
แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด

7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการกอ่สร้างถนนผิวจราจรชนิด เพื่อให้ประชาชนสัญจร ขนาดผิวจราจร กว้าง 10,390,000    10,390,000    10,390,000    10,390,000    10,390,000    จ านวน ประชาชนมถีนน กองชา่ง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายล าหง หมู่ที่ 3 ด้วยความสะดวกและ 6.00 เมตร ยาว 3,000 ถนนที่ ใชสั้ญจรด้วยความ
ต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จงัหวดั ปลอดภัย เมตร รวมพื้นที่ลาดยาง เพิ่มขึ้น สะดวกและปลอดภัย
กาญจนบุรี เชื่อมกบัหมู่ที่ 6 ต าบล ไม่น้อยกว่า 18,000

ปากแพรก และเชื่อมกบัหมู่ที่ 5 ต าบล ตร.ม. ตามแบบคัดลอก

แกง่เส้ียน อ าเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบุรี และดัดแปลงจากแบบ

มาตรฐานเลขที่ ท.1-03

ของกองคลังทอ้งถิ่น

กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย และ

เทศบาลต าบลหนองหญ้า

ดอกขาวก าหนด พร้อม

ปา้ยโครงการ 1 ปา้ย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขี้วดั ผลที่คาดวา่

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
2 โครงการกอ่สร้างถนนผิวจราจรชนิด เพื่อให้ประชาชนสัญจร ขนาดผิวจราจร กว้าง 8,672,000      8,672,000      8,672,000      8,672,000      8,672,000      จ านวน ประชาชนมถีนน กองชา่ง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองกะหมวก ด้วยความสะดวกและ 6.00 เมตร ยาว 2,5000 ถนนที่ ใชสั้ญจรด้วยความ
หมู่ที่ 2 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง ปลอดภัย เมตร รวมพื้นที่ลาดยาง เพิ่มขึ้น สะดวกและปลอดภัย
จงัหวดักาญจนบุรี เชื่อมกบัหมู่ที่ 5 ไม่น้อยกว่า 15,000

ต าบลแกง่เส้ียน อ าเภอเมอืง จงัหวดั ตร.ม. ตามแบบคัดลอก

กาญจนบุรี และดัดแปลงจากแบบ

มาตรฐานเลขที่ ท.1-03

ของกองคลังทอ้งถิ่น

กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย และ

เทศบาลต าบลหนองหญ้า

ดอกขาวก าหนด พร้อม

ปา้ยโครงการ 1 ปา้ย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขี้วดั ผลที่คาดวา่



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
3 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อให้ประชาชนสัญจร ขนาดกว้าง 6.00 ม. 3,389,000      3,389,000      3,389,000      3,389,000      3,389,000      จ านวน ประชาชนมถีนน กองชา่ง

ชนิดแอสฟัลท์ติก พร้อมกอ่สร้างคลองส่ง ด้วยความสะดวกและ ยาว 439 ม. รวมพื้นที่ ถนนที่ ใชสั้ญจรด้วยความ
น้ าดาดคอนกรีต สายห้วยตาโชติ หมู่ที่ 1 ปลอดภัย ลาดยางไม่น้อยกว่า เพิ่มขึ้น สะดวกและปลอดภัย
ต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง เชื่อมกบั 2,634 ตร.ม. ตามแบบ

หมู่ที่ 2 ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน ทต.หนองหญ้าดอกขาว

จงัหวดักาญจนบุรี ก าหนด พร้อมปา้ย

โครงการ 1 ปา้ย

รวม               3              โครงการ  -  - 22,451,000     22,451,000     22,451,000     22,451,000     22,451,000      -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขี้วดั ผลที่คาดวา่



แบบ ผ. 03

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

ครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานภาหนะ เพื่อเปน็ค่าจัดซ้ือ  -  - 8,000,000     8,000,000     8,000,000     ส านักปลัด

และขนส่ง ครุภณัฑ์ยานภาหนะ
และขนส่ง เช่น รถ
บรรทกุขยะ รถบรรทกุ
น้ า รถดับเพลิง ฯลฯ

2 แผนงานเคหะและ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อเปน็ค่าจัดซ้ือ  -  - 40,000          40,000          40,000          กองช่าง
ชุมชน และขนส่ง ครุภณัฑ์ยานภาหนะ

และขนส่ง เช่น รถ
จักรยานยนต์ ฯลฯ

3 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ  -  - 30,000          30,000          30,000          กองช่าง
งานครัว ครุภณัฑ์งานบา้นงาน

ครัว เช่น  เล่ือยตัดกิง่
เคร่ืองตัดหญ้า ฯลฯ

4 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ  -  - 30,000          30,000          30,000          กองช่าง
ครุภณัฑ์ไฟฟา้และ
วิทยุ เช่น เคร่ืองก าเนิด
ไฟฟา้ ฯลฯ

5 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ  -  - 40,000          40,000          40,000          กองช่าง
ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เช่น
เคร่ืองตัดคอนกรีต ฯลฯ

ประเภท
งบประมาณ

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ แผนงาน หมวด



แบบ ผ. 03

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

ครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ -  - 40,000          40,000          40,000          กองช่าง

ครุภณัฑ์การเกษตร เช่น
เล่ือยยนต์ตัดกิง่ เคร่ือง
ตัดหญ้า ฯลฯ

7 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อจ่ายเปน็จัดซ้ือครุ  -  - 50,000          50,000          50,000          กองช่าง
และขนส่ง ภณัฑ์ยานพาหนะและ

ขนส่ง เช่น รถจักรยาน
ยนต์ ฯลฯ

รวม             7           โครงการ  -  -  -  -  - 8,230,000       8,230,000       8,230,000        -

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ







แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศา และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด  ที่ 1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
    1.1 แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ เพือ่เสริมความรู้ใน อบรมให้ 30,000         20,000         20,000         20,000         20,000         ประชาชน ประชาชนมีความ ส านักปลัด

ด้านการประกอบ ความรู้แก่ มีอาชีพและ กนิดีอยูดี่
อาชีพใหก้บัประชา ประชาชน มีรายได้
ชน

2 โครงการส่งเสริมผลิตสินค้าภายใน เพือ่ใหป้ระชาชนมี ผลิตสินค้า 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         ประชาชน ประชาชนมีความ ส านักปลัด
ต าบล รายได้เพิม่ขึน้ ต่างๆ มีอาชีพ กนิดีอยูดี่

และรายได้

3 โครงการผลิตน้ าหมักชีวภาพ , มีน้ าหมักชีวภาพ, อบรมใหค้วาม 20,000         20,000         20,000         20,000         20,000         ประชาชน ประชาชนมีความ ส านักปลัด
ปุย๋อนิทรีย์, ชีวภาพ, ยาก าจดัศัตรูพชื ปุย๋อนิทรียช์ีวภาพ รู้ด้านการผลิต ลดต้นทุน กนิดีอยูดี่

และยาก าจดัศัตรู น้ าหมักชีวภาพ การผลิต
พชืใช้ในการท า ปุย๋อนิทรีย์
การเกษตร ชีวภาพ, ยา

ก าจดัศัตรูพชื

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่าวัตถุประสงค์
งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศา และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด  ที่ 1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
    1.1 แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริฯ เพือ่เกษตรกรได้รับ อบรมหรือ 50,000         20,000         20,000         20,000         20,000         ประชาชน ประชาชนมีความ ส านักปลัด

ความรู้ด้านวชิาการ ศึกษาดูงาน มีอาชีพและ กนิดีอยูดี่
และด้านการปฏบิติั รายได้

5 โครงการอบรมส่งเสริมการใช้ชีวติ เพือ่ความพออยูพ่อกนิ ทต.หนองหญา้ 20,000         20,000         20,000         จ านวนผู้ รู้จกัความพอเพยีง ส านักปลัด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ ดอกขาว เขา้ร่วม ประชาชนมีความ
พอเพยีง โครการ อยูดี่

6 โครงการอบรมส่งเสริมใหค้วามรู้ เพือ่ใหป้ระชาชน อบรมให้ 20,000         20,000         20,000         จ านวนผู้ ประชาชนมี ส านักปลัด
เกีย่วกบัการออม มีคุณภาพชีวติที่ดีขึน้ ความรู้ เขา้ร่วม คุณภาพชีวติที่ดีขึน้

โครงการ
7 โครงการฝึกอบรมอาชีพส าหรับ เพือ่ใหป้ระชาชน อบรมให้ 30,000         30,000         30,000         จ านวนผู้ ประชาชนมี ส านักปลัด

ประชาชน มีคุณภาพชีวติที่ดีขึน้ ความรู้ เขา้ร่วม คุณภาพชีวติที่ดีขึน้
โครงการ

8 โครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มสตรี เพือ่ใหป้ระชาชน อบรมให้ 25,000         25,000         25,000         จ านวนผู้ ประชาชนมี ส านักปลัด
มีคุณภาพชีวติที่ดีขึน้ ความรู้ เขา้ร่วม คุณภาพชีวติที่ดีขึน้

โครงการ

ผลทีค่าดว่าที่ โครงการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

งบประมาณ
ตวัขีว้ัดวัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศา และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด  ที่ 1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
1.2 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
9 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ และสถาน เพือ่ใหส้ถานที่มีความ ปรับปรุง 120,000       120,000       120,000       จ านวน สถานที่ท่องเที่ยว กองช่าง

ที่ท่องเที่ยวภายในต าบลหนองขาว สวยงามเปน็ที่พกัผ่อน ภมูิทัศน์และ นักท่อง มีความสวยงาม
หยอ่นใจ สถานที่ท่อง เที่ยวเพิม่ขึน้

เที่ยวภายใน
ต าบล

รวม       9                 โครงการ  -  - 150,000      110,000      325,000      325,000      325,000       -  -  -

ผลทีค่าดว่า

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง หมู่ 1 เพือ่ใหป้ระชาชน ผิวจราจรกวา้ง 778,250      778,250      จ านวนถนน ประชาชนมีความ กองช่าง

(สายหนองกระพนั) หมู่ที่ 1 ได้มีถนนใช้ 3.00 ม. ยาว ที่เพิม่ขึน้ สะดวกในการ
ในการคมนาคมได้ 1,108 ม. หนา คมนาคมมากขึน้
สะดวกและปลอดภยั  0.05 ม.รวมพืน้ที่

ลาดยางไม่น้อย
กวา่ 3,324 
ตร.ม. แบบคัดลอก
ดัดแปลงจากแบบ
มาตรฐานเลข ที่
ท.1-03 ของกอง
คลังท้องถิน่กรม
การปกครอง
กระทรวงมหาด
ไทยและ ทต.
หนองหญา้ดอก
ขาวก าหนด
พร้อมปา้ยโครง
การ 1 ปา้ย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ผลทีค่าดว่าที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง หรือ เพือ่ใหป้ระชาชน หมู่ ขนาดผิวจราจร 467,500      467,500      จ านวนถนน ประชาชนมีความ กองช่าง

คสล. หมู่ที่ 2 (สายหนองอด้ีวน-หนอง ที่ 2 ได้มีถนนใช้ กวา้ง 5.00 ม. ที่เพิม่ขึน้ สะดวกในการ
ไผ่โปง่) ในการคมนาคม ยาว 587 ม. สูง คมนาคมมากขึน้

สะดวกและปลอดภยั โดยเฉล่ีย 0.75 ม.
ตามแบบ ทต.
ก าหนด

3 โครงการกอ่สร้างถนน คสล . หรือ เพือ่ใหป้ระชาชน ถนนกวา้ง 6.00 10,000,000     1,000,000       จ านวนถนน ประชาชนมีความ กองช่าง
ลาดยาง สายเลียบลองชลประทาน ได้มีถนนใช้ในการ ม. ยาว 700 ม. ที่เพิม่ขึน้ สะดวกในการ
ท่าล้อ (บริเวณบา้นนายสมเดช) คมนาคมสะดวก รวมพืน้ที่ 4,200 คมนาคม
หมู่ที่ 2 และปลอดภยั ตร.ม. ตามแบบ

ทต.ก าหนด

4 โครงการกอ่สร้างคลองส่งน้ าคาด เพือ่ใหป้ระชาชนหมู่ 2 กวา้ง 1.30 ม.กนั 500,000      500,000      จ านวนแหง่ ประชาชนมีน้ า กองช่าง
คอนกรีตพร้อมประตูน้ าปดิ -เปดิ หมู่ 2 มีน้ าใช้ท าการเกษตร คู 0.30 ม.ลึกโดย ที่สร้างคลอง เพือ่การเกษตร
(สายหว้ยตาโชติ) ได้อยา่งทั่วถงึ เฉล่ีย 0.50-1.00 ม ส่งน้ า อยา่งเพยีงพอ

.ยาว 600 ม. ตาม
แบบ ทต.ก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงการติดต้ังท่อ PVC เพือ่ใหป้ระชาชน มีน้ า วางท่อพวีซีี ชั้น 414,000      414,000      จ านวนแหง่ ประชาชนมีน้ า กองช่าง

สายหลังวดั หมู่ที่ 3 ใช้ท าการเกษตร 8.5 ขนาดเส้นผ่าน ที่ติดต้ังท่อ เพือ่การเกษตร
ศุนยก์ลาง 6 นิ้ว ส่งน้ าเพิม่ขึน้ อยา่งเพยีงพอ
ระยะความยาว
1,500 ม. พร้อม
ติดต้ังอปุกรณ์ ตาม
แบบ ทต.ก าหนด
พร้อมปา้ยโครงการ
1 ปา้ย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง หรือ เพือ่ใหร้าษฎร หมู่ 3 ขนาดผิวจราจร 1,723,000       1,723,000       จ านวนถนน ประชาชนมีความ กองช่าง

คสล. หมู่ที่ 3 (สายล าหง) ได้มีถนนใช้ในการ กวา้ง 5 ม. ยาว ที่เพิม่ขึน้ สะดวกในการ
คมนาคมอยา่งสะดวก 2,200 ม. หรือ คมนาคมมากขึน้
และปลอดภยั รวมพืน้ที่ลาดยาง

ไม่น้อยกวา่ 
11,000 ตร.ม.
ตามแบบคัดลอก
จากแบบงานบ ารุง
รักษาทางกรมทาง
หลวงชนบท
กระทรวงคมนาคม
และทต. หนอง
หญา้ดอกขาว
ก าหนด พร้อมปา้ย
โครงการ จ านวน
1 ปา้ย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง/ คสล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้มี ช่วงที่1 ขนาดผิว 1,503,000       1,503,000       จ านวนถนน ประชาชนมีความ กองช่าง

หมู่ที่ 11 สายไผ่มืด-เตาอฐิ ถนนใช้ในการคมนาคม จราจรกวา้ง 5.00 ที่เพิม่ขึน้ สะดวกในการ
อยา่งสะดวกและ ม.ยาว 500 ม. คมนาคมมากขึน้
ปลอดภยั หนา 0.15 ม. 

หรือรวมพืน้ที่คอน
กรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกวา่ 2,500 
ตร.ม. และช่วงที่
2 ขนาดผิวจราจร
กวา้ง 5.00 ม.
ยาว 520 ม.หนา
0.15 ม. หรือรวม
พืน้ที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกวา่
2,600 ตร.ม.ตาม
แบบคัดลอกจาก
แบบมาตรฐาน
เลขที่ ท.1-01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
และ ทต.หนอง
หญา้ดอกขาวก า
หนด พร้อมปา้ย
โครงการ 1 ปา้ย

8 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า หรือ เพือ่ใหป้ระชาชนได้มี ท่อระบายน้ า คสล . 507,500          892,500      จ านวนแหง่ การระบายน้ ามี
ฝังท่อ คสล. (บริเวณสายกลางหมู่บา้น ที่ระบายน้ าที่สะดวก มอก. ชั้น 3 ขนาด ที่สร้างราง ประสิทธภิาพท า
หมู่ 11) น้ าไม่ท่วมขงั เส้นผ่านศูนยก์ลาง ระบายน้ า

0.80 ม. จ านวน เพิม่ขึน้
177 ท่อน พร้อม
บอ่พกั คสล. ส าเร็จ
รูปขนาด 1.35 x 
1.35 ม.จ านวน
17 บอ่ ตามแบบ
ทต.หนองหญา้ดอก
ขาวก าหนดพร้อมป้าย

โครงการ 1 ปา้ย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
9 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง หรือ เพือ่ใหป้ระชาชนได้มี ขนาดผิวจราจร 73,000            จ านวนถนน ประชาชนมีความ กองช่าง

คสล. สายบา้นสุกญัญา หมู่ 13 ถนนใช้ในการคมนาคม กวา้ง 3.00 ม.ยาว ที่เพิม่ขึน้ สะดวกในการ
สะดวกและปลอดภยั 43 ม. หนา 0.15 คมนาคมมากขึน้

ม. หรือรวมพืน้ที่
คสล.ไม่น้อยกวา่ 
129 ตร.ม. ตาม
แบบคัดลอกจาก
แบบมาตรฐานเลข
ที่ ท.1-01 กรม
การปกครองกระ
ทรวงมหาดไทย
และ ทต.หนองหญา้
ดอกขาวก าหนด

10 โครงการกอ่สร้างต่อเติมปรับปรุง เพือ่เปน็สถานที่ในการ ปรับปรุงอาคาร 498,000      60 วนั ประชาชนได้รับ กองช่าง
อาคารส านักงานเทศบาลฯ หมู่ 6 ปฏบิติังานของพนักงาน ส านักงานเกา่เปน็ ประโยชน์ร้อยละ

หอ้งประชุม 60

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
11 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนน ช่วงที่ 1 ขนาดผิว 814,000      814,000      จ านวนถนน ประชาชนมีความ กองช่าง

สายบา้นปา้ร้ิว ใช้ในการคมนาคมที่ จราจรกวา้ง 5.00 ที่เพิม่ขึน้ สะดวกในการ
สะดวกและปลอดภยั ม. ยาว 500 ม. คมนาคมมากขึน้

หรือรวมพืน้ที่ คสล .
ไม่น้อยกวา่ 2,500
ตร.ม. และช่วงที่ 2
ขนาดผิวจราจร
กวา้ง 5 ม. ยาว
520 ม.หนา 0.15
ม.หรือมีพืน้ที่ คสล.
ไม่น้อยกวา่ 2,600
ตร.ม. ตามแบบคัด
ลอกจากแบบมาตร
ฐานเลขที่ ท.1-01
กรมการปกครอง

งบประมาณ
ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
12 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง หรือ เพือ่ใหป้ระชาชนได้มี ขนาดผิวจราจรกวา้ง 346,667      346,667      346,667      จ านวนถนนที่ ประชาชนมีความ กองช่าง

คสล. หมู่ที่ 13 สายบา้นนางกานษมุา ถนนในการคมนาคม 5.00 ม. ยาว 400 เพิม่ขึน้ สะดวกในการ
แรงครุฑ อยา่งสะดวกและปลอด ม. หนา 0.15 ม. คมนาคมมากขึน้

ภยั หรือรวมพืน้ที่ คสล .
ไม่น้อยกวา่ 2,000
ตร.ม. ตามแบบ
คัดลอกแบบมาตร
ฐานเลขที่ ท.1-01
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
และทต.หนองหญา้
ดอกขาวก าหนด
พร้อมปา้ยโครงการ
1 ปา้ย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
13 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล . เพือ่ปอ้งกนัน้ าท่วมขงั รางระบายน้ า คสล . 892,500      892,500      จ านวนแหง่ การระบายน้ า กองช่าง

พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก (บา้นนาย บา้นเรือนราษภร รูปตัวย ูขนาดปาก ที่สร้างราง มีประสิทธภิาพ
ประชา  ฉนัทปราโมทย์) หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 11 รางระบายน้ า ระบายน้ า ท าใหน้้ าไม่ท่วมขงั

0.30 ม. ลึกไม่น้อย เพิม่ขึน้
กวา่ 0.60 ม. ยาว
300 ม. ตามแบบ
ทต.หนองหญา้ดอก
ขาวก าหนด

14 โครงการกอ่สร้างถนน คสล . สายนา เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนน ช่วงที่ 1 ขนาดกวา้ง 289,000      250,000      จ านวนถนน ประชาชนมีความ กองช่าง
ปา่เกา่ หมู่ที่ 2 ใช้ในการคมนาคมที่ 4.00 ม. ยาว 56 ที่เพิม่ขึน้ สะดวกในการ

สะดวกและปลอดภยั ม. หนา 0.15 ม. คมนาคมมากขึน้
ช่วงที่ 2 ขนาดกวา้ง
3.50 ม. ยาว 94 
ม. หนา 0.15 ม.
ช่วงที่ 3 ขนาดกวา้ง
4.00 ม. ยาว 12
ม. หนา 0.15 ม.

พร้อมทางเชื่อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
คสล.ขนาดกวา้ง 
4.00 ม. หนา 
0.15 ม. รวมพืน้ที่
คสล.ไม่น้อยกวา่
621 ตร.ม. ตาม
แบบคัดลอกและ
ดัดแปลงจากแบบ
มาตรฐาน ท.1-01
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
และ ทต.หนองหญา้
ดอกขาวก าหนด
พร้อมปา้ย 1 ปา้ย

15 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพือ่ใหป้ระชาชนได้มี ถนนลาดยาง กวา้ง 3,960,000       จ านวนถนน ประชนมีความ กองช่าง
สายเลียบคลองชลประทาน 1 ซ้าย ถนนใช้ในการถคมนา 6.00 ม. ยาว ที่เพิม่ขึน้ สะดวกในการ
(ฝ่ังซ้าย) คมอยา่งสะดวกและ 1,200 ม. รวมพืน้ คมนาคมมากขึน้

ปลอดภยั ที่ลาดยาง 7,200
ตร.ม. ตามแบบ
ทต. ก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
16 โครงการกอ่สร้างอาคารรับน้ า (บริเวณ เพือ่ใหป้ระชาชนมีที่ กอ่สร้างอาคาร 300,000      จ านวน ประชาชนมีน้ า กองช่าง

คลองชลประทานท่าล้อ-หนองขาว ระบายน้ าในการท า รับน้ า จ านวน อาหารรับน้ า ใช้ที่เพยีงพอ
การเกษตร 1 แหง่ เพิม่ขึน้

17 โครงการกอ่สร้างราวสะท้อนแสง เพือ่ใหป้ระชาชน กอ่สร้างราวสะท้อน 300,000      จ านวนแหง่ ประชาชนมีความ กองช่าง
กัน้รถ คมนาคมอยา่งสะดวก แสงกัน้รถ ที่กอ่สร้าง ปลอดภยัมากขึน้

และปลอดภยั

18 โครงการกอ่สร้างคลองส่งน้ า เพือ่ใหป้ระชาชน หมู่ 1 กอ่สร้างคูส่งน้ า 100,000      จ านวนแหง่ ประชาชนมีน้ าเพือ่ กองช่าง
ดาดคอนกรีต หมู่ 1 (สายหนองแจง) ได้รับความสะดวกและ ดาดคอนกรีตขนาด ที่สร้างคลอง การเกษตรอยา่ง

มีน้ าใช้ท าการเกษตร ปากคูกวา้ง 1.30 ส่งน้ าเพิม่ขึน้ เพยีงพอ
อยา่งทั่วถงึ ม. กนัคู 0.30 ม.

ยาว 250 ม. ลึก
0.50 ม. ตามแบบ
ทต.ก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
19 โครงการกอ่สร้างคลองระบายน้ า เพือ่ใหพ้ืน้ที่ท าการ กอ่สร้างคลองส่งน้ า 400,000      จ านวนแหง่ ปง้อกนัน้ าท่วมขงั กองช่าง

ดาดคอนกรีตพร้อมวางท่อขา้มถนน เกษตร หมู่ 1 มีทาง ดาดคอนกรีต ขนาด ที่สร้างคลอง พืน้ที่การเกษตร
สายหนองไผ่-หนองเพชร หมู่ 1 ระบายน้ า ปากกวา้ง 2.50 ม. ระบายน้ า ของประชาชน

ยาว 500 ม. ตาม เพิม่ขึน้
แบบ ทต.ก าหนด

20 โครงการกอ่สร้างคลองส่งน้ า เพือ่ใหป้ระชาชนได้ ปากกวา้ง 1.30 400,000      จ านวนแหง่ ประชาชนมีน้ า กองช่าง
ดาดคอนกรีต (สายหนองอแีบ ้ รับความสะดวกมีน้ า ม. กนัคู 0.30 ม. ที่สร้างคลอง เพือ่การเกษตร
ต่อจากเดิม) หมู่ 1 ไวใ้ช้ท าการเกษตรได้ ลึกโดยเฉล่ีย 0.60 ส่งน้ าเพิม่ขึน้ อยา่งเพยีงพอ

อยา่งทั่วถงึ ม. ยาว 500 ม.
ตามแบบ ทต.
ก าหนด

21 โครงการกอ่สร้างคลองระบายน้ า เพือ่ปอ้งกนัน้ าท่วมขงั กวา้ง 3.00 ม. 100,000      จ านวนแหง่ ปง้อกนัน้ าท่วมขงั กองช่าง
ดาดคอนกรีต สายหนองขาว -บา้นน้อย บา้นเรือนของประชาชน กนัคู 1.00 ม. ที่สร้างคลอง บา้นเรือนประชา
(ต่อจากเดิม) และพืน้ที่การเกษตร ลึกโดยเฉล่ีย 1.00 ระบายน้ า ชน

ม. ยาว 300 ม. เพิม่ขึน้
ตามแบบ ทต.ก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
22 โครงการกอ่สร้างคลองระบายน้ า เพือ่ปอ้งกนัน้ าท่วมขงั กวา้ง 3.50 ม. 4,920,000       จ านวนแหง่ ปง้อกนัน้ าท่วมขงั กองช่าง

ดาดคอนกรีตสายหนองประดู่ หมู่ 1 บา้นเรือนของประชาชน กนัคู 1.00 ม. ที่สร้างคลอง บา้นเรือนประชา
และพืน้ที่การเกษตร ยาว 920 ม. ระบายเพิม่ ชน

พร้อมฝังท่อ คสล. ขึน้
Ø 1.20 ม. จ านวน
32 ท่อน และ Ø
1.50 ม.จ านวน
24 ท่อน ตามแบบ
ทต.ก าหนด

23 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง หมู่ 2 เพือ่ใหป้ระชาชน หมู่ 2 ถนนกวา้ง 6.00 ม. 4,920,000       จ านวนถนน ประชาชนมีความ กองช่าง
สายหนองมะค่า) ต่อจากเดิม ได้มีถนนใช้ในการคมนา ยาว 2,050 ม. ที่เพิม่ขึน้ สะดวกในการ

คมอยา่งสะดวกและ ตามแบบ ทต. คมนาคมมากขึน้
ปลอดภยั ก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
24 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง หมู่ 2 เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนน ถนนลาดยาง 21,000,000     จ านวนถนน ประชาชนมีความ กองช่าง

(สายหนองกะหมวก) ต่อจากเดิม คมนาคมอยา่งสะดวก กวา้ง 6.00 ม. ที่เพิม่ขึน้ สะดวกในการ
และปลอดภยั ยาว 7 กม. รวมพืน้ คมนาคมมากขึน้

ที่ 42,000 ตร.ม.
ตามแบบ ทต.
ก าหนด

25 โครงการกอ่สร้างคลองส่งน้ า เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ า กวา้ง 1.50 ม. 780,000      จ านวนคลอง ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง
ดาดคอนกรีต สายหอ้ยหลุมกอก หมู่ 2 ใช้ในการท าการเกษตร กนัคู 0.40 ม. ส่งน้ าเพิม่ขึน้ ในการท าการ

ลึก 0.60 ม.ยาว เกษตรอยา่ง
1,950 ม. ตาม เพยีงพอ
แบบ ทต.ก าหนด

26 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล . เพือ่ปอ้งกนัน้ าท่วมขงั ขนาดกวา้ง 0.50 450,000      จ านวนแหง่ ปง้อกนัน้ าท่วมขงั กองช่าง
รูปตัวย ูหมู่ 2 บา้นเรือนประชาชน ม. ลึกโดยเฉล่ีย ที่สร้างราง บา้นเรือนประชา

ไม่น้อยกวา่ 0.60 ระบายน้ า ชน
ม. ยาว 200 ม. เพิม่ขึน้
ตามแบบ ทต.ก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
27 โครงการกอ่สร้างคลองส่งน้ า หมู่ 2 เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ า กวา้ง 2.00 ม. 450,000      จ านวนแหง่ ประชาชนมีน้ า กองช่าง

สายหนองแจง ใช้ในการท าการเกษตร กนัคู 0.50 ม. ที่สร้างคลอง เพือ่การเกษตร
ลึก 0.70 ม. ยาว ส่งน้ าเพิม่ขึน้ อยา่งเพยีงพอ
1,000 ม. ตาม
แบบ ทต.ก าหนด

28 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพือ่ใหป้ระชาชน ถนนกวา้ง 6.00 ม. 16,000,000     จ านวนถนน ประชาชนมีความ กองช่าง
(สายเลียบคลองชลประทานหนองขาว ภายในต าบลหนองขาว ยาว 5,500 ม. ที่เพิม่ขึน้ สะดวกในการ
ถงึ หนองโรง ฝ่ังขาว) หมู่ 2 ได้มีถนนใช้ในการ รวมพืน้ที่ 33,000 คมนาคมมากขึน้

คมนาคมอยา่งสะดวก ตร.ม. ตามแบบ
และปลอดภยั ทต. ก าหนด

29 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพือ่ใหป้ระชาชน ถนนกวา้ง 6.00 ม. 16,000,000     จ านวนถนน ประชาชนมีความ กองช่าง
(สายเลียบคลองชลประทานหนองขาว ภายในต าบลหนองขาว ยาว 5,500 ม. ที่เพิม่ขึน้ สะดวกในการ
ถงึ หนองโรงฝ่ังซ้าย) หมู่ 2 ได้มีถนนใช้ในการ รวมพืน้ที่ 33,000 คมนาคมมากขึน้

คมนาคมอยา่งสะดวก ตร.ม. ตามแบบ
และปลอดภยั ทต. ก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
30 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง หรือ เพือ่ใหป้ระชาชนได้ ถนนกวา้ง 4.00 ม. 5,000,000       จ านวนถนน ประชาชนมีความ กองช่าง

คสล. หมู่ 3 (สายหนองแจงนานาย มีถนนใช้ในการ ยาว 2,000 ม. ที่เพิม่ขึน้ สะดวกในการ
ชม - ปา่สักทอง) คมนาคมอยา่งสะดวก รวมพืน้ที่ไม่น้อย คมนาคมมากขึน้

และปลอดภยั กวา่ 8,000 ตร.ม.
ตามแบบ ทต.
ก าหนด

31 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง หรือ เพือ่ใหป้ระชาชนได้มี ถนนกวา้ง 4.00 ม. 4,000,000       จ านวนถนน ประชาชนมีความ กองช่าง
คสล. หมู่ 3 (สายหลังวดัอนทราราม ) ถนนใช้ในการคมนาคม ยาว 2,000 ม. ที่เพิม่ขึน้ สะดวกในการ

อยา่งสะดวกและ รวมพืน้ที่ไม่น้อย คมนาคมมากขึน้
ปลอดภยั กวา่ 8,000 ตร.ม.

ตามแบบ ทต.
ก าหนด

32 โครงการกอ่สร้างคลองส่งน้ า หมู่ 3 เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ า กวา้ง 2.00 ม. 250,000      จ านวนแหง่ ประชาชนมีน้ า กองช่าง
สายดอนปา่เสา ใช้ในการท าการเกษตร กนัคู 0.50 ม. ยาว ที่สร้าง เพือ่ท าการเกษตร

1,000 ม. ตาม คลองส่งน้ า อยา่งเพยีงพอ
แบบ ทต.ก าหนด เพิม่ขึน้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
33 โครงการกลบสระน้ า, คู หรือคลอง เพือ่ใหป้ระชาชนมี กลบสระน้ าภายใน 100,000      จ านวนแหง่ ประชาชนมี กองช่าง

สายต่าง ๆ ภายในหมู่บา้น ความปลอดภยัมากขึน้ ร.ร. บา้นหว้ยตลุง ที่ด าเนินการ ความปลอดภยั
มากขึน้

34 โครงการกอ่สร้างถนน คสล . ภายใน เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับ ถนนกวา้ง 5.00 ม. 750,000      มีถนนถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ส านักงานเทศบาลฯ หมู่ที่ 6 ความสะดวกและปลอด ยาว 250 ม. หนา ที่เพิม่ขึน้ ความสะดวกและ

ภยัในการสัญจรไปมา 0.15 ม. รวมพืน้ ปลอดภยั
ที่ 1,250 ตร.ม.
ตามแบบ ทต.ก าหนด

35 โครงการกอ่สร้างถนน คสล . หรือ เพือ่ใหป้ระชาชนได้มี กวา้ง 4.00 ม. 1,000,000       จ านวนถนน ประชาชนมีความ กองช่าง
ลาดยาง สาย กม.8 (บริเวณบา้น ถนนใช้ในการคมนาคม ยาว 500 ม. รวม ที่เพิม่ขึน้ สะดวกในการ
นายเฉลิม-นายประกอบ) หมู่ที่ 6 สะดวกและปลอดภยั พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ คมนาคมมากขึน้

2,000 ตร.ม.
ตามแบบ ทต.
ก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
36 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง หรือ เพือ่ใหป้ระชาชนภายใน ถนนกวา้ง 4.00 ม. 150,000      จ านวนถนน ประชาชนมีความ กองช่าง

คสล. (สายบา้นนายอนุวฒัน์) หมู่ 6 ต าบลหนองขาวได้มี ยาว 200 ม. รวม ที่เพิม่ขึน้ สะดวกในการ
ถนนใช้ในการคมนาคม พืน้ที่ 800 ตร.ม. คมนาคมมากขึน้
ได้อยา่งสะดวกและ ตามแบบ ทต.
ปลอดภยั ก าหนด

37 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง หรือ เพือ่ใหป้ระชาชนภายใน ถนนกวา้ง 6.00 ม. 2,435,900       จ านวนถนน ประชาชนมีความ กองช่าง
คสล. สายนาบน ต าบลหนองขาวได้มี ยาว 683 ม. รวม ที่เพิม่ขึน้ สะดวกในการ

ถนนใช้ในการคมนาคม พืน้ที่ 4,098 ตร.ม. คมนาคมมากขึน้
ได้อยา่งสะดวกและ ตามแบบ ทต.
ปลอดภยั ก าหนด

38 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง หรือ เพือ่ใหป้ระชาชนได้ กวา้ง 4.00 ม. 474,000      จ านวนถนน ประชาชนมีความ กองช่าง
คสล. หมู่ 6 สายบา้นลุงจงั (ต่อจาก มีถนนใช้ในการ ยาว 200 ม. รวม ที่เพิม่ขึน้ สะดวกในการ
เดิม) คมนาคมอยา่งสะดวก พืน้ที่ 800 ตร.ม. คมนาคมมากขึน้

และปลอดภยั ตามแบบที่ ทต.
ก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
39 โครงการกอ่สร้างวางท่อระบายน้ า เพือ่ระบายน้ าทิ้ง ท่อระบายน้ า คสล . 400,000      จ านวนแหง่ ประชาชนมีความ กองช่าง

พร้อมบอ่พกั คสล. ภายในส านักงาน ภายในส านักงาน ขนาด Ø 0.60 ม. ที่วางท่อ สะดวกและปลอด
เทศบาล หมู่ที่ 6 เทศบาล จ านวน 20 บอ่ ระบายน้ า ภยัมากขึน้

ตามแบบ ทต. เพิม่ขึน้
ก าหนด

40 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง/คสล. เพือ่ใหป้ระชาชนได้มี ถนนกวา้ง 5.00 ม. 2,500,000       จ านวนถนน ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ 6 สายนาวงิ ถนนใช้ในการคมนาคม ยาว 1,000 ม. ที่เพิม่ขึน้ สะดวกในการ

อยา่งสะดวกและปลอด รวมพืน้ที่ไม่น้อย คมนาคมมากขึน้
ภยั กวา่ 5,000 ตร.ม.

ตามแบบ ทต.
ก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
41 โครงการกอ่สร้างอาคารจอดรถ เพือ่ใหป้ระชาชนที่มา ขนาดกวา้ง 6.00ม. 500,000      มีสถานที่ ประชาชนมีความ กองช่าง

บริเวณส านักงานเทศบาล หมู่ที่ 6 ติดต่อราชการมีความ ยาว 16.50 ม. จอดรถ สะดวกในการ
สะดวกในการจอดรถ รวมพืน้ที่ 99 ตร.ม. เพิม่ขึน้ ติดต่อราชการ
เพือ่ติดต่อราชการ และขนาดกวา้ง 

6.00 ม. ยาว 22
ม. รวมพืน้ที่ 132 
ตร.ม. ตามแบบ
ทต.ก าหนด

42 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง/คสล. เพือ่ใหป้ระชาชน หมู่ 7 ถนนกวา้ง 4.00 ม. 830,000      จ านวนถนน ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ 7 สายบา้นนายล าเจยีก พฒันมาศ ได้มีถนนใช้ในการ ยาว 350 ม. พืน้ที่ ที่เพิม่ขึน้ สะดวกในการ

ลาดยาง 1,400 คมนาคมมากขึน้
ตร.ม. ตามแบบ
ทต.ก าหนด

43 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางหรือ พือ่ใหป้ระชาชนได้มี ถนนกวา้ง 4.00 ม. 1,000,000       จ านวนถนน ประชาชนมีความ กองช่าง
คสล.สายโมกมัน ซอย 1 (บริเวณบา้น ถนนใช้ในการคมนาคม ยาว 500 ม. พืน้ที่ ที่เพิม่ขึน้ สะดวกในกาคมนา
นายชวน  เท่าเทียม) ต่อจากเดิม อยา่งสะดวกและ ลาดยาง 2,000 คมมากขึน้

ปลอดภยั ตร.ม. ตามแบบ
ทต.ก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
44 โครงการกอ่สร้างคลองส่งน้ า เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ า กอ่สร้างคลองส่งน้ า 121,000      จ านวนแหง่ ประชาชนมีน้ า กองช่าง

ดาดคอนกรีต หมู่ 7 สายโมกมัน ท าการเกษตรได้อยา่ง ดาดคอนกรีตระยะ ที่สร้างคลอง เพือ่การเกษตร
ทั่วถงึ ทาง 95 ม. ส่งน้ าเพิม่ขึน้ อยา่งเพยีงพอ

45 โครงการติดต้ังเนินชลอความเร็ว เพือ่ปอ้งกนัการเกดิ ติดต้ังเนินชะลอ 10,000        จ านวนถนน ประชาชนมีความ กองช่าง
(ลูกระนาด) บริเวณต่าง ๆ ภายใน อบุติัเหตุในการสัญจร ความเร็วตามแบบ ที่ติดต้ังเนิน ปลอดภยัในการ
หมู่บา้น ของประชาชน ทต.ก าหนด ชะลอความ คมนาคมมากขึน้

เร็วที่เพิม่ขึน้

46 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่ง เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับ ติดต้ังไฟฟา้ 300,000      จ านวนไฟฟา้ ประชาชนมีความ กองช่าง
ภายในต าบลหนองขาว ความปลอดภยัในการ ส่องสวา่งภายใน ส่องสวา่งที่ ปลอดภยัในสัญจร

สัญจรมากขึน้ ต าบลหนองขาว เพิม่ขึน้ มากขึน้

47 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง หมู่ 11 เพือ่ใหป้ระชาชนมี ถนนกวา้ง 5.00 ม. 125,000      จ านวนถนน ประชาชนมีความ กองช่าง
ต่อเดิม (สายหลังวดัส้มใหญ่ เส้นทางคมนาคมที่ ยาว 50 ม. รวม ที่เพิม่ขึน้ สะดวกในการ

สะดวกและปลอดภยั พืน้ที่ 250 ตร.ม. คมนาคมมากขึน้
ตามแบบ ทต.ก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
48 โครงการกอ่สร้างถนน ลาดยางหรือ เพือ่ใหป้ระชาชนได้ ถนนกวา้ง 4.00 ม. 375,000      จ านวนถนน ประชาชนมีความ กองช่าง

คสล. หมู่ที่ 11 (สายหนองวนัทอง) มีถนนใช้ในการ ยาว 750 ม. ตาม ที่เพิม่ขึน้ สะดวกในการ
คมนาคมอยา่งสะดวก แบบ ทต.ก าหนด คมนาคมมากขึน้
และปลอดภยั

49 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางหรือ เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนน ถนนกวา้ง 4.00 ม. 310,000      จ านวนถนน ประชาชนมีความ กองช่าง
คอนกรีต หมู่ 11 (สายบา้นปา้ดอกไม้ ใช้ในการคมนาคม ยาว 130 ม. รวม ที่เพิม่ขึน้ สะดวกและในการ
ถงึ หนองขนาด) อยา่งสะดวกและ พืน้ที่ลาดยาง 520 คมนาคมมากขึน้

ปลอดภยั ตร.ม. ตามแบบ
ทต.ก าหนด

50 โครงการกอ่สร้างถนน คสล . หรือ เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนน ถนนกวา้ง 4.00 ม. 500,000      จ านวนถนน ประชาชนมีความ กองช่าง
ลาดยาง (สายบา้นปา้อว้น) หมู่ 11 ใช้คมนาคมสะดวก ยาว 250 ม. รวม ที่เพิม่ขึน้ สะดวกในการ

และปลอดภยั พืน้ที่ 1,000 ตร.ม. คมนาคมมากขึน้
ตามแบบ ทต.
ก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
51 โครงการกอ่สร้างถนน คสล . หรือ เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนน ถนนกวา้ง 5.00ม. 250,000      จ านวนถนน ประชาชนมีความ กองช่าง

ลาดยาง (สายบา้นนายสมพศิ) ใช้คมนาคมสะดวก ยาว 100 ม. รวม ที่เพิม่ขึน้ สะดวกในการ
และปลอดภยั พืน้ที่ 500 ตร.ม. คมนาคมมากขึน้

ตามแบบ ทต.
ก าหนด

52 โครงการกอ่สร้างถนน คสล . หรือ เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนน ถนนกวา้ง 2.70 ม. 270,000      จ านวนถนน ประชาชนมีความ กองช่าง
ลาดยาง สายบา้นนางทุเรียน แรงครุฑ ใช้ในการคมนาคม ยาว 200 ม. รวม ที่เพิม่ขึน้ สะดวกในการ
หมู่ 11 สะดวกและปลอดภยั พืน้ที่ 540 ตร.ม. คมนาคมมากขึน้

ตามแบบ ทต.
ก าหนด

53 โครงการกอ่สร้างถนน คสล . หรือ เพือ่ใหป้ระชาชนได้มี ถนนกวา้ง 4.00 ม. 100,000      จ านวนถนน ประชาชนมีความ กองช่าง
ลาดยาง (สายบา้นนายเสง่ียม) หมู่ 11 ถนนใช้ในการคมนาคม ยาว 50 ม. รวม ที่เพิม่ขึน้ สะดวกในการ

สะดวกและปลอดภยั พืน้ที่ 200 ตร.ม. คมนาคมมากขึน้
ตามแบบ ทต.
ก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
54 โครงการติดต้ังไฟฟา้โซล่าเซล เพือ่ใหป้ระชาชนได้มี ติดต้ังแผงโซล่าเซล 50,000        50,000        50,000        50,000        จ านวนแผง ประชาชนมีระบบ กองช่าง

ภายในต าบลหนองขาว ไฟฟา้ใช้อยา่งทั่วถงึ โซล่าเซลที่ สาธารณูปการที่
ติดต้ัง ดีขึน้

55 โครงการกอ่สร้างถนน คสล . หรือ เพือ่ใหป้ระชาชนได้มี ถนนกวา้ง 4.00 ม. 136,000      จ านวนถนน ประชาชนมีความ กองช่าง
ลาดยาง (สายบา้นนายสมศักด์ิ) ถนนใช้ในการคมนาคม ยาว 68 ม. รวม ที่เพิม่ขึน้ สะดวกในการ
หมู่ 11 สะดวกและปลอดภยั พืน้ที่ 272 ตร.ม. คมนาคมมากขึน้

ตามแบบ ทต.
ก าหนด

56 โครงการกอ่สร้างถนน คสล . หมู่ 11 เพือ่ใหป้ระชาชนได้มี ถนนกวา้ง 4.00ม. 100,000      จ านวนถนน ประชาชนมีความ กองช่าง
สายบา้นนายปยุ คงธาร ถนนใช้ในการคมนาคม ยาว 50 ม. หนา ที่เพิม่ขึน้ สะดวกในการ

อยา่งสะดวกและ 0.15 ม. รวมพืน้ที่ คมนาคมมากขึน้
ปลอดภยั ไม่น้อยกวา่ 200

ตร.ม. ตามแบบที่
ทต.ก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
57 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล . เพือ่ใหป้ระชาชนได้มี ขนาดรางระบายน้ า 100,000      จ านวนแหง่ การระบายน้ ามี กองช่าง

รูปตัวย ูสายต่าง ๆ ภายในหมู่บา้น รางระบายน้ าเพือ่ กวา้ง 0.50 ม. ที่สร้างราง ประสิทธภิาพ
หมู่ 11 ปอ้งกนัน้ าท่วมบา้น ลึกไม่น้อยกวา่ ระบายน้ า ท าใหน้้ าไม่ท่วมขงั

ของประชาชน 0.60 ม. ตามแบบ
ทต.ก าหนด

58 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า หรือ เพือ่ใหป้ระชาชนมีที่ รางกวา้ง 0.50 ม. 1,750,000     จ านวนแหง่ การระบายน้ า กองช่าง
ฝังท่อ คสล. (บริเวณสายกลางหมู่บา้น) ระบายน้ าที่สะดวก ยาว 700 ม. ลึก ที่สร้างราง มีประสิทธภิาพ
หมู่ 11 น้ าไม่ท่วมขงั ไม่น้อยกวา่ 0.60 ระบายน้ า ท าใหน้้ าไม่ท่วมขงั

ม. ตามแบบ ทต. เพิม่ขึน้
ก าหนด

59 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง หรือ เพือ่ใหป้ระชาชนมี ถนนกวา้ง 4.00 ม. 400,000      จ านวนถนน ประชาชนมีความ กองช่าง
คสล. สายบา้นก านันอดุร หมู่ 11 ถนนใช้ในการคมนาคม ยาว 200 ม. รวม ที่เพิม่ขึน้ สะดวกในการ

อยา่งสะดวกและ พืน้ที่ 800 ตร.ม. คมนาคมมากขึน้
ปลอดภยั ตามแบบ ทต.

ก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
60 โครงการกอ่สร้างถนน คสล .สายบา้น เพือ่ใหป้ระชาชนได้มี ถนนกวา้ง 4.00 ม. 200,000      จ านวนถนน ประชาชนมีความ กองช่าง

นายสุวตัน์  ใจซ่ือ หมู่ 13 ถนนใช้ในการคมนาคม ยาว 100 ม. รวม ที่เพิม่ขึน้ สะดวกในการ
สะดวกและปลอดภยั พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ คมนาคมมากขึน้

1,600 ตร.ม.
ตามแบบ ทต.
ก าหนด

61 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางหรือ เพือ่ใหป้ระชาชนได้มี ถนนกวา้ง 4.00 ม. 980,000      จ านวนถนน ประชาชนมีความ กองช่าง
ยกร่องพนูดิน หมู่ 13 (สายหนอง ถนนใช้ในการคมนาคม ยาว 700 ม. พืน้ที่ ที่เพิม่ขึน้ สะดวกในการ
อทีาก) สะดวกและปลอดภยั ลาดยาง 2,800 คมนาคมมากขึน้

ตร.ม. ตามแบบ
ทต.ก าหนด

62 โครงการปรับปรุงแสงสวา่งรอบสระน้ า เพือ่ใหม้ีแสงสวา่งที่ ปรับปรุงแสงวา่ง 350,000      จ านวนการ ประชาชนได้รับ กองช่าง
รางจัน่ หมู่ที่ 11 เพยีงพอ สะดวกและ รอบสระน้ า ปรับปรุง ความสะดวกและ

ปลอดภยั ปลอดภยั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
63 โครงการกอ่สร้างปรับปรุงถนนลาดยาง เพือ่ใหป้ระชาชนได้ ขนาดผิวจราจรกวา้ง 375,000      375,000      จ านวนถนน ประชาชนมีความ กองช่าง

ผิวจราจรชนิดแอสฟลัท์ติกคอนกรีต มีถนนใช้ในการคมนา 4.00 ม. ยาว 450 ม. ที่เพิม่ขึน้ สะดวกในการ
พร้อมปรับปรุงภมูิทัศน์สายทุ่งโก คมสะดวกและปลอดภยั หนา 0.05 ม. รวมพืน้ที่ คมนาคมมากขึน้
หมู่ที่ 1 ลาดยางไม่น้อยกวา่ 

1800 ตร.ม. ตามแบบคัด

ลอกจากแบบงานบ ารุง

รักษาทาง กรมทางหลวง

ชนบท กระทรวงคมนาคม

และ ทต.หนองหญ้าฯ

ก า หนดและปรับปรุง
ภมุิทัศน์ 2 ข้างทาง

64 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังสายต่าง ๆ เพือ่ใหป้ระชาชนได้ ถนนกวา้ง 8.00 ม. 1,000,000     จ านวนถนน ประชาชนมีความ กองช่าง
ภายในหมู่บา้น มีถนนใช้ในการคมนา ยาว 4,700 ม. ที่เพิม่ขึน้ สะดวกในการ

คมอยา่งสะดวกและ หนา 0.15 ม. คมนาคมมากขึน้
ปลอดภยั ตามแบบที่ ทต.

65 โครงการกอ่สร้างสถานีสูบน้ าด้วย เพือ่ใหป้ระชาชนมี กอ่สร้างสถานีสูบน้ า 5,000,000     จ านวนแหง่ ประชาชนมีน้ า กองช่าง
ไฟฟา้ภายในหมู่บา้น น้ าใช้ท าการเกษตร ด้วยไฟฟา้ จ านวน ที่กอ่สร้าง เพือ่การเกษตรอยา่ง

อยา่งพอเพยีง 8 แหง่ สถานีสูบน้ า เพยีงพอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
66 โครงการกอ่สร้างบา้นพกัพนักงาน เพือ่ใหพ้นักงานเทศบาล กอ่สร้างบา้นพกั 100,000      จ านวนพนัก พนักงานมีความ กองช่าง

เทศบาล ได้พกัอาศัย พนักงานเทศบาล งานที่มีบา้น สะดวกในการ
พกัอาศัย ปฏบิติังานเพิม่ขึน้

67 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพือ่ใหป้ระชาชนมีเส้น ซ่อมแซม/ปรับปรุง 200,000      200,000      200,000      จ านวนถนน ประชาชนมีความ กองช่าง
และถนน คสล. สายต่าง ๆ ภายใน ทางคมนาคมที่สะดวก ถนนลาดยางและ ที่ได้รับการ สะดวกในการ
หมู่บา้น หมู่ 1,2,3,6,7,11,13 และปลอดภยั ถนน คสล. สาย ซ่อมแซม คมนาคมมากขึน้

ต่างๆ ภายใน
หมู่บา้น

68 โครงการซ่อมถนนลูกรังสายต่าง ๆ เพือ่ใหป้ระชาชนมีเส้น ซ่อมแซม/ปรับปรุง 500,000      500,000      500,000      จ านวนถนน ประชาชนมีความ กองช่าง
ภายในหมู่บา้น หมู่ 1,2,3,6,7,11, ทางคมนาคมที่สะดวก ถนนลูกรังสายต่างๆ ที่ได้รับการ สะดวกในการ
13 และปลอดภยั ภายในหมู่บา้น ซ่อมแซม คมนาคมมากขึน้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
69 โครงการถนนลาดยาง (สายเลียบคลอง เพือ่ใหป้ระชาชนได้มี ถนนกวา้ง 6.00 ม. 23,430,000   จ านวนถนน ประชาชนมีความ กองช่าง

ชลประทานท่าล้อ-หนองขาว ฝ่ังขวา) ถนนใช้ในการคมนาคม ยาว 7,100 ม. ที่เพิม่ขึน้ สะดวกในการ
อยา่งสะดวกและ รวม พืน้ที่ 42,600 คมนาคมมากขึน้
ปลอดภยั ตร.ม. ตามแบบ

ทต.ก าหนด

70 โครงการถนนลาดยาง (สายเลียบคลอง เพือ่ใหป้ระชาชนได้มี กวา้ง 6.00 ม. 18,150,000   จ านวนถนน ประชาชนมีความ กองช่าง
ชลประทานท่าล้อ-หนองขาว ฝ่ังซ้าย) ถนนใช้ในการคมนาคม ยาว 5,500 ม. ที่เพิม่ขึน้ สะดวกในการ

อยา่งสะดวกและ รวมพืน้ที่ 33,000 คมนาคมมากขึน้
ปลอดภยั ตร.ม.

71 โครงการซ่อมแซมคูส่งน้ าดาดคอนกรีต เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ า ซ่อมแซมคูส่งน้ า 200,000      จ านวน ประชาชนมีน้ าเพือ่ กองช่าง
หมู่ 1,2,3,6,7,11,13 ใช้ท าเกษตรกรรม ดาดคอนกรีต แหง่ที่สร้าง การเกษตรอยา่ง

อยา่งทั่วถงึ บริเวณสายต่าง ๆ คลองส่งน้ า เพยีงพอ
เพิม่ขึน้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
72 โครงการฝังท่อระบายน้ า คสล . เพือ่ปอ้งกนัน้ าท่วมขงั ฝังท่อระบายน้ า 200,000       จ านวนแหง่ ประชาชนมีน้ า กองช่าง

(บริเวณทุ่งหนองสรวง) หมู่ 1 พืน้ที่ การเกษตร และ หรือเปล่ียนขนาด ที่สร้างคลอง เพือ่การเกษตร
ระบายน้ า ท่อ คสล. บริเวณ ส่งน้ า อยา่งเพยีงพอ

ต่าง ๆ 

73 โครงการขดุลอกคลองคูระบายน้ า เพือ่ปอ้งกนัน้ าท่วงขงั ขดุลอกคลอง และ 200,000      จ านวนคลอง น้ าไม่ท่วมขงัพืน้ที่ กองช่าง
และล าหว้ยสายต่าง ๆ และสระน้ า พืน้ที่การเกษตรและ คูระบายน้ าสาย ที่ท าการ การเกษตรและ
ภายในต าบลหนองขาว บา้นเรือนประชาชน ต่าง ๆ ขดุลอก บา้นเรือนประชาชน

74 โครงการกอ่สร้างศูนย ์อปพร . ภายใน เพือ่ใหม้ีศูนย ์อปพร . กอ่สร้างศูนนย์ 1,500,000     จ านวนศูนย์ ประชาชนได้รับ กองช่าง
ต าบลหนองขาว ใช้ในการปฏบิติังาน อปพร. จ านวน อปพร. ความปลอดภยั

เพือ่ดูแลรักษาความ 1 แหง่ ที่กอ่สร้าง ในชีวติและทรัพย์
ปลอดภยัใหก้บั สิน
ประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
75 โครงการกอ่สร้างวางระบบท่อส่งน้ า เพือ่ใหป้ระชาชนภายใน กอ่สร้างวางระบบ 200,000      จ านวนแหง่ ประชาชนมีน้ าเพือ่ กองช่าง

ภายในต าบลหนองขาว หมู่บา้น มีน้ าใช้ท าการ ท่อส่งน้ า ที่สร้างท่อ การเกษตรอยา่ง
เกษตร ส่งน้ าเพิม่ขึน้ เพยีงพอ

76 โครงการกอ่สร้างอา่งเกบ็น้ า หรือฝาย เพือ่ใหป้ระชาชนมี กอ่สร้างอา่งเกบ็น้ า 200,000      จ านวนแหง่ ประชาชนมีน้ า กองช่าง
น้ าล้น น้ าใช้ท าการเกษตร หรือฝายน้ าล้น ที่สร้างอา่ง เพือ่การเกษตรอยา่ง

ได้อยา่งเพยีงพอ ภายในต่ าบล เกบ็น้ า เพยีงพอ
หนองขาว เพิม่ขึน้

77 โครงการติดต้ัง/ซ่อมแซมบานปดิ-เปดิ เพือ่ใหป้ระชาชนมีที่ ติดต้ัง/ซ่อมแซม 100,000      จ านวนแหง่ ประชาชนมีบาน กองช่าง
ประตูน้ า บริเวณต่าง ๆ ภายในต าบล ปดิ-เปดิน้ า เพือ่ความ บานปดิ-เปดิ ที่สร้างบาน ปดิ-เปดิน้ าส าหรับ

สะดวกในการท าการ ประตูน้ า ปดิ-เปดิน้ า ท าการเกษตร
เกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
78 โครงการกอ่สร้าง ศาลาประชาคม เพือ่ใหป้ระชาชนได้มี กอ่สร้างศาลา 200,000      มีศาลา ประชาชนได้รับ กองช่าง

ประจ าหมู่บา้น สถานที่ประชาคมภาย ประชาคม ประชาคม ความสะดวก
ในหมู่บา้น เพิม่ขึน้ มากขึน้

79 โครงการขดุสระน้ าภายในหมู่บา้น เพือ่ใหร้าษฎรมีน้ าใช้ ขดุสระน้ าภายใน 100,000      จ านวนแหง่ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง
ในการท าการเกษตร หมู่บา้น ที่ท าการขดุ ในการเกษตร

อยา่งเพยีงพอ

80 โครงการจดัท าปา้ยทางเขา้หมู่บา้น เพือ่ใหป้ระชาชน ติดต้ังปา้ยซอยหมู่ 10,000        จ านวนปา้ย ประชาชนมีความ กองช่าง
ทุกซอย สะดวกต่อการติดต่อ บา้น ทางเขา้หมู่ สะดวกในการ

บา้นที่เพิม่ขึน้ ติดต่อ

81 โครงการติดต้ังปา้ยจราจรและทาสี เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับ ติดต้ังปา้ยจราจร 50,000        จ านวน ประชาชนมีความ กองช่าง
สะท้อนแสงเส้นทางในหมู่บา้น ความปลอดภยัจากการ และทาสีสะท้อน เส้นทางที่ ปลอดภยัในการ

ใช้ถนน แสงตามเส้นทาง ติดต้ังปา้ย ใช้รถใช้ถนนมาก
ภายในหมู่บา้น จราจรและ ขึน้

ทาสีสะท้อน
แสง

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
82 โครงการกอ่สร้างศาลาพกัร้อนภายใน เพือ่ใหป้ระชาชนได้ 100,000      จ านวน ประชาชนมีศาลา กองช่าง

ต าบลหนองขาว มีศาลาที่พกั ที่สะดวก ศาลาพกัร้อน ส าหรับพกัร้อน
และปลอดภยั ที่เพิม่ขึน้ ที่สะดวกและ

ปลอดภยั

83 โครงการกอ่สร้างถนนยกร่องพนูดิน เพือ่ใหป้ระชาชนได้มี กอ่สร้างถนนยกร่อง 200,000      จ านวนถนน ประชาชนมีความ กองช่าง
ผิวจราจรลูกรังสายต่าง ๆ ภายใน ถนนใช้ในการคมนาคม พนูดินผิวจราจร ที่เพิม่ขึน้ สะดวกในการ
หมู่บา้นต าบลหนองขาว อยา่งสะดวกและ ลูกรังสายต่าง ๆ คมนาคมมากขึน้

ปลอดภยั ภายในหมู่บา้น

84 โครงการกอ่สร้าง หรือปรับปรุงเสาธง เพือ่แสดงสัญลักษณ์ ขนาดความสูง 200,000      30 วนั มีเสาธงไวแ้สดง กองช่าง
หน้าส านักงานเทศบาล หมู่ 6 ทางหน่วยงานราชการ 15.00-18.00 ม. สัญลักษณ์ของ

ตามแบบ ทต. หน่วยงานราชการ
ก าหนด

85 โครงการกอ่สร้างต่อเติมปรับปรุงอาคาร เพือ่เปน็สถานที่ในการ กอ่สร้างต่อเติม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ส านักงานเทศบาลฯ หมู่ที่ 6 ปฏบิติังานของพนักงาน ปรับปรุงอาคาร

ส านักงานเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
86 โครงการขยายเขตประปาส่วนภมูิภาค เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ า ขยายเขตท่อเมน 100,000      จ านวนประ ประชาชนมีน้ า กองช่าง

อปุโภค บริโภค อยา่ง ประปา ปาที่ขยาย อปุโภคและบริโภค
ทั่วถงึและเพยีงพอ เขตเพิม่ขึน้ อยา่งทั่วถงึและ

เพยีงพอ

87 โครงการขยายเขตท่อเมนประปา เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ า ขยายเขตประปา 300,000      จ านวนประ ประชาชนมีน้ า กองช่าง
อปุโภคและบริโภค ปาที่ได้รับ อปุโภคและบริโภค
อยง่ทั่วถงึและเพยีงพอ การขยายเขต อยา่งทั่วถงึและ

เพิม่ขึน้ เพยีงพอ

88 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ า ปรับปรุง/ซ่อมแซม 500,000      จ านวนประ ประชาชนมีน้ า กองช่าง
ประปา อปุโภคและบริโภค ระบบประปา ปาที่ได้รับ เพือ่อปุโภคและ

อยา่งทั่วถงึ ทั้งระบบ การปรับปรุง บริโภคอยา่งทั่วถงึ
ซ่อมแซม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
89 โครงการเปล่ียนท่อเมนประปาภายใน เพือ่ใหป้ระชาชนได้ เปล่ียนท่อ PVC 250,000      จ านวนประ ประชาชนมีน้ า กองช่าง

หมู่บา้นใหม้ีขนาดใหญก่วา่เดิม มีน้ าอปุโภคอยา่ง Ø 2 นิ้ว เปน็ ปาที่ได้รับ เพือ่อปุโภคและ
เพยีงพอและทั่วถงึ PVC Ø 3 นิ้ว การเปล่ียน บริโภคอยา่ง

ยาว 1,500 เมตร ท่อเมน เพยีงพอ

90 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟจราจร เพือ่ปอ้งกนัอบุติัเหตุ ติดต้ังสัญญาณไฟ 200,000      จ านวนจดุ ลดการเกดิอบุติัเหตุ กองช่าง
ใหป้ระชาชนได้รับ จราจรตามทางแยก ที่ติดต้ัง ในพืน้ที่
ความปลอดภยัในการ
สัญจรไปมา

91 โครงการกอ่สร้างลานจอดรถ คสล . เพือ่เปน็สถานที่จอดรถ กอ่สร้างลานจอดรถ 150,000      จ านวนแหง่ ประชาชนได้รับ กองช่าง
(ศาลาเอนกประสงค์) ใหผู้้มาติดต่อราชการ จ านวน 1 แหง่ ที่กอ่สร้าง ความสะดวกมาก

ขึน้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
92 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิ เพือ่ใหป้ระชาชนมี ติดต้ังกล้องวงจรปดิ 300,000      300,000      300,000      จ านวนจดุ ประชาชนมีความ กองช่าง

ภายในเขตต าบลหนองขาว ความปลอดภยัในชีวติ บริเวณจดุเส่ียงใน ที่ติดต้ังกล้อง ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิ์น เขตต าบลหนองขาว วงจรปดิ และทรัพยสิ์น

93 โครงการติดต้ังกระจกสะท้อน เพือ่ปอ้งกนัอบุติัหตุ ติดต้ังกระจกสะท้อน 150,000      จ านวนจดุ ลดการเกดิอบุติัหตุ กองช่าง
บริเวณทางแยกหรือทางโค้ง ใหก้บัประชาชนใน บริเวณทางแยก ที่ติดต้ัง ใหก้บัประชาชน

การสัญจรไปมา ต่าง ๆ ภายใน
หมู่บา้น

94 โครงการกอ่สร้างปา้ยเหล็กประชา เพือ่ติดปา้ยประชา โครงปา้ยเหล็ก 200,000      จ านวนปา้ย ประชาชนมีความ กองช่าง
สัมพนัธ์ สัมพนัธต่์าง ๆ ขนาดกวา้ง 1.20 ที่กอ่สร้าง สะดวกในการ

ของเทศบาล ถงึ 3.00 ม. ยาว รับรู้ขา่วสารของ
2.40 ถงึ 6.00 ม. ทางเทศบาล
ตามแบบ ทต.
ก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
95 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพือ่ใหป้ระชาชนได้มี ขนาดถนนกวา้ง 3,162,667     3,162,667     3,162,667     จ านวนถนน ประชาชนมีถนน กองช่าง

สายหนองไผ่-อนุสาวรีย ์(เลียบคลอง ถนนใช้ในการคมนาคม 4.00 ม. ยาว ที่เพิม่ขึน้ ใช้สะดวกและ
1 ขวา - 1 ซ้าย) (ฝ่ังขวา) หมู่ที่ 1 อยา่งสะดวกและ 4,000 ม. พืน้ที่ ปลอดภยั

ปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกวา่
16,000 ตร.ม.
ตามแบบ ทต.
หนองหญา้ดอกขาว
ก าหนด

96 โครงการกอ่สร้างปรับปรุงถนนลาดยาง เพือ่ใหป้ระชาชนได้มี ขนาดถนนกวา้ง 403,000      จ านวนถนน ประชาชนมีถนน กองช่าง
สายหว้ยไขเ่น่าพร้อมท่อระบายน้ า ถนนใช้ในการคมนาคม 4.00 ม. ยาว ที่เพิม่ขึน้ ใช้สะดวกและ
หมู่ที่ 1 อยา่งสะดวกและ 170 ม. รวมพืน้ที่ ปลอดภยั

ปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกวา่
680 ตร.ม.

97 โครงการกอ่สร้างสนามฟตุซอลภายใน เพือ่ใหป้ระชาชนมี ขนาดกวา้ง 20.00 1,000,000     1,000,000     จ านวนสนาม ประชาชนมีสถาน
หมู่บา้น หมู่ที่ 1 สถานที่ส าหรับออก ม. ยาว 40.00 ม. ฟตุซอลที่เพิม่ ที่ส าหรับออก

ก าลังกาย ขึน้ ก าลังกาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
98 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพือ่ใหป้ระชาชนได้มี ขนาดถนนกวา้ง 296,000      จ านวนถนน ประชาชนมีความ กองช่าง

สายต่าง ๆ ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 1 ถนนใช้ในการคมนาคม 4.00 ม. ยาว ที่เพิม่ขึน้ สะดวกและปลอด
อยา่งสะดวกและ 5,000 ม. ตามแบบ ภยั
ปลอดภยั ทต.หนองหญา้

ดอกขาวก าหนด

99 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง เพือ่ใหป้ระชาชนได้มี ขนาดถนนกวา้ง 200,000      200,000      200,000      จ านวนถนน ประชาชนมีความ กองช่าง
สายหนองอแีบ ้หมู่ที่ 1 ถนนใช้ในการคมนาคม 6.00 ม. ยาว ที่ได้รับการ สะดวกและ

อยา่งสะดวกและ 2,000 ม. ตาม ซ่อมแซม ปลอดภยั
ปลอดภยั แบบ ทต.หนอง

หญา้ดอกขาว
ก าหนด

100 โครงการกอ่สร้างราวกนัตก เพือ่ใหป้ระชาชมีความ ยาว 4,000 ม. 2,906,667     2,906,667     2,906,667     จ านวนระยะ ประชาชนมีความ กองช่าง
(GUARD Rail) เลียบคลองชลประทาน ปลอดภยัในการสัญจร ตามแบบ ทต. ทางที่สร้าง ปลอดภยัในการ
สาย 1 ซ้าย หมู่ที่ 1 หนองหญา้ดอกขาว ราวกนัตก สัญจร

ก าหนด เพิม่ขึน้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
101 โครงการซ่อมแซมคูส่งน้ าดาดคอนกรีต เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ า ซ่อมแซมคูส่งน้ า 100,000      100,000      100,000      จ านวน ประชาชนมีน้ า กองช่าง

สายต่าง ๆ ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 1 ใช้อยา่งเพยีงพอและ ภายในหมู่บา้น คูส่งน้ า ใช้อยา่งเพยีงพอ
ทั่วถงึ หมู่ที่ 1 ที่ได้รับการ และทั่วถงึ

ซ่อมแซม

102 โครงการกอ่สร้างถนนสายหนองกะตัน เพือ่ใหป้ระชาชนได้มี ขนาดถนนกวา้ง 632,334      632,334      632,334      จ านวนถนน ประชาชนมีถนน กองช่าง
หมู่ที่ 1 ถนนใช้ในการคมนาคม 4.00 ม. ยาว ที่เพิม่ขึน้ ใช้ในการคมนาคม

อยา่งสะดวกและ 800 ม. รวมพืน้ที่ อยา่งสะดวกและ
ปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกวา่ ปลอดภยั

3,200 ตร.ม.

103 โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ เพือ่ใหป้ระชาชนมี ขยายเขตไฟฟา้ 566,000      566,000      566,000      ระยะความ ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
จากบา้นนางโปรด-บา้นนายผ่อง ไฟฟา้ใช้อยา่งทั่วถงึ ระยะความยาว ยาวที่ขยาย ใช้อยา่งทั่วถงึ
หมู่ที่ 1 1,000 ม. เขตไฟฟา้

เพิม่ขึน้

104 ขยายท่อเมนประปาภายในหมู่บา้น เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ า 333,334      333,334      333,334      จ านวนเส้น ประชาชนมีน้ าใช้
หมู่ที่ 1 ใช้อยา่งเพยีงพอและ ทางที่ได้รับ อยา่งเพยีงพอและ

ทั่วถงึ การขยายท่อ ทั่วถงึ
เมนเพิม่ขึน้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
105 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพือ่ใหป้ระชาชนได้มี ขนาดถนนกวา้ง 1,066,667     1,066,667     1,066,667     จ านวนถนน ประชานมีถนน กองช่าง

สายหนองมะค่า หมู่ที่ 2 ถนนใช้ในการคมนาคม 6.00 ม. ยาว ที่เพิม่ขึน้ ใช้ในการคมนาคม
ได้อยา่งสะดวกและ 900 ม.รวมพืน้ที่ ได้อยา่งสะดวก
ปลอดภยั ลาดยางไม่น้อยกวา่ และปลอดภยั

5,400 ตร.ม.

106 โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ เพือ่ใหป้ระชาชนมี ขยายเขตไฟฟา้ 113,000      113,000      113,000      จ านวระยะ ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 2 ไฟฟา้ใช้อยา่งทั่วถงึ สาธารณะ ยาว ความยาวที่ ใช้อยา่งทั่วถงึ

5,000 ม. ขยายเขต
ไฟฟา้

107 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพือ่ใหป้ระชาชนได้มี ขนาดกวา้ง 6.00 1,129,667     1,129,667     1,129,667     จ านวนถนน ประชาชนได้มีถนน กองช่าง
สายหว้ยตาโชติ หมู่ที่ 2 ถนนใช้ในการคมนาคม ม. ยาว 439 ม. ที่เพิม่ขึน้ ใช้ในการคมนาคม

ได้อยา่งสะดวกและ รวมพืน้ที่ลาดยาง ได้อยา่งสะดวกและ
ปลอดภยั ไม่น้อยกวา่ 2,634 ปลอดภยั

ตร.ม. 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
108 โครงการฝังท่อส่งน้ า PVC เพือ่ใหป้ระชาชนมี ใช้ท่อ PVC ชนิด 304,500      304,500      จ านวน ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

สายหนองกะหมวก หมู่ที่ 2 น้ าใช้อยา่งทั่วถงึ หวับาน ขนาด Ø เส้นทางที่ อยา่งทั่วถงึ
6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ ได้รับการ
ระยะความยาว ฝังท่อเพิม่ขึน้
500 ม. 

109 โครงการฝังท่อส่งน้ า PVC เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ า ระยะความยาว 64,000        จ านวน ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง
สายเปล่งขาม หมู่ที่ 2 ใช้อยา่งทั่วถงึ 250 ม. ใช้ท่อ เส้นทางที่ อยา่งทั่วถงึ

PVC ชนิดหวับาน ได้รับการ
ขนาด Ø 6 นิ้ว ฝังท่อเพิม่ขึน้
พร้อมอปุกรณ์

110 โครงการฝังท่อส่งน้ า PVC เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ า ระยะความยาว 203,000      203,000      203,000      จ านวน ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง
สายเปล่งรัง หมู่ที่ 2 ใช้อยา่งทั่วถงึ 500 ม. ใช้ท่อ เส้นทางที่ อยา่งทั่วถงึ

PVC ชนิดหวับาน ได้รับการ
ขนาด Ø 6 นิ้ว ฝังท่อเพิม่ขึน้
พร้อมอปุกรณ์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
110 โครงการกอ่สร้างถนนพนูดินผิวจราจร เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนน ถนนกวา้ง 5.00ม. 311,667      311,667      311,667      จ านวนถนน ประชาชนมีถนน กองช่าง

ลูกรัง สายหนองอด้ีวน-หนองไผ่โปร่ง ใช้ได้อยา่งสะดวกและ ยาว 587 ม. สูง ที่เพิม่ขึน้ ใช้ได้อยา่งสะดวก
หมู่ที่ 2 ปลอดภยั โดยเฉล่ีย 0.75 ม. และปลอดภยั

111 โครงการขยายถนนคอนกรีตพร้อม เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนน ถนนกวา้ง 2.00 ม. 1,000,000     1,000,000     1,000,000     จ านวนถนน ประชาชนมีถนน กองช่าง
คลองส่งน้ า และท่อระบายน้ าพร้อม ใช้ได้อยา่งสะดวกและ ยาว 500 ม. หนา ที่เพิม่ขึน้ ใช้ได้อยา่งสะดวก
บานปดิ-เปดิ สายหว้ยตาโชติ หมู่ที่ 2 ปลอดภยั 0.15 ม. พร้อม และปลอดภยั

คลองส่งน้ าและท่อ
ระบายน้ า

112 โครงการขยายถนนลาดยาง เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนน ขนาดถนนกวา้ง 593,000      จ านวนถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง
สายหนองมะค่า (ช่วงต้นทาง) หมู่ที่ 2 ใช้ได้อยา่งสะดวกและ 2.00 ม. ยาว ที่เพิม่ขึน้ ได้อยา่งสะดวกและ

ปลอดภยั 500 ม. รวมพืน้ที่ ปลอดภยั
ถนนลาดยางไม่น้อย
กวา่ 1,000 ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
113 โครงการกอ่สร้างปรับปรุงถนนลาดยาง เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนน ขนาดผิวจราจรกวา้ง 1,148,667     1,148,667     1,148,667     จ านวนถนน ประชาชนมีถนน กองช่าง

แอสฟลัท์ติกคอนกรีตสายล าหง หมู่ที่ 3 ใช้ได้อยา่งสะดวกและ 5.00 ม. ยาว ที่เพิม่ขึน้ ใช้ได้อยา่งสะดวก
ปลอดภยั 2,200 ม. หรือรวม และปลอดภยั

พืน้ที่ลาดยางไม่น้อย
กวา่ 11,000 ม.
ตามแบบคัดลอก
จากแบบงานบ ารุง
รักษาทาง กรมทาง
หลวงชนบทคมนา
คมนาคม และ ทต.
หนองหญา้ดอกขาว
ก าหนด พร้อมปา้ย
โครงการ 1 ปา้ย

114 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนน ขนาดผิวจราจรกวา้ง 1,933,000     1,933,000     1,933,000     จ านวนถนน ประชาชนมีถนน กองช่าง
ติกคอนกรีตสายหลังวดัอนิทาราม ใช้ได้อยา่งสะดวกและ 5.00 ม ยาว ที่เพิม่ขึน้ ใช้ได้อยา่งสะดวก
หมู่ที่ 3 ปลอดภยั 2,000 ม. หรือ และปลอดภยั

รวมพืน้ที่ลาดยาง

ผลทีค่าดว่าตวัขีว้ัดวัตถุประสงค์โครงการที่
งบประมาณ

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ไม่น้อยกวา่ 10,000

ตร.ม. ตามแบบคัด
ลอกจากแบบมาตร

ฐานเลขที่ ท. 1-03
ของกองคลังท้องถิน่
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
และ ทต.หนองหญา้
ดอกขาวก าหนด
พร้อมปา้ยโครงการ
1 ปา้ย

115 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนน ขนาดผิวจราจร 664,000      จ านวนถนน ประชาชนมีถนน กองช่าง
ติกคอนกรีตสายบา้นนายพมิ - คลอง ใช้ได้อยา่งสะดวกและ กวา้ง 4.00 ม. ยาว ที่เพิม่ขึน้ ใช้ได้อยา่งสะดวก
ชลประทาน หมู่ที่ 3 ปลอดภยั 415 ม. หรือรวม และปลอดภยั

พืน้ที่ลาดยางไม่น้อย
กวา่ 1,660 ตร.ม.
ตามแบบคัดลอก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
จากแบบมาตรฐาน
เลขที่ ท.1-03 ของ
กองคลังท้องถิ่น กรม

การปกครอง กระ
ทรวงมหาดไทย
และ ทต.หนองหญา้
ดอกขาวก าหนด
พร้อมปา้ยโครงการ
1 ปา้ย

116 โครการกอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนน ขนาดผิวจราจร 1,333,334     1,333,334     1,333,334     จ านวนถนน ประชาชนมีถนน กองช่าง
ติกคอนกรีตสายหนองแจง-หว้ยโก ใช้ได้อยา่งสะดวกและ กวา้ง 5.00 ม. ยาว ที่เพิม่ขึน้ ใช้ได้อยา่งสะดวก
หมู่ที่ 3 ปลอดภยั 2,000 ม.หรือรวม และปลอดภยั

พืน้ที่ลาดยางไม่น้อย
กวา่ 10,000 
ตร.ม. ตามแบบคัด
ลอกจากแบบมาตร
ฐานเลขที่ ท.1-03

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ของกองคลังท้องถิน่
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

และ ทต.หนองหญา้
ดอกขาวก าหนด
พร้อมปา้ยโครงการ
1 ปา้ย

117 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ เพือ่ใหป้ระชาชมีถนน ขนาดผิวจราจรกวา้ง 666,667      666,667      666,667      จ านวนถนน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง
ติกคอนกรีตสายปา่อแีมน - หนองตามี ใช้ได้อยา่งสะดวกและ 5.00 ม. ยาว ที่เพิม่ขึน้ ได้อยา่งสะดวก
หมู่ที่ 3 ปลอดภยั 1,000 ม. หรือ และปลอดภยั

พืน้ที่ลาดยางไม่น้อย
กวา่ 5,000 ตร.ม.
ตามแบบคัดลอก
จากแบบมาตรฐาน
เลขที่ ท. 1-03 
ของกองคลังท้องถิน่
กรมการปกครอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
กระทรวงมหาดไทย
และ ทต.หนองหญา้
ดอกขาวก าหนด

พร้อมปา้ยโครงการ
1 ปา้ย

118 โครงการวางท่อส่งน้ าพวีซีี เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนน วางท่อพวีซีี ชั้น 8.5 414,000      จ านวนถนน ประชาชนมีถนน กองช่าง
ดอนไอธ้ง หมู่ที่ 3 ใช้ได้อยา่งสะดวกและ ขนาด Ø 6 นิ้ว ที่เพิม่ขึน้ ใช้ได้อยา่งสะดวก

ปลอดภยั ระยะความยาว และปลอดภยั
1,500 ม. พร้อม
ติดต้ังอปุกรณ์
ตามแบบ ทต.
หนองหญา้ดอกขาว
ก าหนดพร้อมปา้ย
โครงการ 1 ปา้ย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
119 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแอส เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนน ขนาดผิวจราจรกวา้ง 560,000      560,000      560,000      จ านวนถนน ประชาชนมีถนน กองช่าง

ฟลัท์ติกคอนกรีตสายนาเง้ียว - บา้นอน้ ใช้ได้อยา่งสะดวกและ 6.00 ม. ยาว 700 ที่เพิม่ขึน้ ใช้ได้อยา่งสะดวก
หมู่ที่ 3 ปลอดภยั ม. หรือรวมพืน้ที่ และปลอดภยั

ลาดยางไม่น้อยกวา่ 
4,200 ตร.ม. ตาม
แบบคัดลอกจาก
มาตรฐานเลขที่
ท.1-03 ของกอง
คลังท้องถิน่กรมการ
ปกครอง กระทรวง
มหาดไทย และ
ทต.หนองหญา้ดอก
ขาวก าหนด พร้อม
ปา้ยโครงการ 1
ปา้ยโครงการ 1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
120 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนน ขนาดผิวจราจร 228,800      จ านวนถนน ประชาชนมีถนน กองช่าง

เหล็กสายขา้งบา้นนายสุทัศน์ ใช้ได้อยา่งสะดวกและ กวา้ง 4.00 ม. ที่เพิม่ขึน้ ใช้ได้อยา่งสะดวก
หอมหวาน หมู่ที่ 3 ปลอดภยั ยาว 110 ม. หนา และปลอดภยั

0.15 ม. หรือรวม
พืน้ที่ คสล. ไม่น้อย
กวา่ 440 ตร.ม.
ตามแบบคัดลอก
จากแบบมาตรฐาน
ที่ ท.1-01 กรม
การปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
และ ทต.หนองหญา้
ดอกขาวก าหนด
พร้อมปา้ยโครงการ
1 ปา้ย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
121 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนน ขนาดผิวจราจรกวา้ง 416,000      จ านวนถนน ประชาชนมีถนน กองช่าง

เหล็กสายเปล่งไผ่ หมู่ที่ 6 ใช้ได้อยา่งสะดวกและ 4.00 ม. ยาว 200 ที่เพิม่ขึน้ ใช้ได้อยา่งสะดวก
ปลอดภยั ม. หนา 0.15 ม. และปลอดภยั

หรือรวมพืน้ที่ คสล .
ไม่น้อยกวา่ 800 
ตร.ม. ตามแบบคัด
ลอกจากแบบมาตร
ฐานเลขที่ ท.1-01 
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
และ ทต.หนองหญา้
ดอกขาวก าหนด
พร้อมปา้ยโครงการ
1 ปา้ย

122 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนน ขนาดผิดจราจรกวา้ง 416,000      จ านวนถนน ประชาชนมีถนน กองช่าง
เหล็กสายหน้าสระใหญห่ว้ยตลุง ใช้ได้อยา่งสะดวกและ 4.00 ม. ยาว 200 ที่เพิม่ขึน้ ใช้ได้สะดวกและ
หมู่ที่ 6 ปลอดภยั ม. หนา 0.15 ม. ปลอดภยั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
หรือรวมพืน้ที่ คสล .
ไม่น้อยกวา่ 800 
ตร.ม. ตามแบบคัดลอก

จากแบบมาตรฐาน
เลขที่ ท.1-01 กรม
การปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
และ ทต.หนองหญา้
ดอกขาวก าหนด
พร้อมปา้ยโครงการ
1 ปา้ย

123 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนน ขนาดผิวจราจรกวา้ง 312,000      จ านวนถนน ประชาชนมีถนน กองช่าง
เหล็กสายบา้นนายปึด๊ บญุมี หมู่ที่ 6 ใช้ได้อยา่งสะดวกและ 5.00 ม. ยาว 120 ที่เพิม่ขึน้ ใช้ได้อยา่งสะดวก

ปลอดภยั ม. หนา 0.15 ม. และปลอดภยั
หรือรวมพืน้ที่ คสล .
ไม่น้อยกวา่ 600
ตร.ม. ตามแบบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
คัดลอกจากแบบ
มาตรฐานเลขที่
ท.1-01 กรมการ

ปกครองกระทรวง
มหาดไทย และ ทต .
หนองหญา้ดอกขาว
ก าหนด พร้อมปา้ย
โครงการ 1 ปา้ย

124 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนน ขนาดผิวจราจรกวา้ง 270,000      
เหล็กสายตรงขา้มบา้นนายกล้วย ใช้ได้อยา่งสะดวกและ 4.00 ม. ยาว 130
หมู่ที่ 6 ปลอดภยั ม. หนา 0.15 ม.

หรือรวมพืน้ที่ คสล .
ไม่น้อยกวา่ 520 
ตร.ม. ตามแบบคัด
ลอกจากแบบมาตร
ฐานเลขที่ ท.1-01
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
และ ทต.หนองหญา้
ดอกขาวก าหนด

พร้อมปา้ยโครงการ
1 ปา้ย

125 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพือ่ใหป้ระชาชมีถนน ขนาดผิวจราจรกวา้ง 361,000      361,000      จ านวนถนน ประชาชนมีถนน กองช่าง
เหล็กสายบา้นนายสนัด  บญุเชิด ใช้ได้อยา่งสะดวกและ 5.00 ม. ยาว 250 ที่เพิม่ขึน้ ใช้ได้อยา่งสะดวก
หมู่ที่ 7 ปลอดภยั ม. หนา 0.15 ม. และปลอดภยั

หรือรวมพืน้ที่ คสล .
ไม่น้อยกวา่ 1,250
ตร.ม. ตามแบบคัด
ลอกจากแบบมาตร
ฐานเลขที่ ท.1-01
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
และ ทต.หนองหญา้
ดอกขาวก าหนด
พร้อมป้ายโครงการ

จ านวน 1 ป้าย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
126 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ า คสล . เพือ่แกป้ญัหาน้ าท่วมขงั ท่อระบายน้ า คสล . 425,000      425,000      จ านวน ลดปญัหาน้ าท่วม กองช่าง

พร้อมบอ่พกั คสล. สายบา้นโมกมัน บริเวณบา้นเรือนของ มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø ครัวเรือนที่ ขงับริเวณบา้น
ซอย 1 บริเวณบา้นผู้ใหญต่่าย หมู่ที่ 7 ประชาชน 0.60 ม. จ านวน ประสบ เรือนของประ

410 ท่อน พร้อม ปญัหาน้ า ชาชน
บอ่พกั คสล.ส าเร็จรูป ท่วมขงัน้อย
ขนาด 1.04 x 1.04 ลง
ม.จ านวน 41 บอ่
ตามแบบ ทต.หนอง
หญา้ดอกขาวก าหนด
พร้อมปา้ยโครงการ
1 ปา้ย

127 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนน ขนาดผิวจราจรกวา้ง 145,600      จ านวนถนน ประชาชนมีถนน
เหล็กสายบา้นผู้ช่วยธานินท์ พฒันมาศ ใช้อยา่งสะดวกและ 4.00 ม. ยาว 70 ม. ที่เพิม่ขึน้ ใช้อยา่งสะดวก
หมู่ที่ 11 ปลอดภยั หนา 0.15 ม. หรือ และปลอดภยั

รวมพืน้ที่ คสล. ไม่
น้อยกวา่ 280 ตร.ม.
ตามแบบคัดลอกจาก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
แบบมาตรฐานเลขที่
ท.1-01 กรมการปก

ครองกระทรวงมหาด
ไทย และ ทต.ต าบล
หนองหญา้ดอกขาว
ก าหนด พร้อมปา้ย
โครงการ 1 ปา้ย

128 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนน ขนาดผิวจราจรกวา้ง 80,000        จ านวนถนน ประชาชนมีถนน กองช่าง
เหล็กสายบา้นนางทุเรียน แรงครุฑ ใช้อยา่งสะดวกและ 4.00 ม. ยาว 38ม. ที่เพิม่ขึน้ ใช้อยา่งสะดวก
(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 11 ปลอดภยั หนา 0.15 ม. หรือ และปลอดภยั

รวมพืน้ที่ คสล.ไม่
น้อยกวา่ 158 ตร.ม.
ตามแบบคัดลอกจาก
แบบมาตรฐานเลขที่
ท.1-01 กรมการปก
ครองกระทรวงมหาด
ไทย และ ทต.หนอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
หญา้ดอกขาวก าหนด
พร้อมป้ายโครงการ

1 ปา้ย

129 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนน ขนาดผิวจราจรกวา้ง 286,000      จ านวน ประชาชนมีถนน กองช่าง
เหล็กสายบา้นผู้ใหญส่มบญุ ชูใจ ใช้อยา่งสะดวกและ 5.00 ม. ยาว 110 ถนนที่ ใช้อยา่งสะดวก
หมู่ที่ 11 ปลอดภยั ม. หนา 0.15 ม. เพิม่ขึน้ และปลอดภยั

หรือรวมพืน้ที่ คสล .
ไม่น้อยกวา่ 550 
ตร.ม. ตามแบบคัด
ลอกจากแบบมาตร
ฐานเลขที่ ท.1-01
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
และ ทต.หนองหญา้
ดอกขาวก าหนด
พร้อมปา้ยโครงการ
จ านวน 1 ป้าย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
130 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนน ขนาดผิวจราจรกวา้ง 348,000      348,000      348,000      จ านวนถนน ประชาชนมีถนน กองช่าง

ติกคอนกรีตสายหนองกะทอง ใช้อยา่งสะดวกและ 4.00 ม. ยาว 500 ม. ที่เพิม่ขึน้ ใช้อยา่งสะดวก
หมู่ที่ 11 ปลอดภยั หรือรวมพืน้ที่ลาดยาง และปลอดภยั

ไม่น้อยกวา่ 2,000
ตร.ม. ตามแบบคัด
ลอกจากแบบมาตร
ฐานเลขที่ ท.1-03
ของกองคลังท้องถิน่
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
และ ทต.หนองหญา้
ดอกขาวก าหนด
พร้อมปา้ยโครงการ
1 ปา้ย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
131 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแอส เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนน ขนาดผิวจราจรกวา้ง 348,000      348,000      348,000      จ านวนถนน ประชาชนมีถนน กองช่าง

ฟลัท์ติกคอนกรีตสายหนองกะหนาด ใช้อยา่งสะดวกและ 6.00 ม. ยาว 435 ม. ที่เพิม่ขึน้ ใช้อยา่งสะดวก
หมู่ที่ 11 ปลอดภยั หรือรวมพืน้ที่ลาดยาง และปลอดภยั

ไม่น้อยกวา่ 2,610 
ตร.ม. ตามแบบ ทต.
หนองหญา้ดอกขาว
ก าหนด พร้อมปา้ย
โครงการ 1 ปา้ย

132 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนน ขนาดผิวจราจรกวา้ง 624,000      จ านวนถนน ประชาชนมีถนน กองช่าง
เหล็กสายบา้นปลัดพรัิช หมู่ที่ 11 ใช้อยา่งสะดวกและ 4.00 ม. ยาว 300 ที่เพิม่ขึน้ ใช้อยา่งสะดวก

ปลอดภยั ม. หนา 0.15 ม. และปลอดภยั
หรือรวมพืน้ที่ คสล .
ไม่น้อยกวา่ 1,200 
ตร.ม. ตามแบบ
คัดลอกจากแบบ
มาตรฐานเลขที่
ท.1-01 กรมการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ปกครอง กระทรวง
มหาดไทย และ ทต.

หนองหญา้ดอกขาว
ก าหนด พร้อมปา้ย
โครงการ 1 ปา้ย

133 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนน ขนาดผิวจราจรกวา้ง 350,000      จ านวนถนน ประชาชนมีถนน กองช่าง
เหล็กสายหว้ยขวาง หมู่ที่ 11 ใช้อยา่งสะดวกและ 5.00 ม. ยาว 135 ที่เพิม่ขึน้ ใช้อยา่งสะดวกและ

ปลอดภยั ม. หนา 0.15 ม. ปลอดภยั
หรือรวมพืน้ที่ คสล .
ไม่น้อยกวา่ 675
ตร.ม. ตามแบบคัด
ลอกจากแบบมาตร
ฐานเลขที่ ท.1-01
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
และทต. หนองหญา้
ดอกขาวก าหนด พร้อม

ป้าย 1 ป้าย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
134 โครงการกอ่สร้างถนนยกร่องพนูดิน เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนน ขนาดผิวจราจรกวา้ง 600,000      จ านวนถนน ประชาชนมีถนน กองช่าง

สายบา้นปา้อว้น หมู่ที่ 11 ใช้อยา่งสะดวกและ 6.00 ม. ยาว 500 ม. ที่เพิม่ขึน้ ใช้อยา่งสะดวก
ปลอดภยั สูงโดยเฉล่ีย 0.60ม. และปลอดภยั

รวมพืน้ที่ไม่น้อยกวา่
3,000 ตร.ม. ตาม
แบบ ทต.หนองหญา้
ดอกขาวก าหนด
พร้อมปา้ยโครงการ
1 ปา้ย

135 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ า คสล . เพือ่แกไ้ขปญัหาน้ าท่วม ท่อระบายน้ า คสล . 400,000      จ านวน ลดปญัหาน้ าท่วม กองช่าง
พร้อมบอ่พกั คสล. สายบา้นนายม่วง ขงับา้นเรือนประชาชน มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø ครัวเรือนที่ ขงับา้นเรือนประ
ธรรมขนัธ ์หมู่ที่ 11 0.60 ม. จ านวน ประสบ ชาชน

155 ท่อน พร้อม ปญัหาน้ า
บอ่พกั คสล. ส าเร็จรูป ท่วมขงัลดลง
ขนาด 1.04 x 1.04
จ านวน 15 บอ่
ตามแบบ ทต.หนอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
หญา้ดอกขาวก าหนด
พร้อมป้ายโครงการ

1 ปา้ย

136 โครงการกอ่สร้างสนามฟตุซอล เพือ่ใหป้ระชาชนมี ขนาดกวา้ง 22.00 1,553,000     จ านวน ประชาชนมีสถาน กองช่าง
หลังศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 11 สถานที่ส าหรับออก ม. ยาว 42.00 ม. สนามฟตุซอล ที่ส าหรับออกก าลัง

ก าลังกาย หนา 0.15 ม. หรือ ที่เพิม่ขึน้ กาย
มีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่
924 ตร.ม. ตาม
แบบแปลนและราย
การที่ ทต.หนอง
หญา้ดอกขาวก าหนด

137 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า เพือ่ใหป้ระชาชน ระยะความยาว 100,000      จ านวนครัว กองช่าง
พร้อมไฟฟา้ส่องสวา่ง สายบา้น มีไฟฟา้ใช้อยา่งทั่วถงึ 135 เมตร เรือนที่มี
นางฉลอม ทองสุข หมู่ที่ 11 ไฟฟา้ใช้

เพิม่ขึน้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
138 โครงการฝังท่อระบายน้ าบริเวณ เพือ่ลดปญัหาการเกดิ ท่อระบายน้ า คสล . 15,000          จ านวน ลดการเกดิปญัหา กองช่าง

บา้นนางอุน่เรือน หมู่ที่ 13 น้ าท่วมขงับา้นเรือน ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ครัวเรือน น้ าท่วมขงับา้น
ประชาชน ม. จ านวน 8 ท่อน ที่ประสบ เรือนประชาชน

ตามแบบ ทต.หนอง ปญัหาน้ าท่วม
หญา้ดอกขาวก าหนด ขงับา้นเรือน
พร้อมปา้ยโครงการ ลดลง
1 ปา้ย

139 โครงการติดต้ังราวกนัตกสะพาน เพือ่ปอ้งกนัอบุติัเหตุ ขนาดความยาว 300,000      จ านวน ลดการเกดิอบุติั กองช่าง
บริเวณสะพานคลองชลประทาน ใหก้บัประชาชนใน 100 ม. ตามแบบ ระยะทาง เหตุใหป้ระชาชน
หมู่ที่ 13 พืน้ที่ มาตรฐานกรมทาง ที่ติดต้ัง ในพืน้ที่

หลวงชนบท และ ราวกนัตก
ทต.หนองหญา้ดอก
ขาวก าหนด พร้อม
ปา้ยโครงการ จ านวน
1 ปา้ย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
140 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่ง เพือ่ใหป้ระชาชนใน ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่ง 250,000       จ านวนไฟฟา้ ประชาชนใน กองช่าง

สาธารณะบริเวณบา้นนายสุทัด พืน้ที่มีความปลอดภยั จ านวน 5 โคม ตาม สาธารณะ พืน้ที่มีความ
เรืองขนัธ ์หมู่ที่ 13 ในชีวติและทรัพยสิ์น แบบ ทต.หนองหญา้ ที่ติดต้ังเพิม่ ปลอดภยัในชีวติ

ดอกขาวก าหนด ขึน้ และทรัพยสิ์น

รวม 140       โครงการ  - 9,010,900     105,982,000      53,860,588   48,897,921   27,826,071    -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า
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แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 เสริมสร้างสงัคมเป็นสขุ และสงัคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม

3. ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาดา้นสาธารณสขุ
    1.1 แผนงาน สาธารณสขุ

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการควบคุมและปอ้งกนัโรค เพือ่ปอ้งกนัไม่ให้ จดัซ้ือสารเคมี 120,000    120,000    120,000    การระบาด สามารถปอ้งกนั กองช่าง

ไขเ้ลือดออก ประชาชนในต าบล ทรายทีโทฟอส ของโรคลดลง และควบคุมโรคได้
เปน็โรคไขเ้ลือดออก จดักจิกรรม เปน็อยา่งดี

รณรงค์และ
พน่หมอกควนั

2 โครงการรู้ทันปอ้งกนัเอดส์ เพือ่ใหป้ระชาชน จดัอบรม 50,000       50,000       50,000       การระบาด สามารถปอ้งกนั กองช่าง
ในต าบลมีความรู้ เยาวชน/ประชา ของโรคลด และควบคุมโรคได้
เกีย่วกบัโรคเอดส์ ชน ลง เปน็อยา่งดี

3 โครงการปอ้งกนัโรคระบาดในสัตว์ เพือ่ปอ้งกนัโรคระบาด จดัซ้ือวคัซีน 10,000       10,000       10,000       10,000       10,000       การระบาด สามารถปอ้งกนั กองช่าง
ของโรค และควบคุมโรค
ลดลง ได้เปน็อยา่งดี

4 โครงการค้นหาผู้ปว่ยโรคเบาหวาน เพือ่สุขภาพที่แขง็แรง จดัซ้ือเคร่ือง 5,000         5,000         5,000         5,000         5,000         คุณภาพชีวติ ประชาชนมี ส านักปลัด
และความดันโลหติสูง ของผู้สูงอายุ ตรวจและ ที่ดีขึน้ คุณภาพชีวติ

เคร่ืองมือ ที่ดีขึน้

ผลทีค่าดว่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 เสริมสร้างสงัคมเป็นสขุ และสงัคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม

3. ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาดา้นสาธารณสขุ
    1.1 แผนงาน สาธารณสขุ

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงการส่งเสริมสุขภาพเยาวชนและ เพือ่ส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ 70,000       70,000       70,000       70,000       70,000       คุณภาพชีวติ ประชาชนมี ส านักปลัด

ประชาชน เยาวชนและประชาชน เยาวชนและ ที่ดีขึน้ คุณภาพชีวติ
ประชาชน ที่ดีขึน้

6 โครงการสาธารณสุขมูลฐาน เพือ่ใหป้ระชาชน อดุหนุนศูนย์ 70,000       70,000       70,000       70,000       70,000       คุณภาพชีวติ ประชาชนมี กองช่าง
ได้รับบริการเบือ้งต้น สาธารณสุข ที่ดีขึน้ คุณภาพชีวติ
อยา่งรวดเร็ว มูลฐาน ที่ดีขึน้

7 โครงการเฝ้าระวงัค้นหาสารเคมีตกค้าง เพือ่เพิม่ความระมัด อบรมให้ 15,000       15,000       15,000       15,000       15,000       คุณภาพชีวติ ประชาชนมี ส านักปลัด
ในเกษตร ระวงัในการใช้สารเคมี ความรู้พร้อม ที่ดีขึน้ คุณภาพชีวติ

ตรวจสุขภาพ ดีขึน้
เกษตรกร

8 ค่าใช้จา่ยในการปอ้งกนัโรคระบาด เพือ่ปอ้งกนัโรคระบาด ประชาชน 200,000    1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000     คุณภาพชีวติ ประชาชนมี กองช่าง
และควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ และควบคุมโรคติดต่อ ในพืน้ที่ ที่ดีขึน้ คุณภาพชีวติ

ต่าง ๆ ที่ดีขึน้

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 เสริมสร้างสงัคมเป็นสขุ และสงัคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม

3. ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาดา้นสาธารณสขุ
    1.1 แผนงาน สาธารณสขุ

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
9 โครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เพือ่สนับสนุนใหเ้ด็ก สนับสนุน 60,000       60,000       60,000       60,000       60,000        คุณภาพชีวติ ประชาชนมี ส านักปลัด

นักเรียนมีโอกาสได้ ทุนการศึกษา ที่ดีขึน้ คุณภาพชีวติ
เรียนสูงขึน้ ที่ดีขึน้

10 โครงการด้านสาธารณสุขตามพระ เพือ่อดุหนุนค่าใช้จา่ย เทศบาลต าบล 140,000    140,000    140,000    140,000    140,000    จ านวน เปน็การพฒันา กองช่าง
ปณิธานศาสตร์จาร ดร .สมเด็จพระเจา้ สนับสนุนการด าเนิน หนองหญา้ โครงการ คุณภาพการให้
ลูกเธอเจา้ฟา้จฬุาภรณ์วลัยลักษณ์ งานสาธารณสุข ดอกขาว บริการสาธารณสุข
อคัรราชกมุารีหรือตามนโยบายรัฐบาล /
กระทรวงมหาดไทย/จงัหวดั/อ าเภอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 เสริมสร้างสงัคมเป็นสขุ และสงัคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม

3. ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาดา้นสาธารณสขุ
    1.1 แผนงาน สาธารณสขุ

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
11 โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั เพือ่อดุหนุนค่าใช้จา่ย เทศบาลต าบล 60,000       60,000       60,000       60,000       60,000       จ านวน เปน็การพฒันา กองช่าง

จากโรคพษิสุนัขบา้ตามพระปณิธาน สนับสนุนการด าเนิน หนองหญา้ โครงการ คุณภาพการ
ศาสตร์จาร ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ งานสาธารณสุข ดอกขาว บริการสาธารณสุข
เจา้ฟา้จฬุาภรณวลัยลักษณ์อคัรราช
กมุารี

12 โครงการส ารวจขอ้มูลจ านวนสัตว์ เพือ่ส ารวจขอ้มูล เทศบาลต าบล 10,000       10,000       10,000       10,000       10,000       จ านวนสัตว์ ทราบจ านวนสัตว์ กองช่าง
และขึน้ทะเบยีนสัตวต์ามพระปณิธาน จ านวนสัตวเ์ล้ียง หนองหญา้ ที่ขึน้ทะเบยีน ที่แน่นอน
สัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรค น ามาขึน้ทะเบยีน ดอกขาว
พษิสุนัขบา้

13 โครงการสุขาภบิาลอาหาร เพือ่ส่งเสริมและประ ผู้ประกอบการ 100,000    100,000    100,000    จ านวนผู้เขา้ ผู้ประกอบการ กองช่าง
ชาสัมพนัธใ์หผู้้ประกอบ ในเขตพืน้ที่ ร่วมโครงการ มีการจดับริการ
การเกีย่วกบัการจดั เทศบาลต าบล อาหารสะอาด
บริการอาหารสะอาด หนองหญา้ และปลอดภยั
และปลอดภยั ดอกขาว

รวม        13        โครงการ  -  - 640,000      1,640,000    1,910,000    1,910,000    1,910,000     -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 เสริมสร้างสงัคมเป็นสขุ และสงัคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม

4. ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาดา้นการศึกษา
    1.1 แผนงาน การศึกษา

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ค่าอาหารเสริม (นม) เพือ่ใหเ้ด็กอนุบาล โรงเรียน 500,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000     จ านวนนัก เด็กเล็กมีสุขภาพ ส านักปลัด

เด็กเล็กมีสุขภาพ ในเขตพืน้ที่ เรียนที่เขา้ แขง็แรง
แขง็แรง ร่วมโครงการ

2 อดุหนุนโครงการค่ายวชิาการ เพือ่เพิม่ความรู้ อดุหนุนโรงเรียน 25,000       25,000       25,000       จ านวนนัก เยาวชนเจริญเติบโต ส านักปลัด
ทางวชิาการใหเ้ด็ก บา้นรางจกิ เรียนที่เขา้ เปน็ไปตามวจัย
นักเรียน ร่วมโครงการ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
3 อดุหนุนโครงการขบัเคล่ือนตามหลัก เด็กนักเรียนเรียนรู้ เด็กและเยาวชน 20,000       100,000     100,000     100,000     100,000     จ านวนนัก เด็กและเยาวขนได้รับ ส านักปลัด

ปรัชญาญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ตามหลักปรัชญาของ ในพืน้ที่ เรียนที่เขา้ ความรู้ตามหลัก
เศรษฐกจิพอเพยีง ร่วมโครงการ ปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีง

4 อดุหนุนโครงการฝึกทักษะการเล่น เพือ่เพิม่ความรู้ด้าน อดุนหนุโรงเรียน 50,000       50,000       50,000       จ านวนนัก เด็กนักเรียนมีการ ส านักปลัด
ดนตรีไทย ดนตรีไทยใหก้บั หนองขาวโกวทิ เรียนที่เขา้ พฒันาขึน้ในด้าน

เด็กนักเรียน พทิยาคม ร่วมโครงการ การเล่นดนตรีไทย

ผลทีค่าดว่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 เสริมสร้างสงัคมเป็นสขุ และสงัคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม

4. ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาดา้นการศึกษา
    1.1 แผนงาน การศึกษา

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 อดุหนุนโครงการฝึกทักษะกฬีาเพือ่ เพือ่ใหเ้ด็กนักเรียนมี อดุหนุน 25,000    25,000    25,000    จ านวนนัก เด็กนักเรียนมีสุขภาพ ส านักปลัด
สุขภาพพลานามัยที่สมบรูณ์ ทักษะทางด้านกฬีา โรงเรียนบา้น เรียนที่เขา้ ทีดีขึน้

และมีสุขภาพที่ หว้ยตลุง ร่วมโครงการ
แขง็แรง

6 อดุหนุนส่วนราชการ (ค่าอาหาร เพือ่ใหเ้ด็กมีอาหาร โรงเรียนใน 900,000     2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    จ านวน เด็กนักเรียนมีสุขภาพ ส านักปลัด
กลางวนั) กลางวนัครบทั้ง 5 หมู่ เขตพืน้ที่ นักเรียนที่ แขง็แรง

เขา้ร่วม
โครงการ

7 อดุหนุนโครงการส่งเสริมระบบบริหาร เพือ่ใหเ้ด็กนักเรียนมี อดุนหนุโรงเรียน 63,000       63,000       63,000       จ านวน เด็กนักเรียนมีส่ือ ส านักปลัด
การศึกษา ด้วยระบบ NAS (Network ส่ือเทคโนโลยกีาร หนองขาวโกวทิ นักเรียนที่ เทคโนโลยกีารส่ือ
Attached Storage) ส่ือสารเพือ่การเรียนรู้ พทิยาคม เขา้ร่วม สารเพือ่การเรียนรู้

และการบริหารจดัการ โครงการ และการบริหารจดั
ใช้เพือ่การค้นควา้หา การใช้ในการค้นควา้
ความรู้ หาความรู้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 เสริมสร้างสงัคมเป็นสขุ และสงัคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม

4. ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาดา้นการศึกษา
    1.1 แผนงาน การศึกษา

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 อดุหนุนโครงการปรับปรุงหอ้ง เพือ่พฒันาแหล่งเรียน อดุหนุนโรงเรียน 60,000    60,000    60,000    จ านวน นักเรียนและบคุคล ส านักปลัด
พพิธิภณัฑ์โรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ รู้ภายในใหแ้กน่ักเรียน หนองขาวโกวทิ โรงเรียน ทั่วไปได้รับความรู้

และบคุคลทั่วไป พทิยาคม ที่รับการ จากพพิธิภณัฑ์โรง
อดุหนุน เรียนและแหล่ง

เรียนรู้

9 อดุหนุนโครงการส่งเสริมฝึกทักษะ เพือ่ส่งเสริมใหน้ักเรียน อดุหนุนโรงเรียน 15,400       15,400       15,400       จ านวนนัก นักเรียนได้รับพฒันา ส านักปลัด
กฬีาเปตองเพือ่สุขภาพ ได้ออกก าลังกายเปตอง หนองขาวโกวทิ เรียนที่เขา้ร่วม ทักษะทางกฬีาเปตอง

เพือ่ใหม้ีสุขภาพที่ พทิยาคม โครงการ มีสุขภาพกายและ
แขง็แรง สุขภาพจติที่ดี

10 อดุหนุนโครงการส่งเสริมศักยภาพ เพือ่สร้างความรู้ ความ อดุหนุนโรงเรียน 20,000       20,000       20,000       จ านวน นักเรียนมีความรู้
การใช้ภมูิปญัญาท้องถิน่ในการ เขา้ใจในการน าภมูิ หนองขาวโกวทิ นักเรียน ความเขา้ใจในการ
ประกอบอาชีพของเยาวชนตามแนว ปญัญาท้องถิน่มาใช้ ที่เขา้ร่วม น าภมูิปญัญาท้องถิน่
วถิเีศรษฐกจิพอเพยีง ประกอบอาชีพ โดย โครงการ มาใช้ประกอบอาชีพ

ยดึหลักวถิเีศรษฐกจิ โดยยดึหลักวถิี
พอเพยีง เศรษฐกจิพอเพยีง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 เสริมสร้างสงัคมเป็นสขุ และสงัคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม

4. ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาดา้นการศึกษา
    1.1 แผนงาน การศึกษา

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 อดุหนุนโครงการขบัเคล่ือนตามหลัก เพือ่ใหค้รูและนักเรียน อดุหนุนโรงเรียน 25,000    25,000    25,000    จ านวน ครูและนักเรียนน า ส านักปลัด
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ได้น าหลักปรัชญาของ บา้นรางจกิ นักเรียน ความรู้ที่ได้รับมาใช้

เศรษฐกจิพอเพยีงไป ที่เขา้ร่วม ในการด ารงชีวติ
ใช้ในการด ารงชีวติ โครงการ

12 อดุหนุนโครงการฝึกทักษะดนตรีไทย เพือ่ส่งเสริมใหน้ักเรียน อดุหนุนโรงเรียน 20,000       20,000       20,000       จ านวน นักเรียนได้มีโอกาส ส านักปลัด
มีทักษะดนตรีไทย และ บา้นหว้ยตลุง นักเรียน พฒันาทักษะด้าน
เปน็การส่งเสริมสืบสาน ที่เขา้ร่วม ดนตรีไทย เกดิความ
ดนตรีไทย โครงการ ตระหนักถงึถงึการ

อนุรักษแ์ละภมูิใจใน
ศิลปวฒันธรรมไทย

13 จดัต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุ เพือ่สร้างพืน้ที่ให้ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายใุน 100,000     100,000     100,000     จ านวน ผู้สูงอายมุีพืน้ที่ใน ส านักปลัด
อายไุด้มีโอกาสในการพบ เขต ทต.หนอง ผู้เขา้ร่วม การพบปะกนัและได้
ปะกันและเป็นการสร้าง หญา้ดอกขาว โครงการ รับความรู้เพิม่ขึน้
โอกาสเพิม่พูนความรู้ให้

ให้กับผู้สูงอายใุนพืน้ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 เสริมสร้างสงัคมเป็นสขุ และสงัคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม

4. ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาดา้นการศึกษา
    1.1 แผนงาน การศึกษา

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
14 อดุหนุนโครงการอนุรักษด์นตรีไทย เพือ่ส่งเสริมใหน้ักเรียน อดุหนุนโรงเรียน 25,000       25,000       25,000       จ านวน นักเรียนได้มีโอกาส ส านักปลัด

องักะลุงราว มีทักษะดนตรีไทย และ บา้นรางจกิ นักเรียน พฒันาทักษะด้าน
เปน็การส่งเสริมสืบสาน ที่เขา้ร่วม ดนตรีไทย เกดิความ
ดนตรีไทย โครงการ ตระหนักถงึถงึการ

อนุรักษแ์ละภมูิใจใน
ศิลปวฒันธรรมไทย

รวม       14        โครงการ  -  - 1,420,000   3,300,000  3,728,400  3,728,400  3,728,400   -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           











                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           











                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 สง่เสริมความเป็นเมอืงมัน่คงปลอดภยั
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่4 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
    1.1 แผนงาน สาธารณสขุ

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจดัหาที่ทิ้งขยะ เพือ่หาสถานที่รองรับ จดัหาที่ทิ้งขยะ 300,000     300,000     300,000     300,000     300,000     ปริมาณขยะ มีสถานที่รองรับขยะ กองช่าง

ขยะ ที่ลดลง

2 โครงการ "จงัหวดั/เทศบาลสะอาด เพือ่ก าหนดแผนปฏบิติั ที่ท าการ 150,000     150,000     150,000     150,000     จ านวน ชุมชน/หมู่บา้น กองช่าง
หรือโครงการเกีย่วกบัด้านรักษาความ การจดัการขยะมูลฝอย ปกครอง โครงการ มีการดูแลรักษาความ
สะอาด/ขยะส่ิงปฏกิลู/ส่ิงแวดล้อม ของชุมชน อ าเภอท่าม่วง สะอาด
ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง
มหาดไทย จงัหวดั/อ าเภอ"

3 โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์/วสัดุอปุกรณ์ เพือ่จดัซ้ือครุภณัฑ์/ ที่ท าการ 100,000     100,000     100,000     100,000     จ านวน ชุมชน/หมู่บา้น มีการ กองช่าง
และวสัดุอืน่ ๆ ที่สามารถใช้ในการ วสัดุอปุกรณ์และวสัดุ ปกครอง โครงการ ดูแลรักษาความสะอาด
รักษาความสะอาดและขยะส่ิงปฏกิลู อืน่ ๆ ที่สามารถใช้ อ าเภอท่าม่วง
ส่ิงแวดล้อม ตามนโยบายรัฐบาล ในการรักษาความ
และกระทรวงมหาดไทย จงัหวดั สะอาด
อ าเภอ

ผลทีค่าดว่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 สง่เสริมความเป็นเมอืงมัน่คงปลอดภยั
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่4 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
    1.1 แผนงาน สาธารณสขุ

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 ค่าใช้จา่ยในการจดัการขยะ เพือ่รักษาความสะอาด รณรงค์ปลูก 100,000     50,000       50,000       50,000       50,000       อตัราการ ทรัพยากรธรรมชาติและ กองช่าง

และส่งเสริมสุขอนามัย จติส านึก ท าลาย ส่ิงแวดล้อมมีความ
ของประชาชน ในการจดัการ ทรัพยากร อดุมสมบรูณ์

ขยะ ธรรมชาติ
และส่ิงแวด
ล้อมลดลม

5 โครงการรณรงค์เพือ่สร้างจติส านึก สร้างจติส านึกในการ จดัอบรม 10,000       10,000       10,000       10,000       10,000       อตัราการ ทรัพยากรธรรมชาติและ กองช่าง
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิง อนุรักษธ์รรมชาติ เยาวชนและ ท าลาย ส่ิงแวดล้อมมีความ
แวดล้อม และส่ิงแวดล้อม ประชาชน ทรัพยากร อดุมสมบรูณ์

ธรรมชาติ
และส่ิงแวด
ล้อมลดลง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 สง่เสริมความเป็นเมอืงมัน่คงปลอดภยั
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่4 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
    1.1 แผนงาน สาธารณสขุ

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 โครงการขดุตอถางปา่ตัดต้นไม้และ เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับ ตัดต้นไม้และ 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     จ านวนการ ทรัพยากรธรรมชาติ กองช่าง

หญา้ตามถนนสาธารณะภายใน ความปลอดภยัจาก หญา้ตามถนน ปรับปรุงและ และส่ิงแวดล้อมมีความ
หมู่บา้น การใช้ถนน สาธารณะ การดูแลรักษา อดุมสมบรูณ์

ภายในหมู่บา้น

7 ค่าใช้จา่ยในการด าเนินการด้าน เพือ่ส่งเสริมให้ ด าเนินการ 40,000       40,000       40,000       40,000       จ านวน ส่ิงแวดล้อมดีขึน้ กองช่าง
ส่ิงแวดล้อม ประชาชนดูแลรักษา ด้านส่ิงแวด โครงการ

ส่ิงแวดล้อม ล้อมในพืน้ที่
ความรับผิดชอบ

8 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย เพือ่ความสะอาด ต าบลหนอง 200,000     จ านวนผู้เขา้ ชุมชนมีความสะอาด กองช่าง
และบริหารจดัการขยะมูลฝอยในชุมชน ของชุมชน หญ้าดอกขาว ร่วมโครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 สง่เสริมความเป็นเมอืงมัน่คงปลอดภยั
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 4 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
    1.1 แผนงาน สาธารณสขุ

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
9 โครงการรู้รักษ ์ส่ิงแวดล้อม เพือ่ใหป้ระชาชน จดักจิกรรม 250,000     250,000     250,000     จ านวนผู้เขา้ ประชาชนมีจติส านึกที่ กองช่าง

มีจติส านึกที่ดีในการ ในเขตพืน้ที่ ร่วมโครงการ ดีในการอนุรักษส่ิ์งแวด
อนุรักษส่ิ์งแวดล้อม ทต.หนอง ล้อม

หญา้ดอกขาว

รวม         9          โครงการ  -  - 510,000    750,000    1,200,000    1,000,000    1,000,000     -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 สง่เสริมความเป็นเมอืงมัน่คงปลอดภยั
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม

6. ยทุธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาดา้นคนและสงัคม
    1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ค่าใช้จา่ยในการด าเนินการสภาเด็ก เพือ่ด าเนินการสภา จดัอบรม 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       เด็กและ เด็กและเยาวชน ส านักปลัด

และเยาวชน เด็กและเยาวชน ใหก้บัเด็ก เยาวชน มีคุณภาพชีวติที่ดีขึน้
และเยาวชน มีคุณภาพ

ชีวติที่ดีขึน้

2 ค่าใช้จา่ยในงานรัฐพธิี เพือ่จดังานรัฐพธิต่ีางๆ จดักจิกรรม/ 70,000       50,000       50,000       50,000       50,000       จ านวน ส่งเสริมใหป้ระชาชน ส านักปลัด
งานรัฐพธิี ผู้เขา้ร่วม เทิดทูนสถาบนั
ภายในพืน้ที่ กจิกรรม พระมหากษตัริย์

3 โครงการขอรับเงินอดุหนุนศูนยป์ฏบิติั เพือ่ให ้อทป. ได้มี ที่ท าการ 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       จ านวน การใหค้วามช่วยเหลือ ส านักปลัด
การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ ส่วนร่วมบริหารจดัการ ปกครอง อปท. ได้ทัน ท่วงที
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ระดับอ าเภอ สถานที่ส าหรับศูนย์ อ าเภอท่าม่วง ที่เขา้ร่วม

ปฏบิติัการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ของระดับอ าเภอ

ผลทีค่าดว่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 สง่เสริมความเป็นเมอืงมัน่คงปลอดภยั
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม

6. ยทุธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาดา้นคนและสงัคม
    1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการอบรมใหค้วามรู้เพิม่เติม เพือ่เพิม่ความรู้ความ เทศบาล 10,000       10,000       10,000       10,000       จ านวนผู้ เพือ่เพิม่ความรู้ความ ส านักปลัด

เกีย่วกบักฎหมาย และระเบยีบเกีย่วกบั เขา้ใจในกฎ ระเบยีบ ต าบลหนอง เขา้ร่วม เขา้ใจในกฎระเบยีบ
การประชุมสภาท้องถิน่ หญา้ดอกขาว โครงการ

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 สง่เสริมความเป็นเมอืงมัน่คงปลอดภยั
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม

6. ยทุธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาดา้นคนและสงัคม
    1.1 แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมการด าเนินงาน เพือ่ใหป้ระชาชน จดักจิกรรม 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       ปลีะ 1 คร้ัง ประชาชนมีคุณภาพ ส านักปลัด

ด้านการพฒันาสตรี และครอบครัว ในต าบลมีความผูกพนั ส่งเสริมความ ชีวติที่ดีขึน้
กบัครอบครัวและมี ผูกพนัของ
เครือขา่ยครอบครัว ครอบครัว

6 โครงการส่งเสริมความผูกพนัธใ์น เพือ่ส่งเสริมความ จดักจิกรรม 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       จ านวน ประชาชนมีคุณภาพ ส านักปลัด
ครอบครัว ผูกพนัในครอบครัว ส่งเสริมความ ครอบครัว ชีวติที่ดีขึน้

ผูกพนัใน ที่เขา้ร่วม
ครอบครัว กจิกรรม

7 โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ เพือ่จดักจิกรรมใหเ้หน็ เด็กในพืน้ที่ 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       จ านวน เด็กเขา้ใจถงึบทบาท ส านักปลัด
ถงึความส าคัญของเด็ก ต าบลหนอง ผู้เขา้ร่วม และหน้าที่ของตนเอง
และเยาวชน ขาว โครงการ ในสังคม

8 ค่าใช้จา่ยในการปอ้งกนัและปราบปราม เพือ่ใหป้ระชาชน จดัแขง่ขนักฬีา 20,000       100,000     100,000     100,000     100,000     อยา่งน้อย ประชาชนหา่งไกล ส านักปลัอด
ยาเสพติด ปลอดภยัจากยา หรืออดุหนุน ปลีะ 1 คร้ัง จากยาเสพติด

เสพติด หน่วยงานอืน่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 สง่เสริมความเป็นเมอืงมัน่คงปลอดภยั
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม

6. ยทุธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาดา้นคนและสงัคม
    1.1 แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
9 โครงการจดัอบรมเยาวชนกลุ่มเส่ียง เพือ่ใหเ้ยาวชนหา่งไกล ที่ท าการ 15,000       15,000       15,000       15,000       จ านวนผู้เขา้ ประชาชนหา่งไกล ส านักปลัด

ในสถานศึกษาต้านภยัยาเสพติด ยาเสพติด ปกครอง รับการ จากยาเสพติด
อ าเภอท่าม่วง อบรม

10 โครงการอบรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน เพือ่ใหเ้ยาวชนหา่งไกล ที่ท าการ 15,000       15,000       15,000       15,000       จ านวนผู้เขา้ ประชาชนหา่งไกล ส านักปลัด
เอาชนะยาเสพติด จากยาเสพติด ปกครอง รับการ จากยาเสพติด

อ าเภอท่าม่วง อบรม

11 โครงการเทศบาลประชุมประชาคม เพือ่เปน็การพฒันา พืน้ที่ต าบล 10,000       10,000       10,000       10,000       จ านวน เปน็การเขา้ถงึปญัหา ส านักปลัด
ใหดี้ขึน้ หนองขาว ผู้เขา้ร่าวม และความต้องการของ

โครงการ ประชาชน

12 โครงการปกปอ้งสถาบนัของชาติ เพือ่ปลูกฝังจติส านึก ประชาชน 20,000       20,000       20,000       20,000       จ านวน ประชาชนมีจติส านึก ส านักปลัด
ที่ดีในการปกปอ้ง ในต าบล ผู้เขา้ร่วม ที่ดีในการรู้จกัปกปอ้ง
สถาบนัของชาติ หนองขาว โครงการ สถาบนัของชาติ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 สง่เสริมความเป็นเมอืงมัน่คงปลอดภยั
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม

6. ยทุธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาดา้นคนและสงัคม
    1.1 แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
13 อดุหนุโครงการจดักจิกรรมงานราชพธิี เพือ่อดุหนุนโครงการ ที่ท าการ 6,000         6,000         6,000         6,000         จ านวน เพือ่ด าเนินการจดั ส านักปลัด

ในวนัส าคัญของชาติและกจิกรรมงาน จดักจิกรรมงานราช ปกครอง ผู้เขา้ร่วม กจิกรรมในวนัส าคัญ
ตามนโยบายของจงัหวดักาญจนบรีุ พธิวีนัส าคัญของชาติ อ าเภอท่าม่วง กจิกรรม

14 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัคร เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ อปพร. 150,000     150,000     150,000     150,000     จ านวน อปพร. มีศักยภาพ ส านักปลัด
ปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครปอ้งกนัภยั ทต.หนองหญา้ ผู้เขา้รับ ในการปฏบิติังาน

ฝ่ายพลเรือน ดอกขาว การอบรม เพิม่ขึน้

15 ค่าใช้จา่ยในการปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุ เพือ่ลดการเกดิอบุติั ต าบล 40,000       40,000       40,000       40,000       จ านวน อบุติัเหตุในพืน้ที่ ส านักปลัด
ทางถนนช่วงเทศกาล เหตุในพืน้ที่ลดลง หนองขาว โครงการ ลดลง

16 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพือ่เปน็การปอ้งกนั ต าบล 10,000       10,000       10,000       10,000       จ านวนผู้ ยาเสพติดในชุมชน ส านักปลัด
และต่อต้านยาเสพติด หนองขาว เขา้ร่วม ลดลง

โครงการ
17 โครงการอบรมใหค้วามรู้ด้านการ เพือ่เปน็การใหค้วามรู้ นักเรียนและ 30,000       30,000       30,000       30,000       จ านวนผู้ ประชาชนและนักเรียน ส านักปลัด

ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัแก่ ด้านการปอ้งกนัภยัให้ ประชาชน เขา้ร่วม มีความรู้ด้านการปอ้ง
ประชาชนและสถานศึกษา กับนักเรียนและประชาชน โครงการ กนัสาธารณภยัเพิม่ขึน้

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 สง่เสริมความเป็นเมอืงมัน่คงปลอดภยั
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม

6. ยทุธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาดา้นคนและสงัคม
    1.1 แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
18 โครงการพฒันาศักยภาพคนพกิาร เพือ่ใหค้นพกิารมี คนพกิาร 30,000       30,000       30,000       จ านวน คนพกิารมีคุณภาพ ส านักปลัด

และผู้ดูแลคนพกิาร คุณภาพชีวติที่ดีขึน้ ในพืน้ที่ ผู้เขา้ร่วม ชีวติที่ดีขึน้
โครงการ

19 โครงการพฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ เพือ่ใหผู้้สูงอายมุี ผู้สูงอายุ 30,000       30,000       30,000       จ านวน ผู้สูงอายใุนพืน้ที่ ส านักปลัด
คุณภาพชีวติที่ดีขึน้ ในพืน้ที่ ผู้เขา้ร่วม มีคุณภาพชีวติที่ดีขึน้

โครงการ

20 โครงการเรียนรู้ใส่ใจ เพือ่ปอ้งกนัและ เพือ่ลดการเกดิปญัหา ประชาชน 20,000       20,000       20,000       จ านวน ลดการเกดิปญัหา ส านักปลัด
เฝ้าระวงัความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงในครอบ ในพืน้ที่ ผู้เขา้ร่วม ความรุนแรงใน

ครัว  โครงการ ครอบครัว

21 โครงการส่งเสริมบทบาทเยาวชนสตรี เพือ่ส่งเสริมและพฒันา เยาวชนตรี 20,000       20,000       20,000       จ านวน เยาวชนสตรีมีศักยภาพ
เปน็แกนน าเฝ้าระวงัความรุนแรงใน ศักยภาพเยาวชนสตรี ในพืน้ที่ ผู้เขา้ร่วม ในการเปน็แกนน า
ครอบครัว โครงการ เฝ้าระวงัความรุนแรง

ในครอบครัว

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 สง่เสริมความเป็นเมอืงมัน่คงปลอดภยั
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม

6. ยทุธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาดา้นคนและสงัคม
    1.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
22 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชน ทต.หนองหญา้ 80,000       80,000       80,000       80,000       จ านวน ประชาชนมีคุณภาพ ส านักปลัด

กฬีา ได้ออกก าลังกายและ ดอกขาว ผู้เขา้ร่วม ชีวติที่ดีขึน้
มีความสามัคคี โครงการ

23 ค่าใช้จา่ยในงานวฒันธรรม ประเพณี เพือ่เปน็การส่งเสริม สืบสานวฒัน 69,800       70,000       70,000       70,000       จ านวน ประเพณีและวฒัน ส านักปลัด
และภมูิปญัญาท้องถิน่ ประเพณีและวฒัน ธรรมสู่ ผู้เขา้ร่วม ธรรมมีการสืบทอด

ธรรมไทย ประเพณี โครงการ
สงกรานต์
บา้นหนองขาว

24 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชา ประชาชน 50,000       50,000       50,000       จ านวน ประชาชนมีสุขภาพ ส านักปลัด
ของประชาชนในหมู่บา้น ชนออกก าลังกายเพือ่ ในเขตพืน้ที่ ผู้เขา้ร่วม ที่แขง็แรง

ลดปญัหาด้านสุขภาพ โครงการ

25 โครงการแขง่ขนักฬีาฟตุบอลประเพณี เพือ่ใหป้ระชาชนมี ประชาชน 100,000     100,000     100,000     จ านวน ประชาชนในต าบล ส านักปลัด
"หนองขาวคัพ" เพือ่เชื่อมความสามัคคี ความรักความสามมัคคี ในเขตพืน้ที่ ผู้เขา้ร่วม มีความรักความสามัค
ในต าบลหนองขาว โครงการ คีกนั

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 สง่เสริมความเป็นเมอืงมัน่คงปลอดภยั
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม

6. ยทุธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาดา้นคนและสงัคม
    1.1 แผนงาน งบกลาง

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
26 เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ เพือ่จา่ยเปน็ค่าเบีย้ ผู้สูงอายุ 5,000,000      5,000,000      5,000,000      จ านวน ผู้สูงอายมุีคุณภาพ ส านักปลัด

ยงัชีพส าหรับผู้สูงอายุ ในพืน้ที่ ผู้สูงอายุ ชีวติที่ดีขึน้
ในพืน้ที่ ในพืน้ที่

27 เบีย้ยงัชีพคนพกิาร เพือ่จา่ยเปน็ค่าเบีย้ คนพกิาร 900,000     900,000     900,000     จ านวน คนพกิารมีคุณภาพ ส านักปลัด
ยงัชีพส าหรับคนพกิาร ในพืน้ที่ คนพกิาร ชีวติที่ดีขึน้

ที่ได้รับเบีย้
ยงัชีพ

28 เบีย้ยงัชีพผู้ปว่ยเอดส์ เพือ่จา่ยเปน็ค่าเบีย้ ผู้ปว่ยเอดส์ 100,000     100,000     100,000     จ านวน ผู้ปว่ยเอดส์มีคุณภาพ ส านักปลัด
ยงัชีพส าหรับผู้ปว่ย ในพืน้ที่ ผู้ปว่ยเอดส์ ชีวติที่ดีขึน้
เอดส์ ที่ได้รับ

เบีย้ยงัชีพ

29 ส ารองจา่ย เพือ่จา่ยเปน็เงิน ประชาชน 400,000     400,000     400,000     จ านวน มีงบประมาณในการ ส านักปลัด
ส ารองจา่ยส าหรับกรณี ในพืน้ที่ ผู้ได้รับ ช่วยเหลือประชาชน
ฉกุเฉนิหรือจ าเปน็ ความช่วย ในกรณีการเกดิ

เหลือ สาธารณภยัต่างๆ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 สง่เสริมความเป็นเมอืงมัน่คงปลอดภยั
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม

6. ยทุธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาดา้นคนและสงัคม
    1.1 แผนงาน งบกลาง

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
30 เงินสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชน เพือ่สมทบกองทุน สมทบกองทุน 10,000           10,000           10,000           จ านวน ประชาชนมีคุณภาพ ส านักปลัด

สวสัดิการชุมชน สวสัดิการ เงินที่ ชีวติที่ดีขึน้
ชุมชน สมทบ

31 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ เพือ่สมทบกองทุน สมทบกองทุน 500,000     500,000     500,000     จ านวน ขา้ราชการมีคุณภาพ ส านักปลัด
ขา้ราชการส่วนท้องถิน่ (กบท.) บ าเหน็จบ านาญ บ าเหน็จ เงินที่ ชีวติที่ดีขึน้

ขา้ราชการส่วนท้องถิน่ บ านาญ สมทบ

รวม     31     โครงการ  -  - 240,000    755,800    7,916,000    7,916,000    7,916,000     -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 สง่เสริมความเป็นเมอืงมัน่คงปลอดภยั
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 6 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจดัการ

7. ยทุธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาดา้นการเมอืงการบริการ
    1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1  ค่าใช้จา่ยในการด าเนินการออกหน่วย เพือ่ออใหบ้ริการจดัเกบ็ เขตพืน้ที่ความ 10,000       10,000       10,000       10,000       10,000       จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองคลัง

เคล่ือนที่จดัเกบ็ภาษี ภาษต่ีาง ๆ นอก รับผิดชอบ ผู้ที่มาจา่ย ในการช าระภาษี
สถานที่ ภาษนีอก

สถานที่

2 ค่าบ ารุงสันนิบาตแหง่ประเทศไทย เพือ่จา่ยเปน็ค่าบ ารุง สมาคมสันนิ 40,000       30,000       30,000       30,000       30,000       ปลีะ 1 คร้ัง บ ารุงสันนิบาติแหง่ ส านักปลัด
สันนิบาตแหง่ประเทศ บาติแหง่ประ ประเทศไทย
ไทย เทศไทย

3 โครงการศูนยป์ฏบิติัการช่วยเหลือ เพือ่อดุหนุนศูนยป์ฏบิติั อดุหนุน 30,000       50,000       50,000       50,000       50,000       ปลีะ 1 คร้ัง ประชาชนมีศูนยช์่วย ส านักปลัด
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน การช่วยเหลือประชาชน หน่วยงานที่ขอ ประสานงานใหค้วาม
ท้องถิน่ระดับอ าเภอ ขององค์กรปกครอง รับการสนับสนุน ช่วยเหลือในด้านต่างๆ

ส่วนท้องถิน่ระดับ
อ าเภอ

4 โครงการใหค้วามรู้ในการปอ้งกนั เพือ่ใหบ้คุลากรได้รับ จดัอบรมให้ 10,000       500,000     500,000     500,000     500,000     จ านวน ลดการทุจริต ส านักปลัด
และปราบปรามการทุจริตตามหลัก ความรู้และปอ้งกนั ความรู้ กบั                   ผู้เขา้ร่วม
ธรรมาภบิาล การทุจริต พนักงานฯ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ผลทีค่าดว่าที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 สง่เสริมความเป็นเมอืงมัน่คงปลอดภยั
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 6 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจดัการ

7. ยทุธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาดา้นการเมอืงการบริการ
    1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 ค่าใช้จา่ยส าหรับการเลือกต้ัง เพือ่ส่งเสริมให้ จดัรณรงค์/ 350,000     350,000     350,000     350,000     จ านวนผู้ ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัด

ประชาชนมีส่วนร่วม อบรม/ใหค้วาม เขา้ร่วม ความเขา้ใจในระบอบ
ในระบอบประชาธไิตย รู้/จดัการเลือก กจิกรรม/ ประชาธปิไตย

ต้ัง จ านวนผู้
มาใช้สิทธิฯ์

6 ค่าใช้จา่ยในการจดัท าโครงการ เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยใน ในพืน้ที่ต าบล 50,000       350,000     350,000     350,000     350,000     มีแผนที่ มีแผนที่ภาษแีละ กองคลัง
แผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพยสิ์น การจดัท าโครงการ หนองขาว ภาษแีละ ทะเบยีนทรัพยสิ์นไวใ้ช้

แผนที่ภาษแีละ ทะเบยีน
ทะเบยีนทรัพยสิ์น ทรัพยสิ์น

7 ค่าใช้จา่ยในการพฒันาศักยภาพ เพือ่ใหส้มาชิก ทต. จดัอบรม 200,000     500,000     500,000     500,000     500,000     ความรู้ บคุลากรมีศักยภาพใน ส านักปลัด
บคุลากร ผู้น าชุมชน และพนัก ศึกษาดูงาน และศักย การปฏบิติังานและมี

งาน ทต. ได้รับความรู้ สมาชิก ทต. ภาพที่เพิม่ ประสิทธภิาพมากขึน้
เพือ่น ามาพฒันา ผู้น าชุมชน ขึน้
ต าบล และพนักงาน

ผลทีค่าดว่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 สง่เสริมความเป็นเมอืงมัน่คงปลอดภยั
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 6 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจดัการ

7. ยทุธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาดา้นการเมอืงการบริการ
    1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
8 อดุหนุนกจิการที่เปน็สาธารณ เพือ่ใหส้ านักงาน สนับสนุน 20,000       50,000       50,000       50,000       50,000       เหล่ากาชาด ประชาชนมีคุณภาพ ส านักปลัด

ประโยชน์ (อดุหนุนส านักงานเหล่า เหล่ากาชาดจงัหวดั งบประมาณ จงัหวดัมีงบ ชีวติที่ดีขึน้
กาชาด จงัหวดักาญจนบรีุ) กาญจนบรีุสามารถ ส านักงานเหล่า ประมาณ

ปฏบิติังานในการ กาชาดจงัหวดั เพยีงพอ
บรรเทาทุกข ์ฯ กาญจนบรีุ

9 อดุหนุนโครงการจดักจิกรรมงาน เพือ่อดุหนุนโครงการ อดุหนุน 6,000         50,000       50,000       50,000       50,000       บรูณาการ บรูณาการร่วมกนั ส านักปลัด
ราชพธิวีนัส าคัญของชาติ จดักจิกรรมงาน โครงการจดั ภาครัฐ

ราชพธิ ีวนัส าคัญของ กจิกรรมงาน
ชาติ ส าคัญของชาติ

10 อดุหนุนส่วนราชการ (อดุหนุน งานตามนโยบาย สนับสนุนการ 100,000     20,000       20,000       20,000       20,000       หน่วยงาน ประชาชนได้รับ ส านักปลัด
โครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการ ) องค์กร อ าเภอ จงัหวดั ด าเนินงานตาม ที่ได้รับ ประโยชน์จากหน่วย

รัฐบาล และหน่วยงาน นโยบายองค์กร การอดุหนุน งานของรัฐ
ที่เกีย่วขอ้ง อ าเภอ จงัหวดั

รัฐบาล
และหน่วยงาน
ที่เกีย่วขอ้ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 สง่เสริมความเป็นเมอืงมัน่คงปลอดภยั
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 6 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจดัการ

7. ยทุธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาดา้นการเมอืงการบริการ
    1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
11 อดุหนุนโครงการเพิม่ประสิทธภิาพ เพือ่ใหเ้ยาวชนหา่งไกล สนับสนุนงบ 40,000       40,000       40,000       40,000       40,000       ปญัหา ประชาชนหา่งไกลจาก ส านักปลัด

พลังแผ่นดิน จากยาเสพติด และ ประมาณกบั ยาเสพติด ยาเสพติด
ผู้ติดยาเสพติดได้รับ หน่วยงานปอ้ง ลดลง
การฟืน้ฟสูมรรถภาพ กนัยาเสพติด
อยา่งเหมาะสม และฟืน้ฟผูู้ติด

ยาเสพติด

12 โครงการศูนยข์อ้มูลขา่วสารจดัซ้ือ เพือ่ภารกจิศูนยข์อ้มูล อดุหนุนศูนย์ 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       จ านวน มีความสะดวกในการ ส านักปลัด
จดัจา้งขององค์กรปกครองส่วน ขา่วสารจดัซ้ือจดัจา้ง ขอ้มูลขา่วสาร การอดุหนุน ด าเนินงานและเกดิความ
ท้องถิน่ระดับอ าเภอ จดัซ้ือจดัจา้ง โปร่งใส

13 อดุหนุนโครงการสนับสนุนการจดั เพือ่อดุหนุนการจดั อดุหนุนหน่วย 40,000       200,000     200,000     200,000     200,000     จ านวน การจดังานเปน็ไปด้วย ส านักปลัด
งานเทิดพระเกยีรติสมเด็จพระ งานเทิดพระเกยีรติ งานที่ด าเนิน การอดุหนุน ความเรียบร้อย
นเรศวรมหาราช สมเด็จพระนเรศวร โครงการฯ

มหาราช

ผลทีค่าดว่าที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว



แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 สง่เสริมความเป็นเมอืงมัน่คงปลอดภยั
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ 6 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจดัการ

7. ยทุธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาดา้นการเมอืงการบริการ
    1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
14 อดุหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ เพือ่สนับสนุนงบประ อดุหนุนที่ท า 40,000       40,000       40,000       จ านวน ที่ท าการปกครองอ าเภอ ส านักปลัด

ท่าม่วง มาณในการด าเนินการ การปกครอง การอดุหนุน ท่าม่วงมีงบประมาณ
ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา อ าเภอท่าม่วง ในการด าเนินการปอ้ง
ยาเสพติด ใหแ้ก่ กนัและแกไ้ขปญัหา
ที่ท าการปกครอง ยาเสพติด
อ าเภอท่าม่วง

รวม      14           โครงการ  -  - 576,000       2,180,000    2,220,000    2,220,000    2,220,000     -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัขีว้ัด ผลทีค่าดว่า


	โครงการที่เกินศํกยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	บัญชีครุภัณฑ์
	ยุทธศาสตร์ที่-1
	ยุทธศาสตร์ที่-2
	ยุทธศาสตร์ที่-3
	ยุทธศาสตร์ที่-4
	ยุทธศาสตร์ที่-5
	ยุทธศาสตร์ที่-6
	ยุทธศาสตร์ที่-7

