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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรยีบร้อย และสังคมคณุภาพท่ีพึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  3.การพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1. การส่งเสริมและพัฒนางานดา้นโครงสร้างพื้นฐาน และการบรหิารจัดการสาธารณภัย        
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ประตูเปิด–ปิด น้้าคลอง D19 
หมู่ที่ 1 (ประชาคม หมู ่1) 
 
 

เพื่อให้ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการ
พัฒนา ท้าให้เกษตรกรมี
น้้าใช้ส้าหรับประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมได้
ตลอดฤดูกาล 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมประตูเปิด-ปิด 
บนฝายน้้าล้น จ้านวน 2 บาน 
รายละเอียดตามแบบทีก่รม
ชลประทานก้าหนด 

200,000 - - - - ประตูเปิด-
ปิดน้้า 
1 แห่ง 

ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการ
พัฒนา ท้าให้เกษตรกร
มีน้้าใช้ส้าหรับประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมได้
ตลอดฤดูกาล 

กองช่าง 

พิกัด  N 1440621  E 610300  
2 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย

บ้านนายบุญรอด ให้นุช ถึงบ้าน
นางแหวน หมู่ที่ 2 
(ประชาคม หมู่ 2) 
 

เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม
และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา 
0.15 เมตร ยาว 80 เมตร หรือ 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 240 
ตร.ม. 

110,400 - - - - ถนน คสล. 
1 สาย 

มีเส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งสินค้า 
ทางการเกษตร 
ที่สะดวก ปลอดภยั 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1438544  E 609285 จุดสิ้นสุด N 1438630  E 609278  
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายบ้านนางเล่ือน เสือนาค ถึง
บ้านนางสม แสนส้าราญ  
หมู่ที่ 2 (ประชาคม หมู ่2) 
 

เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม
และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา 
0.15 เมตร ยาว 100 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 600 
ตร.ม.  
 

264,000 - - - - ถนน คสล. 
1 สาย 

มีเส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งสินค้า 
ทางการเกษตร 
ที่สะดวก ปลอดภยั 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1438352  E 608928 จุดสิ้นสุด N 1438328  E 608827   
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรยีบร้อย และสังคมคณุภาพท่ีพึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  3.การพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1. การส่งเสริมและพัฒนางานดา้นโครงสร้างพื้นฐาน และการบรหิารจัดการสาธารณภัย        
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างรางส่งน้้า 
คสล.จากหมู่ที่ 2 ถึง 
บ้านนางโอ ่อ่วมอูม หมู่ที ่3 
(ประชาคม หมู่ 3) 

เพื่อให้ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการ
พัฒนา ท้าให้เกษตรกรมี
น้้าใช้ส้าหรับประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมได้
ตลอดฤดูกาล 

ก่อสร้างรางส่งน้้า คสล.รูปตัวยู 
ขนาดกวา้ง 0.60 เมตร ลึกดา้นใน 
ไม่น้อยกวา่ 0.60 เมตร ยาว  
840 เมตร  
 

704,000 640,000 - - - รางส่งน้้า 
คสล. 
1 สาย 

ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการ
พัฒนา ท้าให้เกษตรกร
มีน้้าใช้ส้าหรับประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมได้
ตลอดฤดูกาล 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1437604  E 609392 จุดสิ้นสุด N 1438189  E 609475  
5 โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางทับถนน คสล.
จากบา้นลุงธูป จนสุดเขต
ติดต่อต้าบลหนองพลับ 
(ประชาคม หมู่ 4) 

เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม
และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้สะดวก 

ปรับปรุงถนนโดยปู AC ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 
440 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง 
ไม่น้อยกวา่ 1,760 ตร.ม.  

110,400 - - - - ถนน คสล. 
1 สาย 

มีเส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งสินค้า 
ทางการเกษตร 
ที่สะดวก ปลอดภยั 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1439650  E 607903 จุดสิ้นสุด N 1439943  E 607615  
6 โครงการก่อสร้างรางส่งน้้า 

คสล.รูปตัวยู จากบ้าน 
นายประสาน ถึงบ้านนางจีน 
หมู่ที่ 5 (ประชาคม หมู ่5) 
 

เพื่อให้ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการ
พัฒนา ท้าให้เกษตรกรมี
น้้าใช้ส้าหรับประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมได้
ตลอดฤดูกาล 

ก่อสร้างรางส่งน้้า คสล.รูปตัวยู  
ขนาดกวา้งด้านใน 0.80 เมตร  
ลึกด้านใน 1.00 เมตร ยาว  
650 เมตร  
 

780,000 910,000 - - - รางส่งน้้า 
คสล. 
1 สาย 

ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการ
พัฒนา ท้าให้เกษตรกร
มีน้้าใช้ส้าหรับประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมได้
ตลอดฤดูกาล 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1438773  E 609190 จุดสิ้นสุด N 1439100  E 608870   
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรยีบร้อย และสังคมคณุภาพท่ีพึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  3.การพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1. การส่งเสริมและพัฒนางานดา้นโครงสร้างพื้นฐาน และการบรหิารจัดการสาธารณภัย        
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างรางส่งน้้า 
คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด
จากบา้นนายลัด  ถึง      
หนองไม้นาค หมู่ที่ 5  
(ประชาคม หมู่ที่ 5) 

เพื่อให้ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการ
พัฒนา ท้าให้เกษตรกรมี
น้้าใช้ส้าหรับประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมได้
ตลอดฤดูกาล 

ก่อสร้างรางส่งน้้า คสล.รูปตัวยู  
ขนาดกวา้งด้านใน 0.80 เมตร  
ลึกด้านใน 1.00 เมตร  
ยาว 300 เมตร พร้อมฝาปิด 

- 480,000 480,000 - - รางส่งน้้า 
คสล. 
1 สาย 

ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการ
พัฒนา ท้าให้เกษตรกร
มีน้้าใช้ส้าหรับประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมได้
ตลอดฤดูกาล 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1439867  E 608885 จุดสิ้นสุด N 1438518  E 608723  

8 โครงการก่อสร้างรางส่งน้้า 
คสล.รูปตัวยู สายบ้าน 
นายแหนม หมู่ที ่6 
(ประชาคม หมู่ 6) 

เพื่อให้ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการ
พัฒนา ท้าให้เกษตรกรมี
น้้าใช้ส้าหรับประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมได้
ตลอดฤดูกาล 

ก่อสร้างรางส่งน้้า คสล.รูปตัวยู  
ขนาดกวา้ง 0.60 เมตร  
ลึกด้านใน 0.60 เมตร ยาว  
600 เมตร  
 

960,000 - - - - รางส่งน้้า 
คสล. 
1 สาย 

ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการ
พัฒนา ท้าให้เกษตรกร
มีน้้าใช้ส้าหรับประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมได้
ตลอดฤดูกาล 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1436773  E 607446 จุดสิ้นสุด N 1436187  E 607526  
9 โครงการก่อสร้างรางส่งน้้า 

คสล.รูปตัวยู จากบ้าน 
นางเหรียญ (ฝั่งซ้าย) หมู่ที ่6 
(ประชาคม หมู่ 6) 
 

เพื่อให้ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการ
พัฒนา ท้าให้เกษตรกรมี
น้้าใช้ส้าหรับประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมได้
ตลอดฤดูกาล 

ก่อสร้างรางส่งน้้า คสล.รูปตัวยู  
ขนาดกวา้ง 0.60 เมตร  
ลึกด้านในไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร  
ยาว 500 เมตร  
 

400,000 400,000 - - - รางส่งน้้า 
คสล. 
1 สาย 

ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการ
พัฒนา ท้าให้เกษตรกร
มีน้้าใช้ส้าหรับประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมได้
ตลอดฤดูกาล 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1436942  E 607409 จุดสิ้นสุด N 1437405  E 607466  
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรยีบร้อย และสังคมคณุภาพท่ีพึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  3.การพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1. การส่งเสริมและพัฒนางานดา้นโครงสร้างพื้นฐาน และการบรหิารจัดการสาธารณภัย        
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างรางส่งน้้า 
คสล.รูปตัวยู สายบ่อโพง-แค
ใหญ่ จากบ้านครูเอิบ  
ถึงคลอง D13 หมู่ที่ 7 
(ประชาคม หมู่ 7) 
 

เพื่อให้ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการ
พัฒนา ท้าให้เกษตรกรมี
น้้าใช้ส้าหรับประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมได้
ตลอดฤดูกาล 

ก่อสร้างรางส่งน้้า คสล.รูปตัวย ู
ขนาดกวา้ง 0.60 เมตร  
ลึกด้านใน 0.60 เมตร  
ยาว 1,150 เมตร 
 

880,000 960,000 - - - รางส่งน้้า 
คสล. 
1 สาย 

ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการ
พัฒนา ท้าให้เกษตรกร
มีน้้าใช้ส้าหรับประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมได้
ตลอดฤดูกาล 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1434237  E 607150 จุดสิ้นสุด N 1434179  E 608051  
11 โครงการก่อสร้างรางส่งน้้า 

คสล.รูปตัวยู สายนาอู หมู่ที่ 
8 ถึงหมู่ที่ 13 
(ประชาคม หมู่ 8) 
 
 

เพื่อให้ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการ
พัฒนา ท้าให้เกษตรกรมี
น้้าใช้ส้าหรับประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมได้
ตลอดฤดูกาล 

ก่อสร้างรางส่งน้้า คสล.รูปตัวยู  
ขนาดกวา้ง 0.60 เมตร  
ลึกด้านใน 0.60 เมตร  
ยาว 1,320 เมตร  
 

1,056,000 1,056,000 - - - รางส่งน้้า 
คสล. 
1 สาย 

ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการ
พัฒนา ท้าให้เกษตรกร
มีน้้าใช้ส้าหรับประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมได้
ตลอดฤดูกาล 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1436022  E 609266 จุดสิ้นสุด N 1435069  E 609785  
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรยีบร้อย และสังคมคณุภาพท่ีพึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  3.การพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1. การส่งเสริมและพัฒนางานดา้นโครงสร้างพื้นฐาน และการบรหิารจัดการสาธารณภัย        
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 8 จา้นวน 8 ซอย 
(ประชาคม หมู่ที่ 8) 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมและการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตรได้
สะดวก 

ซอย 1/1 ถนน คสล.กวา้ง 3.00 ม.  
หนา 0.15 ม. ยาว 76 ม. หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่  
228 ตร.ม. 

- 781,500 - - - ถนน คสล. 
8 สาย 

มีเส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรที่สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

ซอย 1/1 จุดเร่ิมต้น N 1437259  E 609042 จุดสิ้นสุด N 1437329  E 609060  
 
 
 
 

 ซอย 3 ช่วงที่ 1 ถนน คสล.กว้าง 
2.50 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 54 ม. 
ช่วงที่ 2 ถนน คสล.กว้าง 1.70 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 57 ม. หรือมีพื้นท่ี
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 231.90 ตร.ม. 

 

ซอย 3 จุดเร่ิมต้น N 1437038  E 609084 จุดสิ้นสุด N 1437071  E 608979  
 
 
 
 

 ซอย 3/1 ถนน คสล.กวา้ง 3.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 45 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต 
ไม่น้อยกวา่ 135 ตร.ม. 

 

ซอย 3/1 จุดเร่ิมต้น N 1437044  E 609099 จุดสิ้นสุด N 1437006  E 609109  
  ซอย 4/1 ถนน คสล.กวา้ง 3.00 ม.   

หนา 0.15 ม. ยาว 88 ม. หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 264 
ตร.ม. 

 

ซอย 4/1 จุดเร่ิมต้น N 1436981  E 609037 จุดสิ้นสุด N 1436980  E 608951  
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรยีบร้อย และสังคมคณุภาพท่ีพึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  3.การพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1. การส่งเสริมและพัฒนางานดา้นโครงสร้างพื้นฐาน และการบรหิารจัดการสาธารณภัย        
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   ซอย 8/1 ถนน คสล.กวา้ง 3.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 54 ม. หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 162 
ตร.ม. 

     ถนน คสล. 
8 สาย 

มีเส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรที่สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

ซอย 3 จุดเร่ิมต้น N 1436684  E 609044 จุดสิ้นสุด N 1436656  E 609093  
 
 
 
 

 ซอย 10/1 ถนน คสล.กวา้ง 3.00 
ม. หนา 0.15 ม. ยาว 52 ม. หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 156 
ตร.ม. 

 

ซอย 10/1 จุดเร่ิมต้น N 1436474  E 609170 จุดสิ้นสุด N 1436449  E 609217  
 
 
 
 

 ซอย 10/2 ถนน คสล.กวา้ง 3.00 
ม. หนา 0.15 ม. ยาว 54 ม. หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 162 
ตร.ม. 

 

ซอย 10/2 จุดเร่ิมต้น N 1436795  E 609473 จุดสิ้นสุด N 1436819  E 609429  
  ซอย 10/3 ถนน คสล.กวา้ง 3.00 

ม. หนา 0.15 ม. ยาว 120 ม. หรือ
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 360 
ตร.ม. 

 

ซอย 10/3 จุดเร่ิมต้น N 1436946  E 609573 จุดสิ้นสุด N 1436937  E 609488  
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรยีบร้อย และสังคมคณุภาพท่ีพึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  3.การพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที ่1. การส่งเสริมและพัฒนางานดา้นโครงสร้างพื้นฐาน และการบรหิารจัดการสาธารณภัย        
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 9 จา้นวน 4 ซอย  
(ประชาคม หมู่ 9) 
 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมและการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตรได้
สะดวก 

ซอย 1 ถนน คสล.กว้าง 3.00 เมตร 
ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.15 เมตร ยาว 
45 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต 
ไม่น้อยกวา่ 135 ตร.ม. 

276,000 - - - - ถนน คสล. 
4 สาย 

มีเส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรที่สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

ซอย 1 จุดเร่ิมต้น N 1438388  E 610488 จุดสิ้นสุด N 1438424  E 610519  
 
 
 
 

 ซอย 2 ถนน คสล.กว้าง 3.00 เมตร 
ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.15 เมตร ยาว 
60 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต 
ไม่น้อยกวา่ 180 ตร.ม. 

 

ซอย 2 จุดเร่ิมต้น N 1438150  E 610283 จุดสิ้นสุด N 1438135  E 610339  
 
 
 
 

 ซอย 6 ถนน คสล.กว้าง 3.00 เมตร 
ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.15 เมตร ยาว 
40 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต 
ไม่น้อยกวา่ 120 ตร.ม. 

 

ซอย 6 จุดเร่ิมต้น N 1437834  E 610106 จุดสิ้นสุด N 1437815  E 610140  
  ซอย 7 ถนน คสล.กว้าง 3.00 เมตร 

ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.15 เมตร ยาว 
55 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต 
ไม่น้อยกวา่ 165 ตร.ม. 

 

ซอย 7 จุดเร่ิมต้น N 1437332 E 609796  จุดสิ้นสุด N 1437312  E 609847  
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรยีบร้อย และสังคมคณุภาพท่ีพึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  3.การพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1. การส่งเสริมและพัฒนางานดา้นโครงสร้างพื้นฐาน และการบรหิารจัดการสาธารณภัย        
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างรางส่งน้้า 
คสล.รูปตัวยู พร้อมประตูน้า้ 
จากคลองชลประทาน ถึงบ้าน
นายสมจิตร (พรอ้มฝาบาง
ช่วง) หมู่ที่ 9 (ประชาคม หมู่
ที่ 9) 

เพื่อให้ระบบจัดส่งน้้า
เพื่อการเกษตรได้รับ
การพัฒนา ทา้ให้
เกษตรกรมีน้้าใช้
ส้าหรับประกอบอาชพี
เกษตรกรรมได้ตลอด
ฤดูกาล 

ก่อสร้างรางส่งน้้า คสล.รูปตัวยู  
ขนาดกวา้งด้านใน 0.80 เมตร  
ลึกด้านใน 1.00 เมตร  
ยาว 260 เมตร  
 

- 676,000 - - - รางส่งน้้า 
คสล. 
1 สาย 

ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการ
พัฒนา ท้าให้เกษตรกร
มีน้้าใช้ส้าหรับประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมได้
ตลอดฤดูกาล 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1438506  E 610454 จุดสิ้นสุด N 1438309  E 610508  
15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายทางเข้าลานอนกประสงค์  
หมู่ที่ 10  
(ประชาคม หมู่ 10) 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมและการ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรได้สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.15 เมตร 
ยาว 90 เมตร หรอืมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 270 ตร.ม.  

124,200 - - - - ถนน คสล. 
1 สาย 

มีเส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งสินค้า 
ทางการเกษตร 
ที่สะดวก ปลอดภยั 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1438128  E 611169 จุดสิ้นสุด N 1438118  E 611253  
16 โครงการก่อสร้างรางส่งน้้า 

คสล.รูปตัวยู สายบุญรอด  
หมู่ที่ 10 
(ประชาคม หมู่ 10) 

เพื่อให้ระบบจัดส่งน้้า
เพื่อการเกษตรได้รับ
การพัฒนา ทา้ให้
เกษตรกรมีน้้าใช้
ส้าหรับประกอบอาชพี
เกษตรกรรมได้ตลอด 

ก่อสร้างรางส่งน้้า คสล.รูปตัวยู  
ขนาดกวา้ง 0.60 เมตร  
ลึกด้านในไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร  
ยาว 850 เมตร  
 

- 910,000 780,000 - - รางส่งน้้า 
คสล. 
1 สาย 

ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการ
พัฒนา ท้าให้เกษตรกร
มีน้้าใช้ส้าหรับประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมได้
ตลอดฤดูกาล 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1437572  E 610440 จุดสิ้นสุด N 1437568  E 610425   
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรยีบร้อย และสังคมคณุภาพท่ีพึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  3.การพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1. การส่งเสริมและพัฒนางานดา้นโครงสร้างพื้นฐาน และการบรหิารจัดการสาธารณภัย        
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ทางเข้า รพ.สต.บ้าน 
ดอนนาลุ่ม หมู่ที่ 11 
(ประชาคม หมู่ 11) 
 

เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม
และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา 
0.15 เมตร ยาว 100 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 500 
ตร.ม.  
 

222,500 - - - - รางส่งน้้า 
คสล. 
1 สาย 

มีเส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งสินค้า 
ทางการเกษตร 
ที่สะดวก ปลอดภยั 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1438506  E 610454 จุดสิ้นสุด N 1438309  E 610508  
18 โครงการก่อสร้างดาด

คอนกรีตคูส่งน้้าสายหนองม้า 
หมู่ที่ 12 (ประชาคม หมู ่
12) 

เพื่อให้ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการ
พัฒนา ท้าให้เกษตรกรมี
น้้าใช้ส้าหรับประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมได้
ตลอดฤดูกาล 
 

ก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้้า ขนาด
ปากคูกว้าง 2.00 เมตร ลกึ 0.70 
เมตร ก้นคูกว้าง 0.40 เมตร ยาว 
400 เมตร  

149,000 - - - - ดาด
คอนกรีต 
1 สาย 

ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการ
พัฒนา ท้าให้เกษตรกร
มีน้้าใช้ส้าหรับประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมได้
ตลอดฤดูกาล 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1433305  E 611781 จุดสิ้นสุด N 1433406  E 611385  
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรยีบร้อย และสังคมคณุภาพท่ีพึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  3.การพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1. การส่งเสริมและพัฒนางานดา้นโครงสร้างพื้นฐาน และการบรหิารจัดการสาธารณภัย        
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการก่อสร้างรางส่งน้้า 
คสล.รูปตัวยู สายนาปุาเสือ
หมู่ที่ 13 (ประชาคม หมู ่
13) 

เพื่อให้ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการ
พัฒนา ท้าให้เกษตรกรมี
น้้าใช้ส้าหรับประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม 

ก่อสร้างรางส่งน้้า คสล.รูปตัวยู 
ขนาดกวา้งด้านใน 0.80 เมตร ลึก
ด้านใน 1.00 เมตร  ยาว 400 
เมตร  

1,040,000 - - - - รางส่งน้้า 
คสล. 
1 สาย 

ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการ
พัฒนา ท้าให้เกษตรกร
มีน้้าใช้ส้าหรับประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมได้
ตลอดฤดูกาล 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1434838  E 608575 จุดสิ้นสุด N 1434821  E 609179  
20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

สายคันคลอง D19 (ต่อจาก
ของเดิม) หมู่ที่ 1 ถึงเขต  
หาดเจ้า (ประชาคม หมู ่1) 

เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม
และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา 
0.15 เมตร ยาว 180 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 900 
ตร.ม.  

- 400,500 - - - ถนน คสล. 
1 สาย 

มีเส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งสินค้า 
ทางการเกษตร 
ที่สะดวก ปลอดภยั 

กองช่าง    

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1435267  E 607450  จุดสิ้นสุด  N 143577   E 607356   
 
 
 
 
 
 
 

  
21 โครงการก่อสร้างรางส่งน้้า 

คสล.รูปตัวยู สายหน้าบา้น
นายสัมฤทธิ ์หล้าทอง หมู่ที่ 
2 (ประชาคม หมู่ที่ 2) 

เพื่อให้ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการพัฒนา 
ท้าให้เกษตรกรมีน้้าใช้
ส้าหรับประกอบอาชพี
เกษตรกรรมได้ตลอด
ฤดูกาล 

ก่อสร้างรางส่งน้้า คสล.รูปตัวยู 
ขนาดกวา้งด้านใน 0.80 เมตร    
ลึกด้านใน 1.00 เมตร ยาว 220 
เมตร  

- 572,000 - - - รางส่งน้้า 
คสล. 
1 สาย 

ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการ
พัฒนา ท้าให้เกษตรกร
มีน้้าใช้ส้าหรับประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมได้
ตลอดฤดูกาล 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1438425  E 609169 จุดสิ้นสุด N 1438217  E 609223 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรยีบร้อย และสังคมคณุภาพท่ีพึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  3.การพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1. การส่งเสริมและพัฒนางานดา้นโครงสร้างพื้นฐาน และการบรหิารจัดการสาธารณภัย        
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากบา้นนายเอิบ  
พราหมณ์คล้้า ถึงบ้านนาง
สง่า บุญรอด หมู่ที ่7 
(ประชาคม หมู่ 7) 

เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม
และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา 
0.15 เมตร ยาว 270 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
1,080 ตร.ม.  

- 486,000 - - - ถนน คสล. 
1 สาย 

มีเส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งสินค้า 
ทางการเกษตร 
ที่สะดวก ปลอดภยั 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1434253  E 606910 จุดสิ้นสุด N 1434241  E 607180   

23 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ประตูบนฝายน้า้ล้น คลอง 
D14 หมู่ที่ 9   
(ประชาคม หมู่ 8) 
 

เพื่อให้ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการ
พัฒนา ท้าให้เกษตรกรมี
น้้าใช้ส้าหรับประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมได้
ตลอดฤดูกาล 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมประตูเปิด-ปิด  
บนฝายน้้าล้น จ้านวน 2 บาน 
รายละเอียดตามแบบทีก่รม
ชลประทานก้าหนด 

- 200,000 - - - ประตูฝาย
น้้าล้น 
1 แห่ง 

ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการ
พัฒนา ท้าให้เกษตรกร
มีน้้าใช้ส้าหรับประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมได้
ตลอดฤดูกาล 

กองช่าง 

พิกัด N 1437072  E 609817  
24 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

พร้อมรางระบายน้า้  
สายทางเข้าหมูบ่้าน หมู่ที่ 
11 (ประชาคม หมู่ 11) 
 

เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม
และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 
2.80 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา 
0.15 เมตร พร้อมรางส่งน้้า คสล.
รูปตัวยู พร้อมฝาเปิด-ปิด กว้างด้าน
ใน 0.60 เมตร ลึกด้านใน 0.60 
เมตร ยาว 500 เมตร  
 

- 1,422,000 - - - ถนน คสล. 
พร้อม 

รางส่งน้้า 
คสล. 
1 สาย 

มีเส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งสินค้า 
ทางการเกษตร 
ที่สะดวก ปลอดภยั 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1437555  E 611320 จุดสิ้นสุด N 1437738  E 611373   
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรยีบร้อย และสังคมคณุภาพท่ีพึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  3.การพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1. การส่งเสริมและพัฒนางานดา้นโครงสร้างพื้นฐาน และการบรหิารจัดการสาธารณภัย        
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
สายบ่อแร่ หมู่ที่ 13 
(ประชาคม หมู่ที่ 13) 
 
 
 

เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม
และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรังใหม่ดินถมคัน
ทางกว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.60 เมตร ยาว 400 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกวา่ 960 
ลบ.ม. และลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ยาว 400 เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม.  

- 280,000 - - - ถนนลูกรัง 
1 สาย 

มีเส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งสินค้า 
ทางการเกษตร 
ที่สะดวก ปลอดภยั 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1435323  E 607768 จุดสิ้นสุด N 1435257  E 607482   

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายหนองขโมย หมู่ที่ 13 
(ประชาคม หมู่ 13) 
 

เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม
และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 
3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ยาว 80 เมตร หรอืมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 280 ตร.ม 

- 127,400 - - - ถนน คสล. 
1 สาย 

มีเส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งสินค้า 
ทางการเกษตร 
ที่สะดวก ปลอดภยั 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1435715  E 607362 จุดสิ้นสุด N 1435689  E 607285 
27 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 

สายคันคลอง D19 ถึง 
บ้านจ่าแย้ม  หมู่ที ่1 
(ประชาคม หมู่ที่ 1) 

เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม
และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้สะดวก 

ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 170 
เมตร หรือคิดเป็นปริมาณลูกรัง 
ไม่น้อยกวา่ 76.50 ลบ.ม.  

- - 23,460 - - ถนนลูกรัง 
1 สาย 

มีเส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งสินค้า 
ทางการเกษตร 
ที่สะดวก ปลอดภยั 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1440523  E 609504 จุดสิ้นสุด N 1440590  E 609530   

 

ผ.๐2 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรยีบร้อย และสังคมคณุภาพท่ีพึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  3.การพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1. การส่งเสริมและพัฒนางานดา้นโครงสร้างพื้นฐาน และการบรหิารจัดการสาธารณภัย        
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
สายคันคลอง D 20 ถึง 
เขตหนองพลับ 
(ประชาคม หมู่ที่ 1) 

เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม
และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้สะดวก 

โดยวธิีเสริมผิวลูกรัง ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร ยาว 800 เมตร หรือ
คิดมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
240 ลบ.ม. (ลบ.ม.หลวม)  
(เขตรับผิดชอบของชลประทาน 
ต้องขออนุญาตกอ่ด้าเนินการ) 

- - 110,400 - - ถนนลูกรัง 
1 สาย 

มีเส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งสินค้า 
ทางการเกษตร 
ที่สะดวก ปลอดภยั 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1440510  E 609453 จุดสิ้นสุด N 1440618  E 608660   

29 โครงการก่อสร้างรางส่งน้้า 
คสล.รูปตัวยู ต่อจากหมู่ที ่5 
(หนองปืน) ถึงคลอง D19   
(ประชาคม หมู่ 1) 
 

เพื่อให้ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการ
พัฒนา ท้าให้เกษตรกรมี
น้้าใช้ส้าหรับประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมได้
ตลอดฤดูกาล 

ก่อสร้างรางส่งน้้า คสล.รูปตัวยู 
ขนาดกวา้งด้านใน 0.80 เมตร    
ลึกด้านในไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร 
ยาว 940 เมตร  

- - - 2,444,000 - รางส่งน้้า 
คสล. 
1 สาย 

ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการ
พัฒนา ท้าให้เกษตรกร
มีน้้าใช้ส้าหรับประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมได้
ตลอดฤดูกาล 

กองช่าง/ 
งบพัฒนา
จังหวัด 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1440274  E 609354 จุดสิ้นสุด N 1439490  E 609388  

30 โครงการก่อสร้างรางส่งน้้า 
คสล.รูปตัวจากคลอง D19 
ถึงนานายเล่ือน ทองเงิน   
(ประชาคม หมู่ 1) 
 

เพื่อให้ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการ
พัฒนา ท้าให้เกษตรกรมี
น้้าใช้ส้าหรับประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมได้ 

ก่อสร้างรางส่งน้้า คสล.รูปตัวยู 
ขนาดกวา้งด้านใน 0.80 เมตร    
ลึกด้านใน 1.00 เมตร ยาว 282 
เมตร  

- - - - 733,200 รางส่งน้้า 
คสล. 
1 สาย 

ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการ
พัฒนา ท้าให้เกษตรกร
มีน้้าใช้ส้าหรับประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมได้
ตลอดฤดูกาล 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1440551  E 609815 จุดสิ้นสุด N 1440277  E 609882   

ผ.๐2 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรยีบร้อย และสังคมคณุภาพท่ีพึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  3.การพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที ่1. การส่งเสริมและพัฒนางานดา้นโครงสร้างพื้นฐาน และการบรหิารจัดการสาธารณภัย        
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายคันคลองส่งน้้า สาย 2 
ซ้าย สายใหญ่ 3 หน้าศาลา
กลางบ้าน หมู่ที่ 2 จากหอ
กระจายข่าว ถึงหนา้บ้านนาย
ประสิทธิ์ ชะอุ่มฤทธิ ์
(ประชาคม หมู่ที่ 2) 

เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม
และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 
3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
285 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต 
ไม่น้อยกวา่ 997.50 ตร.ม 
(เขตรับผิดชอบของชลประทาน 
ต้องขออนุญาตกอ่ด้าเนินการ) 
 

- - 453,860 - - ถนน 
คสล. 
1 สาย 

มีเส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งสินค้า 
ทางการเกษตร 
ที่สะดวก ปลอดภยั 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1438520  E 609250 จุดสิ้นสุด N 1438513  E 608964   

32 โครงการก่อสร้างรางส่งน้้า 
คสล. รูปตัวยู สายจากบ้าน
นายแล เพชรแย้ม เช่ือมตอ่
หมู่ที่ 3 
(ประชาคม หมู่ 2) 

เพื่อให้ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการ
พัฒนา ท้าให้เกษตรกรมี
น้้าใช้ส้าหรับประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมได้ 

ก่อสร้างรางส่งน้้า คสล.รูปตัวยู  
ขนาดกวา้ง 0.80 เมตร  
ลึกด้านใน 1.00 เมตร  
ยาว 265 เมตร  

- - - - 689,000 รางส่งน้้า 
คสล. 
1 สาย 

ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการ
พัฒนา ท้าให้เกษตรกร
มีน้้าใช้ส้าหรับประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมได้
ตลอดฤดูกาล 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1438520  E 609250 จุดสิ้นสุด N 1438513  E 608964 
33 โครงการขยายเขตประปา

ส่วนภูมิภาค ตั้งแต่บ้าน
นางสาวรัตติกาล นอ้ยสา้ราญ 
ถึงบ้านนายวัน เย็นใจ  
บ้านหนองกะอั้ว 
(ประชาคม หมู่ 3) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าประปา ใช้อยา่งทั่วถึง 
เพียงพอต่อความตอ้งการ
ของประชาชน 
 

อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคใน
การขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค 
ตั้งแต่ตั้งแต่บ้านนางสาวรัตติกาล 
น้อยส้าราญ ถึงบ้านนายวัน เย็นใจ  
บ้านหนองกะอั้ว (ตามประมาณการ
ของการประปาส่วนภูมภิาค) 

- - 300,000 - - ขยายเขต
ประปา 

ประชาชนมีน้้าประปา 
ใช้อย่างทั่วถึง เพยีงพอ
ต่อความต้องการของ
ประชาชน 
 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1438496  E 608450 จุดสิ้นสุด N 1438246  E 608086   

ผ.๐2 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรยีบร้อย และสังคมคณุภาพท่ีพึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  3.การพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1. การส่งเสริมและพัฒนางานดา้นโครงสร้างพื้นฐาน และการบรหิารจัดการสาธารณภัย        
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากบอ่หลวง ถึงบา้นนาย
กุศล องคเรียน หมู่ที่ 3 
(ประชาคม หมู่ที่ 3) 

เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม
และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
75 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 225 ตร.ม.  

- - 103,500 - - ถนน คสล. 
1 สาย 

มีเส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งสินค้า 
ทางการเกษตร 
ที่สะดวก ปลอดภยั 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1438105  E 608931 จุดสิ้นสุด N 1438090  E 609004   

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมรางส่งน้้า คสล. รูปตัวยู 
สายหนองไก่เถื่อน ตั้งแต่ 
ต้นซอย ถึงบ้านนางสอิ้ง  
สุขจ้าเริญ 
(ประชาคม หมู่ 3) 

เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม
และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.2 ช่วง ชว่งที่ 1 
กว้าง 3.00 ม.ยาว 155 ม.ช่วงที่ 
2 กวา้ง 2.50 ม. ยาว 95 ม. หนา 
0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่เท
คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 702.50 
ตร.ม. และก่อสร้างรางส่งน้้า คสล.
รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.80 เมตร  
ลึกด้านใน 1.00 เมตร พร้อมฝาปิด 
ยาว 110 เมตร  

- - - 675,150 - ถนน คสล.
พร้อม  

รางส่งน้้า 
คสล. 
1 สาย 

มีเส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งสินค้า 
ทางการเกษตร 
ที่สะดวก ปลอดภยั 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1438723  E 609914 จุดสิ้นสุด N 1438862  E 610065 
36 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

ซอยหนองรี 3 ถึงบา้น 
นายส่ง มีทรัพย ์
(ประชาคม หมู่ที่ 3) 

เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม
และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 
2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
162 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 405 ตร.ม.  

- - - 186,300 - ถนน คสล. 
1 สาย 

มีเส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งสินค้า 
ทางการเกษตร 
ที่สะดวก ปลอดภยั 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1438271  E 609732 จุดสิ้นสุด N 1438193  E 609876   
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรยีบร้อย และสังคมคณุภาพท่ีพึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  3.การพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1. การส่งเสริมและพัฒนางานดา้นโครงสร้างพื้นฐาน และการบรหิารจัดการสาธารณภัย        
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนายเสย  
เอี่ยมสะอาด ถึงบ้าน 
นางฉลวย จักรฉิม 
(ประชาคม หมู่ที่ 3) 

เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม
และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 
3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
836 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 2,926 ตร.ม.  

- - - - 1,331,330 ถนน คสล. 
1 สาย 

มีเส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งสินค้า 
ทางการเกษตร 
ที่สะดวก ปลอดภยั 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1437555  E 611320 จุดสิ้นสุด N 1437738  E 611373   

38 โครงการเสริมไหล่ทาง
ถนนลาดยางสายบ้านลุงธูป 
หมู่ที่ 4 (ประชาคม หมู ่4) 

เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม
และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้สะดวก 

เสริมไหล่ทางถนนลาดยางสองข้าง 
เฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.05 เมตร ยาว 420 เมตร หรือ
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 252 ตร.ม. 

- - 80,000 - - ถนนลาดยาง 
1 สาย 

มีเส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งสินค้า 
ทางการเกษตร 
ที่สะดวก ปลอดภยั 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1439686  E 607911 จุดสิ้นสุด N 1439936  E 607631   

39 โครงการก่อสร้างรางส่งน้้า 
คสล.รูปตัวยู สายทุ่งบ่อขม 
(ต่อจากของเดิม) ถึงคลอง  
D19 (ประชาคม หมู่ที่ 4) 

เพื่อให้ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการ
พัฒนา ท้าให้เกษตรกรมี
น้้าใช้ส้าหรับประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมได้
ตลอดฤดูกาล 

ก่อสร้างรางส่งน้้า คสล.รูปตัวยู  
ขนาดกวา้ง 0.60 เมตร  
ลึกด้านใน 1.00 เมตร  
ยาว 317 เมตร  

- - - 507,200 - รางส่งน้้า 
คสล. 
1 สาย 

ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการ
พัฒนา ท้าให้เกษตรกร
มีน้้าใช้ส้าหรับประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมได้
ตลอดฤดูกาล 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1439292  E 607844 จุดสิ้นสุด N 1439567  E 6607727   

 
 
 

ผ.๐2 



38 

 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรยีบร้อย และสังคมคณุภาพท่ีพึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  3.การพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1. การส่งเสริมและพัฒนางานดา้นโครงสร้างพื้นฐาน และการบรหิารจัดการสาธารณภัย        
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 โครงการก่อสร้างรางส่งน้้า 
คสล.รูปตัวยู สายบ้าน 
นางทรัพย์ บุญทัง ถึงคลอง  
D19 (ประชาคม หมู่ที่ 4) 

เพื่อให้ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการ
พัฒนา ท้าให้เกษตรกรมี
น้้าใช้ส้าหรับประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมได้
ตลอดฤดูกาล 

ก่อสร้างรางส่งน้้า คสล.รูปตัวยู  
ขนาดกวา้งด้านใน 1.00 เมตร  
ลึกด้านใน 1.00 เมตร  
ยาว 737 เมตร  

- - - - 1,916,200 รางส่งน้้า 
คสล. 
1 สาย 

ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการ
พัฒนา ท้าให้เกษตรกร
มีน้้าใช้ส้าหรับประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมได้
ตลอดฤดูกาล 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1439095  E 608365 จุดสิ้นสุด N 1439735  E 608527   

41 โครงการก่อสร้างรางส่งน้้า 
คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด
สายบ้านนายเสนาะ  
เจริญชีพ 
 (ประชาคม หมู่ที ่5) 

เพื่อให้ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการ
พัฒนา ท้าให้เกษตรกรมี
น้้าใช้ส้าหรับประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมได้
ตลอดฤดูกาล 

ก่อสร้างรางส่งน้้า คสล.รูปตัวยู  
ขนาดกวา้งด้านใน 0.60 เมตร  
ลึกด้านใน 0.60 เมตร พร้อมฝาปิด
และฝาเปิดได้ทุกระยะ 10 เมตร 
ยาว 180 เมตร  

- - - 388,800 - 
 

รางส่งน้้า 
คสล. 
1 สาย 

ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการ
พัฒนา ท้าให้เกษตรกร
มีน้้าใช้ส้าหรับประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมได้
ตลอดฤดูกาล 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1439093  E 609266 จุดสิ้นสุด N 1438937  E 609398   
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรยีบร้อย และสังคมคณุภาพท่ีพึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  3.การพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที ่1. การส่งเสริมและพัฒนางานดา้นโครงสร้างพื้นฐาน และการบรหิารจัดการสาธารณภัย        
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
สายข้างบา้นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 
5 ติดต่อเขตหมู่ที่ 2 
(ประชาคม หมู่ที่ 5) 
 
 
 

เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม
และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรังใหม่ดินถมคัน
ทางกว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.60 เมตร ยาว 100 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินคันทางไม่น้อยกว่า 
240 ลบ.ม. และลงลูกรังรอง 
พื้นทางผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 138 
เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กว่า 55.20 ลบ.ม. 

- - - - 99,360 
 

ถนนลูกรัง 
1 สาย 

มีเส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งสินค้า 
ทางการเกษตร 
ที่สะดวก ปลอดภยั 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1438638  E 608781 จุดสิ้นสุด N 1438626  E 608647 
43 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง

สายบ้านนายทองดี หมู่ที่ 5 
(ประชาคม หมู่ที่ 5)  

เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม
และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้สะดวก 

ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 68 
เมตร หรือคิดเป็นปริมาณลูกรัง 
ไม่น้อยกวา่ 20.40 ลบ.ม.  

- - - - 13,050 
 

ถนนลูกรัง 
1 สาย 

มีเส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งสินค้า 
ทางการเกษตร 
ที่สะดวก ปลอดภยั 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1438812  E 609301 จุดสิ้นสุด N 1438877  E 609294   

44 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
สายบ้านนายพรนาวิน 
 หมู่ที่ 5 (ประชาคม หมู่ที่ 5)  

เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม
และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้สะดวก 

ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 115 
เมตร หรือคิดเป็นปริมาณลูกรัง 
ไม่น้อยกวา่ 34.50 ลบ.ม.  

- - - - 15,870 
 

ถนนลูกรัง 
1 สาย 

มีเส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งสินค้า 
ทางการเกษตร 
ที่สะดวก ปลอดภยั 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1439093  E 609266 จุดสิ้นสุด N 1438937  E 609398  
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรยีบร้อย และสังคมคณุภาพท่ีพึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  3.การพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1. การส่งเสริมและพัฒนางานดา้นโครงสร้างพื้นฐาน และการบรหิารจัดการสาธารณภัย        
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

45 โครงการก่อสร้างรางส่งน้้า 
คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด
สายบ้านนายแหนม ถึงบา้น
นางนิตยา โตอ่อน  
(ประชาคม หมู่ 6) 

เพื่อให้ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการ
พัฒนา ท้าให้เกษตรกรมี
น้้าใช้ส้าหรับประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมได้
ตลอดฤดูกาล 

ก่อสร้างรางส่งน้้า คสล.รูปตัวยู  
พร้อมฝาปิด ขนาดกว้างด้านใน 
0.80 เมตร ลึกด้านใน 1.00 เมตร  
ยาว 112 เมตร ฝา คสล. 
ปิด-เปิด ทุกระยะ 10 เมตร 

- - 358,400 - - รางส่งน้้า 
คสล. 
1 สาย 

ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการ
พัฒนา ท้าให้เกษตรกร
มีน้้าใช้ส้าหรับประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมได้
ตลอดฤดูกาล 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1436772  E 607442 จุดสิ้นสุด N 1436739  E 607347   

46 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนางเนย  แคใหญ ่
(ประชาคม หมู่ที่ 6) 

เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม
และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร   
ยาว 90 เมตร หรอืมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 270 ตร.ม.  

- - 124,200 - - ถนน คสล. 
1 สาย 

มีเส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งสินค้า 
ทางการเกษตร 
ที่สะดวก ปลอดภยั 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 143266  E 607161 จุดสิ้นสุด N 1437355  E 607160   

47 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนางสนอง ให้นุช  
หมู่ที่ 6 
(ประชาคม หมู่ 6) 

เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม
และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  
ยาว 100 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 400 ตร.ม. 

- - 180,000 - - ถนน คสล. 
1 สาย 

มีเส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งสินค้า 
ทางการเกษตร 
ที่สะดวก ปลอดภยั 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1436962  E 607306 จุดสิ้นสุด N 1436965  E 607403   
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรยีบร้อย และสังคมคณุภาพท่ีพึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  3.การพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1. การส่งเสริมและพัฒนางานดา้นโครงสร้างพื้นฐาน และการบรหิารจัดการสาธารณภัย        
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

48 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนายไล กล้าหาญ 
(ประชาคม หมู่ที่ 6) 

เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม
และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร  0.15 เมตร  
ยาว 105 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 315 ตร.ม.  

- - 144,900 - - ถนน คสล. 
1 สาย 

มีเส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งสินค้า 
ทางการเกษตร 
ที่สะดวก ปลอดภยั 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1436905  E 607191 จุดสิ้นสุด N 1436942  E 607204   

49 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านนายยวญ จันทวงศ์ 
หมู่ที่ 6 
(ประชาคม หมู่ 6) 

เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม
และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 
2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
85 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต 
ไม่น้อยกวา่ 212.50 ตร.ม. 

- - 97,750 - - ถนน คสล. 
1 สาย 

มีเส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งสินค้า 
ทางการเกษตร 
ที่สะดวก ปลอดภยั 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1438042  E 607766 จุดสิ้นสุด N 1437964  E 607735   

50 โครงการก่อสร้างรางส่งน้้า 
คสล. รูปตัวยู สายบ้าน 
นางเหรียญ (ฝั่งขวา 
บ่อตามน)  
(ประชาคม หมู่ 6) 

เพื่อให้ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการ
พัฒนา ท้าให้เกษตรกรมี
น้้าใช้ส้าหรับประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมได้
ตลอดฤดูกาล 

ก่อสร้างรางส่งน้้า คสล.รูปตัวยู  
ขนาดกวา้ง 0.60 เมตร  
ลึกด้านใน 0.60 เมตร  
ยาว 420 เมตร  

- - - 672,000   -                                                                                 รางส่งน้้า 
คสล. 
1 สาย 

ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการ
พัฒนา ท้าให้เกษตรกร
มีน้้าใช้ส้าหรับประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมได้
ตลอดฤดูกาล 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1437299  E 607788 จุดสิ้นสุด N 143605  E 607928   
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรยีบร้อย และสังคมคณุภาพท่ีพึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  3.การพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1. การส่งเสริมและพัฒนางานดา้นโครงสร้างพื้นฐาน และการบรหิารจัดการสาธารณภัย        
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

51 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายศาลาบอ่ลาว –  
หนองขนาน 
(ประชาคม หมู่ที่ 6) 

เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม
และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  
ยาว 350 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,400 ตร.ม.  

- - - - 630,000 ถนน คสล. 
1 สาย 

มีเส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งสินค้า 
ทางการเกษตร 
ที่สะดวก ปลอดภยั 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1437197  E 607253 จุดสิ้นสุด N 1436870  E 607302   

52 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จ้านวน 2 สาย ได้แก ่     
สายข้างโรงเรียนบ้านบอ่โพง 
และสายจากบ้านนายเอิบ  
พราหมณ์คล้้า ถึงบ้านนาง
สง่า บุญรอด (ส่วนที่เหลอื) 
(ประชาคม หมู่ 7) 

เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม
และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้สะดวก 

1. ถนน คสล.ขนาดกว้าง 5.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 220 ม. หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
1,100 ตร.ม. 
2. ถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 ม.  
หนา 0.15 ม.  ยาว 7 ม. หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 28 
ตร.ม. 

- - 502,100 - - ถนน คสล. 
2 สาย 

มีเส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งสินค้า 
ทางการเกษตร 
ที่สะดวก ปลอดภยั 

กองช่าง 

1. พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1434799  E 607536 จุดสิ้นสุด N 1434581  E 607533 
2. พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1434255  E 606913 จุดสิ้นสุด N 1434256  E 606906 

  

53 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากสะพานบ่อโพง ถึง 
นาหนองข่อย หมู่ที่ 7 
(ประชาคม หมู่ที่ 7) 

เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม
และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้สะดวก 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร ยาว 
1,050 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 4,200 ตร.ม.  

- - - 1,890,000 - ถนน คสล. 
1 สาย 

มีเส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งสินค้า 
ทางการเกษตร 
ที่สะดวก ปลอดภยั 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1434204  E 608061 จุดสิ้นสุด N 1434276  E 608290   
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรยีบร้อย และสังคมคณุภาพท่ีพึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  3.การพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1. การส่งเสริมและพัฒนางานดา้นโครงสร้างพื้นฐาน และการบรหิารจัดการสาธารณภัย        
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

54 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากบา้นนางมยุรี อ่้าส้าอางค์ 
ถึงคลอง D13 (ประชาคม 
หมู่ที่ 7) 

เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม
และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ 1 ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร  หนา 0.15 
เมตร ยาว 50 เมตร ช่วงที่ 2 ถนน 
คสล.กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 210 เมตร หรือมพีื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม.  

- - - - 404,800 ถนน คสล. 
1 สาย 

มีเส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งสินค้า 
ทางการเกษตร 
ที่สะดวก ปลอดภยั 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1434204  E 608061 จุดสิ้นสุด N 1434276  E 608290   

55 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ่อเกต ุแยกซ้าย-ขวา 
หมู่ที่ 7 
(ประชาคม หมู่ที่ 7) 

เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม
และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้สะดวก 

แยกซ้าย  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 124 เมตร หรือมพีื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 372 ตร.ม. 

- - - - 356,040 ถนน คสล. 
2 สาย 

มีเส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งสินค้า 
ทางการเกษตร 
ที่สะดวก ปลอดภยั 
 

กองช่าง 
 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1434204  E 60 จุดสิ้นสุด N 1437738  E 611373  

  แยกขวา  กอ่สร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 134 เมตร หรือมพีื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 402 ตร.ม. 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1437555  E 611320 จุดสิ้นสุด N 1437738  E 611373   
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรยีบร้อย และสังคมคณุภาพท่ีพึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  3.การพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1. การส่งเสริมและพัฒนางานดา้นโครงสร้างพื้นฐาน และการบรหิารจัดการสาธารณภัย        
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

56 โครงการก่อสร้างรางส่งน้้า 
คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด 
สายบ่อประปา จากคลองสาย 
3 ถึงบ้านผู้ช่วยส้าเนียง 
จันทร์แก้ว  
(ประชาคม หมู่ที่ 8) 

เพื่อให้ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการ
พัฒนา ท้าให้เกษตรกรมี
น้้าใช้ส้าหรับประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมได้
ตลอดฤดูกาล 

ก่อสร้างรางส่งน้้า คสล.รูปตัวยู  
พร้อมฝาปิด ขนาดกว้างด้านใน 
0.80 เมตร ลึกด้านใน 1.00 เมตร  
ยาว 170 เมตร ฝา คสล.  
ปิด-เปิด ทุกระยะ 10 เมตร   

- - 544,000 - - รางส่งน้้า 
คสล. 
1 สาย 

ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการ
พัฒนา ท้าให้เกษตรกร
มีน้้าใช้ส้าหรับประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมได้
ตลอดฤดูกาล 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1436229  E 608838 จุดสิ้นสุด N 1436390  E 608891   

57 โครงการก่อสร้างรางส่งน้้า 
คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด 
สายหนองน้้าเค็ม จากคลอง
สาย 3 ถึงถนนสายบ้าน 
ดอนทราย 
(ประชาคม หมู่ที่ 8) 

เพื่อให้ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการ
พัฒนา ท้าให้เกษตรกรมี
น้้าใช้ส้าหรับประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมได้
ตลอดฤดูกาล 

ก่อสร้างรางส่งน้้า คสล.รูปตัวยู 
พร้อมฝาปิด ขนาดกว้างด้านใน 
0.80 เมตร ลึกด้านใน 1.00 เมตร  
ยาว 345 เมตร ฝา คสล.  
ปิด-เปิด ทุกระยะ 10 เมตร   

- - - 1,104,000  รางส่งน้้า 
คสล. 
1 สาย 

ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการ
พัฒนา ท้าให้เกษตรกร
มีน้้าใช้ส้าหรับประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมได้
ตลอดฤดูกาล 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1436203  E 608909 จุดสิ้นสุด N 1436490  E 609070   

58 โครงการก่อสร้างราง 
ระบายน้า้หน้าบา้นครูวัลภา 
มีนา (ประชาคม หมู่ที่ 8) 

เพื่อให้ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการ
พัฒนา ท้าให้เกษตรกรมี
น้้าใช้ส้าหรับประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมได้
ตลอดฤดูกาล 

ก่อสร้างระบายน้้า คสล.รูปตัวยู  
ขนาดกวา้งด้านใน 0.60 เมตร  
ลึกด้านใน 0.60 เมตร  
ยาว 70 เมตร พรอ้มฝาปิดและฝา
เปิดได้ทุกระยะ 10 เมตร  

- - - - 151,200 ราง 
ระบายน้า้ 

คสล. 
1 สาย 

ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการ
พัฒนา ท้าให้เกษตรกร
มีน้้าใช้ส้าหรับประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมได้
ตลอดฤดูกาล 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1439093  E 609266 จุดสิ้นสุด N 1438937  E 609398   
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรยีบร้อย และสังคมคณุภาพท่ีพึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  3.การพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1. การส่งเสริมและพัฒนางานดา้นโครงสร้างพื้นฐาน และการบรหิารจัดการสาธารณภัย        
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

59 โครงการปรับปรุงถนน 
แอสฟัสติก ถนนสายหลัก
ของหมู่บ้าน (ตอ่จาก
ของเดิม) (ประชาคม หมู ่9) 

เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม
และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติก 
คอนกรีต  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 
660 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง 
ไม่น้อยกวา่ 3,300 ตร.ม. 

- - 1,049,400 -  ถนนลาดยาง 
1 สาย 

มีเส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งสินค้า 
ทางการเกษตร 
ที่สะดวก ปลอดภยั 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1437718  E 610012 จุดสิ้นสุด N 1437134  E 609705   

60 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบุญรอด หมู่ที่ 9 เช่ือม 
หมู่ที่ 10-11 หลังบ้าน 
ผู้ช่วยใหญ่ สขุนิรัญ 
(ประชาคม หมู่ 9) 

เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม
และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
ยาว 877 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 3,508 ตร.ม. 

- - - 1,578,600  ถนน คสล. 
1 สาย 

มีเส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งสินค้า 
ทางการเกษตร 
ที่สะดวก ปลอดภยั 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1437128  E 609707 จุดสิ้นสุด N 1437518  E 610354   

61 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ต่อจากของเดิม ซอย 4 และ
ซอย 6 (ประชาคม หมู่ที ่9) 

เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม
และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้สะดวก 
 

ซอย 4 ถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.50 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 30 
เมตร หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า 105 ตร.ม.  

- - - - 95,540 ถนน คสล. 
2 สาย 

มีเส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งสินค้า 
ทางการเกษตร 
ที่สะดวก ปลอดภยั 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1437966  E 610260 จุดสิ้นสุด N 1437955  E 6110289 
 
 
 

 
 
 

ซอย 6 ถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.50 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 30 เมตร 
หรือมีพืน้ทีเ่ทคอนกรตี 
ไม่น้อยกว่า 105 ตร.ม.  

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1437814  E 610140 จุดสิ้นสุด N 1437803  E 610160   
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรยีบร้อย และสังคมคณุภาพท่ีพึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  3.การพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1. การส่งเสริมและพัฒนางานดา้นโครงสร้างพื้นฐาน และการบรหิารจัดการสาธารณภัย        
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

62 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า้ คสล.รูปตัวย ู
สายจากสะพาน ถึงหลัง
โรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม 
(ประชาคม หมู่ที่ 10) 

เพื่อให้ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการพัฒนา 
ท้าให้เกษตรกรมีน้้าใช้
ส้าหรับประกอบอาชพี
เกษตรกรรม 

ก่อสร้างรางส่งน้้า คสล.รูปตัวยู  
ขนาดกวา้งด้านใน 0.80 เมตร  
ลึกด้านใน 1.00 เมตร  
ยาว 702 เมตร  
 

- - - 1,825,200 - รางส่งน้้า 
คสล. 
1 สาย 

ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการ
พัฒนา ท้าให้เกษตรกร
มีน้้าใช้ส้าหรับประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมได้
ตลอดฤดูกาล 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1438526  E 611076 จุดสิ้นสุด N 1437865  E 611145   

63 โครงการวางท่อระบายน้้า  
จากบา้นนางสุนีย์ ถึงบ้าน 
นายบุญส่ง วันชนะ หมู่ที่ 
10 (ประชาคม หมู่ที่ 10) 

เพื่อให้ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการพัฒนา 
ท้าให้เกษตรกรมีน้้าใช้
ส้าหรับประกอบอาชพี
เกษตรกรรม 

วางท่อระบายน้้า คสล.  
ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก 

คสล. จ้านวน 12 บ่อ ยาว 132 
เมตร  
 

- - - - 222,000 วางท่อระบาย
น้้า 

1 สาย 

ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการ
พัฒนา ท้าให้เกษตรกร
มีน้้าใช้ส้าหรับประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมได้
ตลอดฤดูกาล 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1437823  E 611220 จุดสิ้นสุด N 1437694  E 611253   

64 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
สายหลังวัด ถึงคลอง D14 
หมู่ที่ 11 
(ประชาคม หมู่ที่ 11) 

เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม
และการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรได้สะดวก 

ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว 500 ม. 
หรือคิดเป็นปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า 125 ลบ.ม.  

- - 80,000 - - ถนนลูกรัง 
1 สาย 

มีเส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งสินค้า 
ทางการเกษตร 
ที่สะดวก ปลอดภยั 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1436840  E 610516 จุดสิ้นสุด N 1437209  E 610673   
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรยีบร้อย และสังคมคณุภาพท่ีพึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  3.การพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1. การส่งเสริมและพัฒนางานดา้นโครงสร้างพื้นฐาน และการบรหิารจัดการสาธารณภัย        
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

65 โครงการวางท่อระบายน้้า  
จากคลองชลประทาน ตั้งแต่
สะพานทางเข้า หมู่ที่ 10 ถึง
หน้าวัดลุ่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ 11 
(ประชาคม หมู่ที่ 11) 

เพื่อให้ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการ
พัฒนา ท้าให้เกษตรกรมี
น้้าใช้ส้าหรับประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม 

วางท่อระบายน้้า PVC ชั้น 13.5  
ขนาด Ø 12 นิ้ว ยาว 1,020 

เมตร  
 

- - 543,490 543,490 543,490 วางท่อ
ระบายน้า้ 
1 สาย 

ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการ
พัฒนา ท้าให้เกษตรกร
มีน้้าใช้ส้าหรับประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมได้
ตลอดฤดูกาล 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1438526  E 611076 จุดสิ้นสุด N 1437548  E 611295   

66 โครงการก่อสร้างรางส่งน้้า 
คสล.รูปตวัยู พร้อมฝาปิด 
สายหนองม้า 
(ประชาคม หมู่ 12) 

เพื่อให้ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการ
พัฒนา ท้าให้เกษตรกรมี
น้้าใช้ส้าหรับประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมได้
ตลอดฤดูกาล 

ก่อสร้างรางส่งน้้า คสล.รูปตัวยู  
ขนาดกวา้งด้านใน 0.80 เมตร  
ลึกด้านใน 1.00 เมตร  
ยาว 597 เมตร พร้อมฝา คสล.  
ปิด-เปิด ทุกระยะ 10 เมตร 
 

- - 955,200 955,200 - ท่อส่งน้้า  
PVC 

1 สาย 

ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการ
พัฒนา ท้าให้เกษตรกร
มีน้้าใช้ส้าหรับประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมได้
ตลอดฤดูกาล 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1433477  E 612356 จุดสิ้นสุด N 1433353  E 611873   

67 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายทุ่งสาร ถึงนาอ ูพร้อมท่อ
บล็อกเหลี่ยม จ้านวน 1 จุด 
(ประชาคม หมู่ที่ 13) 

เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม
และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
600 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต 
ไม่น้อยกวา่ 3,000 ตร.ม. พร้อม
วางท่อสี่เหลี่ยม ขนาดกว้าง 0.80 
เมตร ลึกด้านใน 1.00 เมตร ยาว 
6.00 เมตร จ้านวน 1 จุด 

- - 667,500 667,500 - ถนน คสล. 
1 สาย 

มีเส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งสินค้า 
ทางการเกษตร 
ที่สะดวก ปลอดภยั 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1435296  E 608135 จุดสิ้นสุด N 1435131  E 608631   
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรยีบร้อย และสังคมคณุภาพท่ีพึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  3.การพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1. การส่งเสริมและพัฒนางานดา้นโครงสร้างพื้นฐาน และการบรหิารจัดการสาธารณภัย        
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

68 โครงการก่อสร้างรางส่งน้้า 
คสล.สายนาอู หมู่ที ่13 
(ประชาคม หมู่ที่ 13) 

เพื่อให้ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการพัฒนา 
ท้าให้เกษตรกรมีน้้าใช้
ส้าหรับประกอบอาชพี
เกษตรกรรมได้ตลอดฤดูกาล 

ก่อสร้างรางส่งน้้า คสล.รูปตัวยู  
ขนาดกวา้ง 0.60 เมตร ลึกดา้นใน 
0.60 เมตร ยาว 300 เมตร  

- - - - 480,000 รางส่งน้้า 
คสล. 
1 สาย 

ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการ
พัฒนา ท้าให้เกษตรกร
มีน้้าใช้ส้าหรับประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมได้
ตลอดฤดูกาล 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1435367  E 609365 จุดสิ้นสุด N 1435091  E 609426   
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรยีบร้อย และสังคมคณุภาพท่ีพึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  3.การพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1. การส่งเสริมและพัฒนางานดา้นโครงสร้างพื้นฐาน และการบรหิารจัดการสาธารณภัย        
    1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการติดต้ังโคมไฟถนน 
(ไฟกิ่ง) สายทางเข้า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ถึงเขต
ติดต่อต้าบลหนองพลับ 
(ประชาคม หมู่ 4) 
 

เพื่อให้แสงสว่างแก่ผู้ใช้
เส้นทางคมนาคม ท้าให้เกิด
ความปลอดภยัแก่ผู้ใช้
เส้นทางในยามค้่าคืน 

ติดต้ังโคมไฟถนนเหล็กรีดกลม 
ปลายเรียว พร้อมอุปกรณ์ จา้นวน 
42 ชุด  
 

- 660,000 726,000 - - ไฟฟูาส่อง
สว่าง จ้านวน 

42 ชุด 

มีแสงสว่างบริเวณสอง
ข้างทางสาธารณะ ท้า
ให้ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

พิกัด จุดเร่ิมต้น N 1438522  E 608003 จุดสิ้นสุด N 1439943  E 607615   

2 โครงการติดตั้งโคมไฟถนน
(ไฟกิ่ง) จ้านวน 2 จุด 
จุดที่ 1 จากสี่แยกหน้า
ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 2 
ถึงจุดเชื่อมต่อของเดิม หมู่
ที่ 3 
จุดที่ 2 ซอยข้างบ้านนาย
สมนึก รอดภยั    
(ประชาคม หมู่ 2) 

เพื่อให้แสงสว่างแก่ผู้ใช้
เส้นทางคมนาคม ท้าให้เกิด
ความปลอดภยัแก่ผู้ใช้
เส้นทางในยามค้่าคืน 

ติดต้ังโคมไฟถนนเหล็กรีดกลม 
ปลายเรียว พร้อมอุปกรณ์ จา้นวน 
8 ชุด และติดตั้งโคมไฟถนนชนิด 
LED พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 40 
วัตต์ จ้านวน 15 ชุด 
 

- - - 350,000 - ไฟฟูาส่อง
สว่าง จ้านวน 

42 ชุด 

มีแสงสว่างบริเวณสอง
ข้างทางสาธารณะ ท้า
ให้ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัย 

 

จุดที่ 1 พกิัด จุดเร่ิมต้น N 1438506  E 608964 จุดสิ้นสุด N 1438213  E 608930  
จุดที่ 2 พกิัด จุดเร่ิมต้น N 1438502  E 609435 จุดสิ้นสุด N 1438223  E 609434 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรยีบร้อย และสังคมคณุภาพท่ีพึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  3.การพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1. การส่งเสริมและพัฒนางานดา้นโครงสร้างพื้นฐาน และการบรหิารจัดการสาธารณภัย     
    1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปูองกันและ        
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

เพื่อปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

จัดโครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปีละ 
1 ครั้ง 

25,000 25,000 10,000 10,000 10,000 ปีละ 1 ครั้ง อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ลดลง 

ส้านักปลัด 

2 โครงการปูองกันและ        
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

เพื่อปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

จัดโครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  
ปีละ 1 ครั้ง 

25,000 25,000 10,000 10,000 10,000 ปีละ 1 ครั้ง อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ลดลง 

ส้านักปลัด 

3 โครงการฝึกอบรมทบทวน 
อปพร. 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของ  
อปพร. ในการปฏิบัติงาน
ด้านปูองกันและบรรเทา
สาธารณภยั 

จัดโครงการฝึกอบรมทบทวน  
อปพร. ของเทศบาลต้าบล 
หนองขนาน ประมาณ 30 คน 

- - 100,000 100,000 - ปีละ 1 ครั้ง สมาชิก อปพร.สามารถ
ปฏิบัติงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัได้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส้านักปลัด 

4 โครงการฝึกอบรมการ
ปูองกันและระงับอัคคีภยั 

เพื่อให้ อปพร.และ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ความรู้และสามารถรับมือ
กับเหตุฉุกเฉินในหมู่บา้น
ของตนเอง และสามารถ
เตรียมความพร้อมในการ
ปูองกันอัคคีภัยได้มากขึ้น 

จัดฝึกอบรมและสาธิตการใช้
เครื่องมือดับเพลิงเบื้องต้น ให้แก่
สมาชิก อปพร.และประชาชนทั่วไป 

- - 20,000 20,000 20,000 ปีละ 1 ครั้ง ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การปูองกันและระงับ
อัคคีภัยมากขึ้น 

ส้านักปลัด 

 
 

ผ.๐2 



51 

 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรยีบร้อย และสังคมคณุภาพท่ีพึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 2. การส่งเสริมและพัฒนางานดา้นสุขภาพอนามยั ความเป็นระเบยีบเรียบร้อยและสิ่งแวดล้อมในชุมชน/หมู่บ้าน รวมทั้งการปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง   
    1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ต้าบลหนองขนาน 

เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต้าบลหนองขนานได้มีส่วน
ร่วมในการแข่งขันกีฬา
และท้ากจิกรรมร่วมกัน
เพื่อสร้างความสามัคคี
และต่อต้านยาเสพติด 

เยาวชนและประชาชนในเขตต้าบล
หนองขนาน ได้ร่วมแข่งขันกีฬาและ
ท้ากิจกรรมร่วมกัน ปีละ 1 ครั้ง 

150,000 150,000 230,000 230,000 230,000 จ้านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เยาวชนและประชาชน
ในเขตต้าบลหนอง
ขนานมีส่วนร่วมในการ
แข่งขันกีฬาและทา้
กิจกรรมร่วมกัน มีความ
สามัคคีและห่างไกลยา
เสพติด 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังการ
เล่นกีฬาและเพื่อให้เด็ก
ได้รับพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย 

จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดเทศบาลต้าบลหนอง
ขนาน จา้นวน 3 แห่ง 
ปีละ 1 ครั้ง 

15,000 15,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของจ้านวน
นักเรียน 
 ได้รับ
พัฒนาการ
ทางด้าน
ร่างกาย 

เด็กศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก มีระเบียบวินัย 
มีความสามัคคี ได้รับ
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา
ให้แก่ศูนย์กีฬาหมู่บ้านในเขต
ต้าบลหนองขนาน 

เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมกีฬาในชุมชน
และเพื่อให้ประชาชนได้ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่ศูนย์กีฬา
หมู่บ้านในพื้นที่ต้าบลหนองขนาน 
จ้านวน 13 ศูนย ์

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 จัดซื้อ
อุปกรณ์กีฬา
ให้หมู่บ้าน  
ปีละ 1 ครั้ง 

ประชาชนได้ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ เห็น
ความส้าคัญของการเล่น
กีฬา และเกิดความ
สามัคคีในชุมชน 

กอง
การศึกษา 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรยีบร้อย และสังคมคณุภาพท่ีพึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 2. การส่งเสริมและพัฒนางานดา้นสุขภาพอนามยั ความเป็นระเบยีบเรียบร้อยและสิ่งแวดล้อมในชุมชน/หมู่บ้าน รวมทั้งการปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง   
    1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการจัดซ้ือเครื่องออก 
ก้าลังกายชนิดแสตนเลส   
หมู่ที่ 2 บา้นดอนคู่ (นอก) 

เพื่อให้เด็กเยาวชนและ
ประชาชนหมู่ที่ 2          
บ้านดอนคู่ (นอก) ต้าบล
หนองขนานได้ออกก้าลัง
กาย เพื่อสร้างความ
สามัคคีและต่อต้าน 
ยาเสพติด 

จัดซ้ือเครื่องออกก้าลังกายชนิดแส
ตนเลสให้กับหมู่ที่  2 บ้านดอนคู่
(นอก)  จ้านวน 1 ชุด  

- - - 200,000 - ร้อยละ 80 
ของเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชน 
หมู่ที่ 2      
มีร่างกาย
แข็งแรง 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนหมู่ที่ 2       
มีอุปกรณ์ในการออก
ก้าลังกาย มีความ
สามัคคีและห่างไกลยา
เสพติด 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการจัดซ้ือเครื่องออก 
ก้าลังกายประจา้หมู่บ้าน          
หมู่ที่ 12 บา้นโตนดน้อย   

เพื่อให้เด็กเยาวชนและ
ประชาชน หมู่ที ่12          
บ้านโตนดน้อย ต้าบล
หนองขนานได้ออกก้าลัง
กาย เพื่อสร้างความ
สามัคคีและต่อต้าน            
ยาเสพติด 

จัดซ้ือเครื่องออกก้าลังกายชนิด
ให้กับหมู่ที่  12 บ้านโตนดน้อย
จ้านวน 1 ชุด  

- - - 90,000 - ร้อยละ 80 
ของเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชน 
หมู่ที่ 12     
มีร่างกาย
แข็งแรง 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนหมู่ที่ 12     
มีอุปกรณ์ในการออก
ก้าลังกาย มีความ
สามัคคีและห่างไกล    
ยาเสพติด 

กอง
การศึกษา 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3. การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่างสมดลุและยั่งยืน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 2. การส่งเสริมและพัฒนางานดา้นสุขภาพอนามยั ความเป็นระเบยีบเรียบร้อยและสิ่งแวดล้อมในชุมชน/หมู่บ้าน รวมทั้งการปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง   
    1.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อปูองกันไม่ให้
ประชาชนในเขตต้าบล
หนองขนานเส่ียงต่อการ
เป็นโรคไข้เลือดออก 

จัดกิจกรรมปูองกันโรคไข้เลือดออก 
จ้านวน 13 หมูบ่้าน โดยจัดซื้อ
ทรายอะเบท น้้ายาพ่นหมอกควัน 
ปีละ 2 ครั้ง 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 อัตราผู้ปุวย
ไข้เลือดออก
ลดลง      

สามารถปูองกันการเกิด
โรคไข้เลือดออกได้อย่าง
ทั่วถึง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 โครงการอบรมการคัดแยก
ขยะมูลฝอยในชุมชน  
  

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการคัดแยก
ขยะมูลฝอย ในครัวเรือน
ได้อย่างถูกวธิี ลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน 

จัดอบรมเพื่อคัดแยกขยะมูลฝอยใน
ชุมชนให้แก่ผู้น้าชุมชน อสม. 
จ้านวน 50 คน และสามารถนา้
ความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้แก่
ประชาชนในชุมชนของตน           
ปีละ 1 ครั้ง 

30,000 30,000 - - - มีการก้าจัด
และคัดแยก
ขยะมูลฝอย
ในชุมชน
อย่างถูกวิธ ี

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการคัด
แยกขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนได้อย่างถูกวธิี 
ลดปริมาณขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้นในชุมชน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

3 โครงการปูองกันโรค 
พิษสุนัขบ้า 

เพื่อปูองกันและลดอัตรา
การเกิดโรคพิษสุนัขบา้ 

ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวธิีการ
ฉีดวัคซีนปูองกันโรคและให้ความรู้
เกี่ยวกบัการปอูงกันโรค จา้นวน 
13 หมู่บ้าน  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อัตราผู้ปุวย
โรค        
พิษสุนัขบ้า
ลดลง 
 

ลดอัตราเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคพิษสุนัขบ้าและ
ไม่เสียชีวิตจากการ 
รับเชื้อ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

4 โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัยจากโรคพิษ 
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน  
ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จ   
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟาู 
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  
อัครราชกุมาร ี

เพื่อด้าเนนิตามพระ
ปณิธานของศาสตรจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟูาจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

ด้าเนินกิจกรรมตามโครงการ ดังนี ้
-ปูองกันโรคพิษสุนัขบา้ โดยวธิีการ
ฉีดวัคซีนปูองกันโรคและให้ความรู้
เกี่ยวกบัการปอูงกันโรคพิษสุนัขบา้ 
จ้านวน 13 หมูบ่้าน 
-ด้าเนินการส้ารวจข้อมูลจ้านวน
สัตว์และขึ้นทะเบยีนสัตว ์

- 100,000 100,000 - - มีการด้าเนิน
กิจกรรม
โครงการ
ครบทั้ง 13 
หมู่บ้าน  

ต้าบลหนองขนานปลอด
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

ผ.๐2 



54 

 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3. การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่างสมดลุและยั่งยืน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 2. การส่งเสริมและพัฒนางานดา้นสุขภาพอนามยั ความเป็นระเบยีบเรียบร้อยและสิ่งแวดล้อมในชุมชน/หมู่บ้าน รวมทั้งการปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง   
    1.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติในพื้นที่ต้าบลหนอง
ขนาน 

เพื่อดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดโครงการปลูกต้นไม้บริเวณสอง
ข้างทางถนนในต้าบลหนองขนาน 

20,000 - - - - ปีละ 1 ครั้ง ประชาชนในพื้นที่
ร่วมมือกันปลูกต้นไม
เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
วันสิ่งแวดล้อม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

6 โครงการสุขภาพดีถว้นหนา้ เพื่อให้ประชาชนต้าบล
หนองขนาน มีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตที่ดี และมี
ความรู้ในการดูแลสุขภาพ
ตนเองและครอบครัว 

จัดโครงการอบรมให้ความรู้และ 
กิจกรรมเกี่ยวกับการดูแล รกัษา
สุขภาพใหแ้ก่ประชาชนต้าบล 
หนองขนาน 

20,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารับ
การอบรม
ได้รับความรู้
ในการดูแล
สุขภาพ 

ประชาชนต้าบลหนอง
ขนานมีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตที่ดี และมี
ความรู้ในการดูแล
สุขภาพของตนเองและ
ครอบครัว 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

7 โครงการส่งสริมการปลูก
ต้นไม้ลดโลกร้อน ด้วย 
“ธนาคารต้นไม้” 

เพื่อให้ความรู้และสร้าง
จิตส้านึกในการดูแลรกัษา
สิ่งแวดล้อม โดยการปลกู
ต้นไม้ 

จัดกิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริม
ให้ประชาชนร่วมกจิกรรม 
“ธนาคารต้นไม้” 

- - 20,000 20,000 20,000 เกิดธนาคาร
ต้นไม้ใน
พื้นที่ 

มีการปลูกต้นไม้ในพื้นที่
ของตนเอง เกิด
จิตส้านึกดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

8 โครงการเสริมสร้างสุขภาพ  
ในชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดี มีความรู้ในการดูแล
สุขภาพ 

จัดโครงการอบรมให้ความรู้และ
กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ 

- - 30,000 30,000 30,000 จ้านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพที่ด ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3. การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่างสมดลุและยั่งยืน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 2. การส่งเสริมและพัฒนางานดา้นสุขภาพอนามยั ความเป็นระเบยีบเรียบร้อยและสิ่งแวดล้อมในชุมชน/หมู่บ้าน รวมทั้งการปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง   
    1.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความรู้และสร้าง
จิตส้านึกในการดูแลรกัษา
สิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม
โดยการปลกูต้นไม้ เก็บขยะในพื้นที่
สาธารณะ โดยจิตอาสาและ
อาสาสมัครฯ 

- - 50,000 50,000 50,000 พื้นที่
สาธารณะใน

พื้นที่ 

ประชาชนในต้าบล
หนองขนานมีจิตส้านกึ
ในการรักษ์สิ่งแวดล้อม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

10 โครงการบริหารจัดการขยะ เพื่อลดปริมาณขยะมูล
ฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชน 

จัดกิจกรรมให้ความรู้ ศึกษาดูงาน 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชนให้แก่ผู้น้าชุมชน ประชาชน 
และด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอย 

- - 200,000 300,000 100,000 ปริมาณขยะ
ลดลง 

มีการบริหารจัดการขยะ
ในชุมชน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

11 โครงการบริหารจัดการขยะ 
ตามนโยบายของรัฐบาล 
“จังหวัดสะอาด” 

เพื่อบริหารจัดการขยะใน
ชุมชนให้เป็นชุมชนสะอาด 
น่าอยู ่

1. โครงการธนาคารขยะ ตา้บล
หนองขนาน 
2. กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะ 
3. จัดซื้อชุดถังขยะส้าหรับมูลฝอย 
แต่ละประเภท จ้านวน 1 ชุด 
ส้าหรับตั้งประจ้าที่ ทต.หนองขนาน 
4. จัดซื้อถังขยะส้าหรับมูลฝอยที่
เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  
จ้านวน 17 ชุด สา้หรับตั้งประจา้
จุดในพื้นที่ต้าบลหนองขนาน 
จ้านวน 13 หมูบ่้าน และสถานที่
ราชการในเขตพื้นที ่

- 150,000 - - - 1. เกิด
ธนาคารขยะ 
1 แห่ง 
2. การ
รณรงค์การ
คัดแยกขยะ 
3. มีถังขยะ
ส้าหรับมูล
ฝอยแต่ละ
ประเภท 

เพื่อเป็นการลดปัญหา
ขยะมูลฝอยที่เป็น
อันตรายของชุมชนใน
พื้นที่ต้าบลหนองขนาน 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3. การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่างสมดลุและยั่งยืน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 2. การส่งเสริมและพัฒนางานดา้นสุขภาพอนามยั ความเป็นระเบยีบเรียบร้อยและสิ่งแวดล้อมในชุมชน/หมู่บ้าน รวมทั้งการปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง   
    1.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 อุดหนุนการด้าเนินงานตาม 
แนวทางโครงการ
พระราชด้าริด้านสาธารณสุข  
จ้านวน 13 หมูบ่้าน 

เพื่อตอบสนองการ
ด้าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด้าริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนด้าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด้าริด้าน
สาธารณสุข จา้นวน 13 หมู่บ้าน  
หมู่บ้านละ 20,000 บาท 

- 260,000 260,000 260,000 260,000 ประชาชน
ในเขต
เทศบาลมี
สุขภาพดีขึ้น 

ประชาชนในเขตต้าบล
หนองขนานได้รับ
ประโยชน์จากการ
ด้าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด้าริ
ด้านสาธารณสุข 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 2. การส่งเสริมและพัฒนางานดา้นสุขภาพอนามยั ความเป็นระเบยีบเรียบร้อยและสิ่งแวดล้อมในชุมชน/หมู่บ้าน รวมทั้งการปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง   
    1.3 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปูองกันการกัดเซาะ
ชายฝั่งบ้านโตนดน้อย  
หมู่ที่ 12 
(ประชาคม หมู่ 12) 

เพื่อปูองกันการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลโดยวธิ ี
ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น 

เกิดแนวกา้แพงไม้ไผ่ชะลอคลื่น 
ระยะทางประมาณ 200 เมตร 
บริเวณชายฝั่งบ้านโตนดน้อย  
หมู่ที่ 12 
 

- - 400,000 300,000 200,000 ปักไม้ไผ่
ชะลอคลื่น
บริเวณ
ชายฝั่ง 

สามารถช่วยชะลอความ
รุนแรงของคลื่น ช่วยลด
การกัดเซาะชายฝั่ง 
 

กองส่งเสริม
การเกษตร 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3. การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่างสมดลุและยั่งยืน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 2. การส่งเสริมและพัฒนางานดา้นสุขภาพอนามยั ความเป็นระเบยีบเรียบร้อยและสิ่งแวดล้อมในชุมชน/หมู่บ้าน รวมทั้งการปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง   
    1.4 แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตา้บลหนองขนาน 
 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการและการส่งเสริม
ทางด้านสุขภาพและ
อนามัยอย่างทั่วถึง 

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ต้าบลหนองขนาน  
ร้อยละ 45 ของเงินที่ สปสช.
สมทบให้ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน
ในพื้นที่
ได้รับบริการ
เกี่ยวกบัการ
ดูแลสุขภาพ
และอนามยั 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนหมู่ที่  
1 -13 ได้รับบริการ
และได้รับการส่งเสริม
ทางด้านสุขภาพและ
อนามัยอย่างทั่วถึง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรยีบร้อย และสังคมคณุภาพท่ีพึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 6. การพัฒนาด้านศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 3. การส่งเสริมและพัฒนางานดา้นการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น   
    1.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
ให้แก่เด็กนักเรียนศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กและนักเรียนโรงเรียน
ในเขตเทศบาลต้าบล 
หนองขนาน 

เพื่อให้เด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
นักเรียนโรงเรียนในเขต
เทศบาลต้าบลหนองขนาน
ได้รับอาหารเสริม (นม) 
ครบถ้วน 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ้านวน 
3 ศูนย์ และนักเรียนโรงเรียนในเขต
เทศบาลต้าบลหนองขนาน จ้านวน 
4 แห่ง 

644,000 644,000 590,000 590,000 590,000 นักเรียน
ทั้งหมด
ได้รับอาหาร
เสริม (นม) 
ครบถ้วน 

เด็กมีสุขภาพดีและ
ได้รับคุณค่าทาง
โภชนาการครบถ้วน 

กอง
การศึกษา 

2 จัดหาอาหารกลางวันให้แก่
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ในเขตเทศบาลต้าบล
หนองขนาน 

เพื่อให้เด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต
เทศบาลต้าบลหนองขนาน 
มีอาหารกลางวัน
รับประทานครบถ้วน 

จัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต
เทศบาลต้าบลหนองขนาน จ้านวน 
3 แห่ง 

510,000 510,000 373,000 373,000 373,000 นักเรียน 
ศพด. ได้รับ
สารอาหาร
ครบถ้วน 

เด็กมีอาหารกลางวัน
รับประทานและได้รับ
สารอาหารที่ครบถว้น
ทั้ง 5 หมู ่

กอง
การศึกษา 

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา  
1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การ
เรียนการสอน (รายหวั) 
 
 
 
2. ค่าหนังสือเรียน 

 
 
-เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้มีสื่อการเรียนรู้และวัสดุ
อุปกรณ์การเรียนการสอน 
 
 
-เพื่อให้เด็กนักเรียนมีหนัง
เสือเรียนที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ส้าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อาย ุ2-5 ปี) 
จ้านวน 3 แห่ง คนละ 1,700บาท 
 
 
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
เทศบาลต้าบลหนองขนาน  
ที่มีอาย ุ3 – 5 ป ี คนละ  
200 บาท 

 
 

180,000 
 
 
 
 
- 

 
 

180,000 
 
 
 
 

20,000 

 
 

130,000 
 
 
 
 

20,000 

 
 

130,000 
 
 
 
 

20,000 

 
 

130,000 
 
 
 
 

20,000 

 
 
-นักเรียนได้
เรียนรู้และมี
พัฒนาการที่
เหมาะสม 
 
-เด็กที่มีอายุ 
3 - 5 ปี 
ได้รับ
หนังสือเรียน 

 
 
-นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต้าบลหนอง
ขนาน ได้รับสื่อการ
เรียน การสอน 
 
- เด็กนักเรียนมีหนังสือ
เรียนที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
 

กอง
การศึกษา 
(งบ สถ.) 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรยีบร้อย และสังคมคณุภาพท่ีพึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 6. การพัฒนาด้านศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 3. การส่งเสริมและพัฒนางานดา้นการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น   
    1.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 3. ค่าอุปกรณ์การเรียน 
 
 
 
 
 
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
 
 
 
 
 
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อให้เด็กนกัเรียนมี
อุปกรณ์การเรียนที่
เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
- เพื่อให้เด็กนกัเรียนมี
เครื่องแบบนักเรียนที่
เหมาะสม  เพื่อเพิ่มโอกาส
ทางการศึกษาและแบ่งเบา
ภาระผู้ปกครอง 
 
- เพื่อส่งเสริมการจัด
การศึกษาแก่เด็กกอ่นวยั 
เรียน ให้เด็กนักเรียนมี
เครื่องแบบนักเรียนที่
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
และเพื่อเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและแบ่งเบา 
ภาระผู้ปกครอง 

- เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
เทศบาลต้าบลหนองขนาน  
ที่มีอาย ุ3 – 5 ป ี คนละ  
200 บาท 
 
 
- เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
เทศบาลต้าบลหนองขนาน  
ที่มีอาย ุ3 – 5 ป ี คนละ  
300 บาท 
 
 
- จัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนเพิ่มเติม
นอกจากการเรียนปกติในชั้นเรียน 
เช่น กิจกรรม ทัศนศึกษา กจิกรรม
วิชาการ กจิกรรมคุณธรรม
จริยธรรม .ห้กับเด็กศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก สังกัด ทต.หนองขนาน  
ทั้ง 3 แห่ง ปีละ  1 ครั้ง 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

20,000 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 

30,000 

20,000 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 

30,000 

20,000 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 

30,000 

20,000 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 

30,000 

เด็กที่มีอายุ
3 - 5 ปี 
ได้รับ
อุปกรณ์การ
เรียน  
 
เด็กที่มีอาย ุ
3-5 ป ี
ได้รับ
เครื่องแบบ
นักเรียน 
 
เด็กที่มีอายุ
3 - 5 ปี ได้
เรียนรู้และมี
พัฒนาการที่
เหมาะสม
ตามวัย 

- เด็กนักเรียนมีอปุกรณ์
การเรียนที่เหมาะสม
และมีประสิทธภิาพ 
 
 
 
- เด็กนักเรียนมี
เครื่องแบบนักเรียนที่
เหมาะสม เพิ่มโอกาส
ทางการศึกษาและแบ่ง
เบาภาระผู้ปกครอง 
 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
กิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนที่
เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ เด็กมี
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
ที่เหมาะสมตามวยั 
 

กอง
การศึกษา 
(งบ สถ.) 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรยีบร้อย และสังคมคณุภาพท่ีพึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 6. การพัฒนาด้านศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 3. การส่งเสริมและพัฒนางานดา้นการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น   
    1.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการแก่เด็กก่อนวยัเรียน 

เพื่อให้นักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จา้นวน 3 
แห่ง มีความรู้
ความสามารถและมี
พัฒนาการครบทุด้าน 
ก่อนเข้าเรียนขั้นพื้นฐาน 

จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
เด็กก่อนวยัเรียน ที่เรียนอยู่ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต้าบล
หนองขนาน ทั้ง 3 แห่ง 

20,000 20,000 25,000 25,000 25,000 นักเรียน มี
พัฒนาการ
ครบทุกด้าน
ก่อนเข้าเรียน
ขั้นพื้นฐาน 

นักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก มีความรู้
ความสามารถและมี
พัฒนาการครบทุกด้าน
ก่อนเข้าเรียนขั้นพื้นฐาน 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อให้ความส้าคัญแก่เด็ก 
ให้เด็กได้รับความรู้ ความ
สนุกสนาน 

จัดกิจกรรมวันเด็ก บริเวณเทศบาล
ต้าบลหนองขนาน ให้แก่เด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต้าบล
หนองขนาน เด็กและเยาวชน      
ในพื้นที่ต้าบลหนองขนาน           
ปีละ 1 ครั้ง 

40,000 40,000 130,000 130,000 130,000 จ้านวนเด็กที่
เข้าร่วม
กิจกรรม ได้
แสดง
ความสามารถ
ด้านต่างๆ 

เด็กได้รับความรู้ ความ
สนุกสนาน และมี
โอกาสได้แสดง
ความสามารถของ
ตนเองในด้านต่างๆ 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการท้องถิ่นรักการอา่น เพื่อสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงหนังสือของ
ประชาชน พัฒนา
ประชาชนให้เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ มีนิสัยรกั
การอ่าน รักการค้นคว้า 
เกิดการใฝุรู้ น้าไปสู่การ
ปฏิบัติในชีวิตประจ้าวันได ้

จัดสถานที่ (ศาลาหมู่บ้าน) ให้มี
ชีวิตและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
จัดหาชั้นวางหนังสือ ที่แขวน
หนังสือพิมพ์ และจัดหาหนังสือให้มี
ความหลากหลาย 

- 45,500 19,500 19,500 19,500 จัดสถานที่ 
(ศาลา
หมู่บ้าน) 
จ้านวน 11 
หมู่บ้าน ให้
เป็นแหล่ง
เรียนรู้ของ
ชุมชน  

ประชาชนมีโอกาสใน
การเข้าถึงหนังสือ  
ประชาชนเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู ้มีนิสัย
รักการอ่าน รักการ
ค้นคว้า เกิดการใฝุรู้ 
น้าไปสู่การปฏบิัติใน
ชีวิตประจ้าวัน 
 

กอง
การศึกษา 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรยีบร้อย และสังคมคณุภาพท่ีพึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 6. การพัฒนาด้านศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 3. การส่งเสริมและพัฒนางานดา้นการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น   
    1.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก 2 - 5 ป ี

เพื่อให้เด็ก 2-5 ปี ได้รับ
การประเมินพัฒนาการ
และการกระตุ้น
พัฒนาการที่ถกูต้องตาม
วัย ให้เด็ก 2-5 ป ีมี
พัฒนาการที่สมวยั ทั้งด้าน
ร่างกาย สติปญัญา 
อารมณ์ จิตใจ และสังคม 

จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
2-5 ปี  โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง 3 แห่ง เพื่อให้เด็ก 2-5 ปี 
ได้รับการประเมินพัฒนาการ และ
การกระตุ้นพัฒนาการที่ถกูต้อง 
ตามวัย 

- - 30,000 30,000 30,000 เด็ก 2-5 ปี 
มีพัฒนาการ
ที่สมวัย ทั้ง
ด้านร่างกาย 
สติปัญญา 
อารมณ์ จิตใจ 
และสังคม 

เด็ก 2-5 ป ีได้รับการ
ประเมินพัฒนาการและ
การกระตุ้นพัฒนาการที่
ถูกต้องตามวยั ให้เด็ก 
2-5 ปี มีพัฒนาการที่
สมวัย ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ 
จิตใจ และสังคม 

กอง
การศึกษา 

8 โครงการหนูน้อยเรียนรู ้
สู่โลกกวา้ง 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักคิด 
วิเคราะห์จากการเรียนรู้
ด้วยประสบการณ์จริง 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที ่
ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
เทศบาลต้าบลหนองขนาน ทั้ง 3 
แห่ง ปีละ 1 ครั้ง โดยด้าเนินการ 
ดังนี้ 1. จัดท้าประกันชวีิตให้เด็ก 
2. มีผู้ควบคุมการเดินทาง 
3. มีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง 
4. ตรวจสอบความปลอดภัยของ
ยานพาหนะ 

30,000 - 64,000 50,000 50,000 เด็กที่เข้าร่วม
กิจกรรม รู้จกั
อยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมี
ความสุข 

เด็กได้เปลี่ยน
บรรยากาศในการ
เรียนรู้ด้วยตนเองรู้จัก
คิด วิเคราะห ์จากการ
เรียนรู้ด้วย
ประสบการณ์จริง 

กอง
การศึกษา 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรยีบร้อย และสังคมคณุภาพท่ีพึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 6. การพัฒนาด้านศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 3. การส่งเสริมและพัฒนางานดา้นการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น   
    1.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 ส่งเสริมการด้าเนินชีวิตตาม
แนวพระราชดา้ริเศรษฐกิจ
พอเพียง (ปลกูผักข้างรั้ว) 
 

๑.เพื่อเป็นการส่งเสริม
และปลูกฝังเด็กปฐมวัย ให้
รู้จักการประหยัดและตาม
แนวปรั ชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง 
๒.เพื่อให้เด็กมีผักปลอด
สารพิษไว้รับประทาน 
 

จัดกิจกรรมให้เด็กในศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่งปลูกผัก
ปลอดสารพิษไว้รับประทาน   
 

- - 3,000 3,000 3,000 เด็กศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กทุกคนมี
ผักปลอด
สารพิษไว้
รับประทาน 

๑. เด็กมีความรู้ในการ
ปฏิบัติตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒.เด็กรู้จักช่วยเหลอืซึ่ง
กันและกัน 
๓.เด็กมีผักปลอด
สารพิษไว้รับประทาน 
 

กอง
การศึกษา 

10 อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน 
ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ.               
ในเขตพื้นที่ต้าบล 
หนองขนาน 

เพื่อให้เด็กนักเรียน
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ใน
เขตเทศบาลต้าบล               
หนองขนาน ทั้ง 4 แห่ง  
มีอาหารกลางวัน
รับประทานครบถ้วน 
 
 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่
ต้าบลหนองขนาน ทั้ง 4 แห่ง  
อัตราคนละละ 20 บาท/วัน              
จ้านวน 200 วัน 

930,000 930,000 930,000 930,000 930,000 นักเรียน
ทั้งหมดได้รับ
สารอาหาร
ครบถ้วนทั้ง                  
5 หมู ่

เด็กมีอาหารกลางวัน
รับประทานและได้รับ
สารอาหารที่ครบถ้วน
ทั้ง 5 หมู่ 

กอง
การศึกษา 

 

 
 
 

ผ.๐2 



63 

 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรยีบร้อย และสังคมคณุภาพท่ีพึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 6. การพัฒนาด้านศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 3. การส่งเสริมและพัฒนางานดา้นการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น   
    1.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการบรรพชาสามเณร
และบวชศีลจาริณีภาค 
ฤดูร้อน 

เพื่อปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ใหก้ับเด็ก
เยาวชนและประชาชนได้
ตระหนักถึงหลักปฏิบัติ
ตามค้าสอนของ
พระพุทธศาสนา       
เป็นการท้านุบ้ารุง
พระพุทธศาสนา รวมทั้ง
เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เยาวชนและประชาชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์

เด็ก เยาวชนและประชาชนใน
ต้าบลหนองขนาน ร่วมโครงการ
บรรพชาสามเณรและบวชศีลจา
ริณีภาคฤดูร้อน หมู่บา้นละ  
5 - 10 คน จ้านวน 13 หมู่บ้าน  

- - 30,000 30,000 30,000 เด็ก เยาวชน
และประชาชน 
ที่เข้าร่วม
โครงการ            
ปฏิบัติตนตาม
ค้าสอนของ
พระพุทธศาสนา 

1.เดก็ เยาวชนและ
ประชาชนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ตระหนกัถึง
หลักปฏิบัติตามค้าสอน
ของพระพุทธศาสนา                                 
2.เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนใช้เวลาวา่งให้
เกิดประโยชน ์

กอง
การศึกษา 

2 โครงการหล่อเทียนและ
ถวายเทียนเข้าพรรษา 

เพื่อเป็นการสืบสาน
อนุรักษ์ประเพณีและ
วฒันธรรมอันดีของไทยให้
คงอยู่สืบไป และให้
ประชาชนรู้จักปฏิบัติตน
ตามหน้าที่ของชาวพุทธ    

จัดกิจกรรมหล่อเทียนบริเวณหน้า
ส้านักงานเทศบาลต้าบลหนอง
ขนาน เพื่อนา้ไปถวายวัดในเขต
เทศบาลต้าบลหนองขนาน จ้านวน 
2 แห่ง ได้แก ่วัดหนองหว้า และ
วัดลุ่มโพธิ์ทอง ปีละ 1 ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการมี
จิตส้านึกใน
หน้าที่ของชาว
พุทธ 

ประชาชนในต้าบล
หนองขนาน มีจิตสา้นึก
ในการหวงแหน
ประเพณีด้ังเดิม และได้
ปฏิบัติตนตามหนา้ที่
ของชาวพุทธที่ด ี
 

กอง
การศึกษา 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรยีบร้อย และสังคมคณุภาพท่ีพึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 6. การพัฒนาด้านศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 3. การส่งเสริมและพัฒนางานดา้นการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น   
    1.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการหมู่บ้านศีลห้า เพื่อปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ใหก้ับเด็ก
เยาวชนและประชาชนได้
ตระหนักถึงการปฏิบัติ
ตามค้าสอนของ
พระพุทธศาสนา          
การรักษาศีลหา้              
เป็นการท้านุบ้ารุง
พระพุทธศาสนา  

เด็ก เยาวชนและประชาชนใน
ต้าบลหนองขนาน ร่วมโครงการ
หมูบ้านศีลห้า  

- - 20,000 20,000 20,000 เด็ก เยาวชน
และประชาชน 
ที่เข้าร่วม
โครงการ           
ปฏิบัติตนตาม
ค้าสอนของ
พระพุทธศาสนา 
รักษาศีลห้าได ้

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ตระหนกัถึง
หลักปฏิบัติตามค้าสอน
ของพระพุทธศาสนา 
รักษาศีลห้าประการได้                                  

กอง
การศึกษา 

4 อุดหนุนที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเมืองเพชรบุรี ในการ 
จัดงานพระนครคีรี-เมือง
เพชร 
(ขบวนแหอ่้าเภอเมืองฯ) 

เพื่อการมีส่วนรว่มในการ
จัดงานพระนครคีร-ี 
เมืองเพชร อันเป็นการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และการท่องเท่ียวจังหวัด
เพชรบุร ี

อุดหนุนที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
เมืองเพชรบุรี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดขบวนแห ่ในงานพระนคร
คีรี-เมืองเพชร ปีละ 1 ครั้ง  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปีละ 1 ครั้ง ศิลปวัฒนธรรมได้รับ
การเผยแพร่และการ
ท่องเที่ยวจังหวัด
เพชรบุรีได้รับการ 
ส่งเสริม 

กอง
การศึกษา 

5 อุดหนุนส้านักงานจังหวัด  
ในการจัดงาน 
พระนครคีรี-เมืองเพชร 

เพื่อการมีส่วนรว่มในการ
จัดงานพระนครคีร-ี 
เมืองเพชร อันเป็นการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และการท่องเท่ียวจังหวัด
เพชรบุร ี

อุดหนุนส้านักงานจังหวัดเพชรบุรี 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงานพระนครคีรี- 
เมืองเพชร ปีละ 1 ครั้ง 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ปีละ 1 ครั้ง ศิลปวัฒนธรรมได้รับ
การเผยแพร่และการ
ท่องเที่ยวจังหวัด
เพชรบุรีได้รับการ 
ส่งเสริม 

กอง
การศึกษา 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรยีบร้อย และสังคมคณุภาพท่ีพึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 6. การพัฒนาด้านศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 3. การส่งเสริมและพัฒนางานดา้นการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น   
    1.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านในการจัดกิจกรรม 
เทศน์มหาชาติภายใน 
ต้าบลหนองขนาน 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ
ในเขตต้าบล อันเป็นการ
สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี ที่มีมาแต่โบราณ 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น 
ในการจัดกิจกรรม 
เทศน์มหาชาติ  
จ้านวน 13 หมูบ่้าน 
ปีละ 1 ครั้ง 

 
 

45,000 45,000 65,000 65,000 65,000 ปีละ 1 ครั้ง ประชาชนในเขตต้าบล
หนองขนาน ได้ท้า
กิจกรรม 
ทางศาสนาร่วมกัน 

กอง
การศึกษา 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรยีบร้อย และสังคมคณุภาพท่ีพึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต และ 4 การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที ่4. การส่งเสรมิและพัฒนางานสวัสดิการสังคม ส่งเสรมิอาชีพเพิ่มรายได ้  
   1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่น ครอบครัว
เข้มแข็ง 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถาบันครอบครัวในต้าบล
หนองขนาน 

จัดอบรมให้ความรู้และพัฒนา
คุณภาพสถาบันครอบครัวในต้าบล
หนองขนาน จา้นวน 15 ครอบครัว 
ครอบครัวละ 2 คน 

20,000 - - - - ปีละ 1 ครั้ง สถาบันครอบครัวมี
ความเข้มแข็งและมี
คุณภาพ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 โครงการทักษะชีวิตเยาวชน 
ต้นกล้าคุณธรรม 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต
เยาวชนต้าบลหนองขนาน 

จัดอบรมให้แก่เยาวชนในพื้นที่
ต้าบลหนองขนาน หมู่ที่ 1-13 
จ้านวน 30 คน 

50,000 - 50,000 50,000 50,000 ปีละ 1 ครั้ง เยาวชนได้รับการพัฒนา 
มีความรู้และมีทักษะใน
การด้าเนินชีวิต 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
3 โครงการพัฒนาสถาบัน

ครอบครัว 
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถาบันครอบครวัในต้าบล
หนองขนาน 

จัดอบรมให้ความรู้และพัฒนา
คุณภาพสถาบันครอบครัวในต้าบล
หนองขนาน จา้นวน 20 ครอบครัว 
ครอบครัวละ 2 คน 

- - 30,000 30,000 30,000 ปีละ 1 ครั้ง สถาบันครอบครัวมี
ความเข้มแข็งและมี
คุณภาพ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

4 โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To be number 
one ศูนย์เพื่อนใจวยัรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้แก่เยาวชนในต้าบล
หนองขนาน 

เยาวชนในพื้นที่ต้าบลหนองขนาน 
ม.1-13 

- - 50,000 50,000 50,000 ปีละ 1 ครั้ง เยาวชนได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

5 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตผู้สูงอายุ
ต้าบลหนองขนาน 

ผู้สูงอายุในพื้นที่ต้าบลหนองขนาน 
ม.1-13 

- - 60,000 60,000 60,000 ปีละ 3 
หลักสูตร 

ผู้สูงอายุเกิดการเรียนรู้
และมีทักษะในการ
ด้าเนินชีวิตอยา่งมี
คุณค่า 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรยีบร้อย และสังคมคณุภาพท่ีพึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต และ 4 การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 4. การส่งเสริมและพัฒนางานสวัสดิการสังคม ส่งเสรมิอาชีพเพิ่มรายได ้  
    1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 จัดซื้ออุปกรณ์และจัดสิ่ง
อ้านวยความสะดวกใหแ้ก ่
ผู้พิการ 

เพื่อให้ผู้พิการได้รับความ
ช่วยเหลือด้านอุปกรณ์
และสิ่งอ้านวยความ
สะดวกส้าหรับผู้พิการ 

จัดซื้ออุปกรณ์และจัดสิ่งอ้านวย
ความสะดวกช่วยเหลือผู้พิการใน
ต้าบลหนองขนาน  

20,000 20,000 100,000 100,000 100,000 ผู้พิการที่
ขอรับการ
ช่วยเหลือ 

ผู้พิการได้รับการ
ช่วยเหลือ สนับสนุน
อุปกรณ์ และสิ่งอ้านวย
ความสะดวก ท้าให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

7 โครงการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้มีการท้ากิจกรรม
ร่วมกัน สร้างความสา้คัญ
และความเอื้ออาทรให้แก่
ผู้สูงอายุในต้าบล      
หนองขนาน 

จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ปีละ 1 ครั้ง  

60,000 60,000 200,000 200,000 200,000 ผู้สูงอายุที่มา
ร่วมงาน  

ผู้สูงอายุได้มาท้า
กิจกรรมร่วมกันสร้าง
ความส้าคัญและความ
เอื้ออาทรให้เกิดขึ้นใน
สังคม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

8 โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิต
สตรี 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต
สตรีในต้าบลหนองขนาน 

สตรีในพื้นที่ต้าบลหนองขนาน 
 ม.1-13 

- - 50,000 50,000 50,000 จ้านวน
ผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรยีบร้อย และสังคมคณุภาพท่ีพึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต และ 4 การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที ่4. การส่งเสริมและพัฒนางานสวัสดิการสังคม ส่งเสรมิอาชีพเพิ่มรายได ้  
    1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมอาชีพผลิต
น้้าดื่มสมุนไพรส้าเร็จรูป/
อาหารว่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ 
ได้รับการพัฒนาอาชพี
และเพิ่มรายได ้

จัดโครงการฝึกอบรมอาชพีผลิตน้้า
ดื่มสมุนไพรส้าเร็จรูป/อาหารวา่ง 
ให้แก่ประชาชน หมู่ที ่3 จ้านวน 
20 คน 

20,000 - - - - ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความรู้ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ได้รับการอบรมและ
ได้รับความรู้ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 โครงการฝึกอบรมอาชพีด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ 
ได้รับการพัฒนาอาชพี
และเพิ่มรายได ้

จัดฝึกอบรมอาชพีด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้แก่ประชาชน หมู่ที ่11  

30,000 - - - - ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความรู้ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ได้รับการอบรมและ
ได้รับความรู้ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
3 โครงการฝึกอบรมการ

ประกอบอาหารอยา่งมือ
อาชีพ 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ 
ได้รับการพัฒนาอาชพี
และเพิ่มรายได ้

จัดโครงการฝึกอบรมการประกอบ
อาหารอย่างมืออาชีพใหแ้ก่
ประชาชน หมู่ที ่8 จ้านวน 20 คน 

20,000 - - - - ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความรู้ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ได้รับการอบรมและ
ได้รับความรู้ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

4 โครงการส่งเสริมอาชีพการ
ท้าทองม้วนน้้าตาลโตนด 
(ประชาคม หมู่ 2) 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ 
ได้รับการพัฒนาอาชพี
และเพิ่มรายได ้

จัดฝึกอบรม สาธิต แนะน้าใหก้ลุ่ม
แม่บ้าน สตรี และผู้สนใจ 

- - 30,000 - - ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความรู้ 

ผู้เข้าอบรมน้าความรู้ที่
ได้ไปประกอบอาชีพ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

5 โครงการส่งเสริมอาชีพ 
การท้าไข่เค็ม 
(ประชาคม หมู่ 11) 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ 
ได้รับการพัฒนาอาชพี
และเพิ่มรายได ้

จัดฝึกอบรม สาธิต แนะน้าใหก้ลุ่ม
แม่บ้าน สตรี หมู่ที่ 11 และ 
หมู่อื่นๆ ที่มีผู้สนใจ  

- - 30,000 - - ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความรู้ 

ผู้เข้าอบรมน้าความรู้ที่
ได้ไปประกอบอาชีพ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรยีบร้อย และสังคมคณุภาพท่ีพึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต และ 4 การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 4. การส่งเสริมและพัฒนางานสวัสดิการสังคม ส่งเสรมิอาชีพเพิ่มรายได ้  
    1.3 แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขต
ต้าบลหนองขนาน ได้รับ
สวัสดิการทางสังคมอย่าง
ทั่วถึง  

ผู้สงูอายุในต้าบลหนองขนาน ได้รับ
เงินช่วยเหลือในการด้ารงชีพ 

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 จ้านวน
ผู้สูงอายุ
ทั้งหมด  

ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการ
ทางสังคมอย่างทั่วถึง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อให้ผู้พิการได้รับ
สวัสดิการทางสังคมอย่าง
ทั่วถึง  

ผู้พิการในต้าบลหนองขนานได้รับ
เงินช่วยเหลือในการด้ารงชีพ 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จ้านวนผู้
พิการทั้งหมด  

 
 

ผู้พิการได้รับสวัสดิการ
ทางสังคมอย่างทั่วถึง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

3 โครงการเบี้ยยังชีพ 
ผู้ปุวยเอดส ์

เพื่อให้ผู้ปุวยเอดส์ได้รับ
สวัสดิการทางสังคมอย่าง
ทั่วถึง  

ผู้ปุวยเอดส์ในต้าบลหนองขนาน
ได้รับเงินช่วยเหลือในการด้ารงชีพ 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ้านวนผู้ปวุย
เอดส์ทั้งหมด  

ผู้ปุวยเอดส์ได้รับ
สวัสดิการทางสังคม
อย่างทั่วถึง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรยีบร้อย และสังคมคณุภาพท่ีพึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 7. การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจดัการทีด่ีในองค์กรและการมสี่วนร่วมของประชาชน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 5. การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมสีว่นร่วมของประชาชน  
    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดท้าแผนที่ภาษ ี เพื่อเป็นการพัฒนารายได้
ของเทศบาลต้าบล 
หนองขนาน 

จัดท้าแผนที่ภาษี ของเทศบาล
ต้าบลหนองขนาน 

120,000 120,000 - - - รายได้ของ
เทศบาลเพิ่ม 
มากขึ้น 

การจัดเก็บภาษีของ
เทศบาลมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

กองคลัง 

2 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เพื่อเป็นการให้บริการ
ประชาชนเชิงรุก ได้รับ
ทราบปัญหาของ
ประชาชนโดยแท้จริง 

จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 
ปีละ 1 ครั้ง 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ประชาชนที่
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้รับบริการ
เชิงรุกจากภาครัฐ 

ส้านักปลัด 

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณรอบอาคารส้านักงาน
เทศบาลต้าบลหนองขนาน 

เพื่อให้บริเวณส้านักงาน
เทศบาลมีความสะอาด 
สวยงาม ยิ่งขึ้น 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคาร
ส้านักงานเทศบาลฯ 
 

- - 100,000 - - ส้านักงาน
เทศบาลมี
ความสะอาด 
สวยงาม 

บริเวณรอบอาคาร
ส้านักงานเทศบาลมี
ความสะอาด สวยงาม
ยิ่งขึ้น 

ส้านักปลัด 

4 ปรับปรุงห้องประชุม ห้อง
เก็บพัสดุ ห้องน้้าชาย-หญิง 

เพื่อให้อาคารต่างๆ 
บริเวณเทศบาลต้าบล
หนองขนาน มีสภาพการ
ใช้งานที่ดีขึ้น และสามารถ
รองรับการมาใช้บริการ
ของประชาชนได้มากขึ้น 

ปรับปรุงห้องประชุม ห้องเก็บพัสด ุ
ห้องน้้าชาย-หญิง ให้มีสภาพที่ดขีึ้น 
 

- - 200,000 - - อาคารต่างๆ 
มีสภาพใช้
งานที่ดีขึ้น 

อาคารต่างๆ มีสภาพ
การใช้งานดีขึ้น 
ประชาชนที่มาใช้บริการ
ที่เทศบาลต้าบล 
หนองขนานมีความ 
พึงพอใจ 

ส้านักปลัด 

5 ปรับปรุงฝูาศาลาหมู่บ้าน 
นาคลอง หมู่ที่ 9 (ประชาคม
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ศาลาหมู่บา้น 
นาคลองมีสภาพที่ดีขึ้น  

ปรับปรุงฝูาศาลาหมู่บ้านนาคลอง 
หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 11.00 เมตร 
ยาว 11.00 เมตร หรอืมีพื้นที่ตีฝูา
เพดานไม่น้อยกว่า 121 ตร.ม. 

- - - - 36,300 ศาลาหมู่บ้าน
มีสภาพดีขึ้น 

ศาลาหมู่บ้านนาคลอง 
ได้รับการดูแลรักษาให้มี
สภาพการใช้งานที่ดีขึ้น 

ส้านักปลัด 

ผ.๐2 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรยีบร้อย และสังคมคณุภาพท่ีพึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 7. การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจดัการทีด่ีในองค์กรและการมสี่วนร่วมของประชาชน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 5. การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมสีว่นร่วมของประชาชน  
    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการอบรม ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่
พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจา้และ 
พนักงานจ้าง เทศบาลตา้บล
หนองขนาน 

เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมของ
พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจา้ และ
พนักงานจ้างเทศบาล
ต้าบลหนองขนาน 

จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา้ 
และพนักงานจา้งเทศบาลต้าบล
หนองขนาน 

- - 60,000 60,000 60,000 ผู้เข้าร่วม
อบรม มี
คุณธรรม 
จริยธรรมใน
การ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจา้ และ
พนักงานจ้างเทศบาล
ต้าบลหนองขนาน มี
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน 
มากขึ้น 

ส้านักปลัด 

7 โครงการพัฒนาศักยภาพเพือ่
เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

เพือ่เพิ่มพูนความรู้ พัฒนา
ทักษะ ความสามารถ 
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน และ
พัฒนาการท้างานแบบ
บูรณาการ 

จัดอบรมภาควิชาการ และ 
ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที ่ให้แก่
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจา้และ
พนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลต้าบล
หนองขนาน 

- - 250,000 250,000 250,000 ผู้เข้าร่วม
อบรม 
สามารถ
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจา้ และ
พนักงานจ้างเทศบาล
ต้าบลหนองขนาน 
สามารถปฏบิัติงานได้
อย่างมีประสิทธภิาพ
มากขึ้นและประชาชนมี
ความพึงพอใจเมื่อมารับ
บริการจากเทศบาล 

ส้านักปลัด 

8 จัดกิจกรรมวันสา้คัญทาง 
รัฐพิธี 

เพื่อให้มีการจัดกิจกรรม
และให้ความส้าคัญกับวัน
ส้าคัญทางรัฐพิธีต่างๆ 

จัดกิจกรรมวันสา้คัญทางรัฐพิธี  
 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ประชาชน
ที่มาร่วมพิธี
ส้านึกในพระ
มหา
กรุณาธิคุณ 

องค์กรและชุมชนได้
เทิดพระเกียรติพระบรม
วงศานุวงศ์ ปลูกฝังการ
รักสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

ส้านักปลัด 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรยีบร้อย และสังคมคณุภาพท่ีพึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 7. การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจดัการทีด่ีในองค์กรและการมสี่วนร่วมของประชาชน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 5. การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมสีว่นร่วมของประชาชน  
    1.2 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดซื้อเครื่องเล่นภาคสนาม
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีเครื่องเล่นภาคสนาม 
เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
ด้านร่างกายของเด็ก 
ให้เหมาะสมกับวัย แก่เด็ก
นักเรียนในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

จัดซื้อเครื่องเล่นภาคสนาม ให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
ต้าบลหนองขนาน จ้านวน 3 แห่ง 

- - 240,000 - - มีเครื่องเล่น
ภาคสนาม
ส้าหรับศูนย์
พัฒนา 
เด็กเล็ก 

เด็กเล็ก มีเครื่องเล่น
ภาคสนาม 
เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการด้านรา่งกาย
ของเด็ก 
ให้เหมาะสมกับวัย  
 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก          
วัดหนองหวา้ สังกัดเทศบาล
ต้าบลหนองขนาน 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดหนองหวา้ได้รับการ
ปรับปรุงและซ่อมแซม 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
หนองหว้าให้มีสภาพใช้งานได้ดี
ตามปกต ิ

- - 100,000 100,000 100,000 สถานที่เรียน 
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้รับ
การปรับปรุง
และซ่อมแซม 

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีสถานที่เรียนที่
เหมาะสมและปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณรอบอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

เพื่อให้บริเวณโดยรอบ
อาคารเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสะอาด ร่มร่ืน      
มีความปลอดภยัและ       
น่าอยู ่

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบ 
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลต้าบล          
หนองขนาน จา้นวน 3 แห่ง 

- - 30,000 20,000 20,000 อาคารเรียน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
สะอาด ร่มร่ืน      
น่าอยู ่

บริเวณรอบอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สะอาด ร่มร่ืน  มีความ
ปลอดภัยและน่าอยู ่

กอง
การศึกษา 

4 จัดกิจกรรมวันส้าคัญทาง 
รัฐพิธีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้มีการจัดกิจกรรม
และให้ความส้าคัญกับวัน
ส้าคัญทางรัฐพิธีต่างๆใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

จัดกิจกรรมวันสา้คัญทางรัฐ 
พิธีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ทั้ง 3 แห่ง 

- - 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วมพิธี
ส้านึกในพระ
มหา
กรุณาธิคุณ 

เด็กและผู้ปกครองได้
เทิดพระเกียรติ      
พระบรมวงศานุวงศ์ 
ปลูกฝังให้รักสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

กอง
การศึกษา 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรยีบร้อย และสังคมคณุภาพท่ีพึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 7. การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจดัการทีด่ีในองค์กรและการมสี่วนร่วมของประชาชน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 5. การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมสีว่นร่วมของประชาชน  
    1.2 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการศึกษาดูงานของ 
ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากร 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

เพื่อให้การบริหารงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
เทศบาลต้าบลหนองขนาน 
ทั้ง 3 แห่งมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

จัดโครงการศึกษาดูงาน 
เกี่ยวกับการบริหารงานให้แก่ 
ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครู             
ผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการ            
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ         
ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด        
วัดไผ่ล้อม เทศบาลเมืองตราด  
จังหวัดตราด 

- - 70,000 40,000 40,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ
สามารถ
บริหาร
จัดการ       
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 
3 แห่ งมี กา รบริหาร
จัดการที่มีที่มีมาตรฐาน
ต า ม เ ก ณ ฑ์ ที่ ก ร ม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นก้าหนด 

กอง
การศึกษา 

6 พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รับการ
พัฒนาด้านต่างๆที่
เกี่ยวกบัการศึกษา ฯลฯ 

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการ
พัฒนาด้านต่างๆเกี่ยวกับการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จ้านวน 3 แห่ง 

- - 50,000 50,000 50,000 บุคลากรที่
ได้รับการ
อบรม 
สามารถ
ปฏิบัติงานได้
ดีขึ้น 

บุคลากรทางการศึกษา
มีความรู้  ความสารถ
เพิ่มขึ้นและมีศักยภาพ
ในการถ่ายทอดความรู้ 

กอง
การศึกษา 

7 กิจกรรม การอนุรักษ ์
ขนมไทย 

1. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ใหก้ับ
เด็กปฐมวัย  
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จัก
ขนมไทย รู้ถึงขั้นตอน
วิธีการท้าขนมไทย  

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
เทศบาลต้าบลหนองขนาน  
  
 

- - 5,000 5,000 5,000 เด็กรู้จักขนม
ไทย และ
รับประทาน
ขนมไทยได้ 
 

1. ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนรู้ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 3. เด็กรู้จัก ขนมไทย
และรู้ถึงขั้นตอนวิธกีาร
ท้าขนมไทย  

กอง
การศึกษา 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1. การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบรกิารและการเกษตรแบบครบวงจร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 4. การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเทีย่ว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 6. สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตรและปศสุัตว์  
    1.1 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการหนองขนานเมือง 
น่าอยู ่ตามนโยบายของ
รัฐบาล การขับเคลื่อนพัฒนา
เมืองสีเขียว 

เพื่อบริการจัดการด้าน 
สิ่งแวดล้อมให้เกิดเมือง 
น่าอยู ่

1. ลดปริมาณขยะมูลฝอยตามพื้นที่
สาธารณะ ร้อยละ 20 
2. ส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น
เดือนละคร้ัง 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 1. ปริมาณ
ขยะมูลฝอย
ลดลง 
2. มีการปลูก
ต้นไม้เดือน
ละคร้ัง 

ชุมชนหนองขนานมี
สภาพแวดล้อมที่น่าอยู ่
 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

2 โครงการอนุรักษ์พันธกุรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด้าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 

เพื่อให้เทศบาลต้าบล
หนองขนานมีโอกาสร่วม
สนองพระราชด้าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี ใน
การดูแลทรัพยากรปุาไม้ 
พันธุ์พืชฯ ในชุมชน 

มีการด้าเนินกิจกรรมโครงการ 
1. กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 
2. กิจกรรมส้ารวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืช 
3. กิจกรรมปลูกรกัษาพันธุกรรม
พืช 
4. กิจกรรมอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์พันธุกรรมพืช 
 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 เทศบาลฯ
ได้รับการ
คัดเลอืกให้
เข้าร่วม
โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อันนื่องมา
จาก
พระราชด้าร ิ

สร้างแนวร่วมประชาชน
หมู่บ้านละ 3 คน เป็น
อาสาสมัครปกปกัรักษา
ทรัพยากรในระดับ
หมู่บ้านและสามารถ
อนุรักษ์ดูแลพันธุ์พืช
ท้องถิ่นตลอดจนต้นไม้
ใหญ่ในท้องถิ่นที่มีอายุ
หลายสิบปีให้คงอยู ่

กองส่งเสริม
การเกษตร 

3 โครงการรณรงค์การใช้หญ้า
แฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าร ิ

สนองพระราชด้าริ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัในการพัฒนา
และรณรงค์การใช้ 
หญ้าแฝกเพือ่การอนุรักษ์
ดินและน้้า 

ผลิตสื่อความรู้ และสื่อ
ประชาสัมพันธ ์เพื่อใช้เป็นเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรมให้ความรู้ 
และแจกจ่ายให้ชุมชนในพื้นที่ โดย
ผลิตในรูปของหนังสือ แผ่นพับ 
โปสเตอร์ วีดีทัศน ์

- 20,000 20,000 20,000 20,000 เกิดการ
เรียนรู้ และมี
การน้าหญา้
แฝกไปใช้
ประโยชน์ใน
พื้นที่ 

มีความตระหนักรู ้
เห็นคุณค่าของหญ้า
แฝกในการอนุรักษ์ดิน
และน้้า 
 

กองส่งเสริม
การเกษตร 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1. การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบรกิารและการเกษตรแบบครบวงจร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 4. การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเทีย่ว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 6. สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตรและปศสุัตว์  
    1.1 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการฝึกอบรมอาชพี
เกษตรกรทางเลือกตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการมีทางเลือกใหม่
ในการประกอบอาชพี
การเกษตร 

จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการ จา้นวน 40 คน 
และสร้างแรงจูงใจด้วยการดูงานใน
สถานที่จริง จ้านวน 1 ครั้ง 

- - 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
อบรมน้า
ความรู้ที่ได้ไป
ใช้ในการ
ประกอบ
อาชีพ 

เกษตรกรที่เข้ารับการ
อบรมสามารถน้าความรู้
และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ้าวันได้ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

5 โครงการอบรม 1 ไร ่
ไม่ยากจน 

เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการได้เห็น
ความส้าคัญของการท้า
เกษตรประณีต และสร้าง
รายได้จากพื้นที่ให้ได้
ประโยชน์สูงสุด 

จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการ จา้นวน 30 คน 
และสร้างแรงจูงใจด้วยการดูงาน
จากเกษตรกรที่ประสบความสา้เร็จ 
จ้านวน 1 ครั้ง 

- - 40,000 30,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
อบรมน้า
ความรู้ที่ได้ไป
ใช้ในการ
ประกอบ
อาชีพ 

เกษตรกรที่เข้ารับการ
อบรมสามารถน้าความรู้
ไปใช้ในการประกอบ
อาชีพได ้

กองส่งเสริม
การเกษตร 

6 โครงการฝึกอบรม 
การดูแลสัตว์ในฟาร์ม
เบื้องต้น 

เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ในการ
ดูแลสัตว์ในฟาร์มเบื้องต้น 
และสามารถลดรายจ่ายใน
การดูแลสัตว์เจ็บปวุย
เบื้องต้นได้ 

จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการ จา้นวน 30 คน 

- - 40,000 40,000 - ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
การอบรม
สามารถดูแล
สัตว์ในฟาร์ม
ได้อย่าง
ถูกต้อง 

เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการสามารถดูแล
สัตว์ในฟาร์มได้อย่าง
ถูกต้องและสามารถลด
รายจ่ายในการดูแลสัตว์
เจ็บปุวยเบือ้งต้นได้ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1. การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบรกิารและการเกษตรแบบครบวงจร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 4. การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเทีย่ว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 6. สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตรและปศสุัตว์  
    1.1 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการส่งเสริมการ
รวมกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกจิ
ชุมชน 

เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
และความยั่งยืนในการ
ประกอบอาชีพทางการ
เกษตร 

จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกษตร
เปูาหมาย จา้นวน 40 คน 

- - 10,000 10,000 10,000 จ้านวน
ผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

เกษตรกรที่เข้าร่วม
กิจกรรมสามารถ
รวมกลุ่มกันเป็นกลุ่ม
เกษตรกรหรือวิสาหกิจ
ชุมชน เกิดความ
เข้มแข็ง มีความยั่งยืน
ในอาชีพ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

8 โครงการส่งเสริมการท้า
เกษตรอินทรีย ์

เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการได้เห็น
ความส้าคัญของการท้า
เกษตรอินทรีย์ และ
ปรับเปลี่ยนวิธีทา้
การเกษตรมาเป็นเกษตร
อินทรีย ์

จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการ จา้นวน 20 คน  

- - 50,000 50,000 80,000 จ้านวน
ผู้เข้าร่วม
อบรม 

เกษตรกรที่เข้ารับการ
อบรมสามารถน้าความรู้
ไปใช้ในการประกอบ
อาชีพได ้

กองส่งเสริม
การเกษตร 

9 โครงการฝึกอบรมการบริหาร
ศัตรูพืชด้วยวธิีผสมผสาน 

เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการเกิดความรู้ ความ
เข้าใจที่จะจัดการบริหาร
ปูองกันก้าจัดศัตรูพืชที่เกิด
ในนาข้าว แปลงพืชผัก 
พืชสวน พืชไร่ ของตนเอง
ได้อย่างถูกวธิ ี

จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการ จา้นวน 20 คน 

- - 50,000 50,000 50,000 จ้านวน
ผู้เข้าร่วม
อบรม 

เกษตรกรที่เข้ารับการ
อบรมสามารถน้าความรู้
ไปใช้ในการประกอบ
อาชีพท้านา ปลกูผัก 
พืชสวน พืชไร่ได้อย่าง
ถูกวธิ ี

กองส่งเสริม
การเกษตร 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1. การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบรกิารและการเกษตรแบบครบวงจร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 4. การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเทีย่ว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 6. สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตรและปศสุัตว์  
    1.1 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการจัดท้าเรือนเพาะช้า เพื่อเป็นแหล่งเพาะช้ากล้า
ไม้ต่างๆ อนุบาลต้นไม้
และบ้ารุงรักษาต้นไม้เพื่อ
ประโยชน์ในกจิกรรม
ต่างๆของเทศบาลต้าบล
หนองขนาน 

จัดท้าเรือนเพาะช้า จา้นวน 1 แห่ง 
ผลิตกล้าไม้และต้นไม้ ไม่น้อยกว่า 
5,000 ต้นต่อป ี

- - 400,000 300,000 200,000 เรือนเพาะช้า 
1 แห่ง 

ต้าบลหนองขนานมกีล้า
ไม้ไว้ใช้ในกิจกรรมต่างๆ 
ประชาชนร่วมปลูกปุา
และปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่
สีเขียว 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

11 โครงการจัดท้าแปลงสาธิต/
ฟาร์มต้นแบบเพื่อการท้า
เกษตรผลิตอาหารปลอดภัย 

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และ
ศึกษาวิจยังานส่งเสริม
การเกษตรแก่เกษตรกร 
เพื่อน้าไปใช้ประโยชน์ใน
การประกอบอาชพีของ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต้าบลหนองขนาน 

จัดท้าแปลงสาธิตการเกษตร ฟาร์ม
ตัวอยา่ง ให้เป็นแบบอย่างใหก้ับ
เกษตรกรและงานวิจยัด้าน
การเกษตรของเทศบาล เพื่อ
ส่งเสริมการเกษตร  

- - 200,000 200,000 300,000 แปลงสาธิต
ต้นแบบ  
1 แห่ง 

เกษตรกรได้มีแหล่ง
เรียนรู้ต้นแบบฟาร์ม
ตัวอยา่งน้าไปพัฒนา
อาชีพของตนให้เกิด
ความยั่งยืน 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

12 โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้
เกษตรปราณีต 

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร
สร้างแหล่งเรียนรู้ด้าน
การเกษตร แนวทาง
เกษตรปราณีตในพื้นที่
ของตนเอง 

ส่งเสริมให้เกษตรกร สามารถสร้าง
พื้นที่ทางการเกษตรของตนเองให้
เป็นการเกษตรแบบปราณีต 

- - 30,000 30,000 50,000 แหล่งเรียนรู้
ด้านเกษตร
ปราณีตอย่าง
น้อย 2 แห่ง 

เกษตรกรเกิดความ
ยั่งยืนในการประกอบ
อาชีพ มีรายได้ และใช้
พื้นที่ที่มีให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

กองส่งเสริม
การเกษตร 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1. การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบรกิารและการเกษตรแบบครบวงจร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 4. การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเทีย่ว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 6. สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตรและปศสุัตว์  
    1.1 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานการปลูกพืขสมุนไพร 

เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้เรื่องการ
ปลูกพืชสมุนไพรสามารถ
น้าสมุนไพรไปใชเประ
โยชน์และสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจได้ 

จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการ จา้นวน 40 คน 
และสร้างแรงจูงใจด้วยการดูงานใน
สถานที่จริง จ้านวน 1 ครั้ง 

- - 80,000 - - จ้านวน
ผู้เข้าร่วม
อบรม 

เกษตรกรที่เข้ารับการ
อบรมสามารถน้าความรู้
และประสบการณ์จาก
การดูงานสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจจากการ
ปลูกพืชสมุนไพร 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

14 โครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานเพื่อการพัฒนาอาชีพ
เล้ียงโคเนื้อ 

เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้และ
เข้าใจในการเลี้ยงโคเนื้อ
อย่างครบวงจร พัฒนา
อาชีพให้เกิดความยั่งยืน 

จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการ จา้นวน 40 คน 
และสร้างแรงจูงใจด้วยการดูงานใน
สถานที่จริง จ้านวน 1 ครั้ง 

- - 100,000 - - จ้านวน
ผู้เข้าร่วม
อบรม 

เกษตรกรที่เข้าร่วม 
โครงการน้าความรู้และ
ประสบการณ์ไปพัฒนา
อาชีพให้มั่นคงมีความ
ยั่งยืน 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

15 โครงการจัดงานย้อนวถิีไทย
ร่วมใจเกี่ยวข้าว 

เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการเกิดความ
ตระหนักและตื่นรู้ใน
คุณค่าของวิถีการ
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม การท้านา 
เพื่อสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่
ให้สืบสานเกษตรกรวิถี
ไทยคงอยู่สืบไป 

จัดกิจกรรมงานยอ้นวิถีไทยฯ 
จ้านวน 1 ครั้ง/ปี เชิญชวนให้
เกษตรกรกลุ่มเปูาหมายที่เข้า
ร่วมงานอย่างน้อย 200 คน 

- - 300,000 300,000 500,000 จ้านวน
ผู้เข้าร่วมงาน 

ผู้เข้าร่วมงานเกิดความ
ตระหนักและตื่นตัวทีจ่ะ
ด้าเนินวิถีการทา้
การเกษตรสืบสานให้คง
อยู่ต่อไป 

กองส่งเสริม
การเกษตร 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1. การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบรกิารและการเกษตรแบบครบวงจร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที ่4. การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเทีย่ว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 6. สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตรและปศสุัตว์  
    1.1 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการจัดงานวันโคเนื้อ เพื่อประชาสัมพันธ์อาชพี
การเลี้ยงโคเนื้อเป็นเวทีใน
การพบปะแลกเปลี่ยน
เทคโนโลยีการเลี้ยงการ
ผลิตระหว่างเกษตรกร
และเป็นเวทีในการแสดง
ความก้าวหนา้เกี่ยวกับ
วิทยาการด้านการเลี้ยงโค
เนื้อ 

จัดกิจกรรมงานวันโคเนื้อหนอง
ขนาน จา้นวน 1 ครั้ง/ปี เชิญชวน
ให้เกษตรกรกลุ่มเปูาหมายเข้า
ร่วมงานอย่างน้อย 100 คน 

- - 300,000 300,000 300,000 จ้านวน
ผู้เข้าร่วมงาน 

เกษตรกรผู้เข้าร่วมงาน
มีความรู้ ได้เรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ๆไป
พัฒนาอาชีพให้เกิด
ความยั่งยืน 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

17 การบริหารจัดการ
ศูนย์บริการและถา่ยทอด 
เทคโนโลยีการเกษตร 

เพื่อบริหารจัดการ
ศูนย์บริการและถา่ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 
(ศบกต.) ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด มีประสิทธิภาพให้
เป็นศูนย์บริการครบวงจร
ด้านการเกษตรประจา้
ต้าบล (One stop 
service) 

จัดสรรงบประมาณ เพื่อบริหาร
จัดการ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์ ฯลฯ ที่จา้เป็นในการ
ด้าเนินงานของศูนย์ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

- - 50,000 50,000 50,000 การบริการ
ของศูนย์มี
ประสิทธิภาพ 

ให้บริการเกษตรกรแบบ
ครบวงจรด้านพืช ปศุ
สัตว์ ประมง และ
เทคโนโลยี 

กองส่งเสริม
การเกษตร 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1. การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบรกิารและการเกษตรแบบครบวงจร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 4. การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเทีย่ว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 6. สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตรและปศสุัตว์  
    1.1 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการจัดท้าแผนพัฒนา
เกษตร 

เพื่อให้มีแผนพัฒนาเกษตร
ทีส่ามารถน้าไปใช้ในการ
ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่
ต้าบลหนองขนาน 
สามารถน้าไปบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ 

จัดท้าแผนพัฒนาการเกษตร 
จ้านวน 1 ครั้ง/ปี ให้ครอบคลุม
อาชีพเกษตรกรทกุด้าน 

- - 20,000 20,000 20,000 แผนพัฒนา
เกษตร 

มีแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมพัฒนาการ
เกษตรครบวงจร
ครอบคลุมทุกอาชีพ
เกษตร 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

19 โครงการส้ารวจและจัดเก็บ
ข้อมูลด้านการเกษตร 

เพื่อส้ารวจและจัดเก็บ
ข้อมูลด้านการเกษตร เพื่อ
น้ามาใช้ในการบริการ
สาธารณะด้านการเกษตร
ให้เกษตรกร 

ด้าเนินการส้ารวจและจัดเก็บข้อมูล
ด้านการเกษตร ได้แก ่พืช ปศุสัตว์ 
ประมง ฯลฯ 

- - 50,000 50,000 50,000 ข้อมูลด้าน
การเกษตร 

สามารถน้าขอ้มูลมาใช้
ด้านการจัดบริการ 
สาธารณะด้าน
การเกษตรแก่เกษตรกร 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

20 โครงการขุดลอกแหล่งน้้าเพื่อ
การเกษตรและปศุสัตว ์
ภายในต้าบลหนองขนาน 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้้าใช้
ส้าหรับประกอบอาชพี
เกษตรกรและเลี้ยงสัตว์  
ได้เพียงพอตลอดฤดูกาล 
และมิให้เกิดภาวะน้า้ท่วม
ขังพื้นที่การเกษตรในช่วง
ฤดูน้้าหลาก 

ขุดลอกแหล่งน้้าหรอืบ่อยืม เพื่อ
การเกษตรและปศุสัตวภ์ายใน
ต้าบลหนองขนาน โดยใช้รถตัก
หน้าขุดหลังของเทศบาลหรือกรณี
ที่รถตักหน้าขุดหลังของเทศบาลไม่
สามารถด้าเนินการได้อาจใช้วธิีการ
จ้างเหมาในการขุดลอก  

100,000 100,000 300,000 300,000 300,000 เกษตรกรมี
น้้าใช้ในการ
ประกอบ
อาชีพ 

แหล่งกักเก็บน้า้เพื่อ
การเกษตรและ 
ปศุสัตว์ได้รับการ 
ขุดลอก ท้าให้สามารถ
กักเก็บน้้าไว้ใช้ได้
เพียงพอตลอดฤดูกาล 
และไม่เกิดน้้าท่วมขังใน
ฤดูน้้าหลาก  
 

กองส่งเสริม
การเกษตร 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1. การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบรกิารและการเกษตรแบบครบวงจร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 4. การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเทีย่ว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 6. สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตรและปศสุัตว์  
    1.1 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ซ่อมแซมกลุ่มอาคารโรงผลิต
ปุ๋ยอินทรีย ์โรงผลิตอาหาร
สัตว์ พร้อมอปุกรณ์และวัสดุ
ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 

เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม
กลุ่มอาคาร โรงเรือน ที่
ได้รับถ่ายโอนจากกรม
พัฒนาที่ดินให้มีสภาพที่ดี
ขึ้น ใช้เป็นสถานที่ผลิต/
เก็บปุ๋ยอินทรยี์ อาหาร
สัตว์ และวัสดุครุภัณฑ์ 
 

ปรับปรุงกลุ่มอาคาร โรงเรือน หอ้ง
ส้านักงาน หอ้งสุขา ระบบไฟฟูา 
ระบบน้้าประปา วัสดุ ครุภัณฑ์
ประกอบอาคาร 

- - 500,000 300,000 100,000 กลุ่มอาคาร
โรงผลิตปุ๋ย 
โรงผลิต
อาหารสัตว ์

สามาถใช้ประโยชน์จาก
อาคารโรงเรือน วัสดุ 
ครุภัณฑ์ได้คุ้มค่า 

กองส่งเสริม
การเกษตร 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1. การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบรกิารและการเกษตรแบบครบวงจร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 4. การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเทีย่ว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที ่7. การส่งเสริมและพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
    1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต้าบล
หนองขนาน ในการจัดท้า
โครงการฟื้นฟูต้านานสมเด็จ
พระสังฆราชแตงโม ณ  
วัดหนองหวา้ หมู่ที ่8 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม ณ วัดหนอง
หว้า หมู่ที่ 8 ในเรื่องของ
สมเด็จเจ้าแตงโม ให้
นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไปได้ศึกษา
ประวัติด้านต่างๆ ของ
สมเด็จพระสังฆราชแตงโม 
ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวชั้น
น้าของจังหวัดเพชรบุร ี

จัดท้าโครงการฟื้นฟูต้านาน            
สมเด็จพระสังฆราชแตงโม ณ  
วัดหนองหวา้ หมู่ที ่8 ดังนี ้
- จัดท้าสถานที่สักการะ          
กราบไหว ้ขอพร 
- ออกแบบตกแต่งมณฑปแสดง
ประวัติเป็นเร่ืองราวด้วยทีมช่าง
จังหวัดเพชรบุรี 

- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น 
แผ่นพับ,โปสเตอร,์หนังสือ ปูาย
ประชาสัมพันธ ์สื่อวิทยุ
,สื่ออิเล็กโทรนิค ฯลฯ 

ฯลฯ 
 

- - 200,000 100,000 100,000 ประชาชนใน
ต้าบลหนอง
ขนานมี
รายได้เพิ่มขึ้น
จากแหล่ง
ท่องเที่ยว  

1. ประชาชนมีรายได้
จากนักท่องเที่ยว  
2. มีแหล่งท่องเที่ยว            
เชิงประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม ณ วัดหนอง
หว้า ในเรื่องของสมเด็จ
พระสังฆราชแตงโม 3.
เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้น
น้าของจังหวัดเพชรบุร ี
4. เป็นแหล่งเรียนรู้
ให้กับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป 

กอง
การศึกษา 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนวท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลหนองขนาน 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรยีบร้อย และสังคมคณุภาพท่ีพึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  3.การพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1. การส่งเสริมและพัฒนางานดา้นโครงสร้างพื้นฐาน และการบรหิารจัดการสาธารณภัย        
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งเสาไฟฟูาพร้อม
ดวงโคมแสงสว่าง จากสี่แยก
หนองหว้า หมู่ที่ 8 ต้าบล 
หนองขนาน อา้เภอเมือง
เพชรบุรี ถึงหมู่ที่ 12  
บ้านแคใหญ่ ต้าบลหนองจอก 
อ้าเภอทา่ยาง จังหวัดเพชรบุร ี

เพื่อให้ประชาชนที่อาศัย
อยู่ตามแนวถนน หมู่ที่ 8 
หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 13  
ต้าบลหนองขนาน และ
ประชาชนในเขตพื้นที่
ต้าบลหนองจอก ตลอดจน
ผู้ที่ใช้เส้นทางนี้สัญจร 
ไป – มา ได้รับความ
สะดวกจากไฟฟาู   
แสงสว่าง  ท้าให้เกิดความ
มั่นใจในความปลอดภยั 
ในชีวิตและทรัพย์สินเมื่อ
ใช้เส้นทางในยามวิกาล 

ติดต้ังเสาไฟฟูาพร้อมดวงโคมแสง
สว่าง พร้อมอปุกรณ์  จ้านวน
ประมาณ  80  ชุด  เร่ิมต้นจาก  
สี่แยกหนองหว้า หมู่ที ่8 ต้าบล
หนองขนาน อา้เภอเมืองเพชรบุรี 
ถึงหมู่ที่ 12 บา้นแคใหญ่  
ต้าบลหนองจอก อา้เภอทา่ยาง   
จังหวัดเพชรบุรี 

4,110,000 - - - - ไฟฟูา 
ส่องสว่าง 
1 สาย 

ประชาชนที่อาศัยอยู่
ตามแนวถนน หมู่ที่  8 
หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 7  
ต้าบลหนองขนาน และ
ประชาชนในเขตพื้นที่
ต้าบลหนองจอก 
ตลอดจนผู้ที่ใช้เส้นทางนี้
สัญจร ไป – มา ได้รับ
ความสะดวกจากไฟฟูา
แสงสว่าง  ท้าให้เกิด
ความมั่นใจในความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเมื่อใช้เส้นทาง 

อบจ. 
เพชรบุร ี

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากหมู่ที ่13 เช่ือม หมู่ที่ 6 
(ส่วนที่เหลือ) พร้อม 
วางท่อเหลี่ยม จ้านวน 1 จุด  
(ประชาคม หมู่ที่ 13) 

เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม
และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
540 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต  
ไม่น้อยกวา่ 2,160 ตร.ม. พร้อม 
วางท่อสี่เหลี่ยม ขนาดกว้าง 0.80 
เมตร ลึกด้านใน 1.00 เมตร ยาว 
6.00 เมตร จ้านวน 1 จุด 

1,123,200 - - - - ถนน คสล. 
1 สาย 

มีเส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งสินค้า 
ทางการเกษตร 
ที่สะดวก ปลอดภยั 

กรม
ส่งเสริมฯ 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนวท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลหนองขนาน 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรยีบร้อย และสังคมคณุภาพท่ีพึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  3.การพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1. การส่งเสริมและพัฒนางานดา้นโครงสร้างพื้นฐาน และการบรหิารจัดการสาธารณภัย        
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันคลื่น
ปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง  
หมู่ที่ 12 บา้นโตนดน้อย 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านที่
ประกอบอาชีพประมง
ชายฝั่งที่ได้รับความ
เดือดร้อนจากการ
พังทลายของดินบริเวณ
ชายฝั่งทะเล 

ก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นปูองกันการ
กัดเซาะชายฝั่งบ้านโตนดน้อย 
จ้านวน 1 แห่ง ตามแบบที่
ส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเพชรบุรีก้าหนด 

- - - 10,000,000 - เขื่อนกัน
คลื่น 

1 แห่ง 

ความเดือดร้อนให้แก่
ชาวบ้านทีป่ระกอบ
อาชีพประมงชายฝั่งที่
ได้รับความเดือดร้อน
จากการพังทลายของ
ดินบริเวณชายฝั่งทะเล
ได้รับการแก้ไข 

จ.เพชรบุร ี
(สนง.

โยธาธกิาร
และผัง

เมือง/กรม
เจ้าท่า) 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายคันคลอง D14 

เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม
และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
500 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต  
ไม่น้อยกวา่ 3,000 ตร.ม.  

- - 1,800,000 - - ถนน 
คสล. 
1 สาย 

มีเส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งสินค้า 
ทางการเกษตร 
ที่สะดวก ปลอดภยั 

อบจ. 
เพชรบุรี 

5 โครงการก่อสร้างรางส่ง คสล.
รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. สาย
จากหอกระจายข่าวริมคันคลอง 
สายส่งน้้าหน้าศาลากลางบา้น
หมู่ที่ 2 ถึงสระน้้าการประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3,5  
 

เพื่อให้ระบบจัดส่งน้้าเพื่อ
ใช้ในการผลิตน้้าประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3,5  
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
และเกษตรกรสามารถ 
มีน้้าใช้ในการประกอบ
อาชีพได้มากขึ้น 

ก่อสร้างรางส่งน้้า คสล.รูปตัวยู 
ขนาดกวา้งด้านใน 0.80 เมตร ลึก
ด้านใน 1.20 เมตร ยาว 449 
เมตร พร้อมฝา คสล. ปิด-เปิด ทุก
ระยะ 10 เมตร และถมดินปรับ
ข้างรางฯ กวา้ง 1.50 เมตร สูง
เฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 400 เมตร 
หรือคิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อย
กว่า 600 ลบ.ม. 

- - - 1,511,800 - รางส่งน้้า 
คสล.  
1 สาย 

ระบบจัดส่งน้้าเพื่อใช ้
ในการผลิตน้้าประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3,5  
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
และเกษตรกรสามารถ 
มีน้้าใช้ในการประกอบ
อาชีพได้มากขึ้น 

อบจ. 
เพชรบุร ี

ผ.๐2/1 



85 

 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนวท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลหนองขนาน 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรยีบร้อย และสังคมคณุภาพท่ีพึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  3.การพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1. การส่งเสริมและพัฒนางานดา้นโครงสร้างพื้นฐาน และการบรหิารจัดการสาธารณภัย        
    1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการติดตั้งเสาไฟฟูาพร้อม
ดวงโคมแสงสว่าง ถนนคลอง
ชลประทานสาย 3 จากตา้บล 
หนองขนาน ถึงต้าบลหาดเจ้า 
อ้าเภอเมืองเพชรบุร ีช่วงหมู่ที ่
8 บ้านหนองหว้า ต้าบลหนอง
ขนาน ถึงหมู่ที่ 3 บา้นโคกพลับ 
ต้าบลหาดเจ้า 

เพื่อให้ประชาชนที่อาศัย
อยู่ตามแนวถนน หมู่ที่ 8 
ต้าบลหนองขนาน และ
ประชาชนในเขตพื้นที่
ต้าบลหาดเจ้า ตลอดจนผู้
ที่ใช้เส้นทางนี้สัญจร 
ไป – มา ได้รับความ
สะดวกจากไฟฟาู   
แสงสว่าง  ท้าให้เกิดความ
มั่นใจในความปลอดภยั 
ในชีวิตและทรัพย์สินเมื่อ
ใช้เส้นทางในยามวิกาล 

ติดต้ังเสาไฟฟูาพร้อมดวงโคมแสง
สว่าง พร้อมอปุกรณ์  จ้านวน
ประมาณ  80  ชุด  เร่ิมต้นจาก  
สี่แยกหนองหว้า หมู่ที ่8 ต้าบล
หนองขนาน อา้เภอเมืองเพชรบุรี 
ถึงหมู่ที่ 3 บา้นโคกพลับ  
ต้าบลหาดเจ้า อ้าเภอเมืองเพชรบุร ี  
จังหวัดเพชรบุรี 

- - - 4,110,000 - ไฟฟูา 
ส่องสว่าง 
1 สาย 

ประชาชนที่อาศัยอยู่
ตามแนวถนน หมู่ที่  8 
ต้าบลหนองขนาน และ
ประชาชนในเขตพื้นที่
ต้าบลหาดเจ้า ตลอดจนผู้
ที่ใช้เส้นทางนี้สัญจร ไป 
– มา ได้รับความสะดวก
จากไฟฟูาแสงสว่าง   
ท้าให้เกิดความมั่นใจใน
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินเมื่อใช้
เส้นทาง 

อบจ. 
เพชรบุร ี
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลหนองขนาน  อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ์ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รบั 
ผดิชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

๑ เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร ่

จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอยีด 
14 ล้านพิกเซล โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital 
Camera)  
2. ความละเอยีดที่ก้าหนดเป็นความละเอียดที่
เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor) 
3. มีระบบแฟลชในตัว 
4. สามารถถอดเปลีย่นสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่าง
สะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อตอ้งการเปลี่ยน 
5. สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยงัเครื่อง
คอมพิวเตอร์ได้ 
6. มีกระเป๋าบรรจกุล้อง 

7,000 - - - - ส้านักปลัด 
 

๒ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (แบบแยกส่วน) ชนิดแขวน 
ขนาด 30,000 บีทีย ู 
จ้านวน 2 เครื่อง โดยมีรายละเอยีด ดังนี้ 
1. ราคาที่ก้าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
2. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท้า
ความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทีย ูต้องได้รับ
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟฟาูเบอร์ 5  
3. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส้าเร็จรูป
ทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความ
ร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
4. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถ
ดักจับอนภุาคฝุุนละอองและสามารถถอดท้าความ
สะอาดได้ 
5. มีความหนว่งเวลาการท้างานของคอมเพรสเซอร์ 

74,000 - - - - กองการศึกษา 
 

แบบ ผ.๐๓ 



87 

 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลหนองขนาน  อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ์ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รบั 
ผดิชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

3 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน  
(ราคาตามท้องตลาด) 

5,500 - - - - กองการศึกษา 
 

4 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด 76x182x75 
ซม. จ้านวน 13 ตัว  
ตัวละ 1,390 บาท (ราคาตามท้องตลาด) 
และเก้าอีโ้พลี ขนาด  52x52x75 ซม. จ้านวน 
65 ตัว ตวัละ 420 บาท  
(ราคาตามท้องตลาด) 

- 45,400 30,000 30,000 - กองการศึกษา 
 

5 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และ 
เผยแพร ่

จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อ ีดี (LED TV)  
ขนาด 50 นิว้ จ้านวน 3 เครื่อง  
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. ระดับความละเอยีด เป็ฯความละเอยีดของ
จอภาพ (Resolution) ..........พิกเซล 
2. ขนาดที่กา้หนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่้า 50 นิว้ 
3. แสดงภาพดว้ยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
4. ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสญัญาณ เพื่อ
การเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง 
5. ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ 
รองรับไฟล์ ภาพ เพลง 
และภาพยนตร์ 
6. มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว  

93,000 - - - - กองการศึกษา 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



88 

 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลหนองขนาน  อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

6 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟูา
และวิทย ุ

จัดซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ส้าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภัยของ  ศูนย์พัฒนาเด็ก 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 
2561 ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมก้าหนด) เพื่อติดตั้งภายในและภายนอก
อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ้านวน 1 ชุด 
ราคาชุดละ 50,000 บาท (พร้อมติดตั้ง)  
ปีละ 1 แห่ง 

- - 50,000 50,000 50,000 กองการศึกษา 
 

7 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

จดัซ้ือเก้าอี้เหล็กบุนวม จ้านวน 50 ตวั 
(ราคาตามท้องตลาด) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. เป็นเก้าอี้เหล็กบุนวมด้วยหนัง PVC  
แบบมีพนักพิง 
2. ขนาดไม่น้อยกว่า 40x40 เซนติเมตร 
ความสูงจากพื้นถึงพนักพิงไม่น้อยกวา่  
80 เซนติเมตร 

50,000 - - - - ส้านักปลัด 

8 การเกษตร ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 60 แรงมา้ จ้านวน 1 
คัน พร้อมรถบรรทุกตีนตะชาบแบบลากจูงเทลเล่อร์
ต่อพ่วง คุณสมบัติตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ของท้องตลาด 

- - - 2,950,000 - กองส่งเสริม
การเกษตร 

9 การเกษตร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดใบเลื่อย 18-22 นิ้ว 
ก้าลัง 1.8 แรงม้า จ้านวน 1 เครื่อง คุณสมบัติ 
ตามเกณฑ์ราคาท้องตลาด 

- - 20,000 - - กองส่งเสริม
การเกษตร 

10 การเกษตร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

จัดซื้อรถจักยานยนต์ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ 
120 cc จ้านวน 1 คัน คุณสมบัติตามเกณฑ ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์ของ
ส้านักงบประมาณ 

- - 56,000 - - กองส่งเสริม
การเกษตร 

แบบ ผ.๐๓ 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลหนองขนาน  อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

11 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดใบเลื่อย 18-22 นิ้ว 
ก้าลัง 3.2 แรงม้า จ้านวน 1 เครื่อง  
(ราคาตามท้องตลาด) 

- - 30,000 -  ส้านักปลัด 

12 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

จัดซื้อเครื่องสูบน้้าชนิดหาบหาม เครื่องยนต์  
5 แรงม้า ขนาดท่อ 3 นิ้ว  จา้นวน 1 เครื่อง  
(ราคาตามท้องตลาด) 

- - 20,000 - - ส้านักปลัด 

13 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

จัดซื้อรถบรรทุกน้้าเอนกประสงค์ 
 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จา้นวน 1 คัน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
1. จุน้้าได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร 
2. น้้าหนักของรถรวมน้้าหนกับรรทุก 
ไม่ต่้ากว่า 12,000 กิโลกรัม 
3. เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์ 
(ราคาตามท้องตลาด) 

2,500,000 - - - - ส้านักปลัด 

14 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟูา
และวิทย ุ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมมุกล้องคงที่ 
ส้าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed 
Network Camera) 
โดยมีคุณลักษณะ 
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลอ้งโทรทัศน์วงจรปิดของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย
ติดต้ัง จ้านวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณส่ีแยกหนองหวา้ 
และบริเวณส่ีแยกหนองไก่เถื่อน 

500,000 - - - - ส้านักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลหนองขนาน  อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวดัเพชรบุรี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

15 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

จัดซื้อรถรถกระเช้าไฟฟูา ชนิด 6 ลอ้ จา้นวน 1 คัน 
ท้างานในที่สูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร เมือ่วัดจากผิว
ถนนถึงพื้นกระเช้าและสามารถยืดสุดแนวระนาบได้
ไม่น้อยกวา่ 8.00 เมตร เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตร
ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 3,500 ซีซี มีก้าลัง
สูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ได้รับมาตรฐานไม่
ต่้ากวา่ มอก.2315-2551 รถรวมน้า้หนักบรรทุก 
(GVW) ไม่น้อยกวา่ 8,400 กิโลกรัม ความยาว
ชาวงล้อไม่น้อยกว่า 3,400 มิลลิเมตร ชุดกระเช้า
ซ่อมไฟฟูาเป็นฉนวนปอูงกันแรงดันได้สูงถึง 46 kv 
แบบชนิดพับเก็บได้ติดต้ังบนกระบะทา้ยรถ 
สามารถหมุนได้ต่อเนื่อง 360 องศา ท้างานด้วย
ระบบไฮดรอลิค มีตู้เก็บอุปกรณ์และเครื่องมือติดตั้ง
ด้านข้างตัวรถทั้งสองด้าน กระบะสามารถขึ้นลงได้
โดยสะดวก พื้นกระบะปูด้วยเหลก็ลายกนัลื่น มีชุด
ขาค้้ายัน 2 ชุด ควบคุมกระเช้า 2 ชุด พร้อม
ไฟสัญญาณฉุกเฉินและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย  
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 

- - - 2,500,000 - กองช่าง 

16 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่้ากวา่ 2,000 ซีซี หรือก้าลัง
เครื่องยนต์ไม่ต่้ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 
ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โดยมีรายละเอยีด ดังนี้ 
1. เป็นกระบะส้าเร็จรูป 
2. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
3. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
4. ราคารวมภาษีสรรพสามิต 

- - 868,000 - - กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐๓ 


