
ใหม่ 
2) จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์และประดับ
โคมไฟ งานวันตรุษจีน 
3) จัดกิจกรรมอวยพรปี
ใหม่

60,000      60,000      60,000      60,000      60,000      วัฒธรรมประเพณี
ท้องถ่ิน จัดครบทุกปี

วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถ่ินคงอยู่สืบไป

กองการศึกษา

User
Typewritten Text
๗๔



แบบ ผ.02

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับให้เป็นเมืองท่องเท่ียวนานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล 

  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 2  ส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวท่ีย่ังยืน

      5. ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลหมอนนาง

          5.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

7 โครงการส่งเสริมความกตัญญู
ต่อผู้สูงอายุ

เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ท้องถ่ิน การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ เพ่ือ
เสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีดีให้
ผู้สูงอายุ

1.การจัดงานส่งเสริม
ความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ 
โดยมีกิจกรรม 
  1.1) สรงน้ าพระ/พิธีรด
น้ าด าหัว
  1.2) กิจกรรมส าหรับ
ผู้สูงอายุ ได่แก่
2.อบรมให้ความรู้เพ่ือ
ดูแลสุขภาพ/การประกวด
สุขภาพ/บริการตรวจ
สุขภาพ
3.กิจกรรมนันทนาการ

500,000    500,000    500,000    500,000    500,000    กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 70 
ของผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบลหมอน
นาง

ส่งเสริมความกตัญญูต่อ
ผู้สูงอายุให้คงอยู่สืบไป

กองการศึกษา

8 โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระ
เกียรติฯ

เพ่ือเป็นการรักษาศีล
ทางพระพุทธศาสนา

จัดปฏิบัติธรรมให้กับ
เยาวชนในเขตเทศบาล
ต าบลหมอนนาง

50,000      50,000      50,000      50,000      50,000      ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

 เยาวชนได้มีจิตใจสงบ
และปฏิบัติตามหลักค า
สอนของพระพุทธศาสนา

กองการศึกษา

รวม  8 โครงการ 1,660,000 1,660,000 1,660,000 1,660,000 1,660,000
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แบบ ผ.02

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 2  ส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวท่ีย่ังยืน

      5. ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม

ส าหรับเด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาล

เพ่ือให้เด็กและเยาวชน
ตระหนักถึงความส าคัญของ
การเป็นผู้มีคุณธรรมและ
ปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอน
ในพระพุทธศาสนา

จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนใน
เขตเทศบาล (โรงเรียนใน
เขตพ้ืนท่ีเทศบาลต าบล
หมอนนาง)
จ านวนปีละ 1 คร้ัง

100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 ของเยาวชนท่ี
เข้าร่วม

เยาวชนตระหนักถึง
ความส าคัญของการเป็น
ผู้มีคุณธรรมและปฏิบัติ
ตามหลักธรรมค าสอน
ในพระพุทธศาสนา

กองการศึกษา

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลหมอนนาง

          5.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ
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แบบ ผ.02

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

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการก าจัดผักตบชวาและ

วัชพืชในแหล่งน  าสาธารณะ
เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการ
ระบายน  าไม่ทัน ปัญหาน  า
ท่วมขัง ปัญหาแหล่งน  าตื น
เขิน ปัญหาน  าเน่าเสียแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน  าท า
การเกษตรในฤดูแล้ง

ขุดลอกผักตบชวาและ
วัชพืชในแหล่งน  า
สาธารณะและล าคลอง

300,000   300,000   300,000   300,000   300,000   จ านวนพื นท่ี
ด าเนินการ

การระบายน  าเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน  าท่วมขัง
แหล่งน  ามีความสะอาด
กักเก็บน  าได้มากขึ นเพ่ิม
ประสิทธิภาพการส่งน  า
ส าหรับการเกษตร

กองช่าง

รวม  1 โครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลหมอนนาง

         6.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ
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แบบ ผ.02

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

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการพัฒนาศักยภาพ

แกนน าการจัดการขยะชุมชน
1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพแกน
น าในการคัดแยกขยะใน
ชุมชน
2.เพ่ืพัฒนาเป็นหมู่บ้าน
ต้นแบบคัดแยกขยะและ
หมู่บ้านปลอดถังขยะ

1.เทศบาลต าบลหมอน
นางมีแกนน าชุมชนใน
การด าเนินการคัดแยก
ขยะชุมชนได้อย่างเป็น
รูปธรรม
2.สามารถพัฒนา
ประชาชนสู่หมู่บ้าน
ต้นแบบ คัดแยกขยะ
หมู่บ้านปลอดถัง

600,000     600,000     600,000     600,000     600,000     ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ความรู้และสามารถ
เป็นแกนน าของ
ชุมชนในการคัดแยก
ขยะ

แกนน ามีศักยภาพใน
การคัดแยกขยะและ
พัฒนาเป็นหมู่บ้าน
ต้นแบบในการคัดแยก
ขยะและหมู่บ้านปลอดถัง

กอง
สาธารณสุข

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     100,000     100,000     100,000     100,000     ในเขตเทศบาลต าบล
หมอนนาง น  าอุปโภค
 บริโภค ปลอดภัย
ได้รับมาตรฐาน

ประชาชนในพื นท่ีมีน  า
ด่ืม น  าใช้สะอาด
ปลอดภัย

กอง
สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลหมอนนาง

         6.2 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ
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แบบ ผ.02

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

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลหมอนนาง

         6.2 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

3 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ
เทศบาลต าบลหมอนนาง

1.เพ่ือสร้างจิตส านึกใน
ประชาชนลดปริมาณขยะ
และคัดแยกขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือน 
2.เพ่ือลดปริมาณขยะจาก
แหล่งก าเนิดและลดภาระ
การก าจัดขยะท่ีมี
ประสิทธิภาพ - เพ่ือเตรียม
ความพร้อมส าหรับการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย
อย่างเป็นระบบในอนาคต

1.ชุมชนในเขตเทศบาลมี
การด าเนินการคัดแยก
ขยะอย่างเป็นระบบ
ตั งแต่การคัดแยกท่ี
แหล่งก าเนิดโดยการคัด
แยกขยะรีไซเคิล ขยะ
อินทรีย์ออกจากขยะ
ท่ัวไป เพ่ิมขึ น 
2. ประชาชนมีการใช้
ประโยชน์จากขยะ
อินทรีย์โดยการผลิตปุ๋ย
และน  าหมักชีวภาพใช้ใน
ครัวเรือน

300,000     300,000     300,000     300,000     300,000     1.ปริมาณขยะในเขต
เทศบาลลดลง
2.ประชาชนมีความรู้
ในการคัดแยกขยะ
เพ่ิมมากขึ น 
3.ประชาชนมีการคัด
แยกขยะอย่างถูกต้อง
เพ่ิมมากขึ น

1.ปริมาณขยะท่ีน าเข้า
สู่บ่อขยะมีปริมาณลดลง
2.ขยะมูลฝอยมีการ
น าไปใช้ประโยชน์เพ่ิม
มากขึ น และเหลือ
ปริมาณขยะท่ีน ามาไป
ก าจัดน้อยลง 
3.ประชาชนมีจิตส านึก
ความรู้ และสามารถ
ด าเนินการ คัดแยกขยะ
ได้อย่าง ถูกต้อง

กอง
สาธารณสุข

รวม  3 โครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

User
Typewritten Text
๗๙



แบบ ผ.01/1

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) ยุทธศำสตร์กำรพพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรและ
ส่ิงแวดล้อมทำงสังคม

  3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 33 15,663,000     14 6,817,000 15 5,870,200       8 4,388,000 3 1,397,000 73 34,135,200    

รวม 33 15663000 14 6817000 15 5870200 8 4388000 3 1397000 73 34,135,200    

รวมท้ังส้ิน 33 15663000 14 6817000 15 5870200 8 4388000 3 1397000 73 34,135,200    

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
ท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน

เทศบำลต ำบลหมอนนำง

ยุทธศำสตร์ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี
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แบบ ผ.02/1

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการติดต้ังเคร่ืองออกก าลัง

กายลานศาลเจ้าแป๊ะกง หมู่ท่ี 1
เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้จัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ

สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 1
งานก่อสร้าง ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย 
จ านวน 6 ตัว 
จุดติดต้ัง
13.410591689183098, 
101.21369240557229

100,000 ติดต้ังเคร่ือง
ออกก าลังกาย 
จ านวน 6 ตัว

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
สถานท่ีออกก าลัง
กายท่ีปลอดภัย

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนายสุพจน์ 
มุสิกอุดมศิน ถึง บ้านนางบุญตา 
ช้างด้วง (ต่อจากโครงการเดิม) 
(ตลอดสาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 2
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 600.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร

1,560,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 600 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

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

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

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

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหนองไทร ซอย 2
 แยกบ้านนายประสม  จิตนุกูล

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 2
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร 
ความยาว 140.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.40262783196593, 
101.22637526488825
จุดส้ินสุด
13.401784048063396, 
101.22614545935903

273,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 140 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง

4 โครงการถนนหินคลุก สาย  ถนน
บ้านสวนใหม่-บ้านชุมแสง แยก
บ้านนางรัชดา พรมวงค์

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 2
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
50.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
200.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.3966685 ,101.2242655
จุดส้ินสุด
13.3965407,101.2240832

72,000 ถนนหินคลุก 
ยาว 50 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

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

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

5 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน
หินคลุก สายถนนหนองพรหม -
ศาลเจ้าแป๊ะกง แยกบ้านนายอ่อน
 ค าก้อน (ตลอดสาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 2
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
140.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
560.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.402746322997809, 
101.23421471931104
จุดส้ินสุด
13.403793961994912, 
101.23472018695405

112,000 ถนนหินคลุก 
ยาว 140 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน
หินคลุก สายถนนสวนใหม่ -
ชุมแสง แยกบ้านนายบุญมี อินธร 
 (ตลอดสาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 2
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
70.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
280.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.403669603601834, 
101.21972240836313
จุดส้ินสุด
13.403454943954609, 
101.21910184757903

56,000 ถนนหินคลุก 
ยาว 70 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

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

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย 19 ถึง
โรงงานรีไซเคิล หมู่ท่ี 3

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง 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

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนางออม
ทรัพย์ บุญปราบ ถึง สระประปา 
(ต่อจากโครงการเดิม) (ช่วงท่ี 2)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 3   
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 200.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 800.00 ตารางเมตร   
จุดเร่ิมต้น
13.387606335364332, 
101.22674481179885
จุดส้ินสุด
13.388114746623499, 
101.22825011138313

490,000  ถนนคอนกรีต
 ยาว 200 
เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

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

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนางออม
ทรัพย์ บุญปราบ ถึง สระประปา 
(ต่อจากโครงการเดิม) (ช่วงท่ี 3)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 3   
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 295.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 1,180.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น    
13.388114746623499, 
101.22825011138313
จุดส้ินสุด
13.386770113863395, 
101.22770076495767

767,000  ถนนคอนกรีต
 ยาว 295 
เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย 21 แยก
บ้านนายหนู แจ่มศิลป์

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 3
งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ความยาว 
100.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 350.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.379670913348997, 
101.22615572834874
จุดส้ินสุด
13.384653455601299, 
101.22785914906113

230,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 100 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

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

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

11 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 21 

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 3
งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกว้าง 4.5 เมตร ความยาว 
100.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.381713285569651, 
101.22185963992904
จุดส้ินสุด
13.381119671303702, 
101.22251808552527

450,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 100 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย 40 แยก
บ้านนายกวี แก้วทองหลาง - 
บ้านนางพัชรี ศิลป์ไพรบูรณ์ผล

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง  หมู่ท่ี 4 
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 150.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 600.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.353539224169026, 
101.2257428279624
จุดส้ินสุด
13.354828450026925, 
101.22550489258535

390,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 150 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

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

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายถนนนาค แยก
บ้านจ่าทัศนะ กาญจนานันท์ ถึง
บ้านนายสมหมาย (ตลอดสาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง  หมู่ท่ี 4 
งานก่อสร้าง  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 295.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 1,180.00 ตารางเมตร

730,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 295 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง

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

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง  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
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แบบ ผ.02/1

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

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

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย 38 แยก
บ้านนางสาวเกศินี พวงทอง

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง  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

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย 38 แยก
บ้านนายส าเริง จึงสุนทรกุล

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง  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
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แบบ ผ.02/1

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

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

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย 38 แยก
บ้านไพโรจน์ เกียรติจานนต์

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง  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

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย 38 แยก
บ้านนางพิกุล เพ็งดี

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง  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
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แบบ ผ.02/1

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

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

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายถนนนาค แยก
บ้าน นายดิเรก ไมตรีจิตต์

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง  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

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนายประชุม 
ฉิมมา ถึงบ้านนางผิน แก่นแสง 
(ตลอดสาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง  หมู่ท่ี 4  
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 110.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 440.00 ตารางเมตร

286,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 110 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

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

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

21 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  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
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แบบ ผ.02/1

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

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

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน สท .สมเดช 
บุญลาภฉายแสง แยกบ้านนาย
ไหม เหลืองอ่อน

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 สถานท่ีก่อสร้าง  หมู่ท่ี 5
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร 
ความยาว 100.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 350.00 ตารางเมตร 
จุดเร่ิมต้น
13.407676705882105, 
101.20186978734102
จุดส้ินสุด
13.407848428286796, 
101.2027893409839

228,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 100 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

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

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

23 โครงการถนนหินคลุกถนนเรียบ
คลองยาง สายท้ายประตูน้ าหมู่ท่ี
 6  ถึงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมู่ท่ี 6 ท้ังสองข้าง

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง 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

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย ทล .3284 บ้าน
นายถวิล  จันทร์พร

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง  หมู่ท่ี 8
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
260.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า
1,040.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.33142764690717, 
101.25758802314607
จุดส้ินสุด
13.333078340180188, 
101.25938262441501

675,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 260 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

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

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนายมณเฑียร
 ผสมทรัพย์ ถึง บริษัท เจ แอนด์ 
โอ

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง   หมู่ท่ี 8
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 490.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า1,960.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.333964550499028, 
101.24511582818215
จุดส้ินสุด
13.329709803447736, 
101.24382095841565

1,274,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 490 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนายสมชาย 
ไข่แก้ว  ถึงท่ีดินนายประสงค์ ชัย
สิทธ์ิ

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง   หมู่ท่ี 10
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 120.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร
13.36306233115049, 
101.25867905651664
จุดส้ินสุด
13.363352036424837, 
101.25871319546376

312,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 120 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

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

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

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

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง   หมู่ท่ี 10
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

28 โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนน
เจริญโชคดี แยกบ้านนายบุญ
ธรรม ทองร่อน ถึงบ้านนายไน้ 
ค ามี 

เพ่ือระบายน้ าได้สะดวก
และลดปัญหาน้ าท่วมขัง

สถานท่ีก่อสร้าง   หมู่ท่ี 10
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 เมตร

ระบายน้ าได้สะดวก
ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

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

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนายพินันท์ 
ฤกษ์สวัสด์ิ

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง  หมู่ท่ี 10
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร 
ความยาว100.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า300.00 ตารางเมตร

200,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 100 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายข้างฟาร์ม
ไก่ณัฐวัฒน์ ธีรัตน์ธารากุล (ต่อ
โครงการเดิม) (ตลอดสาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง  หมู่ท่ี 10
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
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แบบ ผ.02/1

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

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

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนายอ าพนธ์ 
แซ่โอ้ว (ต่อจากโครงการเดิม)  
(ช่วงท่ี 3)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง  หมู่ท่ี 10
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 200.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 800.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.37186291413909, 
101.25432375244189
จุดส้ินสุด
13.37145863906188, 
101.25636648459182

490,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 200 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง

32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนายอ าพนธ์ 
แซ่โอ้ว (ต่อจากโครงการเดิม)  
(ตลอดสาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ื 10
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 200.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 800.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.371466056397622, 
101.25635092226864
จุดส้ินสุด
13.371030734152892, 
101.2581961502974

490,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 200 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

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

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนายต๋ี ถึง
บ้านครูวีระพันธ์ จันทร์ประภา 
(ต่อโครงการเดิม) (ตลอดสาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง  หมู่ท่ี 10 
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 165.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 660.00 ตารางเมตร

459,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 165 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง

34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนางจ๊ีด สุด
ทิด ถึงบ้านนายสุรศักด์ิ ช่ืน
คุณากร  (ตลอดสาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง  หมู่ท่ี 10
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 100.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 400.00 ตารางเมตร

290,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 100 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง

35 โครงการวางท่อระบายน้ า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ข้างโรงงานก๋วยเต๋ียวเจริญโชคดี

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

สถานท่ีก่อสร้าง  หมู่ท่ี 10
งานก่อสร้าง งานก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.80 เมตรพร้อมบ่อพักน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 490.00 
เมตร  

1,470,000 วางท่อ
คอนกรีต ยาว 
490 เมตร

การระบายน้ าได้
สะดวกมากข้ึนและ
ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

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

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

36 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนเจริญ
โชคดี สายบ้านนายจรชัย ชุมศรี
ถึงบ้านนายเกรียงไกร  บุญชู

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

สถานท่ีก่อสร้าง  หมู่ท่ี 10        
งานก่อสร้าง
1. ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร 
ความลึก 1.00 เมตร ความหนา 0.12 
เมตร ความยาว 80.00 เมตร
2. ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต .
หมอนนาง

320,000 วางท่อ
คอนกรีต ยาว 
80 เมตร

การระบายน้ าได้
สะดวกมากข้ึนและ
ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

กองช่าง

37 โครงการวางท่อระบายน้ า 
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
นายบุญธรรม ทองร่อน (ต่อจาก
โครงการเดิม)

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

สถานท่ีก่อสร้าง  หมู่ท่ี 10  
งานก่อสร้าง
1. งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.60 เมตรพร้อมบ่อพักน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ความยาว 200.00 เมตร  

400,000 วางท่อ
คอนกรีต ยาว 
200 เมตร

การระบายน้ าได้
สะดวกมากข้ึนและ
ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

กองช่าง

38 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนางล าใย 
สาลี เช่ือมถนนสายหนองเจ๊ก 
ข้างฟาร์มทองดารา (ต่อจาก
โครงการเดิม) (ตลอดสาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง  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
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แบบ ผ.02/1

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

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

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

39 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายซอย 23 แยกบ้านนางวง
เดือน มนูรัตน์ ถึงบ้านนางบุญ
ธรรม ลายทอง (ตลอดสาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง  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

450,000 ถนนหินคลุก 
ยาว 440 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง

40 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนางเตียง 
สอนอยู่ เช่ือมหมู่ท่ี 3 (บริเวณต้น
ยาง)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง  หมู่ท่ี 10 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว
135.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า
540.00 ตารางเมตร

429,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 135 เมตร

1.ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

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

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

41 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
บริเวณหนองน้ าอ่อน หมู่ท่ี 11

เพ่ือประชาชนในพ้ืนท่ีมี
น้ าอุปโภค บริโภคตลอดปี

สถานท่ีก่อสร้าง  หมู่ท่ี 11
งานก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 น้ิว ความ
ลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ปริมาณน้ าไม่
น้อยกว่า 3,000 ลูกบาตรเมตรต่อชัวโมง
จุดก่อสร้าง
13.339280755898818, 
101.26247329856163

150,000 เจาะบาดาลลึก
 60 เมตร

1. ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค
ตลอดฤดูกาล
2. ประชาชนมี
กิจกรรมส่งเสริม
เศรฐกิจมากข้ึน

กองช่าง

42 โครงการ ติดต้ังถังแชมเปญหนอง
น้ าอ่อน (พร้อมระบบส่งน้ า) หมู่ท่ี
 11

เพ่ือประชาชนในพ้ืนท่ีมี
น้ าอุปโภค บริโภคตลอดปี

สถานท่ีก่อสร้าง  หมู่ท่ี 11
งานก่อสร้าง ติดต้ังถังแชมเปญ สูงไม่ต่ า
กว่า 20 เมตร ขนาดความจุ 30 ลูกบาศก์
เมตร (พร้อมระบบส่งน้ า)
จุดก่อสร้าง
13.339280755898818, 
101.26247329856163

500,000 ถังแชมเปญ สูง
 20 เมตร

1. ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค
ตลอดฤดูกาล
2. ประชาชนมี
กิจกรรมส่งเสริม
เศรฐกิจมากข้ึน

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

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

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

43 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายตรงข้ามศาลา
กลางบ้าน หมู่ท่ี 11 บ้าน 
นางสาวรัตนาภรณ์ โพธ์ิศรี ถึง
บ้านนายสมเดช ปัญญาศิริทรัพย์  
(ตลอดสาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง  หมู่ท่ี 11
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
260.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,040.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.35171086339592, 
101.24090388575725
จุดส้ินสุด
13.349174280222364, 
101.24021841294335

676,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 260 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

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

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

44 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบ้านนางไพ สุดลี 
ถึงบ้านนายสุชาติ ยาสกุล (ต่อจาก
โครงการเดิม) (ตลอดสาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง   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

45 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากถนนเจริญโชคดี 
ซอยปล้ืมเจริญถึงฟาร์มพนัสนิคม 
(ตลอดสาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง   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
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แบบ ผ.02/1

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

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

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

46 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายข้างศาลา
กลางบ้าน หมู่ท่ี 11 ถึงบ้านนาย
ชุมพล ศรีคง

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง  หมู่ท่ี 11
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร 
ความยาว 80.00 เมตร ความหนา 0.15
 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
240.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.357828493379165, 
101.24053993170267
จุดส้ินสุด
13.358543767660075, 
101.24066178703826

156,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 80 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง

User
Typewritten Text
๑๐๔



แบบ ผ.02/1

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

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

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

47 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย 27 แยก
บ้านนายสุวรรณ วิริยะรุ่งเรืองชัย

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง  หมู่ท่ี 11
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 65.00 เมตร ความหนา 0.15
 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
260.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.356306696536558, 
101.2476499346987
จุดส้ินสุด
13.355713955002347, 
101.24761558280763

169,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 65 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง

48 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายตรงข้ามศาลา
กลางบ้าน หมู่ท่ี 11 แยกบ้าน
นายสมเดช เอ่ียมผ่อง (ต่อ
โครงการเดิม) (ตลอดสาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง  หมู่ท่ี 11
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 80.00 เมตร ความหนา 0.15
 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
320.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.353506438911296, 
101.23991715222434
จุดส้ินสุด
13.353784357430339, 
101.23922897400159

208,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 80 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

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

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

49 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายตรงข้ามศาลากลางบ้าน
 หมู่ท่ี 11

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง  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

50 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย 27 แยก
บ้านนายเล็ก  อินพรม ถึงบ้าน
นายส าเภา  ทาสุวรรณ (ตลอด
สาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง  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
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แบบ ผ.02/1

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

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

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

51 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายซอย 27 หนองน้ าอ่อน แยก
บ้านนายบวร ยงเสมอ (ตลอดสาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง  หมู่ท่ี 11
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
90.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
360.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.339285973537683, 
101.26316943562853
จุดส้ินสุด
13.340133464009163, 
101.26331247491507

72,000 ถนนหินคลุก 
ยาว 90 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง

52 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายซอย 27 แยกบ้านนายก้อน
ดิน วงค์ศรี (ตลอดสาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง  หมู่ท่ี 11
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
95.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
380.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.339285973537683, 
101.26316943562853
จุดส้ินสุด
13.340133464009163, 
101.26331247491507

76,000 ถนนหินคลุก 
ยาว 95 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

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

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

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

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง  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

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

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง  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
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แบบ ผ.02/1

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

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

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

55 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 27 แยกบ้านจัดสรร 
ซอย 3 (ตลอดสาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง  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

56 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนายสุเทพค า
ดี (ต่อจากโครงการเดิม) (ตลอด
สาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง   หมู่ท่ี 12
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 150.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 600.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.343717841500153, 
101.22292127801938
จุดส้ินสุด
13.345051501206418, 
101.22303300754932

390,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 150 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

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

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

57 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนายชาตรี แซ่
เตียว ถึงบ้านนายเพชร แซ่เตียว

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง  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

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง

58 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน
หินคลุก สายทางเข้าธารใสรีสอร์ท
 ถึงบ้านนายมนตรี

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง  หมู่ท่ี 12   
งานก่อสร้าง ก่อสร้างปรับปรุงถนนหิน
คลุก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความ
ยาว 60.00 เมตร ความหนา 0.10 
เมตรหรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
240.00 ตารางเมตร

70,200 ถนนหินคลุก 
ยาว 60 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

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

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

59 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากปากซอย 37 ถึง
ซอยบ้านนายอนุชา กล่ันแกล้ว

1.เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2.เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 12 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว
330.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,320.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.350479492072731, 
101.23646596669715
จุดส้ินสุด
13.34950574194108, 
101.23934264103528

858,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 330 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง

60 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
จากซอยบ้านลุงพัฒน์ สมานมิตร 
ถึงบ้านนายหน่ึง ขุนเภาว์

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง  หมู่ท่ี 12
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
165.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
660.00 ตารางเมตร

132,000 ถนนหินคลุก 
ยาว 165 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

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

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

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

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง  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

62 โครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายซอย 42 แยกบ้านนาง
ทวาย กาญจนฉัตร ถึงบ้านนาง
เพ็ญ กุลใส (ตลอดสาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง  หมู่ท่ี 12
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร 
ความยาว 260.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.338411112360701, 
101.2253726754366
จุดส้ินสุด
13.337427690402281, 
101.22672939317836

500,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 260 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

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

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณปากทางเข้า
บ้านนายไวท์ ค าบุปผา (ตลอด
สาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง  หมู่ท่ี 12
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 150.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.342787641386318, 
101.22714257682313
จุดส้ินสุด
13.342272074060995, 
101.22581657081714

390,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 150 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง

64 โครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายซอย 42 แยกบ้านนาย
อ านาจ บุญเลิศ (ตลอดสาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง  หมู่ท่ี 12
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร 
ความยาว 320.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 1,120.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.33771241375843, 
101.22286973651107
จุดส้ินสุด
13.3373937575983, 
101.22364005801472

728,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 320 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

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

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

65 โครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายซอย 42 แยกบ้านนาย
อ านาจ บุญเลิศ ถึงบ้านนางชุม 
บุญเลิศ (ตลอดสาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง  หมู่ท่ี 12
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร 
ความยาว 90.00 เมตร ความหนา 0.15
 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
360.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.33771241375843, 
101.22286973651107
จุดส้ินสุด
13.337922290481114, 
101.22140758352047

204,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 90 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง

66 โครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายซอย 37 แยกบ้านนาง
รุจิรา กล่ันแกล้ว เช่ือมซอย 35 
(ตลอดสาย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง  หมู่ท่ี 12
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 330.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 1,320.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.349540645515502, 
101.23154155653876
จุดส้ินสุด
13.352394958431919, 
101.23241877742868

858,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 330 เมตร

1. ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
2. ลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

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

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

67 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
ชุมชนย่อยท่ี 16 หมู่ท่ี 11

เพ่ือประชาชนในพ้ืนท่ีมี
น้ าอุปโภค บริโภคตลอดปี

สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 11 
งานก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 น้ิว ความ
ลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ปริมาณน้ าไม่
น้อยกว่า 3,000 ลูกบาตรเมตรต่อชัวโมง

150,000 เจาะบาดาลลึก
 60 เมตร

1. ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค
ตลอดฤดูกาล
2. ประชาชนมี
กิจกรรมส่งเสริม
เศรฐกิจมากข้ึน

กองช่าง

68 โครงการขยายไหล่ทางจากถนน 
331 ถึงคันทรีรีสอร์ท

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 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
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แบบ ผ.02/1

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

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

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

69 โครงการขยายไหล่ทางจาก 
บ.โพลเดียม ถึง บ.บูรพาคอนกรีต

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง   หมู่ท่ี 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

70 โครงการขุดลอกร่องระบายน้ า 
ภายในเขตเทศบาลต าบลหมอน
นาง

เพ่ือป้องกันปัญหาน้ าท่วม สถานท่ี เขตเทศบาลต าบลหมอนนาง
งานก่อสร้าง ขุดลอกร่องระบายน้ า เขต
เทศบาลต าบลหมอนนาง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขุดลอกร่อง
ระบายน้ า เขต
เทศบาลต าบล
หมอนนาง

น้ าไม่ท่วมขังในฤดูฝน กองช่าง

 70  โครงการ 15,663,000 6,817,000 5,870,200 4,388,000 1,397,000

User
Typewritten Text
๑๑๖



แบบ ผ.02/2

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 แผนงำน อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 9 36,450,000     4 12,640,000    1 12,000,000    3 4,179,000      1 30,000,000    18 95,269,000     

รวม 9 36,450,000    4 12,640,000    1 12,000,000    3 4,179,000      1 30,000,000    18 95,269,000    

รวมท้ังส้ิน 9 36,450,000    4 12,640,000    1 12,000,000    3 4,179,000      1 30,000,000    18 95,269,000    

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (เกินศักยภาพ)
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2670)

เทศบาลต าบลหมอนนาง

ยุทธศาสตร์ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี
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แบบ ผ.02/2

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการขุดลอกคลอง

ระบายน ้า สายคลอง
สาริกาจากสะพาน อบจ.
 – ต้าบลนามะตูม  หมู่ท่ี 
 5

1. เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน ้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
แคลนน ้าอุปโภค 
บริโภค และการ
การท้าเกษตรกรรม
2. ป้องกัน
บรรเทาปัญหา
อุทกภัยในฤดูฝน

กองช่าง

2 โครงการขุดลอกคลอง
ระบายน ้า สายคลอง
สาริกาจากประตูน ้าทดบึง
ยาง – คลองหนองสรวง 
หมู่ท่ี 4,12

1. เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน ้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
แคลนน ้าอุปโภค 
บริโภค และการ
การท้าเกษตรกรรม
2. ป้องกัน
บรรเทาปัญหา
อุทกภัยในฤดูฝน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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แบบ ผ.02/2

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

3 โครงการก่อสร้างโดม
อเนกประสงค์หน้าวัด
หนองไทร หมู่ท่ี 2

1. เพ่ือประชาชนในพื นท่ี
จัดกิจกรรมประจ้าหมู่บ้าน
2. เพ่ือประชาชนในพื นท่ี
มีสถานท่ีจัดประเพณี
ท้องถ่ิน
3.เพ่ือประชาชน รพ.สต. 
บ้านหนองไทร ได้จัด
กิจกรรมด้านสาธารณสุข

สถานท่ีก่อสร้าง  หมู่ท่ี 12
งานก่อสร้าง ก่อสร้างโดม
อเนกประสงค์ ขนาดความกว้าง 
16 เมตร ความยาว 20 เมตร  
หรือมีพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 
320.00 ตารางเมตร
จุดก่อสร้าง
13.34688154696671, 
101.23212691112302

     2,300,000 โคม
เอนกประส
งค์ กว้าง 
16 ยาว 
20 เมตร

1. ประชาชนใน
พื นท่ีมีสถานท่ีจัด
กิจกรรมในชุมชน
2. ประชาชนใน
พื นท่ีสืบทอด
ประเพณีท้องถ่ิน

กองช่าง

4 โครงการขุดลอกคลอง
ระบายน ้า สายคลอง
สาริกาจากสะพาน หมู่ 9
 – วังเดือนห้า หมู่ท่ี 7

1. เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน ้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
แคลนน ้าอุปโภค 
บริโภค และการ
การท้าเกษตรกรรม
2. ป้องกัน
บรรเทาปัญหา
อุทกภัยในฤดูฝน

กองช่าง
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แบบ ผ.02/2

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมวางท่อระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ชุมแสง-บ้านสวนใหม่ 
เช่ือมต้าบลนาเริก

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พื นท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐานความ
ปลอดภัย
3.เพ่ือระบายน ้าได้สะดวก
และลดปัญหาน ้าท่วมขัง

สถานท่ีก่อสร้าง บ้านสวนใหม่ หมู่ท่ี
 1
งานก่อสร้าง 1.ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ
กว้าง 6.00 เมตร ความยาว 
1,100.00 เมตร ความ หนา 
0.20 เมตร หรือคิดเป็นพื นท่ี 
ด้าเนินการ ไม่น้อยกว่า 
6,600.00 ตารางเมตร
2.วางท่อระบายน ้าคอนกรีตเหล็ก 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  1.00 
เมตร ความยาว 1,100.00 เมตร 
จุดเร่ิมต้น
13.40728632746103, 
101.21703280414496
จุดสิ นสุด
13.412815377867686, 
101.20979028097722

9,500,000     1.ถนน
คอนกรีต 
ยาว 
1,100 
เมตร
2.ท่อ
ระบายน ้า
คอนกรีต 
ยาว 
1,100.00
 เมตร

1. ประชาชน
สัญจร ไปมา
สะดวกขึ น
2. ลดอุบัติเหตุ
และมีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย
3.ระบายน ้าได้
สะดวกลดปัญหา
น ้าท่วมขัง

อบจ.ชลบุรี
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แบบ ผ.02/2

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ซอย 17 ต้าบลหมอนนาง
 เช่ือมต้าบลนาเริก

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พื นท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐานความ
ปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง  บ้านหนองไทร
หมู่ท่ี 2
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ขนาดความกว้าง 
8.00  เมตร ความยาว1,220.00
  เมตร ความหนา  0.20  เมตร  
หรือคิดเป็นพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อย
กว่า  9,760.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.391793565244525, 
101.21603412880143
จุดสินสุด
13.394575154453223, 
101.22616564333259

     8,100,000 ถนน
คอนกรีต 
ยาว 
1,220 
เมตร

1. ประชาชน
สัญจร ไปมา
สะดวกขึ น
2. ลดอุบัติเหตุ
และมีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

อบจ.ชลบุรี
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แบบ ผ.02/2

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
โรงงานอิชิ เช่ือมถนนสาย
หนองโพรง 331 หมู่ท่ี 11

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พื นท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐานความ
ปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง  หมู่ท่ี 11
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ขนาดความกว้าง 
5.00  เมตร ความยาว700.00  
เมตร ความหนา  0.20  เมตร  
หรือคิดเป็นพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อย
กว่า  3,500.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.352801954555376, 
101.25389821589941
จุดสิ นสุด
13.35925706921762, 
101.25391889201683

     3,180,000 ถนน
คอนกรีต 
ยาว 760 
เมตร

1. ประชาชน
สัญจร ไปมา
สะดวกขึ น
2. ลดอุบัติเหตุ
และมีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
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แบบ ผ.02/2

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายสะพาน
หนองแหน ถึง สะพาน
หลักเซียงโกว หมู่ท่ี 12

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พื นท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐานความ
ปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง  หมู่ท่ี 12
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ขนาดความกว้าง  
5.00  เมตร  ความยาว  700.00
  เมตร 
ความหนา  0.20  เมตร  หรือคิด
เป็นพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า  
3,500.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.34591287743779, 
101.22847566255786
จุดสิ นสุด
13.349802945902118, 
101.22467280996709

     3,170,000 ถนน
คอนกรีต 
ยาว 700 
เมตร

1. ประชาชน
สัญจร ไปมา
สะดวกขึ น
2. ลดอุบัติเหตุ
และมีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
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แบบ ผ.02/2

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
แยกคอกวัว - โรงน ้าตาล

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พื นท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐานความ
ปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 1
งานก่อสร้าง 1.ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ
กว้าง 6.00 เมตร ความยาว 
600.00 เมตร ความหนา 0.20 
เมตร หรือมีพื นท่ีด้าเนินการไม่
น้อยกว่า 3,600.00 ตารางเมตร
2.งานก่อสร้างวางท่อระบายน ้า
พร้อมบ่อพักน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
จุดเร่ิมต้น
13.412972782547872, 
101.20968910197811
จุดสิ นสุด
13.415616301025404, 
101.21043773805532

     4,500,000 ถนน
คอนกรีต 
ยาว 300 
เมตร

1. ประชาชน
สัญจร ไปมา
สะดวกขึ น
2. ลดอุบัติเหตุ
และมีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง
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แบบ ผ.02/2

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

10 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 
16 หมู่ท่ี 5

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พื นท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐานความ
ปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 5
ก่อสร้างสะพาน ขนาดความกว้าง 
8.00 เมตร ความยาว 20.00 
เมตร แบบไม่มีทางเท้า
จุดก่อสร้าง
13.403281400876416, 
101.20562403956724

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

1. ประชาชน
สัญจร ไปมา
สะดวกขึ น
2. ลดอุบัติเหตุ
และมีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ก้าแพงคอนกรีตเสริม
เหล็ก ป้องกันการกัดเซาะ
 บริเวณท้ายประตูน ้าหมู่ท่ี
 6 ต.หมอนนาง (ต่อจาก
โครงการเดิม)

1. เพ่ือป้องกันการกัด
เซาะบริเวณชายฝ่ังคลอง
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การระบายน ้าในฤดูน ้า
หลาก

สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 6
ก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความลึก 5 เมตร ความยาว 
1,000 เมตร ความหนา 0.20 
เมตร หรือคิดเป็นพื นท่ีด้าเนินงาน
ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร
จุดเร่ิมต้น
13.382778839398302, 
101.21185617109846
จุดสิ นสุด
13.385972179677152, 
101.21067303906239

  12,000,000 ก้าแพง
คอนกรีต
ยาว 
1,000 
เมตร

 ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การระบายน ้า 
และป้องกัน
ปัญหาคันคลอง
พังทลาย

กองช่าง
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แบบ ผ.02/2

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

12 โครงการก่อสร้างประตู
ระบายน ้าทดบึงยาง หมู่ท่ี
 4

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

สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 4
งานก่อสร้าง ก่อสร้างประตูน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ
กว้าง 20.00 เมตร
จุดก่อสร้าง
13.345954769983068, 
101.22852686028766

  30,000,000 ประตูน ้า
คอนกรีต 
กว้าง 20 
เมตร

1. ลดการขาด
แคลนน ้าอุปโภค 
บริโภค และการ
การท้าเกษตรกรรม
2. ป้องกันหรือ
บรรเทาปัญหา
อุทกภัยในฤดูฝน

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างศาลา
ประชาคม หมู่ท่ี 7

1. เพ่ือประชาชนในพื นท่ี
จัดกิจกรรมประจ้าหมู่บ้าน
2. เพ่ือประชาชนในพื นท่ี
มีสถานท่ีจัดประเพณี
ท้องถ่ิน

สภานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 7
งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ
กว้าง 8 เมตร ความยาว 16 เมตร 
 หรือคิดเป็นพื นท่ีด้าเนินการไม่
น้อยกว่า 128.00 ตารางเมตร
จุดก่อสร้าง
13.424521340794836, 
101.20742522812323

900,000        อาคาร
เอนกประส
งค์ กว้าง 8
 ยาว 16 
เมตร

1. ประชาชนใน
พื นท่ีมีสถานท่ีจัด
กิจกรรมในชุมชน
2. ประชาชนใน
พื นท่ีสืบทอด
ประเพณีท้องถ่ิน

กองช่าง
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แบบ ผ.02/2

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

14 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย
 44 หมู่ท่ี 12 

1. เพ่ือให้ประชาชนใน 
พื นท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐานความ
ปลอดภัย

สถานท่ีก่อสร้าง  หมู่ท่ี 12
งานก่อสร้าง  ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็กแบบไม่มีทาง
เท้า ขนาดความกว้าง 8.00 เมตร 
ความยาว 20.00 เมตร แบบไม่มี
ทางเท้า
จุดก่อสร้าง
13.345954769983068, 
101.22852686028766

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

1. ประชาชน
สัญจร ไปมา
สะดวกขึ น
2. ลดอุบัติเหตุ
และมีถนนท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนา
เด็กก่อนวัยเรียนเทศบาล
ต้าบลหมอนนาง หมู่ท่ี 4

 เพ่ือรองรับการจัด
กิจกรรมสัมพันธ์ของ
ครอบครัวเด็กเล็ก

สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 4
งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคาร  
ขนาดความกว้าง 30.00 เมตร 
ความยาว 30.00 เมตร ความสูง 
6.00 เมตร หรือมีพื นท่ีด้าเนินการ
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

กองช่าง
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แบบ ผ.02/2

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

16 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ก้าแพงคอนกรีตเสริม
เหล็กป้องกันการกัดเซาะ
สระประปา หมู่ท่ี 4 (ต่อ
จากโครงการเดิม)

1. เพ่ือระบายน ้าและเป็น
ทางผันน ้าในฤดูน ้าหลาก
2. ช่วยบรรเทาปัญหา
อุทกภัยและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการน ้า

สถานท่ีก่อสร้าง ) หมู่ท่ี 4 
งานก่อสร้าง ก่อสร้างก้าแพง
ป้องกันการกัดเซาะคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความลึก 5.00 เมตร 
ความยาว 200.00 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ี
ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 500.00 
ตารางเมตร
จุดก่อสร้าง
13.361732724781264, 
101.21685122164969

2,800,000    ก้าแพง
คอนกรีต 
ยาว 200 
เมตร

ช่วยให้การระบาย
น ้า และเป็นทาง
ผันน ้าในฤดูน ้า
หลากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง
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แบบ ผ.02/2

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ โลจิสติกส์ เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่ 

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

17 โครงการก่อสร้างอาคาร
โดมอเนกประสงค์ ท่ีท้า
การหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10

1. เพ่ือประชาชนในพื นท่ี
จัดกิจกรรมประจ้าหมู่บ้าน
2. เพ่ือประชาชนในพื นท่ี
มีสถานท่ีจัดประเพณี
ท้องถ่ิน

สถานท่ีก่อสร้าง  หมู่ท่ี 10
งานก่อสร้าง หลังคา ขนาดความ
กว้าง 18.00 เมตร ความยาว 
24.00 เมตร
ความสูง 4.00 เมตร หรือคิดเป็น
พื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 
432.00 ตารางเมตร
จุดติดตั ง
13.368616140758597, 
101.22871752914472

    2,140,000 โคมอเนก
ประสงค์ 
กว้าง 18 
ยาว 24 
เมตร

1. ประชาชนใน
พื นท่ีมีสถานท่ีจัด
กิจกรรมในชุมชน
2. ประชาชนใน
พื นท่ีสืบทอด
ประเพณีท้องถ่ิน

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างโดม
อเนกประสงค์บริเวณศูนย์
ฝึกอาชีพสตรี หมู่ท่ี 12

1. เพ่ือประชาชนในพื นท่ี
จัดกิจกรรมประจ้าหมู่บ้าน
2. เพ่ือประชาชนในพื นท่ี
มีสถานท่ีจัดประเพณี
ท้องถ่ิน

สถานท่ีก่อสร้าง  หมู่ท่ี 12
งานก่อสร้าง ก่อสร้างโดม
อเนกประสงค์ ขนาดความกว้าง 
16 เมตร ความยาว 40 เมตร  
หรือมีพื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 
640.00 ตารางเมตร
จุดก่อสร้าง
13.34688154696671, 
101.23212691112302

    3,200,000 โคมอเนก
ประ
สงค์ กว้าง
 16 ยาว 
40 เมตร

1. ประชาชนใน
พื นท่ีมีสถานท่ีจัด
กิจกรรมในชุมชน
2. ประชาชนใน
พื นท่ีสืบทอด
ประเพณีท้องถ่ิน

กองช่าง

รวม 18 โครงการ 36,450,000 12,640,000 12,000,000 4,179,000 30,000,000
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       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลหมอนนาง   
  

 
 
 

๔.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 

 ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้   แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้
ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจั งหวัดและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

 ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ 
๔.๐ และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และรายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว 7467 ลงวันที่ ๑4 ธันวาคม  ๒๕๖3  เรื่อง  แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

 
  

 
 
 
 

 

ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 

User
Typewritten Text
๑๓๐



 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลหมอนนาง   
  

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  
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       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลหมอนนาง   
  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหาปรึกษา 
หารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Threat (อุปสรรค) 

(๓)  
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๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  
 

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 
 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล  หลัก   
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 
 

(๑๐)  

 

 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกล
ยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 
 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 
 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่
จริงที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 
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๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

 
 
  4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมี
การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่ น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้อง
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  
๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

User
Typewritten Text
๑๓๔



 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลหมอนนาง   
  

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร 
จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้
ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล
การปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  
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๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  

 
 

๕.๖ โครงการมี
ความสอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้าง
ให้ประเทศชาติ
ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน 
ภายใต้หลักประชา
รัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย 
ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
(๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจาก
การเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่
เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม 
ฯลฯ 

(๕)  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ 
นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕)  

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชนด าเนินการ
เองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่
ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

(๕)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕)  

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตาม
หลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใส
ในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้ (measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒ ) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 ความส าเร็จในเชิงยุทธศาสตร์ เทศบาลต าบลหมอนนาง มีการวิเคราะห์ SWOT Analysis จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่ส าคัญ รวมทั้งความสามารถในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ ในการวิเคราะห์เชิง
ยุทธศาสตร์ขององค์กร เพ่ือให้ผู้บริหารได้ทราบสถานภาพขององค์กรว่าเป็นอย่างไร รวมทั้งได้ประเมินปัจจัย
แวดล้อมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ว่าจะก่อให้เกิดโอกาสและข้อจ ากัดอย่างไรต่อองค์กร  ท าให้ผู้บริหาร
ทราบสถานะ ในด้านต่างๆ รวมทั้งปัจจัยที่จะเข้ามาส่งผลกระทบต่อองค์กร หลังจากการจัดท ายุทธศาสตร์ 
ก าหนดกลยุทธ์ และแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) โดยพิจารณาเป้าประสงค์ให้ครบถ้วนทั้ง 4 มิติ 
(ประสิทธิผล คุณภาพการให้บริการ ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และการพัฒนาองค์การ) พร้อมกันนี้
เป้าประสงค์มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันในลักษณะของเหตุและผล  เพ่ือใช้ในการสื่อสาร ถ่ายทอดแล้ว ได้
ด าเนินงาน การพิจารณาโครงการ แผนงานต่าง ๆ ที่จะด าเนินการเพ่ือให้สามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ 
โดยในการพิจารณาและวิเคราะห์โครงการต่างๆ พิจารณาทั้งในด้านผลผลิต ผลลัพธ์ ความเสี่ยง ความ
เกี่ยวเนื่องกับโครงการอ่ืนๆ รวมทั้งงบประมาณที่ต้องใช้ ในการจัดท าแผนงาน/โครงการ (Action Plan) 
ก าหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาของแต่ละแผนงาน/โครงการอย่างชัดเจน มีการก าหนดกรอบระยะเวลาที่ใช้ใน
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนเป็นการล่วงหน้า และให้สอดคล้องกับปีปฏิทินงบประมาณ โดยค านึงถึง
ระยะเวลาที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบมาประกอบด้วย 
 เนื่องจากการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัตินั้นไม่ใช่สิ่งที่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จภายใน
ระยะเวลาอันสั้น และยังต้องอาศัยความต่อเนื่องในการด าเนินการในปีต่อไป และสอดคล้องกับสถานะการคลัง
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ขององค์กรด้วย แม้จะมีปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมากมายสักเพียงใด งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
ท าให้ความส าเร็จในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหมอนนางไม่สามารถส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  

ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาเป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภาพรวมของท้องถิ่นเป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ อย่างไร ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิง
สถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และเชิงพรรณนา ดังนี้ 
 1. ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
  1. แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance indicators)  
  2. แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ 
Kaplan & Norton  
  3. แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))  
  4. แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  

5. แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) 
ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS  

  6. แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่ เกิดขึ้นหรือProblem 
Solving Method  
  7. แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
  8. แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
  9. แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)  
  10. แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ  
  11. แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตาม (ข้อ 1- 
10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
 2. เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไรค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา(Time) 
เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่  
 3. ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร  
 4. วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs)  
 5. ผลกระทบ (Impact) 

การวัดผลในเชิงปริมาณ  
 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้  
 แบบที่ ๑ แบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
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 แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ 
แบบการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหมอนนาง โดยใช้ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการวางแผนและการประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) และระบบบันทึก
บัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 

การวัดผลในเชิงคุณภาพ  
 เทศบาลต าบลหมอนนางใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพ โดยภาพรวม โดยได้มี
การประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลหมอนนางในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้  
 แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน (Google Form)  
 แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ (Google Form) 

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม มีดังต่อไปนี้  
  1.การติดตามและประเมินผลเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการก าหนด
ทิศทางขององค์กร  
  2.การประเมินผล เป็นกระบวนการก าหนดรูปแบบในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและน าไปใช้ ในการ
เก็บข้อมูลที่เกิดขึ้น เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย เพ่ือน าผลที่ได้ไปใช้ในการแก้ไข ปัญหา
และตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสมในการบริหารจัดการองค์กร  
 3.การประเมินผลช่วยชี้ให้เห็นความส าคัญของแต่ละโครงการตามล าดับก่อนหลัง โดยสามารถจะทราบ
ได้ว่าโครงการใดมีความจ าเป็นเร่งด่วนกว่ากัน ทั้งนี้เพ่ือช่วยแก้ปัญหาในการคัดเลือก โครงการ ตลอดจนช่วยลด
ความกดดันจากอ านาจทางการเมือง อันเนื่องมาจากโครงการมีจ านวนมากแต่เงินทุน สนับสนุนมีจ านวนจ ากัด  
 ดังนั้น การประเมินผลโครงการต่างๆ อย่างมีระบบและครบถ้วนทุกขั้นตอน จะท าให้ได้ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ที่น่าเชื่อถือ ซึ่งจะช่วยชี้แนะได้ว่าโครงการใดควรจะได้รับการพิจารณาให้การสนับสนุนก่อน และ
โครงการใดควรให้การสนับสนุนในล าดับถัดไป  
  4.การประเมินผลช่วยให้ได้ข้อมูลย้อนกลับจากผู้รับบริการ ข้อมูลประเภทนี้ท า ให้ทราบถึง ข้อจ ากัด
และปัญหาต่างๆในการปฏิบัติงานเพ่ือนามาปรับปรุงโครงการ ตลอดจนเพ่ือก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างผู้
ให้บริการและผู้รับบริการ 

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 ๑. ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  ๑.๑. ปัญหาสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้งวาตภัย 

อุทกภัย อัคคีภัย ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินแนวทางการแก้ไข 
คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเพ่ือสามารถด าเนินการได้
ทันท่วงที   

  ๑.๒. ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว์ ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าชีวิตประชาชน และ
สัตว์ต่างๆ ในต าบล ซึ่งได้แก่ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ 
ไข้หวัดนก โรคมือ เท้า ปากที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ โรคพิษสุนัขบ้า แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ฝึกอบรม ให้ความรู้ 
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ประชาสัมพันธ์ รณรงค์เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดโรค การป้องกันและยับยั้ง ลงพ้ืนที่ระงับการแพร่ระบาดของ
โรค การท าลาย การรักษา จัดศูนย์พักพิงภายในต าบล เป็นต้น 

  ๑.๓. ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย มีหนี้สินเยอะ ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต ค่าครองชีพสูง 
แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ ช่วยเหลือประชาชน
ซ่อมแซมบ้านคนยากจน ผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณะ ด้านการศึกษา 
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน     

  ๑.๔. ปัญหายาเสพติดในต าบล ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงานว่ามีผู้
ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน มีแนวทางการป้องกัน โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา การรณรงค์ป้องกันการให้
ความรู้กับเด็กและเยาวชนให้รู้ถึงโทษของยาเสพติด บทลงโทษเมื่อข้องเก่ียวกับยาเสพติด 
  ๑.๕. ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ใช้ถนนสายทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 3284 เป็นถนนสายหลักที่ส าคัญผ่านกลางเขตต าบลโดยมีถนนสายรองจากแต่ละ
ชุมชนเชื่อมต่อ มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจากการข้ามถนนบริเวณแยกจุดเสี่ยง แนวทางการแก้ไข เพ่ิมไฟ
กระพริบให้เห็นแยกจุดเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น และเพ่ิมกระจกโค้งในจุดที่เสี่ยงทั้งต าบล 
 

 ๒. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  ๒.๑ ข้อสังเกต จากการส ารวจข้อมูล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่
มาก ทั้งด้านสาธารณสุข เส้นทางคมนาคมขนส่ง แหล่งน้ าภาคการเกษตร ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน สถานที่ผ่อนหย่อนใจ สวัสดิการสังคม เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ ด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม การก าจัดสุนัขและแมวจรจัด ปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่
สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็น
จ านวนมาก ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการได้  
  ๒.๒ ข้อเสนอแนะ จากข้อสังเกตดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังนี้   
   1. น าโครงการที่เกินขีดความสามารถของเทศบาล ไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการ 
   2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง  
   3. ควรด าเนินการซักซ้อมและท าความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานที่ท าให้
เกิดความล่าช้า 
    4. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
    5. เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่
จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ มากจนเกินไป 
  ๒.๓ ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าเทศบาลได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้
ในหลายเรื่องและครอบคลุมเกือบทุกด้าน มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประชาชนมีความพึงพอใจ แต่ก็ยังมี
ปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไปไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุข ปัญหาโรคติดต่อ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาน้ า
อุปโภค เส้นทางคมนาคมยังไม่สะดวกปลอดภัย ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น  
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