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แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
160,000

งบ ทต.

490,000
งบ ทต.

314,000
งบ ทต.

ถนนคอนกรีต
ยาว 140 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

ถนนคอนกรีต
ยาว 200 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง

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

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
140.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
560.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 2)

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

3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม

ติดต้ังแผง
เหล็กยาว 40 

เมตร

. ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง

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

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
200.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
800.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

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

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 งานติดต้ังแผงเหล็กกันชน ขนาดความ
ยาว 40 เมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

๒



แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 2)

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

3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

740,000
งบ ทต.

360,000

งบ ทต.*

225,000
งบ ทต.*

490,000
งบ ทต.

(200 เมตร)

ถนนคอนกรีต 
ยาว 200 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนายสุพจน์ ถึง
 บ้านนางบุญตา ช้างด้วง (ต่อจาก
โครงการเดิม) (ชุมชนย่อยท่ี 2 
บ้านหนองไทร) หมู่ท่ี 2

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย

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

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย 11 (ชุมชน
ย่อยท่ี 1 บ้านสวนใหม่)  หมู่ท่ี 1

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 
50.00 เมตร ความหนา 0.20 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
300.00 ตารางเมตร

ถนนคอนกรีต 
ยาว 50 เมตร

5 โครงการติดต้ังถังกรองน้ า (ชุมชน
ย่อยท่ี 1 บ้านสวนใหม่)  หมู่ท่ี 1

 -เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีน้ าสะอาดในการ
อุปโภคบริโภค

งานติดต้ังถังกรองน้ าขนาด 80 น้ิว 
จ านวน 1 ชุด (พร้อมอุปกรณ์)
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

ติดต้ังถังน้ า 
ขนาด 80 น้ิว

 1 จุด

 -ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภคบริโภค

ท่อระบายน้ า
คอนกรีต ยาว 

370 เมตร

 ระบายน้ าได้
สะดวกลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง
(ตลอดสาย)

4 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า 
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ
ต้ังแต่แยกคอกวัว ถึงแยกศาลเจ้า
แป๊ะกง (ชุมชนย่อยท่ี 1 บ้านสวน
ใหม่ ) หมู่ท่ี 1

 -เพ่ือให้ระบายน้ าได้
สะดวกและลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง

 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบ่อพักน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 0.60  
เมตร ความยาวรวม 370.00 เมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

๓



แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 2)

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

3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

1,070,000
งบ ทต.

(400 เมตร)

104,000
งบ ทต.

741,000
งบ ทต.

ถนนคอนกรีต 
ยาว 285 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

ถนนหินคลุก 
ยาว 130 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

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

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย

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

ถนนคอนกรีต 
ยาว 400 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

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

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดความกว้าง 
4.00 เมตร ความยาว 130.00 เมตร 
ความหนา 0.10 เมตรหรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 520.00 ตาราง
เมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนายสุพจน์ ถึง
 บ้านนางบุญตา ช้างด้วง (ต่อจาก
โครงการเดิม) (ชุมชนย่อยท่ี 2 
บ้านหนองไทร) หมู่ท่ี 2 (ตลอด
สาย)

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
400.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,600.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

๔



แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 2)

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

3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

600,000
งบ ทต.*

490,000
งบ ทต.

490,000
งบ ทต.

ถนนคอนกรีต 
ยาว 160 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

ถนนคอนกรีต 
ยาว 210 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนาย
ธรรมรัตน์ ถึงบ้านนายโกวิทย์ ล่าสี
 (ชุมชนย่อยท่ี 3 บ้านหนองพร้าว)
 หมู่ท่ี 3

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 
160.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
800.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

อาคาร กว้าง 5
 ยาว 12 เมตร

 -มีอาคารใช้ในการ
เรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

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

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว
210.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
840.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

11 โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคาร
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรุ้
ลฮิดายะห์ (ชุมชนย่อยท่ี 2 บ้าน
หนองไทร) หมู่ท่ี 2

 -เพ่ือให้มีอาคารใช้ใน
การเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์อย่าง
เพียงพอ

 -ก่อสร้างต่อเติมอาคาร คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร 
ความยาว 12.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

๕



แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 2)

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

3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

160,000
งบ ทต.

56,000
งบ ทต.

1,317,000
งบ ทต.*

(495 เมตร)

2,100,000
งบ ทต.*

อาคาร กว้าง 
12 ยาว 18 

เมตร

 -มีอาคารใช้ในการ
เรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองพร้าวอ
ย่างเพียงพอ

กองช่าง17 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
หมอนนาง (ชุมชนย่อยท่ี 3 บ้าน
หนองพร้าว) หมู่ท่ี 3

 -เพ่ือให้มีอาคารใช้ใน
การเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองพร้าวอย่างเพียงพอ

 -ก่อสร้างอาคารขนาด ความกว้าง 
12.00 เมตร ความยาว 18.00 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
216.00 ตารางเมตร

ถนนคอนกรีต 
ยาว 200 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

วางท่อประปา 
ยาว 280 เมตร

 -ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีน้ าอุปโภค บริโภค
ตลอดฤดูกาล
 -ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีน้ าสะอาดใช้

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนางออม
ทรัพย์ ถึง สระประปา (ชุมชน
ย่อยท่ี 3 บ้านหนองพร้าว) หมู่ท่ี 3

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย

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

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

 -เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีน้ าอุปโภค 
บริโภคตลอดฤดูกาล
 -เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีน้ าสะอาดใช้

 งานขยายเขตประปา ขนาด 2 น้ิว ความ
ยาว 280 เมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

ถนนหินคลุก 
ยาว 200 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

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

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดความกว้าง 
4.00 เมตร ความยาว 200.00 เมตร 
ความหนา 0.10 เมตรหรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 800.00 ตาราง
เมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

๖



แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 2)

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

3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

312,000
งบ ทต.

338,000
งบ ทต.

490,000
งบ ทต.

ถนนคอนกรีต 
ยาว 210 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

ถนนคอนกรีต 
ยาว 130 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

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

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 3.5-4.00 เมตร ความยาว 
210.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
800.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

ถนนคอนกรีต 
ยาว 120 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

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

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
130.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว 520.00
 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

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

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว
120.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
480.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

๗



แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 2)

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

3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

214,500
งบ ทต.

24,000
งบ ทต.

1,144,000
งบ ทต.

390,000
งบ ทต.

ถนนคอนกรีต 
ยาว 150 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

ถนนคอนกรีต 
ยาว 440 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากทางเข้าบ้านคุณกวี
 - บ้านคุณพัชรี (บริเวณหลักเซียง
โกว) (ชุมชนย่อยท่ี 4 บ้านตลาด
ทุ่งเหียง) หมู่ท่ี 4

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย

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

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

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย

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

วางท่อประปา 
ยาว 120 เมตร

 -เพ่ือให้ประชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค ท่ี
สะอาด เพียงพอ

กองช่าง

ถนนคอนกรีต 
ยาว 55 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

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

 -เพ่ือให้ประชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค ท่ีสะอาด 
เพียงพอต่อความต้องการ

 งานขยายเขตประปาขนาด 2 น้ิว ความ
ยาว 120 เมตร 
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

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

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 6.00 เมตร ความยาว55.00
 เมตร ความหนา 0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 330.00 ตาราง
เมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

๘



แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 2)

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

3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

840,000
งบ ทต.*

351,000
งบ ทต.

490,000
งบ ทต.

ถนนคอนกรีต 
ยาว 200 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง

ถนนคอนกรีต 
ยาว 135 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

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

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
200.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
800.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

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

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว
135.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
540.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

ถนนหินคลุก 
ยาว 700 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

25 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน
หินคลุก สายบ้านนายเน่ืองและ
นายรุณ เช่ือมหลักเซียงโกว  
(ชุมชนย่อยท่ี 4 บ้านตลาดทุ่ง
เหียง) หมู่ท่ี 4

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดความกว้าง 
4.00 เมตร ความยาว 700.00 เมตร 
ความหนา 0.10 เมตรหรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 2,800.00 ตาราง
เมตร

๙



แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 2)

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

3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

490,000
งบ ทต.

(200 เมตร)

723,340
งบ ทต.

(295 เมตร)

1,500,000
งบ ทต.

อาคาร กว้าง 5
 ยาว 24 เมตร

 -จัดเก็บวัตถุ
อันตรายให้ถูก
สุขลักษณะ และ
ปลอดภัย

กองช่าง

ถนนคอนกรีต 
ยาว 295 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

30 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัตถุ
อันตราย (ชุมชนย่อยท่ี 5 บ้าน
สวนมะลิ) หมู่ท่ี 4

 - เพ่ือใช้ในการเก็บวัตถุ
อันตราย
- เพ่ือจัดเก็บวัตถุ
อันตรายให้ถูก
สุขลักษณะ และปลอดภัย

ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 8 เมตร ความยาว 24 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 192 
ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

ถนนคอนกรีต 
ยาว 200 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านจ่าทัศนะ 
กาญจนานันท์ ถึงบ้านนาย
สมหมาย (ชุมชนย่อยท่ี 5 บ้าน
สวนมะลิ) หมู่ท่ี 4 (ตลอดสาย)

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
295.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,180.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านจ่าทัศนะ 
กาญจนานันท์ ถึงบ้านนาย
สมหมาย (ชุมชนย่อยท่ี 5 บ้าน
สวนมะลิ) หมู่ท่ี 4 (ช่วงท่ี 2)

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
200.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
800.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

๑๐



แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 2)

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

3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

480,000
งบ ทต.

975,000
งบ ทต.

3,600,000
งบ ทต.

ขุดลอกดิน 
72,000 ลบ.ม.

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

กองช่าง

ถนนคอนกรีต 
ยาว 300 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

33 โครงการขุดลอกสระประปา หมู่ท่ี
 4 (ชุมชนย่อยท่ี 5 บ้านสวนมะลิ)
 หมู่ท่ี 4

 -เพ่ือกักเก็บน้ า ใช้ใน
การอุปโภค บริโภค 
-ช่วยบรรเทาปัญหา
อุทกภัยและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการน้ า

งานขุดลอกดินขนาดพ้ืนท่ี  72,000 
ตารางเมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า
 72,000 ลบ.ม.
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

ถมดิน กว้าง 
40 ยาว 40 

เมตร

 มีพ้ืนท่ีในการ
รองรับการก่อสร้าง
โรงก าจัดขยะ RDF

กองช่าง

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

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 
300.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,500.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

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

 เพ่ือเตรียมพ้ืนท่ีรองรับ
ในการก่อสร้างโรงขยะ 
RDF

งานถมดินพร้อมบดอัดแน่นขนาดความ
กว้าง 40.00  เมตร ความยาว 40.00 
เมตร ความสูง 2.00 เมตร หรือคิดเป็น
พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 3,200  
ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

๑๑



แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 2)

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

3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

150,000

งบ ทต.

2,800,000
งบ ทต.

490,000
งบ ทต.

ถนนคอนกรีต 
ยาว 200 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

ก าแพง
คอนกรีต ยาว 

200 เมตร

 ช่วยให้การระบาย
น้ า และเป็นทางผัน
น้ าในฤดูน้ าหลากได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

กองช่าง

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

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
200.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
800.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

ขุดเจาะบาดาล
ลึก 60 เมตร

 ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค
ตลอดฤดูกาล
 ประชาชนมีความ
สะดวกในการใช้น า
มากข้ึน

กองช่าง

35 โครงการก่อสร้างปรับปรุงก าแพง
คอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันการกัด
เซาะสระประปา (ต่อจากโครงการ
เดิม) (ชุมชนย่อยท่ี 5 บ้านสวน
มะลิ) หมู่ท่ี 4

 -เพ่ือระบายน้ าและเป็น
ทางผันน้ าในฤดูน้ าหลาก
-ช่วยบรรเทาปัญหา
อุทกภัยและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการน้ า

ก่อสร้างก าแพงป้องกันการกัดเซาะ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความลึก 5.00
 เมตร ความยาว 200.00 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

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

 เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภค ตลอดปี

 ขุดเจาะบาดาลขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง
 6 น้ิว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ปริ
มานน้ าไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร
-ตามแบบแปลนของ ทต.หมอนนาง

๑๒



แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 2)

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

3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

71,500
งบ ทต.

490,000
งบ ทต.

338,000
งบ ทต.

ถนนคอนกรีต 
ยาว 130 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

39 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายแท็งค์ประปา ถึง
บ้านนายวินิจ มะลิวรรณ (ชุมชน
ย่อยท่ี 6 บ้านกิโลสอง) หมู่ท่ี 4 
(ตลอดสาย)

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
130.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
520.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

ถนนคอนกรีต 
ยาว 200 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

ถนนคอนกรีต 
ยาว 110 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

38 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายแท็งค์ประปา ถึง
บ้านนายวินิจ มะลิวรรณ (ชุมชน
ย่อยท่ี 6 บ้านกิโลสอง) หมู่ท่ี 4 
(ช่วงท่ี 1)

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
200.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
800.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนายประชุม 
ฉิมมา ถึงบ้านนางผิน แก่นแสง 
(ชุมชนย่อยท่ี 6 บ้านกิโลสอง) 
หมู่ท่ี 4 (ตลอดสาย)

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว
110.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
440.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

๑๓



แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 2)

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

3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

290,000
งบ ทต.

4,500,000
งบ ทต.

195,000
งบ ทต.

ถนนคอนกรีต 
ยาว 75 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

ถนนคอนกรีต 
ยาว 840 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

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

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว75.00
 เมตร ความหนา 0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 300.00 ตาราง
เมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

41 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 16 จากสะพาน
บ้านเหนือถึงสะพาน อบจ.เช่ือม
ต าบลทุ่งขวาง (ชุมชนย่อยท่ี 7 
บ้านเหนือ) หมู่ท่ี 5

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 
840.00 เมตร ความหนา 0.20 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
58,040.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

ถนนคอนกรีต 
ยาว 100 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

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

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
100.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
400.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

๑๔



แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 2)

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

3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

1,898,000
งบ ทต.*

1,610,000
งบ ทต.

1,610,000
งบ ทต.

ก าแพง
คอนกรีต ยาว 

100 เมตร

 ช่วยให้การระบาย
น้ า และเป็นทางผัน
น้ าในฤดูน้ าหลากได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

กองช่าง45 โครงการก่อสร้างปรับปรุงก าแพง
คอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันการกัด
เซาะท้ายประตูน้ า หมู่ท่ี 6 ต.
หมอนนาง - ต.ทุ่งขวาง (ชุมชน
ย่อยท่ี 8 บ้านหนองยาง) หมู่ท่ี 6 
(ช่วงท่ี 2)

 -เพ่ือระบายน้ าและเป็น
ทางผันน้ าในฤดูน้ าหลาก
-ช่วยบรรเทาปัญหา
อุทกภัยและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการน้ า

 ก่อสร้างก าแพงป้องกันการกัดเซาะ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความลึก 5.00
 เมตร ความยาวฝ่ังซ้าย 50.00 เมตร 
ความยาวฝ่ังขวา 50 เมตร ความหนา 
0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 500.00ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

ก าแพง
คอนกรีต ยาว 

100 เมตร

 ช่วยให้การระบาย
น้ า และเป็นทางผัน
น้ าในฤดูน้ าหลากได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

กองช่าง

ถนนคอนกรีต 
ยาว 730 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

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

 -เพ่ือระบายน้ าและเป็น
ทางผันน้ าในฤดูน้ าหลาก
-ช่วยบรรเทาปัญหา
อุทกภัยและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการน้ า

 ก่อสร้างก าแพงป้องกันการกัดเซาะ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความลึก 5.00
 เมตร ความยาวฝ่ังซ้าย 50.00 เมตร 
ความยาวฝ่ังขวา 50 เมตร ความหนา 
0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 500.00ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

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

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
730.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
2,920.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

๑๕



แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 2)

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

3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

130,000
งบ ทต.

178,000
งบ ทต.

84,000
งบ ทต.

650,000
งบ ทต.*

ถนนคอนกรีต 
ยาว 250 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

49 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านนายบุญเหลือ  ต่อ
บ้านนายฉัตร นพพระ ถึงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 
(ชุมชนย่อยท่ี 9 บ้านเนินโรงหีบ)
 หมู่ท่ี 7

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย

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

วางท่อประปา 
ยาว 420 เมตร

 -เพ่ือให้ประชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค ท่ี
สะอาด เพียงพอ

กองช่าง

วางท่อประปา 
ยาว 890 เมตร

 -เพ่ือให้ประชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค ท่ี
สะอาด เพียงพอ

กองช่าง

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

 -เพ่ือให้ประชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค ท่ีสะอาด 
เพียงพอต่อความต้องการ

งานขยายเขตประปาขนาด 2 น้ิว ความ
ยาว 420 เมตร 
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

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

 -เพ่ือให้ประชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค ท่ีสะอาด 
เพียงพอต่อความต้องการ

 งานขยายเขตประปาขนาด 2 น้ิว ความ
ยาว 890 เมตร 
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

ถนนคอนกรีต 
ยาว 50 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

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

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย

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

๑๖



แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 2)

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

3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

46,000
งบ ทต.

468,000
งบ ทต.

160,000
งบ ทต.

ถนนคอนกรีต 
ยาว 200 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

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

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดความกว้าง 
4.00 เมตร ความยาว 200.00 เมตร 
ความหนา 0.10 เมตรหรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 800.00 ตาราง
เมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

ถนนคอนกรีต 
180 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

ถนนคอนกรีต 
ยาว 18 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

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

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว
180.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า
720.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

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

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว18.00
 เมตร ความหนา 0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า72.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

๑๗



แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 2)

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

3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

840,000
งบ ทต.

1,568,000
งบ ทต.

(280 เมตร)

676,000
งบ ทต.

ถนนคอนกรีต 
ยาว 260 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

ก าแพง
คอนกรีต ยาว 

280 เมตร

 ช่วยให้การระบาย
น้ า และเป็นทางผัน
น้ าในฤดูน้ าหลากได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

กองช่าง
(ตลอดสาย)

55 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนายถวิท  
จันพร  (ชุมชนย่อยท่ี 10 บ้านดง
ไม้ลาย) หมู่ท่ี 8

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว
260.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า
1,040.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

54 โครงการก่อสร้างก าแพงคอนกรีต
เสริมเหล็กป้องกันการกัดเซาะ 
และขยายผิวจราจร ซอย 50 
(ชุมชนย่อยท่ี 10 บ้านดงไม้ลาย)
 หมู่ท่ี 8 (ตลอดสาย)

 -ช่วยบรรเทาปัญหา
อุทกภัยและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการน้ า

ก่อสร้างก าแพงป้องกันการกัดเซาะ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความลึก 2.00
 เมตร ความยาว 280.00 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร

ก าแพง
คอนกรีต ยาว 

150 เมตร

 ช่วยให้การระบาย
น้ า และเป็นทางผัน
น้ าในฤดูน้ าหลากได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

กองช่าง53 โครงการก่อสร้างก าแพงคอนกรีต
เสริมเหล็กป้องกันการกัดเซาะ 
และขยายผิวจราจร ซอย 50 
(ชุมชนย่อยท่ี 10 บ้านดงไม้ลาย)
 หมู่ท่ี 8 (ช่วงท่ี 1)

 -ช่วยบรรเทาปัญหา
อุทกภัยและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการน้ า

ก่อสร้างก าแพงป้องกันการกัดเซาะ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความลึก 2.00
 เมตร ความยาว 150.00 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

๑๘  



แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 2)

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

3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

700,000
งบ ทต.

1,274,000
งบ ทต.*

5,760,000
งบ ทต.

ถนนคอนกรีต 
ยาว 430 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

58 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบาย
น้ า คสล.พร้อมบ่อพักน้ า คสล. 
ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 50 (ชุมชนย่อยท่ี 10 บ้าน
ดงไม่ลาย) หมู่ท่ี 8

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย 
-เพ่ือให้การระบายน้ าได้
สะดวกและป้องกันน้ า
ท่วมขัง

 -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
 ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
430.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า
1,720.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด Ø 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก
น้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 
430.00 เมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

ถนนคอนกรีต 
ยาว 490 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

วางท่อ
คอนกรีต ยาว 

100 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

57 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนายมณเฑียร
 ผสมทรัพย์ ถึง บริษัท เจ แอนด์ 
โอ (ชุมชนย่อยท่ี 10 บ้านดงไม้
ลาย) หมู่ท่ี 8

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว
490.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า
1,960.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

56 โครงการปรับปรุงวางท่อระบาย
น้ าคสล.พร้อมบ่อพักน้ า คสล. 
สายหน้าฝายคลองป่าแดง  
(ชุมชนย่อยท่ี 10 บ้านดงไม่ลาย)
 หมู่ท่ี 8

 -เพ่ือให้การระบายน้ า
ได้สะดวกและป้องกัน
น้ าท่วมขัง

 งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด Ø 1.20 เมตรพร้อมบ่อพักน้ า 
คสล. ความยาว 100.00 เมตร  
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

๑๙



แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 2)

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

3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

200,000
งบ ทต.

375,000
งบ ทต.

400,000
งบ ทต.

ถนนหินคลุก 
ยาว 500 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

ถนนอสฟัลท์ติก
 ยาว 250 

เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

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

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดความกว้าง 
4.00 เมตร ความยาว 500.00 เมตร 
ความหนา 0.10 เมตรหรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า2,000.00 ตาราง
เมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

60 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
 คอนกรีต ซอย 10 ( ต่อจาก
โครงการเดิม) ช่วงท่ี 2  พร้อม
ขยายไหล่ทาง ( ชุมชนย่อยท่ี 11
 บ้านหมอนนาง) หมู่ท่ี 9

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว
250.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า
1,250.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

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

 -เพ่ือให้ระบายน้ าได้
สะดวกและลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง

 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว 
75.00 เมตร พร้อมบ่อพักน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

วางท่อ
คอนกรีต ยาว 

75 เมตร

 ระบายน้ าได้
สะดวกและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง

กองช่าง
(ตลอดสาย)

๒๐



แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 2)

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

3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

264,000
งบ ทต.

780,000
งบ ทต.

490,000
งบ ทต.

ถนนคอนกรีต 
ยาว 200 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

ถนนคอนกรีต 
ยาว 300 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

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

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว
200.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า
800.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

ถนนหินคลุก 
ยาว 330 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

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

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว
300.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า
1,200.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

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

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดความกว้าง 
4.00 เมตร ความยาว 330.00 เมตร 
ความหนา 0.10 เมตรหรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า1,320.00 ตาราง
เมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

๒๑



แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 2)

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

3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

200,000
งบ ทต.

490,000
งบ ทต.*

390,000
งบ ทต.*

ถนนคอนกรีต 
ยาว 150 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

ถนนคอนกรีต 
ยาว 200 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง

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

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
150.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
600.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

ถนนคอนกรีต 
ยาว 100 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

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

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
200.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
800.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนายพินันท์ 
(ชุมชนย่อยท่ี 12 บ้านชุมแสง) 
หมู่ท่ี 10

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว
100.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า
300.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

๒๒



แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 2)

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

3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

780,000
งบ ทต.

(300 เมตร)

490,000
งบ ทต.*

(200 เมตร)

490,000
งบ ทต.*

490,000
งบ ทต.*

ถนนคอนกรีต 
ยาว 200 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

ถนนคอนกรีต 
ยาว 200 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง

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

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
200.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
800.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

ถนนคอนกรีต 
ยาว 500 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง

69 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนายอ าพนธ์ 
แซ่โอ้ว (ต่อจากโครงการเดิม) 
(ชุมชนย่อยท่ี 12 บ้านชุมแสง) 
หมู่ท่ื 10 (ช่วงท่ี 2)

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
200.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
800.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

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

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
500.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า
2,000.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

๒๓



แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 2)

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

3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

490,000
งบ ทต.*

(200 เมตร)

459,000
งบ ทต.*

(165 เมตร)

490,000
งบ ทต.*

(200 เมตร)

ถนนคอนกรีต 
ยาว 200 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง

ถนนคอนกรีต 
ยาว 165 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

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

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
200.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
800.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

ถนนคอนกรีต 
ยาว 200 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

72 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนายต๋ี ถึง
บ้านครูวีระพันธ์ จันทร์ประภา 
(ชุมชนย่อยท่ี 12 บ้านชุมแสง) 
หมู่ท่ี 10 (ตลอดสาย)

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
165.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
660.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

71 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนายต๋ี ถึง
บ้านครูวีระพันธ์ จันทร์ประภา 
(ชุมชนย่อยท่ี 12 บ้านชุมแสง) 
หมู่ท่ี 10

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
200.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
800.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

๒๔



แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 2)

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

3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

290,000
งบ ทต.*

(100 เมตร)

490,000
งบ ทต.*

810,000
งบ ทต.*

ถนนคอนกรีต 
ยาว 300 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

ถนนคอนกรีต 
ยาว 200 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง

76 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนางวอนซอย
ข้างโรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม
 ถึง คสล.หลังโรงเรียน
(ชุมชนย่อยท่ี 12 บ้านชุมแสง) 
หมู่ท่ี 10 (ตลอดสาย)

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
300.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า
1,200.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

ถนนคอนกรีต 
ยาว 100 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

75 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนางวอนซอย
ข้างโรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม
 ถึง คสล.หลังโรงเรียน
(ชุมชนย่อยท่ี 12 บ้านชุมแสง) 
หมู่ท่ี 10

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
200.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
800.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

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

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
100.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
400.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

๒๕



แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 2)

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

3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

1,470,000
งบ ทต.*

320,000
งบ ทต.*

400,000
งบ ทต.*

วางท่อ
คอนกรีต ยาว 

200 เมตร

. -การระบายน้ าได้
สะดวกมากข้ึนและ
ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

กองช่าง
(ตลอดสาย)

วางท่อ
คอนกรีต ยาว 

80 เมตร

. -การระบายน้ าได้
สะดวกมากข้ึนและ
ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

กองช่าง
(ตลอดสาย)

79 โครงการวางท่อระบายน้ าคสล.
พร้อมบ่อพักน้ า คสล. สายบ้าน
นายบุญธรรม ทองร่อน (ต่อจาก
โครงการเดิม) (ชุมชนย่อยท่ี 12 
บ้านชุมแสง) หมู่ท่ี 10

 -เพ่ือระบายน้ าและเป็น
ทางผันน้ าในฤดูน้ าหลาก
-ช่วยบรรเทาปัญหา
อุทกภัยและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการน้ า

 -งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด Ø 0.60 เมตรพร้อมบ่อพักน้ า 
คสล. ความยาว 200.00 เมตร  
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

วางท่อ
คอนกรีต ยาว 

490 เมตร

. -การระบายน้ าได้
สะดวกมากข้ึนและ
ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

กองช่าง
(ตลอดสาย)

78 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนโชคดี ถึง
บ้านนายเกรียงไกร  บุญชู (ชุมชน
ย่อยท่ี 12 บ้านชุมแสง) หมู่ท่ี 10

 -เพ่ือระบายน้ าและเป็น
ทางผันน้ าในฤดูน้ าหลาก
-ช่วยบรรเทาปัญหา
อุทกภัยและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการน้ า

 - ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร 
ความลึก 1.00 เมตร ความหนา 0.12 
เมตร ความยาว 80.00 เมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

77 โครงการวางท่อระบายน้ าคสล.
พร้อมบ่อพักน้ า คสล. บริเวณข้าง
โรงงานก๋วยเต๋ียวเจริญโชคดี 
(ชุมชนย่อยท่ี 12 บ้านชุมแสง) 
หมู่ท่ี 10

 -เพ่ือระบายน้ าและเป็น
ทางผันน้ าในฤดูน้ าหลาก
-ช่วยบรรเทาปัญหา
อุทกภัยและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการน้ า

 -งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด Ø 0.80 เมตรพร้อมบ่อพักน้ า 
คสล. ความยาว 490.00 เมตร  
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

๒๖



แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 2)

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

3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

490,000
งบ ทต.*

490,000
งบ ทต.*

490,000
งบ ทต.*

ถนนคอนกรีต 
ยาว 200 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง

ถนนคอนกรีต 
ยาว 200 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

82 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายแยกหนองโคลน 
ถึงบ้านนางลุ้ย อิทธิรันตกุล 
(ชุมชนย่อยท่ี 12 บ้านชุมแสง) 
หมู่ท่ี 10

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
200.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า
800.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

ถนนคอนกรีต 
ยาว 200 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

81 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนางล าใย 
สาลี เช่ือมถนนสายหนองเจ๊ก 
(ข้างฟาร์มทองดารา) (ชุมชนย่อย
ท่ี 12 บ้านชุมแสง) หมู่ท่ี 10 
(ตลอดสาย)

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
200.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า
800.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

80 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนางล าใย 
สาลี เช่ือมถนนสายหนองเจ๊ก 
(ข้างฟาร์มทองดารา) (ชุมชนย่อย
ท่ี 12 บ้านชุมแสง) หมู่ท่ี 10

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
200.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า
800.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

๒๗



แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 2)

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

3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

490,000
งบ ทต.*

897,000
งบ ทต.

200,000
งบ ทต.*

ถนนคอนกรีต 
ยาว 345 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

วางท่อ
คอนกรีต ยาว 

100 เมตร

. -การระบายน้ าได้
สะดวกมากข้ึนและ
ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

กองช่าง
(ตลอดสาย)

ถนนคอนกรีต 
ยาว 200 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

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

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว
345.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า
1,380.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

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

 -เพ่ือระบายน้ าและเป็น
ทางผันน้ าในฤดูน้ าหลาก
-ช่วยบรรเทาปัญหา
อุทกภัยและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการน้ า

 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ขนาดความ
กว้าง 0.50 เมตร ความลึก 0.50 เมตร 
ความหนา 0.12 เมตร ความยาว 
100.00 เมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

83 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายแยกหนองโคลน 
ถึงบ้านนางลุ้ย อิทธิรันตกุล 
(ชุมชนย่อยท่ี 12 บ้านชุมแสง) 
หมู่ท่ี 10 (ตลอดสาย)

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
200.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า
800.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

๒๘



แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 2)

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

3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

893,750

งบ ทต.

221,000

งบ ทต.

(85 เมตร)

1,000,000
งบ ทต.

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
85.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า
340.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

ถนนคอนกรีต 
ยาว 385 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

ถนนคอนกรีต 
ยาว 85 เมตร

 - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

88 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบ้านนายพรมศรี 
หอมละออ ถึงบ้านนายธรรมนูญ 
หงส์ษา (ชุมชนย่อยท่ี 13 บ้าน
ชุมแสงพัฒนา) หมู่ท่ี 10

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว
385.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า
1,540.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

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

ถนนคอนกรีต 
ยาว 275 เมตร

 - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง86 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากปากทางโรงงาน
สมหมายขวดแก้ว ถึงบ้านนาย
สายัณห์ ใจหาญ (ชุมชนย่อยท่ี 
13 บ้านชุมแสงพัฒนา) หมู่ท่ี 10
 (ช่วงท่ี 1)

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ช่วงท่ี1) ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร 
ความยาว 275.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า1,375.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

๒๙



แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 2)

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

3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

429,000
งบ ทต.

490,000
งบ ทต.

(200 เมตร)

676,000
งบ ทต.

(260 เมตร)

ถนนคอนกรีต 
ยาว 260 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

ถนนคอนกรีต 
ยาว 200 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง

91 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้าน น.ส.รัตนา
ภรณ์ โพธ์ิศรี ถึงบ้านนายสมเดช 
ปัญญาศิริทรัพย์ (ชุมชนย่อยท่ี 14
 บ้านหนองผักบุ้งขัน) หมู่ท่ี 11 
(ตลอดสาย)

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว
260.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,040.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

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

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
200.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
800.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

ถนนคอนกรีต 
ยาว 135 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

89 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนางเตียง 
สอนอยู่ เช่ือมหมู่ท่ี 3 (บริเวณต้น
ยาง) (ชุมชนย่อยท่ี 13 บ้าน
ชุมแสงพัฒนา) หมู่ท่ี 10

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว
135.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า
540.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

๓๐



แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 2)

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

3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

650,000
งบ ทต.

260,000
งบ ทต.

1,469,000
งบ ทต.

ถนนคอนกรีต 
ยาว 565 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

94 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากถนนโชคดี ซอย
ปล้ืมเจริญถึงฟาร์มพนัสฯ (ชุมชน
ย่อยท่ี 14 บ้านหนองผักบุ้งขัน) 
หมู่ท่ี 11

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว
565.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
2,260.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

ถนนคอนกรีต 
ยาว 100 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

ถนนคอนกรีต 
ยาว 250 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

93 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบ้านนางไพ สุดลี 
ถึงบ้านนายสุชาติ ยาสกุล(ต่อจาก
โครงการเดิม) (ชุมชนย่อยท่ี 14 
บ้านหนองผักบุ้งขัน) หมู่ท่ี 11

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว
100.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
400.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

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

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว
250.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,000.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

๓๑



แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 2)

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

3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

156,000
งบ ทต.

169,000
งบ ทต.

490,000
งบ ทต.

ถนนคอนกรีต 
ยาว 190 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

ถนนคอนกรีต 
ยาว 65 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

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

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
190.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
760.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

96 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนายสุวรรณ
(ชุมชนย่อยท่ี 14 บ้านหนอง
ผักบุ้งขัน) หมู่ท่ี 11

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว65.00
 เมตร ความหนา 0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 260.00 ตาราง
เมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

ถนนคอนกรีต 
ยาว 80 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

95 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายข้างศาลา
กลางบ้าน  ถึงบ้านนายบุญ 
(ชุมชนย่อยท่ี 14 บ้านหนอง
ผักบุ้งขัน) หมู่ท่ี 11

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว80.00
 เมตร ความหนา 0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 240.00 ตาราง
เมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

๓๒



แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 2)

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

3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

52,000
งบ ทต.

364,000
งบ ทต.

156,000
งบ ทต.

ถนนคอนกรีต 
ยาว 260 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

ถนนคอนกรีต 
ยาว 560 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

100 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจาก
 ปากทางถนนซอยบ้านนายบุญส่ง
 ถึงบ้านนางเพ็ญ (ชุมชนย่อยท่ี 
15 บ้านหนองแหน) หมู่ท่ี 12

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดความกว้าง 
3.00 เมตร ความยาว 260.00 เมตร 
ความหนา 0.10 เมตรหรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 780.00 ตาราง
เมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

ถนนคอนกรีต 
ยาว 80 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

99 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายตรงข้ามศาลากลางบ้าน
 (ชุมชนย่อยท่ี 14 บ้านหนอง
ผักบุ้งขัน) หมู่ท่ี 11

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 1.00 เมตร ความยาว 
560.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
560.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

98 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายแยกบ้านนายหลง 
(ชุมชนย่อยท่ี 14 บ้านหนอง
ผักบุ้งขัน) หมู่ท่ี 11 (ตลอดสาย)

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
80.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
320.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

๓๓



แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 2)

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

3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

858,000
งบ ทต.

200,000
งบ ทต.

132,000
งบ ทต.

ถนนหินคลุก 
ยาว 165 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

103 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
จากซอยบ้านลุงพัตร ถึงบ้านคุณ
หน่ึง ขุนเภาว์ (ชุมชนย่อยท่ี 15 
บ้านหนองแหน) หมู่ท่ี 12

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดความกว้าง 
4.00 เมตร ความยาว 165.00 เมตร 
ความหนา 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 660.00 ตาราง
เมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

ถนนหินคลุก 
ยาว 260 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

ถนนคอนกรีต 
ยาว 330 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

102 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอย
เข้าบ้านนายขวด (ซอยระหว่างโรง
เล้ียงหมูกับโรงไก่) (ชุมชนย่อยท่ี 
15 บ้านหนองแหน) หมู่ท่ี 12

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดความกว้าง 
4.00 เมตร ความยาว 260.00 เมตร 
ความหนา 0.10 เมตรหรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,040.00 ตาราง
เมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

101 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากปากซอย 37 ถึง
ซอยบ้านนางทองหยิบ (ชุมชน
ย่อยท่ี 15 บ้านหนองแหน) หมู่ท่ี
 12

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว
330.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,320.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

๓๔



แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 2)

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

3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

490,000
งบ ทต.

150,000

งบ ทต.

105 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
บริเวณศูนย์พัฒนาสตรี (ชุมชน
ย่อยท่ี 15 บ้านหนองแหน) หมู่ท่ี
 12

 เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภค ตลอดปี

 ขุดเจาะบาดาลขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง
 6 น้ิว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ปริ
มานน้ าไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร
-ตามแบบแปลนของ ทต.หมอนนาง

ถนนคอนกรีต 
ยาว 175 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

ขุดเจาะบาดาล
ลึก 60 เมตร

 ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค
ตลอดฤดูกาล
 ประชาชนมีความ
สะดวกในการใช้น า
มากข้ึน

กองช่าง

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

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

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

๓๕



แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 2)

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

3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

490,000
งบ ทต.

(200 เมตร)

490,000
งบ ทต.*

390,000
งบ ทต.*

ถนนคอนกรีต 
ยาว 200 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

ถนนคอนกรีต 
ยาว 200 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

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

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
150.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
600.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

ถนนคอนกรีต 
ยาว 200 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

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

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
200.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
800.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

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

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
200.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
800.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

๓๖



แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 2)

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

3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

702,000
งบ ทต.*

70,200
งบ ทต.*

780,000
งบ ทต.*

ถนนคอนกรีต 
ยาว 300 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

ถนนหินคลุก 
ยาว 60 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

111 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนางทองหยิบ
 ถึงบ้านนายส าเนียง สกุลสุทธิ
วัฒน์ (ชุมชนย่อยท่ี 15 บ้าน
หนองแหน) หมู่ท่ี 12

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
300.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,200.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

ถนนคอนกรีต 
ยาว 270 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

110 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน
หินคลุก สายทางเข้าธารใสรีสอร์ท
 ถึงบ้านนายมนตรี (ชุมชนย่อยท่ี 
15 บ้านหนองแหน) หมู่ท่ี 12

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
60.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
240.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

109 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนายชาตรี แซ่
เตียว ถึงบ้านนายเพชร แซ่เตียว 
(ชุมชนย่อยท่ี 15 บ้านหนอง
แหน) หมู่ท่ี 12

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
270.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,080.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

๓๗



แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 2)

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

3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

1,760,000
งบ ทต.*

112,000
งบ ทต.*

325,000
งบ ทต.

ถนนคอนกรีต 
ยาว 500 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

วางท่อ
คอนกรีต ยาว 

32 เมตร

 -การระบายน้ าได้
สะดวกและป้องกัน
น้ าท่วมขัง

กองช่าง

114 โครงการขยายไหล่ทางจากถนน 
331 ถึงคันทรีรีสอร์ท (ชุมชน
ย่อยท่ี 16 บ้านหนองบัวป่า) หมู่
ท่ี 8, 11

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 1.00 เมตร ความยาว
500.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
500.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

ถนนลูกรัง ยาว
 2,200 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

113 โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ าบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาสตรี
จากปากซอย 44 ถึงแยกเข้า
ฟาร์มซีพี (ชุมชนย่อยท่ี 15 บ้าน
หนองแหน) หมู่ท่ี 12

 -เพ่ือให้การระบายน้ า
ได้สะดวกและป้องกัน
น้ าท่วมขัง

 -ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร
 ความยาว 32.00 เมตร พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

112 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสอง
ข้างทางคลองป่าแดง ถึงวัดหนอง
ชัน (ชุมชนย่อยท่ี 15 บ้านหนอง
แหน) หมู่ท่ี 12

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดความกว้าง 
4.00 เมตร ความยาว 2,200.00 เมตร
 ความหนา 0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 8,800.00 ตาราง
เมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

๓๘



แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 2)

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

3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

300,000
งบ ทต.

160,000
งบ ทต.

350,000
งบ ทต.

ติดสัญญาณไฟ
 16 จุด

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาปลอดภัยมาก
ข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน

กองช่าง

ติดกระจก 10
 จุด

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาปลอดภัยมาก
ข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน

กองช่าง

117 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟ
กระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ใน
ต าบลหมอนนาง

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีใช้ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

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

116 โครงการติดต้ังกระจกโค้งจราจร 
บริเวรทางแยกหรือทางโค้งใน 
ต าบลหมอนนาง

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีใช้ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

งานติดต้ังกระจกโค้งจราจร จ านวน 10 
จุด
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

ถนนคอนกรีต 
ยาว 470 เมตร

. - ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกข้ึน
- ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง
(ตลอดสาย)

115 โครงการขยายไหล่ทางจาก บ.โพ
ลเดียม ถึง บ.บูรพาคอนกรีต  ( 
ชุมชนย่อยท่ี 16 บ้านหนองบัว
ป่า) หมู่ท่ี 8, 11

 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
พ้ืนท่ีมีถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
- เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 1.00 เมตร ความยาว
470.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
470.00 ตารางเมตร
-ก่อสร้างตามแบบแปลนของ ทต.หมอน
นาง

๓๙



แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 2)

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

3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

200,000
งบ ทต.

119 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล.  
สายบ้านนายสุชาติ         (ชุมชน
ย่อยท่ี 1 บ้านสวนใหม่)  หมู่ท่ี  1

1.เพ่ือให้การระบายน้ า
ได้สะดวกและป้องกัน
น้ าท่วมขัง
2.เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

1.งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
50.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร 
หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
200.00 ตารางเมตร
2.งานวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø
1.20 เมตร จ านวน 20 ท่อน

200,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 50 เมตร
 พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า

1.การระบายน้ าได้
สะดวกและป้องกัน
น้ าท่วมขัง
2.ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง 
(ตลอดสาย)

120 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล.  
ซอย 15 (ชุมชนย่อยท่ี 2 บ้าน
หนองไทร) หมู่ท่ี 2

1.เพ่ือให้การระบายน้ า
ได้สะดวกและป้องกัน
น้ าท่วมขัง
2.เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

1.งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
50.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร 
หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
200.00 ตารางเมตร
2.งานวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø
1.20 เมตร จ านวน 40 ท่อน

320,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 50 เมตร
 พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า

1.การระบายน้ าได้
สะดวกและป้องกัน
น้ าท่วมขัง
2.ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง 
(ตลอดสาย)

ติดลูกระนาด 6
 จุด

. ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง118 โครงการติดต้ังลูกระนาดชะลอ
ความเร็ว  ในต าบลหมอนนาง

 เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

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

๔๐



แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 2)

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

3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

121 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. ซอย
 19  (ชุมชนย่อยท่ี 3 บ้านหนอง
พร้าว) หมู่ท่ี 3

1.เพ่ือให้การระบายน้ า
ได้สะดวกและป้องกัน
น้ าท่วมขัง
2.เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

1.งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
50.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร 
หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
200.00 ตารางเมตร
2.งานวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø
1.20 เมตร จ านวน 40 ท่อน

320,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 50 เมตร
 พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า

1.การระบายน้ าได้
สะดวกและป้องกัน
น้ าท่วมขัง
2.ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

กองช่าง 
(ตลอดสาย)

122 โครงการก่อสร้างร้ัวโครงเหล็ก  
บริเวณโรงเรียนวัดทุ่งเหียง  
(ชุมชนย่อยท่ี 5 บ้านสวนมะลิ) 
หมู่ท่ี 4

เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ
และมีถนนเลียบคลองท่ี
ได้รับความปลอดภัย

งานก่อสร้างร้ัวโครงเหล็ก ขนาดความสูง 
1.00 เมตร ความยาว 35.00 เมตร

160,000 ร้ัวเหล็ก ยาว 
35 เมตร

ประชาชนและ
นักเรียนได้รับการ
ป้องกันจากการตก
ล าคลอง

กองช่าง 
(ตลอดสาย)

123 โครงการก่อสร้างร้ัวโครงเหล็ก 
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
(ชุมชนย่อยท่ี 5   บ้าน
สวนมะลิ)  หมู่ท่ี 4

เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ
และมีถนนเลียบคลองท่ี
ได้รับความปลอดภัย

1.งานก่อสร้างร้ัวโครงเหล็ก ขนาดความ
สูง 1.00 เมตร ความยาว 42.00 เมตร 
2.งานก่อสร้างทางเท้า คสล. ขนาดความ
กว้าง 2.00 เมตร ความยาว 42.00 
เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็น
พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 84.00 
ตารางเมตร

300,000 ร้ัวเหล็ก ยาว 
42 เมตร

ประชาชนและ
นักเรียนได้รับการ
ป้องกันจากการตก
สระน้ า

กองช่าง 
(ตลอดสาย)

๔๑



แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑ - 2565) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 2)

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

3. ยุทธศาสตร์    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อมทางสังคม
3.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

124 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายแยกหนองโพรง 
ถึงหมู่ 10 (ต่อจากโครงการเดิม) 
(ชุมชนย่อยท่ี 12 บ้านชุมแสง)  
หมู่ท่ี 10

1.เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนท่ีใช้ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2.เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

1.งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
200.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร 
หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
800.00 ตารางเมตร

490,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 200 เมตร

1.ประชาชนสัญจร
ไปมาปลอดภัยมาก
ข้ึน
2.ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน

กองช่าง 
(ตลอดสาย)

125 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนายต๋ี เตมี
รัศมี (ต่อจากโครงการเดิม)  
(ชุมชนย่อยท่ี 13 บ้านชุมแสง
พัฒนา) หมู่ท่ี 10

1.เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนท่ีใช้ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
2.เพ่ือลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย

1.งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
175.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร 
หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
700.00 ตารางเมตร

390,000 ถนนคอนกรีต 
ยาว 175 เมตร

1.ประชาชนสัญจร
ไปมาปลอดภัยมาก
ข้ึน
2.ลดอุบัติเหตุและมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน

กองช่าง 
(ตลอดสาย)

 125 โครงการ  -  -  -  - 20,485,250 22,329,000 37,801,040  -  -  -

๔๒













แบบ ผ.01

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 1 10,000           1 10,000           1 10,000           2 310,000         5 340,000         
  แผนงำนกำรศึกษำ 2 980,000         2 1,050,000      2 1,050,000      11 5,850,000      17 8,930,000      
  แผนงำนสำธำรณสุข 1 100,000         1 100,000         2 260,000         2 200,000         6 660,000         
  แผนงำนสงคมสงเครำะห์ 1 300,000         1 300,000         

รวม 4 1090000 4 1160000 5 1320000 16 6660000 0 0 29 10,230,000   
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 1 40,000           1 40,000           1 40,000           1 40,000           4 160,000         

รวม 1 40,000          1 40,000          1 40,000          1 40,000          0 -               4 160,000        

3) ยุทธศาสตร์การพพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
 ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
ส่ิงแวดล้อมทางสังคม

  แผนงำนเคหะและงำนชุมชน 1 1,600,000      1 700,000 1 700,000 1 700,000 4 3,700,000      

รวม 1 1,600,000     1 700,000        1 700,000        1 700,000        0 -               4 3,700,000     
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหารจัดการ

  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 4 118,000         4 118,000         4 124,000         4 124,000         16 484,000         
รวม 4 118,000        4 118,000        4 124,000       4 124,000       0 -               16 484,000        

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (เงินอุดหนุน)
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2665) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

เทศบาลต าบลหมอนนาง

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



แบบ ผ.01

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (เงินอุดหนุน)
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2665) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

เทศบาลต าบลหมอนนาง

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

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม

  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 2 235,000         2 235,000         3 255,000         3 255,000         1 75,000           11 1,055,000      

  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
1 50,000           1 50,000           1 90,000           1 90,000           4 280,000         

รวม 3 285000 3 285000 4 345000 4 345000 1 75000 15 1335000

รวมท้ังส้ิน 13 3133000 13 2303000 15 2529000 26 7869000 1 75000 68 15909000




















































