
- 148 - 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัด 

เทศบาลต าบลนาม่อง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 5. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่งคง 

5.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นนาม่อง หมู่ 1 ต.นาม่อง  
อ.กุดบาก จ.สกลนคร – บ้านยางโล้น         
ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร 

เพื่อให้การสัญจรขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรในหมู่บ้าน
สะดวกยิ่งขึ้น 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 
337.00 เมตร 

978,750 978,750 978,750 978,750 ปรับปรุง
ถนนลูกรัง
เป็นถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก
จ านวน 1 
สาย 

สามารถขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตรสู่ตลาดได้
สะดวกยิ่งขึ้น 

เทศบาลต าบล
นาม่อง 

2 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
บ้านโพนงาม – ยางโล้น 

เพื่อให้การสัญจรไป
มาระหวา่งหมู่บ้าน
สะดวกสบายและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ยาว 
1,000.00 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต 
จ านวน 1 
สาย 

ถนนที่ดีต่อการ
สัญจรไปมาและ
ความปลอดภยั
ของประชาชน 

เทศบาลต าบล
นาม่อง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านนาขาม หมู่ที่ 9 ต.นาม่อง อ.กดุบาก   
จ.สกลนคร – บ้านผักค าภ ูต.นาใน อ.พรรณา
นิคม จ.สกลนคร 

เพื่อให้การสัญจรไป
มาระหวา่งหมู่บ้าน
สะดวกสบายและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ขนาดกวา้ง 8.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ยาว 
2,000.00 เมตร 

8,480,000 8,480,000 8,480,000 8,480,000 ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์   
ติกคอนกรีต
จ านวน 1 
สาย 

ถนนที่ดีต่อการ
สัญจรไปมาและ
ความปลอดภยั
ของประชาชน 

เทศบาลต าบล
นาม่อง 

4 ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นนาขาม หมู่ที ่19 ต.บลนาม่อง 
อ.กุดบาก จ.สกลนคร – บ้านยางโล้น ต.โคกภู     
อ.ภูพาน จ.สกลนคร 

เพื่อให้การสัญจรขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรในหมู่บ้าน
สะดวกยิ่งขึ้น 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 
1,500.00 เมตร 

4,350,000 4,350,000 4,350,000 4,350,000 ปรับปรุง
ถนนลูกรัง
เป็นถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก
จ านวน 1 
สาย 

สามารถขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตรสู่ตลาดได้
สะดวกยิ่งขึ้น 

เทศบาลต าบล
นาม่อง 

5 ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นกุดน้ าใส หมู่ที่ 8 ต.นาม่อง 
อ.กุดบาก จ.สกลนคร – บ้านกุดไห ต.กดุไห      
อ.กุดบาก จ.สกลนคร 

เพื่อให้การสัญจรขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรในหมู่บ้าน
สะดวกยิ่งขึ้น 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 
1,025.00 เมตร 

2,972,500 2,972,500 2,972,500 2,972,500 ปรับปรุง
ถนนลูกรัง
เป็นถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก
จ านวน 1 
สาย 

สามารถขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตรสู่ตลาดได้
สะดวกยิ่งขึ้น 

เทศบาลต าบล
นาม่อง 

6 ขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาขาม 
– นางเต่ิง 

เพื่อให้การสัญจรไป
มาระหวา่งหมู่บ้าน
สะดวกสบายและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ขนาดกวา้งข้างละ 0.50 
เมตร 1,000.00 หนา 
0.15 เมตร รวม 2 ข้าง 

570,000 570,000 570,000 570,000 ขยาย
ไหล่ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก
สายนาขาม 
– นางเต่ิง 
ทั้ง 2 ข้าง 

ถนนที่ดีต่อการ
สัญจรไปมาและ
ความปลอดภยั
ของประชาชน 

เทศบาลต าบล
นาม่อง 

รวม 6  โครงการ - - 17,851,250 17,851,250 17,851,250 17,851,250 - - - 
 

แบบ ผ.03 


