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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลนาม่อง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 1. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

1.1 แผนงาน  สังคมสงเคราะห์    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้
แก่ประชาชนในการ
พัฒนาอาชีพเดิมและ
สร้างอาชีพใหม ่

จัดกิจกรรม อบรมเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้ 
ความเข้าใจ 
ในการประกอบอาชพี 

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
ในต าบล
นาม่อง
จ านวน
100 
คน 

ประชาชนมีการ
พัฒนาอาชีพให้
สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ผูบ้ริโภคและมี
อาชีพเสริม สร้าง
รายได้แก่
ครอบครัว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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1.2 แผนงาน  การเกษตร    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ส่งเสริมการปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพษิ  1 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตข้าวปลอดภัย
จากสารพษิ 
2 เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อ
ไร่ให้สูงขึ้น 
3 เกิดกลุ่มเกษตรกร
และเครือข่าย 
4 สร้างโอกาสให้
เกษตรกรได้เข้าถึง
ปัจจัยการผลิตที่มี
คุณภาพ 

- เกษตรกร  จ านวน 
400 คน 
- พื้นที่ 2,000 ไร ่

272,500 272,500 272,500 272,500 - เกษตรกร  
จ านวน 400 
คน 
- พื้นที่ 
2,000 ไร่ 

- มีแปลงผลิตข้าว
ปลอดภัยพื้นที่ 
500 ไร่ต่อปี 
- กองทุน
หมุนเวียนเกิดขึ้น
ในชุมชนสามารถ
ต้นทุนในการผลิต
ต่อไร่ 250 บาท 

ส านักปลัด 

2 ส่งเสริมอาชีพทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาต ิ 1 เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน 
2 เพื่อสร้างงานสร้าง
รายได้ให้แก่
ครอบครัวและใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
3 เพื่ออนุรักษแ์ละ
ขยายผลภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

- วิสาหกจิชุมชน 
จ านวน 10 กลุ่ม 
- สมาชิก 377 ราย  

221,000 221,000 221,000 221,000 - วิสาหกจิ
ชุมชน จ านวน 
10 กลุ่ม 
- สมาชิก 
377 ราย  

- สมาชิกรายได้ไม่
น้อยกว่า 377 
ครัวเรือนๆละไม่
น้อยกว่า 
25,000 บาท/ป ี
- สมาชิกมีงานท า
อย่างต่อเนื่องใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์
- อนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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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 ส่งเสริมผลิตและใช้เชื้อไตรโคเดอร์ม่าควบคุม
โรคพืชในนาข้าว 

1 เพื่อส่งเสริมการ
ผลิตและใช้สารชีว
ภัณฑ์ป้องกันโรคพืช
แทนการใช้สารเคมี 
2 เพื่อลดต้นทุนการ
ผลิตของเกษตรกร 
3 เพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกรมีความรู้
ด้านการควบคุมและ
จัดการศัตรูพืชได้
อย่างเหมาะสม 

ฝึกอบรมเกษตรกร 1 
ครั้ง 19 หมู่บ้าน 
จ านวน 200 คน พื้นที่ 
1,000 ไร ่

93,200 93,200 93,200 93,200 ฝึกอบรม
เกษตรกร 1 
ครั้ง 19 
หมู่บ้าน 
จ านวน 200 
คน พื้นที่ 
1,000 ไร่ 

- เกษตรกรผู้เข้า
รับการอบรม 
200 คน 
สามารถผลิตและ
ใช้เชื้อไตรโคเดอร์
ม่าป้องกันก าจัด
โรคพืชได้เองและ
ใช้กับนาข้าวได้ไม่
น้อยกว่า 1,000 
ไร่ 
- สามารถขยาย
ผลกับเกษตรกร
ข้างเคียงได้ในปี
ต่อไปไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 20 

ส านักปลัด 

4 พัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) 1 เพื่อพัฒนา
เกษตรกรให้ได้รับ
ความรู้การผลิตสินค้า
เกษตรตามระบบการ
จัดการคุณภาพ 
2 เพื่อให้การรับรอง
มาตรฐานแหล่งผลิต 
(GAP) พืชและข้าว 

อบรมเกษตรกร 1 ครั้ง 
2 วัน เกษตรกร 50 
คน 

35,700 - - - อบรม
เกษตรกร 1 
ครั้ง 2 วัน 
เกษตรกร 50 
คน 

เกษตรกรที่ผ่าน
การอบรมสามารถ
น าไปปฏิบัติตาม
ระบบการผลิต 
GAP ได้อย่าง
ถูกต้องและ
สอดคล้องกับ 
สภาพการผลิตพืช
ของตนเองและ
สามารถขยายผลสู่
เกษตรกรข้างเคียง
ได้ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 20 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 ส่งเสริมหมู่บ้านเกษตรผสมผสาน 1 เพื่อส่งเสริม
หมู่บ้านท าการเกษตร
ผสมผสาน 
2 เพื่อความมั้นคงใน
การประกอบอาชพี
เกษตรกรรมของ
เกษตรกรให้สามารถ
ประกอบอาชีพได้
อย่างยั่งยืน 
3 เพื่อเพิ่มรายได้
ให้กับเกษตรกร ท าให้
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น 
 

พื้นที่ต าบลนาม่อง 
จ านวน 3 หมูบ่้าน หมู่
ละ 100 ครัวเรือน 
อบรมเกษตรหมู่บ้านๆ
ละ 20 ครัวเรือน 

126,000 - - - พื้นที่ต าบล
นาม่อง 
จ านวน 3 
หมู่บ้าน หมู่ละ 
100 
ครัวเรือน 
อบรมเกษตร
หมู่บ้านๆละ 
20 ครัวเรือน 

- มีความรู้เรื่อง
การท าการเกษตร
ผสมผสาน 
- มีแหล่งอาหาร
ในครัวเรือนและ
ชุมชนท าให้ลด
รายจ่าย 
- ท าให้ชวีิตความ
เป็นอยู่ดีขึ้น 
สถาบันครอบครัว
อบอุ่น เข้มแข้ง
และยั่งยืน  

ส านักปลัด 

6 ส่งเสริมการผลิตสมุนไพรป้องกันและก าจัด
ศัตรูพืชในชุมชน 

1 เพื่อให้เกษตรกร
ผลิตและมีสมุนไพรใช้
เอง โดยเลิกจากการ
ใช้สารเคมีป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืช 
2 เพื่อให้ผลิตผล
การเกษตรปลอดภยั
จากสารเคมี
โดยเฉพาะพืชอาหาร
ผู้บริโภคปลอดภยั 
3 เพื่อลดต้นทุนการ
ผลิตกิจกรรมต่างๆด้น
การเกษตร 

- ส่งเสริมเกษตรกรผลิต
พืชสมุนไพร 1 กลุ่ม 
20 คน รวมพื้นที ่5 ไร ่
- ส่งเสริมการผลิตพืช
สมุนไพร 3 ชนิด ๆ ละ 
50 ต้นต่อเกษตรกร 1 
คน 

98,600 - - - ส่งเสริม
เกษตรกรผลิต
พืชสมุนไพร 1 
กลุ่ม จ านวน 
20 คน 

1 ผลผลิต
การเกษตร
โดยเฉพาะพืช
อาหารไม่มี
สารพิษตกค้าง 
ผู้บริโภคปลอดภยั 
2 ท าให้มีความ
ต้องการบริโภค
มากขึ้นเป็นการ
สร้างมูลค่าแก่
ผลผลิต 
3 ลดค่าใช้จ่าย
จากการใช้
สารเคมี 

ส านักปลัด 

รวม 6  โครงการ - - 847,000 586,700 586,700 586,700 - - - 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลนาม่อง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 2. การพัฒนาการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว 
 2. การพัฒนาการท่องเที่ยว  และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

2.1 แผนงาน  การศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ - เพื่อเป็นการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้คงอยู่
ตลอดไป                             
- เพื่อส่งเสริมความ
รัก  สามัคคี และ
ความสัมพันธอ์ันดี
ระหว่างชุมชน                                
- เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนด้านการ
ท่องเที่ยว 

เด็ก เยาวชน  ประชาชน 
ในเขตต าบลนาม่อง 19 
หมู่บ้าน 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

ปีละ 1 
ครั้ง 

- ส่งเสริมเผยแพร่
ประเพณี  และ
วัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่นให้
คงอยู่ตลอดไป        
- เกิดความรว่มมือ
ร่วมใจอันดี
ระหว่างชุมชน                    
- เพิ่มรายได้ให้กับ
ประชาชนใน
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

2 ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามท้องถิ่น   
 

อนุรักษ์ ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามให้
คงอยู่สืบไป 
 

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ในเขตต าบลนาม่อง 19 
หมู่บ้าน  

30,000 30,000 30,000 30,000 ปีละ 1 
ครั้ง 

ได้อนุรักษ์ 
ประเพณี
วัฒนธรรมอันดี
งามให้คงอยู่สืบไป 

กองการศึกษา 

3 ประเพณีวันเข้าพรรษา อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีในการถวาย
เทียนให้คงอยู่สืบไป 

เด็ก เยาวชน  ประชาชน 
ในเขต ต.นาม่อง 19 หมู่ 

20,000 20,000 20,000 20,000 ปีละ 1 
ครั้ง 

ได้อนุรักษ์ 
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีในการ
ถวายเทียนให้คง
อยู่สืบไป 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 อบรมธรรมะกลางพรรษา (ธรรมสัญจร) เพื่อส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่
ข้าราชการ ประชาชน 
ด้วยการเข้าร่วม
ปฏิบัติธรรม 

จ านวน  1  ครั้ง 30,000 ๓0,000 30,000 ๓0,000 ปีละ 1 
ครั้ง 

ข้าราชการและ
ประชาชน 
ได้ร่วมปฏิบัติธรรม 
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

กองการศึกษา 

5 แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด - เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน ประชาชนใช้
เวลาว่างออกก าลัง
กายและห่างไกลยา
เสพติด 
- เพื่อเสริมสร้างความ
สามัคคี 

เด็กเยาวชน ประชาชน   
 19 หมู่บา้น 

150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน 1 
ครั้ง 

- เด็ก เยาวชน  
ประชาชน ใช้เวลา
ว่างออกก าลังกาย
และ หา่งไกลยา
เสพติด 
- คนในชุมชนมี
ความสามัคคี 

กองการศึกษา 

6 น านักกีฬาเข้ารว่มการแข่งขันกีฬา เพื่อน านักกีฬาหรือ 
กีฑา เข้ารว่มการ
แข่งขันกับหนว่ยงาน
อื่น 

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
พนักงานเทศบาลต าบล
นาม่อง 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 
90 เกิด
ความ
สามัคคี 

เกิดความสามัคคี
และมีความ
ร่วมมือระหวา่งกัน 

ส านักปลัด/ 
กองการศึกษา 

รวม 6  โครงการ - - 330,000 330,000 330,000 330,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลนาม่อง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
 3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน   

3.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 พัฒนาทรัพยากรบุคคลในชุมชนด้วยการจ้าง
นักเรียน/นักศึกษาท างานในช่วงปิดภาค 
การศึกษา 

เพื่อให้นักเรียน/
นักศึกษาใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์โดย 
การปฏิบัติงานในชว่ง
ปิดภาคเรียนสร้าง
รายได้ให้กับ
นักเรียน/นักศึกษา 
ในช่วงปิดภาคเรียน 

จ้างนักเรียน/นักศึกษา
ในช่วงปิดภาคเรียน  
ภาคเรียนละ 15 คน 

270,000 270,000 270,000 270,000 ร้อยละ 90
ของนักเรียน/
นักศึกษาที่
ร่วมโครงการฯ 
สร้างรายได้
ให้กับ
ครอบครัว 

นักเรียน/
นักศึกษามี
ประสบการณ์ใน 
การท างานและม ี
รายได้ช่วยเหลือ 
ครอบครัวในช่วง
ปิดภาคเรียน 

ส านักปลัด 

รวม 1  โครงการ - - 270,000 270,000 270,000 270,000 - - - 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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3.2 แผนงาน  การศึกษา 

ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อบรมสัมมนาและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

บุคลากร กองการศึกษา  
จ านวน 20 คน 

๑50,000 ๑50,000 ๑๐0,000 ๑๐0,000 พัฒนาครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 
จ านวน ๒๐  
คน 

บุคลากร 
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 

2 อบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ 
ความเข้าใจ 
ปฏิบัติงานถูกตอ้ง
ตามระเบียบ  

ศูนย์เด็กเล็กในสังกัด  
ทต.นาม่อง 

50,000 50,000 50,000 50,000 อบรมการ
พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
ศพด.ทั้ง 5 
ศูนย์ 

เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ ปฏบิัติงาน
ถูกต้องตาม
ระเบียบ  

กองการศึกษา 

3 จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) เพื่อให้เด็กนักเรียนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

- โรงเรียนประถมใน
ต าบลนาม่อง   
- ศูนย์เด็กเล็กในต าบล
นาม่อง 

2,๒๗๐,๗00 2,๒๗๐,๐00 2,๒๘๐,๐00 2,๒๙๕,๐00 ร.ร.ประถม 
จ านวน 7  
แห่ง  
ศพด.  จ านวน 
5 ศูนย ์

นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
 

กองการศึกษา 

4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
สุขภาพที่ดีและมี
พัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย 

ศพด.ในสังกัดเทศบาล
ต าบลนาม่อง 

1,375,845 1,444,630 1,516,860 1,592,470 จ านวน ๕  
ศูนย์ 

เด็กมีสุขภาพที่ดี
และมีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวยั 

กองการศึกษา 

5 ส่งเสริมพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย ทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ 
สังคม-จิตใจ และ
สติปัญญา 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาล
ต าบลนาม่อง 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน 1  
ครั้ง 

เด็กมีพัฒนาการ 
เหมาะสมตามวยั 
ทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม-
จิตใจ และ
สติปัญญา 

กองการศึกษา 

 
 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 แข่งขันทักษะด้านวิชาการเด็กปฐมวยั - เพื่อให้เด็กได้รับ
การฝึกทักษะด้าน
การคิด การเขยีน 
การอ่าน เหมาะสม
ตามวัย 
- เพื่อส่งให้เด็กกล้า
แสดงออก 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาล
ต าบลนาม่อง 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน 1  
ครั้ง 

เด็กได้รับการ 
ส่งเสริมให้มี
พัฒนาการด้าน
การฟัง พูด อ่าน 
เขียนที่เหมาะสม
ตามวัย 

กองการศึกษา 

7 แข่งขันกีฬาส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวยั - เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
กล้าแสดงออก รู้รัก
สามัคคี 
- เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการทั้งสี่ด้าน 
คือร่างกาย อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา  

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลต าบล
นาม่อง ทั้ง 5 ศูนย ์
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของเด็กมี
พัฒนาการ
เหมาะสมตาม
วัย ทั้งด้าน
ร่างกาย 
อารมณ์ 
สังคม-จิตใจ 
และสติปัญญา 

- เด็กได้รับการ
ส่งเสริม
พัฒนาการโดย
องค์รวมครบทั้ง 4 
ด้าน 
- เด็กเกิดความรกั
ความสามัคคีใน
หมู่คณะ 

กองการศึกษา 

รวม 7  โครงการ - - 3,926,585 3,998,630 4,026,860 4,117,470 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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3.3 แผนงาน  สาธารณสุข 

ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานประจ าหนว่ยกู้
ชีพกู้ภยัต าบลนามอ่ง 

เพื่อให้บริการด้าน
การแพทย์ฉุกเฉินแก่
ประชาชนตลอด24
ชั่วโมง 

จัดจ้างบุคคลเพื่อให้
บริการด้านการแพทย์
ฉุกเฉินแกป่ระชาชน
ตลอด 24 ชั่วโมงจ านวน 
6 คน 

504,000 504,000 504,000 504,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80 มี
ความพงพอใจ
ในบริการ 

ประชาชนได้รับ
บริการกรณี
เจ็บป่วยฉุกเฉิน
ตลอด 24 ชั่วโมง 

กองสาธารณสุขฯ 

2 อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ประจ า
หมู่บ้าน 
 

เพื่อฝึกอบรมทบทวน
ความรู้ด้านการฉีด
วัคซีนป้องกันโรค
ระบาดในสัตว ์
 

จัดกิจกรรมอบรมอาสา
ปศุสัตว์จ าจ านวน 38 
คน 

40,000 40,000 40,000 40,000 อาสาปศุสัตว ์
ร้อยละ 80 
ได้รับการ
พัฒนา
ศักยภาพ 

ผู้ปฏิบัติงานมี
ความรู้และทักษะ
ในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น 
 

กองสาธารณสุขฯ 

3 เฝ้าระวังและควบคุมโรคเอดส์และโรคตดิต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเส่ียง 

เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในการ
เฝ้าระวังและควบคุม
โรคเอดส์และ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ในกลุ่ม
เส่ียง 

- จัดกจิกรรมให้ความรู้
แก่กลุ่มเสี่ยง จ านวน 80 
คน 
- จัดหาวัสดุที่เกีย่วขอ้งใน
การป้องกันการติดเช้ือ
เอดส ์

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของ
กลุ่มเป้าหมาย  
ได้รับการ
ฝึกอบรม 

ประชาชนกลุ่ม
เส่ียงมีความรู้
ความเข้าใจใน
เร่ืองโรคเอดส์ 

กองสาธารณสุขฯ 

4 ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อในเขตพื้นที่ต าบลนาม่อง 

เพื่อควบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อ
และไม่ติดต่อในเขต
ต าบลนาม่อง 
 

จัดกิจกรรมรณรงค์ /
จัดหาวัสดุตามความ
จ าเป็นตลอดป ี

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 19 
หมู่บ้าน 

อัตราการเกิดของ
โรคติดต่อและไม่
ติดต่อในเขต
ต าบลนาม่อง
ลดลง 

กองสาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนัข
บ้า 

เพื่อป้องกันการ
ระบาดของโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าให้กับสุนัขในเขต
พื้นที่ต าบลนาม่อง 

70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ 70 
ของสุนัขใน
พื้นที่ต าบล
นาม่องได้รับ
การฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ต าบลนาม่อง
ปลอดโรคพิษสุนัข
บ้า 

กองสาธารณสุขฯ 

6 รณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพื่อป้องกันโรคติดต่อ
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อบรมครู ศพด.จ านวน 5 
ศูนย์ 

25,000 25,000 25,000 25,000  ศพด. ทั้ง 5 
ศูนย์ 

ป้องกันโรคติดต่อ
ในเด็ก 

กองสาธารณสุขฯ 

7 รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกใน
ชุมชน 
 

เพื่อรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน
ต าบลนาม่อง 

จัดกิจกรรมรณรงค์ /
จัดหาวัสด ุจ านวน 2 
ครั้ง 

95,000 95,000 95,000 95,000 กิจกรรม
รณรงค์ /
จัดหาวัสด ุ
จ านวน 2 ครั้ง 

ป้องกันและ
ควบคุมการ
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

กองสาธารณสุขฯ 

8 อบรมผู้ประกอบการอาหาร ในเขตพื้นที่ต าบล
นาม่อง 

เพื่อให้ความรู้ด้าน
การรักษาสุขอนามยั  
การการสุขาภิบาล
อาหาร 

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้ผู้ประกอบการ
อาหาร จ านวน 50 คน 

40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 
ของ
ผู้ประกอบการ
อาหารในเขต
พื้นที่ต าบล  
นาม่อง ได้รับ
การอบรม 

ผู้ประกอบการมี
ความรู้เรื่องรักษา
สุขอนามัย  การ
สุขาภิบาลอาหาร 

กองสาธารณสุขฯ 

9 อบรมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัตงิานกู้
ชีพ กูภ้ัย เทศบาลต าบลนาม่อง 

เพื่อทบทวนความรู้
และทักษะในการ
ปฏิบัติงานและ
ยกระดับการ
ให้บริการการแพทย์
ฉุกเฉิน 

จัดกิจกรรมอบรมทบทวน
ความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน จ านวน 20 
คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100
ของ
ผู้ปฏิบัติงานกู้
ชีพ กูภ้ัย 
ได้รับการ
อบรม 

ผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพ 
กู้ภัย ได้รับการ
พัฒนาความรู้และ
ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

กองสาธารณสุขฯ 

 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 ฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุประจ าป ี เพื่อเตรียมความ
พร้อมเผชิญเหตุของ
หน่วยกู้ชีพ กูภยั 
เทศบาล 

จัดอบรมซ้อมแผน
อุบัติเหตุ จ านวน 1  
ครั้ง / ปี 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของหมู่บ้าน
เข้าร่วม
กิจกรรม 

หน่วยกู้ชีพกูภ้ัย
ของเทศบาลมี
ความพร้อมใน
การเผชิญเหตุ 
 

กองสาธารณสุขฯ 

รวม 10  โครงการ - - 984,000 984,000 984,000 984,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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3.4 แผนงาน  สังคมสงเคราะห์    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 พัฒนาคุณภาพชวีิตผู้สูงอายุ  เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ
ด าเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุข 

จัดกิจกรรม อบรม เพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

100,000  100,000 100,000  100,000 ผู้สูงอายุใน
ต าบล   
นาม่อง  
จ านวน 
500 
คน 

ผู้สูงอายุมีความ
เข้าใจในการ
พัฒนาตัวเองใน
การด าเนินชีวิตให้
มีความสุข 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 พัฒนาคุณภาพชวีิต  ผู้พกิาร ผู้ดอ้ยโอกาส เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตให้แก่ผู้พกิาร 
ผู้ด้อยโอกาสให้
ด าเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข 

จัดกิจกรรม  อบรม เพือ่
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส 

100,000  100,000 100,000  100,000 ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส
ในต าบล
นาม่อง  
จ านวน 
400 
คน 

ผู้สูงอายุมีความ
เข้าใจในการ
พัฒนาตัวเองใน
การด าเนินชีวิตให้
มีความสุข 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทสตรี เพื่อส่งเสริมเพิ่ม
ศักยภาพให้สตรีมี
บทบาทสามารถชว่ย
พัฒนาชุมชนให้มี
ความเข้มแข็ง 

จัดกิจกรรม อบรมเพื่อให้
ความรู้ ความเขา้ใจและ
ความส าคัญของสตรีต่อ
การพัฒนาชุมชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 สตรีใน
ต าบล    
นาม่อง  
จ านวน 
100 
คน 

สตรีเข้าใจบทบาท
หน้าที่มีศักยภาพ
สามารถช่วยเหลือ
และพัฒนาชุมชน
ได้ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 ส่งเสริมสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
ต าบลนาม่อง 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้
เด็กเยาวชนมีความ
เข้าใจถึงสิทธิบทบาท
หน้าที่ทักษะด้านผู้น า 
การสร้างเครือข่าย
ความเข้มแข็งให้สภา
เด็กและเยาวชน
เทศบาลต าบลนาม่อง 

จัดกิจกรรม อบรมเพื่อให้
ความรู้ ความเขา้ใจ
บทบาทหน้าทีแ่ละการ
สร้างเครือข่ายขององค์กร
เด็กและเยาวชนให้มี
ความเข้มแข็งอยา่ง
ต่อเนื่อง 

30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กและ
เยาวชน 
จ านวน 50 
คน 

เด็กและเยาวชน
เข้าใจบทบาท
หน้าที่ มีศักยภาพ 
มีทักษะด้านการ
เป็นผู้น า  
มีเครือข่ายองค์กร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม 4  โครงการ - - 260,000 260,000 260,000 260,000 - - - 

 

แบบ ผ.01 
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3.5 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อบรมการจัดท าแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 1 เพื่อประเมิน
ศักยภาพและจัดท า
แผนพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน 
2 เพื่อให้วิสาหกจิ
ชุมชนมี
ความสามารถในการ
บริหารจัดการ 
3 เพื่อให้วิสาหกจิ
ชุมชนก าหนดแนว
ทางการพัฒนาได้
อย่างเหมาะสมตาม
ศักยภาพของตนเอง 

วิสาหกจิชุมชนต าบล 
นาม่อง จ านวน 12 กลุ่ม 
จ านวน 40 คน 

19,600 19,600 19,600 19,600 วิสาหกจิ
ชุมชนต าบล 
นาม่อง 
จ านวน 12 
กลุ่ม จ านวน 
40 คน 

1 ท าให้ทราบ
สถานการณ์
จุดอ่อนจุดแข็ง
และสภาพปัญหา
ของชุมชน
วิสาหกจิชุมชน 
2 ท าให้ทราบถึง
ปัญหาและ
สามารถล าดับ
ความส าคัญใน
การแก้ไขปัญหา
ได้ 
3 ได้ข้อมูล
เบื้องต้นเพื่อ
น าไปใช้ในการ
พัฒนากิจการ
วิสาหกจิชุมชน 

ส านักปลัด 

2 สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มยวุเกษตร 1 เพื่อให้สมาชกิยวุ
เกษตรกรมีความรู้
และความเข้าใจแนว
ทางการด าเนินงาน
กลุ่มยุวเกษตรกรและ
กระบวนการท างาน
กลุ่ม 

กลุ่มยุวเกษตรกรใน
โรงเรียน 3 กลุ่ม 

69,000 - - - กลุ่มยุว
เกษตรกรใน
โรงเรียน 3 
กลุ่ม 

- สามารถพัฒนา
สมาชิกยวุเกษตร
ให้เป็น Young 
Farmer ได้ 
- ท าใหยุ้ว
เกษตรกรสามารถ
น าความรู้และ
ประสบการณ์ไป
ฝึกปฏิบัติและ
พัฒนาครัวเรือน
ตนเองได้ 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

  2 ให้มีความรู้และ
ทักษะด้านการเกษตร 
เคหกิจเกษตรและ
บริหารจัดการ 
พัฒนาให้เป็น Smart 
Farmer ในอนาคต 
3 เพื่อสร้างระบบ
เครือข่ายเครือข่ายยุว
เกษตรของท้องถิ่นให้
มีความเข้มแข็ง 
4 จัดตั้งให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้และเป็นจุด
สาธิต 

      - ท าให้มีรายได้
จากการเก็บเกีย่ว
ผลผลิตพอเล้ียง
ชีพและครอบครัว 
- ท าให้สามารถ
เป็นตัวอย่างใน
การด าเนินงานแก่
กลุ่มยุวเกษตรกร
อื่นๆที่สนใจ 

 

3 พัฒนาเพิ่มประสิทธภิาพการปฏิบัติงาน
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 

1 เพื่อให้อาสาสมัคร
เกษตรหมู่บ้าน(อกม.)
เข้าใจบทบาทหนา้ที่
ของตนเองในฐานะ
ตัวแทนของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
ในระดับพื้นที่ 
2 เพื่อเพิ่มทักษะ
ความรู้และ 
ประสบการณ์ด้าน
การเกษตรให้กับ
อาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน(อกม.)มี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 

อบรมอาสาสมัคร
เกษตรกรหมู่บ้าน(อกม.)
หมู่บ้านละ 3 ราย 1 ครั้ง 
38 คน 

13,100 - - - อบรม
อาสาสมัคร
เกษตรกร
หมู่บ้าน(อกม.)
หมู่บ้านละ 3 
ราย 1 ครั้ง 
38 คน 

- เข้าใจถึงบทบาท
หน้าที่ของตนเอง
ในฐานะเป็น
ตัวแทนของส่วน
ราชการ 
- เกิดทักษะใน
การ
ประชาสัมพันธ์
งานการจัดท า
แผนพัฒนาต าบล
ด้านการเกษตร 
ตลอดจนแนวทาง
แก้ไขปัญหาดา้น
การเกษตรใน
ระดับชุมชน 

ส านักปลัด 

รวม 3  โครงการ - - 101,700 19,600 19,600 19,600 - - - 

แบบ ผ.01 
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3.6 แผนงาน  งบกลาง 

ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สนับสนุนและสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผูสู้งอาย ุ ส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่
ผู้สูงอาย ุ

11,480,400 12,560,400 13,640,400 14,720,400 สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพแก่
ผู้สูงอายุ
จ านวน
1,470 คน 

ประชาชนได้รับ
สวัสดิการและมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 
 

สนับสนุนและสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่คน
พิการ 

ส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่
คนพิการ 

4,060,800 5,020,800 5,980,800 6,940,800 สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพแก่คน
พิการ  จ านวน 
423 คน 

ประชาชนได้รับ
สวัสดิการและมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 
 

สนับสนุนและสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผูป้่วย
โรคเอดส์ 

ส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ปว่ย
โรคเอดส์ 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่
ผู้ป่วยโรคเอดส ์

120,000 120,000 120,000 120,000 สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพแก่ผู้ปว่ย
โรคเอดส์ 
จ านวน 20 
คน 

ผู้ป่วยโรคเอดส์
ได้รับการ
ช่วยเหลืออย่าง
ทั่วถึงบรรเทา
ความเดือดร้อนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม 3  โครงการ - - 15,661,200 17,701,200 19,741,200 21,781,200 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลนาม่อง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 4. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 

 4. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
4.1 แผนงาน  สาธารณสุข    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้สร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จ านวน 80  
คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๘0 ของผู้
เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนรู้คุณค่า
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
มากขึ้นท าให้เกิด
การอนุรักษ์มากขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 

2 ส่งเสริมการรักษาความสะอาดในชุมชน  เพื่อสร้างกระแสและ
ปลุกจิตส านึกการ
รักษาความสะอาดใน
ชุมชน 

-จัดกิจกรรมรณรงค์
รักษาความสะอาดใหญ ่  
(Big Cleaning Day)  
1 ครั้ง/ปี 
-จัดหาวัสดุที่เกี่ยวข้อง 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

ที่หรือทาง
สาธารณะมีความ
สะอาดและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

กองสาธารณสุขฯ 

3 อบรมการเล้ียงไส้เดือนเพื่อจัดการขยะ
อินทรีย์สู่วิถีพอเพียง 

เพื่อส่งเสริมการเล้ียง
ไส้เดือน และการใช้
ปุ๋ยอินทรียจ์ากขยะ
อินทรีย ์

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้การเล้ียงไส้เดือน
เพื่อจัดการขยะอินทรยี์ 
จ านวน 50 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 มีการจัดตั้งกลุ่ม
เล้ียงไส้เดือน
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 
2 กลุ่ม 

ประชาชนมีการใช้
ปุ๋ยอินทรียแ์ละลด
การใช้สารเคมีใน
การเกษตร 

กองสาธารณสุขฯ 

 

 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานรักษา
ความสะอาดในที่หรอืทางสาธารณะภายใน
เขตต าบลนาม่อง 

เพื่อรักษาความ
สะอาดในที่หรือทาง
สาธารณะเพื่อความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยของ
บ้านเมือง 

จ้างเหมาบริการบุคคล
เพื่อปฏิบัติงานรักษา
ความสะอาดในที่หรอืทาง
สาธารณะในเขตต าบล
นาม่อง จ านวน 10 คน 

720,000 720,000 720,000 720,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ที่หรือทาง
สาธารณะมีความ
สะอาดและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

กองสาธารณสุขฯ 

5 ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล 
 

เพื่อให้ตลาดสะอาด
ถูกสุขลักษณะ 

จัดกิจกรรมล้างตลาดตาม
หลักสุขาภิบาล 
ประจ าเดือน 

30,000 30,000 30,000 30,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ตลาดในชุมชนมี
ความสะอาดถูก
สุขลักษณะ 

กองสาธารณสุขฯ 

6 อบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการน้ าเสียใน
ครัวเรือนและสถานประกอบการ 

เพื่อให้ความรู้ด้าน
การจัดการน้ าเสีย
ให้แก่ประชาชนและ
สถานประกอบการใน
เขตเทศบาล 

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้การการจัดการน้ า
เสียในครัวเรือนและ
สถานประกอบการ
จ านวน 50 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของหมู่บ้าน
ได้รับการ
อบรมให้
ความรู้ 

ประชาชนและ
สถาน
ประกอบการใน
เขตเทศบาลมี
ความรู้ด้านการ
จัดการน้ าเสียและ
มีการจัดการน้ าทิ้ง
ก่อนปล่อยลงสู่
สิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุขฯ 

7 ลดคัดแยกขยะและการน าขยะกลบัมาใช้
ประโยชน ์

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความรู้ มีความ
ตระหนักในการคัด
แยกขยะและการน า
ขยะมูลฝอยกลับมา
ใช้ประโยชน์ได้อยา่ง
ถูกต้องเหมาะสม 

-อบรมให้ความรู ้
-รณรงค์ลดการใช้และน า
ขยะมูลฝอยไปใช้
ประโยชน ์
-ผลิตปุ๋ยหมัก น้ าหมัก
ชีวภาพจากขยะ 
-รณรงค์จัดการขยะ
อันตราย 
จ านวน 19 หมูบ่้าน 

90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละ 80
ของหมู่บ้าน
ได้รับความรู้
และเข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
ตระหนักในลด
การใช้การคัดแยก
ขยะกอ่นทิ้งและ
น าขยะมาใช้
ประโยชน ์

กองสาธารณสุขฯ 

 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 พัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบการ
จัดการขยะ 
 

ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การจัดการขยะมูล
ฝอยโดยชุมชน 

อบรมพัฒนาศักยภาพ
หมู่บ้านต้นแบบการ
จัดการขยะ 
ธนาคารขยะ จ านวน 9 
แห่ง 

80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ชุมชน/หมู่บ้าน
เกิดความสะอาด
และเป็นระเบียบ
เรียบร้อยมากขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 

รวม 8  โครงการ - - 1,090,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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4.1 แผนงาน  การเกษตร    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 รักน้ า รักปา่ รักษาแผ่นดิน เพื่อเพิ่มทรัพยากรป่า
ไม้ 

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
เพิ่มพื้นที่สีเขียว จ านวน 
1,999 กล้า 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนพื้นทีป่่า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 50 

เพิ่มพื้นที่ป่าในเขต
ต าบลนาม่อง 

กองสาธารณสุขฯ 

2 ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรกัษ์ดินและน้ า เพื่อลดการพังทลาย 
ของดิน 

จัดกิจกรรมปลูกหญ้า
แฝกจ านวน 10,000 
กล้า 

5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 50 ของ
พื้นที่เสี่ยงต่อการ
พังทลาย ได้รับการ
ดูแล 
 

ปัญหาการพังลาย
ของดินในพื้นที่
เส่ียงต่อการ
พังทลายลดน้อยลง 

กองสาธารณสุขฯ 

รวม 2  โครงการ - - 35,000 35,000 35,000 35,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

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

5.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 นาม่องโปร่งใสยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล 
 

เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมาภิบาล 
ความส าคัญในการ
ป้องกันการทุจริต 
และหลักการน าปลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ข้าราชการฝ่ายการเมือง
ฝ่ายประจ า และพนักงาน
จ้างเทศบาลต าบลนาม่อง 

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 
100 ของ 
บุคลากรมี
ความรู้
ความเข้าใจ
ในหลัก  
ธรรมาภิ
บาล 
ความส าคัญ
ในการ
ป้องกันการ
ทุจริต และ
หลักการน า
ปลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมา
ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

น าความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้กับ
องค์กรให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
สูงสุด 

ส านักปลัด/ 
หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม  
“ กิจกรรมโตไปไม่โกงและกิจกรรมประกวดค า
ขวัญ/บทความ” 

เพื่อส่งเสริมและสร้าง
จิตส านึกเด็กและ
เยาวชน มจีิต
สาธารณะและรว่มกัน
สร้างสังคมอย่างมี
คุณธรรม 

เด็กและเยาวชน ในเขต
เทศบาลต าบลนาม่อง  

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของเด็ก
และ
เยาวชนเด็ก
และ
เยาวชน    
มีจิต
สาธารณะ
และร่วมกัน
สร้างสังคม
อย่างมี
คุณธรรม  
ต่อต้านการ
ทุจริต        
คอรัปชั่น 

เด็กและเยาวชน   
มีจิตสาธารณะ
และร่วมกันสร้าง
สังคมอย่างมี
คุณธรรม 

ส านักปลัด/ 
หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 

3 จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาม่อง 
 

ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลนาม่องได้แสดง
ความคิดเห็น  ร่วมคิด  
ร่วมท า ร่วมแก้ไข
ปัญหาและแสดงออก
ถึงการมีส่วนร่วมด้าน
ความคิด  ในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ในเขตเทศบาลต าบล 
นาม่อง จ านวน 19 หมู ่

50,000 50,000 50,000 50,000 จัดท า
แผนพัฒนา
เทศบาล
ต าบล   
นาม่อง 
จ านวน 19 
หมู่ 
 

ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ในการประชุม
ประชาคมเพื่อ
จัดท าแผน และ
ได้รับการแก้ไข
ปัญหาอย่างจริงจัง 

ส านักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายป้องกันการทุจริต  
ประพฤติมิชอบ 
 

เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจกบั
เครือข่าย 

เครือข่ายทุกภาคส่วน 5,000 5,000 5,000 5,000 ส่งเสริมและ
พัฒนา
เครือข่าย
ป้องกันการ
ทุจริตฯ ทุก
ภาคส่วน ร้อย
ละ 100 

เครือข่ายป้องกัน
การทุจริตฯ ทุก
ภาคส่วนมีความรู้
ความเข้าใจใน
หน้าที่ตนมากขึ้น 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

5 ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกฯ พนกังานเทศบาลและพนกังานจ้าง 

- เพื่อปลกูจิตส านึก
ให้มีคุณธรรม
จริยธรรม ต่อต้าน
การทุจริต 
- เพื่อให้บุคลากร
ได้รับการพัฒนาจิตใจ 
มีจิตสาธารณะ
ร่วมกันสร้างสังคม
อย่างเป็นธรรมและ
สมานฉันท ์

ผู้บริหาร สมาชิกฯ 
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง 

- 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 
ของจ านวนผู้
เข้ารับการ
อบรมมี
จิตส านึก 
คุณธรรม
จริยธรรม
เสียสละเพื่อ
ประโยชน์
ส่วนรวมเป็น
ส าคัญ 

- บุคลากรได้มี
จิตส านึกมี
คุณธรรม
จริยธรรม ต่อต้าน
การทุจริต 
- บุคลากรได้รับ
การพัฒนาจิตใจ  
มีจิตสาธารณะ
ร่วมกันสร้างสังคม
อย่างเป็นธรรม
และสมานฉันท ์

ส านักปลัด/ 
หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 

6 จัดท าสื่อ/ป้ายประชาสัมพันธ ์
 
 

เพื่อประชาสัมพันธ์
ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต 

ป้ายประชาสัมพันธ ์ 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 มี
ความพึงพอใจ
จากการจัดท า
สื่อ/ป้าย
ประชาสัมพันธ ์

มีช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์
ของเทศบาล 

ส านักปลัด 

 
 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 
 

เพื่อจ้าง
บุคคลภายนอก
ส ารวจความพึงพอใจ
ผู้มาใช้บริการกับ
เทศบาลต าบลนาม่อง 

ผลส ารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้ใช้บริการ
เทศบาลในเขตเทศบาล
ต าบลนาม่อง 

30,000 30,000 30,000 30,000 ทราบผลความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 
ร้อยละ 80 

ผลส ารวจความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้ใช้บริการ
เทศบาลในเขต
เทศบาลต าบล
นาม่อง 

ส านักปลัด 

8 จัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

เพื่อให้การเลือกตั้ง
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและบริสุทธิ์
ยุติธรรม 

เมื่อต้องด าเนินการ
เลือกตั้งทั่วไป/เลือกตั้ง
แทนต าแหน่งที่วา่ง 

60๐,๐๐๐ 600,๐๐๐ 600,๐๐๐ 150,000 จ านวน 19 
หมู่บ้าน 

การเลือกตั้ง
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

ส านักปลัด 

9 จัดกิจกรรมน ามวลชนเฝ้ารับและส่งเสด็จ
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวฯและพระบรมวงศานุ
วงศ์ 

เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการ
รับส่งเสด็จ หรือส่ง
รับเสด็จ ฯ 

การจัดท าซุ้มรับเสด็จฯ
อย่างสมพระเกยีรติ การ
ประดับธงและธงทวิ ค่า
จัดเตรียมมวลชนในการ
เฝ้าและส่งเสด็จ 

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อย
ละ 100 มี
ความรู้สึก
ส านึกในพระ
มหา
กรุณาธิคุณ 

การรับเสด็จ ฯ 
หรือส่งรับเสด็จ ฯ 
เป็นอย่างสมพระ
เกียรต ิ

ส านักปลัด 

10 จัดงานราชพิธีหรอืรัฐพิธ ี เพื่อจัดงานรัฐพิธีจัด
นิทรรศการ 
จัดกิจกรรมวันส าคัญ
ต่าง ฯ 

จัดงานรัฐพิธีจัด
นิทรรศการ จัดกิจกรรม
วันส าคัญต่าง  

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อย
ละ 100 มี
ความรู้สึก
ส านึกในพระ
มหา
กรุณาธิคุณ 

การจัดงานรัฐพิธี
จัดนิทรรศการ จัด
กิจกรรมวันส าคัญ 
ต่าง ๆ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

ส านักปลัด 

11 ปกป้องสถาบันส าคัญของชาติและการจดังาน
รัฐพิธีต่างๆ 

เพื่อเป็นการให้
ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีในพระมหา
กรุณาธิคุณ 

ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาม่อง 

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนร้อย
ละ 100 มี
ความรู้สึก
ส านึกในพระ
มหา
กรุณาธิคุณ 

ประชาชนมี
ความรู้สึกส านึกใน
พระมหา
กรุณาธิคุณยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่เพือ่
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
ให้แก่บุคลากรสังสัด
เทศบาลต าบลนาม่อง 
ผู้น าชุมชนและกลุ่ม
องค์กรชุมชน กลุ่ม
อาชีพในเขตต าบล
นาม่อง 
- เพื่อน าความรู้ที่ได้
จากการฝึกอบรมและ
การศึกษาดูงานจาก
ประสบการณ์ตรงมา
พัฒนาการท างานให้
มีประสิทธิภาพและ
สามารถขยายผลสู่
ชุมชนได้ 

จัดฝึกอบรมความรู้ความ
เข้าใจและศึกษาดูงาน
ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชกิ
สภา บุคลากรของ
เทศบาล ผู้น าชุมชน กลุ่ม
องค์กรชุมชน กลุ่มอาชีพ 
และกลุ่มต่างๆ ภายใน
เขตเทศบาลต าบลนาม่อง 
จ านวน 100 คน 

400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 95 
ของผู้เข้ารับ
ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานมี
ประสิทธิภาพ
และสามรถน า
ความรู้ขยาย
ผลสู่ชุมชนได้ 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจและ
สามารถน าความรู้
ที่ได้จากการ
ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานไป
พัฒนาการท างาน
และขยายผลสู่
ชุมชนได้ 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 ฝึกอบรมการใช้คอมพวิเตอร์เพื่อการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจการใช้
คอมพิวเตอร์ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
และที่ได้รับ
มอบหมายให้มี
ประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลเพิ่ม
มากขึ้น 

จัดฝึกอบรมให้แก่
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างของบาล
ต าบลนาม่อง จ านวน 65 
คน 

15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 100 
ของผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรม 
สามารถใช้
คอมพิวเตอร์
ในการ
ปฏิบัติงานได้ 

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 
มีความรู้ความเข้า 
ใจการใช้คอมพิว 
เตอร์ในการปฏิบัต ิ
งานในหน้าที่และ
ที่ได้รับมอบหมาย
ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
เพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลัด 

14 กฎหมายน่ารู ้
  
  
  
  
  
  

เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบั
กฎหมายในการ 
ปฏิบัติหน้าทีแ่ละที่
เกี่ยวขอ้ง 
  
  
  
  

จัดฝึกอบรมให้ความรูแ้ก่
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาพนักงานเทศบาล 
และพนักงานจา้ง 
จ านวน 80 คน 
  

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 
ของผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายใน 
การปฏิบัติ
หน้าที่และ 
กฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งเพิ่ม
มากขึ้น 

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 
มีความรู้ความเข้า 
ใจเกี่ยวกับ
กฎหมายในการ
ปฏิบัติหน้าทีแ่ละ
ที่เกี่ยวขอ้งเพิ่ม 
มากขึ้น 
  

ส านักปลัด 
  
  
  
  
  
  

15 จัดท าระบบแผนทีภ่าษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน
ระยะที่ 3 

เพื่อเป็นการ
พัฒนาการจัดเกบ็
รายได้ 

จ านวน  ๑  โครงการ 100,000 - - - จัดท าระบบ
แผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สินระยะ
ที่ 3 จ านวน 
1 โครงการ 

การจัดเก็บรายได้
มีความถูกต้อง
ยิ่งขึ้น 

กองคลัง  

รวม 15  โครงการ - - 1,390,000 1,310,000 1,310,000 860,000 - - - 

 

แบบ ผ.01 
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5.2 แผนงาน  รักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลส าคัญ เพื่อความปลอดภัย
ของพี่น้องประชาชน 

ช่วงปีใหม่และสงกรานต ์ 120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวน 2 
ครั้ง/ปี 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

2 ชุมนุมสวนสนามเน่ืองในวัน อปพร. เพื่อให้สมาชิก อปพร.              
รู้รักสามัคคีและมี
จิตส านึกช่วยเหลือ
สังคม 

อป.พร. ต าบลนามอ่ง 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน 1 
ครั้ง 

สมาชิก อปพร.              
รู้รักสามัคคีและมี
จิตส านึกช่วยเหลือ
สังคมมากยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

3 ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ช่วยเหลือผู้ประสบ 
สาธารณภยัตาม
อ านาจหน้าที ่

บรรเทาความเดือดร้อน
ของราษฎรภายในเขต
ต าบลนาม่อง 

1,000,000 1,000,000 1000,000 1,000,000 ประชาชน
ผู้ประสพ
ภัย ทั้ง 19 
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือ 

ส านักปลัด 

4 ซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั 

อปพร. และเจา้หน้าที่ที่
เกี่ยวขอ้งในเทศบาล
ต าบลนาม่อง   

30,000 30,000 30,000 30,000 อปพร. 
 และ
เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวขอ้ง
ในเทศบาล
ต าบล   
นาม่อง 
จ านวน 
50 คน   

อปพร.ปฏิบัติงาน
ได้ถูกต้อง 

ส านักปลัด 

5 ฝึกอบรมป้องกันไฟปา่ เพื่อให้พนักงาน และ
อาสาสมัครป้องกัน
และควบคุมไฟป่ามี
ความรู้ความเข้าใจใน
การป้องกันและ
ควบคุมไฟป่า 

จ านวน 50 คน 50,000 50,000 50,000 50,000 พนักงาน 
และ
อาสาสมัคร
ป้องกัน
และ
ควบคุมไฟ
ป่า จ านวน 
50 คน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อลดอุบัติเหตบุนท้อง
ถนนและป้องกันไฟฟา้ลัดวงจร 

เพื่อลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน และป้องกัน
ไฟฟ้าลัดวงจร 

ในเขตพื้นที่ต าบลนาม่อง
ทั้ง 19 หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 ปรับปรุง
ภูมิทัศน์
สองข้าง
ทางในเขต
พื้นที่ต าบล
นาม่องทั้ง 
19 
หมู่บ้าน 

ลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน และ
ป้องกันไฟฟ้า
ลัดวงจร 

ส านักปลัด 

รวม 6  โครงการ - - 1,235,000 1,235,000 1,235,000 1,235,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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5.3 แผนงาน  สังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
สร้างศักยภาพของ
ชุมชนให้สามารถ
จัดการตนเองได้ 

สนับสนุนกระบวนการ
จัดท า ทบทวน ปรับปรุง 
แผนชุมชน/แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 19 
หมู่บ้าน 

 

ชุมชนมีความ
เข้มแข็งมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
ชุมชน ท้องถิ่น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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5.4 แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แรงต่ า (สายนาม่อง – 
โพนงาม) บา้นนาม่อง หมู่ที่ ๑   

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร 350,000 - - - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรง
ต่ า จ านวน 
1 สาย 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

2 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แรงต่ า  

(สายหนองเม็ก) บ้านนามอ่ง หมู่ที่ ๑   

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร - 350,000 - - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรง
ต่ า จ านวน 
1 สาย 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

3 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แรงต่ า (สายนาดง) 
บ้านนาม่อง หมู่ที่ ๑   

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร - - - 350,000 ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรง
ต่ า จ านวน 
1 สาย 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

4 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แสงสว่างสาธารณะ  
บ้านนาม่อง หมู่ที่ 1 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
และอาชญากรรม 

จ านวน 30 จุด - - - 350,000 ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแสง
สว่าง
สาธารณะ 
จ านวน 
30 จุด 

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

5 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แรงต่ า (สายวัดป่า
อุดมธรรมวนาราม – นางเต่ิง) บ้านหนองค้า 
หมู่ที่ 2   

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร 350,000 - - - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรง
ต่ า จ านวน 
1 สาย 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

 

แบบ ผ.01 



- 101 - 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แสงสว่างสาธารณะ  
บ้านหนองค้า หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
และอาชญากรรม 

จ านวน 30 จุด - 350,000 - - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแสง
สว่าง
สาธารณะ 
จ านวน 
30 จุด 

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

7 ขยายเขตให้บริการประปาหมู่บา้น 
บ้านหนองค้า หมู่ที่ 2 

เพื่อให้มีน้ าใช้อุปโภค 
– บริโภค  อยา่ง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 3,000 เมตร - - - 350,000 ขยายเขต
ให้บริการ
ประปา
ระยะทาง 
3,000 
เมตร 

ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภค – บริโภค  
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

 

8 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แรงต่ า (สายนาขาม – 
นาม่อง) บ้านนาขาม หมู่ที่ 3   

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร - 350,000 - - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรง
ต่ า จ านวน 
1 สาย 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

9 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แรงต่ า (สายนาขาม – 
ยางโล้น) บา้นนาขาม หมู่ที ่3   

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร - - 350,000 - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรง
ต่ า จ านวน 
1 สาย 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

10 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แรงต่ า (สายนาขาม – 
โคกภู) บา้นนาขาม หมู่ที่ 3   

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร - - - 350,000 ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรง
ต่ า จ านวน 
1 สาย 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

 

แบบ ผ.01 



- 102 - 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แสงสว่างสาธารณะ  
บ้านหนองสะไน หมู่ที ่4 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
และอาชญากรรม 

จ านวน 30 จุด 350,000 - - - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแสง
สว่าง
สาธารณะ 
จ านวน 
30 จุด   

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

12 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แรงต่ า (สายส านัก
สงฆ์บ้านหนองสะไน) บ้านหนองสะไน หมู่ที่ 4   

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร - - - 350,000 ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรง
ต่ า จ านวน 
1 สาย 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

13 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แรงต่ า (สายนาม่อง) 
บ้านเชิงดอย หมู่ที ่6   

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร - - 350,000 - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรง
ต่ า จ านวน 
1 สาย 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

14 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แรงต่ า (สายนาดง – 
นาโคก) บา้นเชิงดอย หมู่ที ่6   

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร - - 350,000 - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรง
ต่ า จ านวน 
1 สาย 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

15 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แสงสว่างสาธารณะ  
บ้านเชิงดอย หมู่ที ่6 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
และอาชญากรรม 

จ านวน 25 จุด - - - 350,000 ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแสง
สว่าง
สาธารณะ 
จ านวน 
25 จุด   

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แรงต่ า (สายบา้นนาย
ไสว – บ้านนายสุริยา) บา้นเชิงดอย หมูท่ี่ 6   

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร - - - 350,000 ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรง
ต่ า จ านวน 
1 สาย 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

17 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แรงต่ า (สายหว้ยอูน) 
บ้านดงนิมิต หมู่ที่ 7   

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร - 350,000 - - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรง
ต่ า จ านวน 
1 สาย 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

18 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แรงต่ า (สายดงนิมิต – 
นางเต่ิง) บ้านดงนิมิต หมู่ที่ 7   

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร - - - 350,000 ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรง
ต่ า จ านวน 
1 สาย 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

19 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แสงสว่างสาธารณะ  
บ้านดงนิมิต หมู่ที่ 7 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
และอาชญากรรม 

จ านวน 20 จุด - - - 350,000 ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแสง
สว่าง
สาธารณะ 
จ านวน 
20 จุด   

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

20 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แรงต่ า (สายกดุน้ า – 
หนองท่ม) บ้านกุดน้ าใส หมู่ที ่8   

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร - - 350,000 - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรง
ต่ า จ านวน 
1 สาย 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

21 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แสงสว่างสาธารณะ  
บ้านกุดน้ าใส หมู่ที่ 8 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
และอาชญากรรม 

จ านวน 20 จุด - - - 350,000 ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแสง
สว่าง
สาธารณะ 
จ านวน 
20 จุด   

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

22 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แรงต่ า (สายหลัง
โรงเรียน) บ้านกุดน้ าใส หมู่ที่ 8   

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร - - - 350,000 ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรง
ต่ า จ านวน 
1 สาย 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

23 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แสงสว่างสาธารณะ  
บ้านโนนทรายค า หมู่ที ่10 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
และอาชญากรรม 

จ านวน 25 จุด - - 350,000 - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแสง
สว่าง
สาธารณะ 
จ านวน 
25 จุด   

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

24 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แรงต่ า  

(สายนาตาสวย) บ้านหนองสะไน หมู่ที่ 11   

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร - 350,000 - - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรง
ต่ า จ านวน 
1 สาย 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

25 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แสงสว่างสาธารณะ  
บ้านหนองค้า หมู่ที่ 12 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
และอาชญากรรม 

จ านวน  20  จุด - - - 350,000 ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแสง
สว่าง
สาธารณะ 
จ านวน  
20  จุด   

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

26 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แรงต่ า (สายบึงตึ – 
บึงเสียว) บ้านโพนงาม หมู่ที่ 13   

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร - - - 350,000 ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรง
ต่ า จ านวน 
1 สาย 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

27 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แสงสว่างสาธารณะ  
บ้านหนองสะไน หมู่ที ่14 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
และอาชญากรรม 

จ านวน  20  จุด - 350,000 - - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแสง
สว่าง
สาธารณะ 
จ านวน  
20  จุด   

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

28 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แรงต่ า (สายหนอง
ส่านนาม่อง) บา้นหนองสะไน หมู่ที ่14   

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร - - 350,000 - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรง
ต่ า จ านวน 
1 สาย 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

29 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แรงต่ า (สายหนองพง) 
บ้านหนองสะไน หมู่ที ่14   

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร - - - 350,000 ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรง
ต่ า จ านวน 
1 สาย 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

30 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แรงต่ า (สายนาขาม – 
โคกภู) บา้นนาขาม หมู่ที่ 15   

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร 350,000 - - - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรง
ต่ า จ านวน 
1 สาย 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

31 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แสงสว่างสาธารณะ  
บ้านนาขาม หมู่ที ่15  

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
และอาชญากรรม 

จ านวน  30  จุด - - - 350,000 ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแสง
สว่าง
สาธารณะ 
จ านวน  
30  จุด   

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

32 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แสงสว่างสาธารณะ  
บ้านหนองค้า หมู่ที่ 16  

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
และอาชญากรรม 

จ านวน  25  จุด - 350,000 - - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแสง
สว่าง
สาธารณะ 
จ านวน  
25 จุด   

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

33 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แรงต่ า  

(สายคุ้มโนนสวรรค์) บ้านหนองค้า หมู่ที ่16   

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร - - 350,000 - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรง
ต่ า จ านวน 
1 สาย 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

34 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แรงต่ า (สายโรงน้ า
วาทิต) บา้นหนองสะไน หมู่ที ่18   

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร 350,000 - - - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรง
ต่ า จ านวน 
1 สาย 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

35 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แรงต่ า (สายบึงไหล) 
บ้านนาขาม หมู่ที ่19   

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร 350,000 - - - ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรง
ต่ า จ านวน 
1 สาย 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

36 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แสงสว่างสาธารณะ  
บ้านนาขาม หมู่ที ่19  

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
และอาชญากรรม 

จ านวน  20  จุด - - - 350,000 ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแสง
สว่าง
สาธารณะ 
จ านวน  
20 จุด   

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

37 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แรงต่ า (สายนาน้อย – 
หนองโขมง) บ้านนาขาม หมู่ที่ 19   

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร - - - 350,000 ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรง
ต่ า จ านวน 
1 สาย 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

38 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แรงต่ า (สายนาหนอง
แฝด) บ้านนาขาม หมู่ที่ 19   

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร - - - 350,000 ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแรง
ต่ า จ านวน 
1 สาย 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง / 

หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

รวม 38  โครงการ - - 2,100,000 2,450,000 2,450,000 6,300,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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5.5 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อแก้ไขและปอ้งกัน
ปัญหายาเสพติด
ภายในต าบลนาม่อง 

เด็ก ประชาชน ในเขต
ต าบลนาม่อง  
ทั้ง 19 หมู่บ้าน 

80,000 80,000 80,000 80,000 ทั้ง 19 หมู่ ต าบลนาม่องเป็น
ต าบลสีขาวปลอด
ยาเสพติด 

ส านักปลัด 

2 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในวันยาเสพติดโลก เพื่อแก้ไขและปอ้งกัน
ปัญหายาเสพติด
ภายในต าบลนาม่อง 

เด็ก ประชาชน  
บ้านนาขาม  
หมู่ที่ 3,9,15,19 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 4  
หมู่ 

ต าบลนาม่องเป็น
ต าบลสีขาวปลอด
ยาเสพติด 

ส านักปลัด 

รวม 2  โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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 5.6 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. (สายสามแยกหนา้
บ้านก านัน) บ้านนาม่อง หมู่ที ่1 

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขัง กว้าง 0.40 เมตร ยาว 
220.00 เมตร ลึก 0.40 
เมตร พร้อมบ่อพักและฝา
ปิดตามแบบที่ ทต.นาม่อง
ก าหนด 

- - 350,000 - ก่อสร้าง
รางระบาย
น้ า คสล. 
จ านวน 1 
สาย 

ไม่มีน้ าท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนน คสล. (สายคุ้มนาม่องใหม่)    
บ้านนาม่อง หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
154.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - 350,000 ก่อสร้าง
ถนน คสล.  
จ านวน 1 
สาย 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างฝายน้ าล้น (ล าหว้ยอูน) บา้นนาม่อง 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ท าการเกษตร 

สันฝากว้าง 2.00 เมตร 
ยาว 15.00 เมตร สันฝา
สูง 1.50 เมตร ตามแบบ
มาตรฐาน มข. 2527 

- - - 675,000 ก่อสร้าง
ฝายน้ าล้น 
จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ าใช้
ท าการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนนลูกรัง (สายหนองวังยาง – นาลุง
ทอม) บ้านนาม่อง หมู่ที ่1 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
17,500.00 เมตร 
พร้อมงานวางท่อระบาย
น้ าตามแบบที ่ทต.นาม่อง
ก าหนด 

- - - 350,000 ก่อสร้าง
ถนนลูกรัง 
จ านวน 1 
สาย 

1. ท าให้
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
2. ท าให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนน คสล. (สายล าหว้ยอูน)         
บ้านนาม่อง หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
154.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - 350,000 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 
จ านวน 1 
สาย 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 ก่อสร้างถนนลูกรัง (สายหนองเห็นตาย)      
บ้านนาม่อง หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
17,500 เมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้ าตามแบบที่ 
ทต.นาม่องก าหนด  

- - - 350,000 ก่อสร้าง
ถนนลูกรัง
จ านวน 1 
สาย 

1. ท าให้
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
2. ท าให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างฝายน้ าล้น (หว้ยอโีดก)  
บ้านหนองค้า หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ท าการเกษตร 

สันฝายกว้าง 2.00 เมตร 
ยาว 10.00 เมตร สัน
ฝายสูง 1.5 เมตร ตาม
แบบมาตรฐาน มข. 
2527 

- - 450,000 - ก่อสร้าง
ฝายน้ าล้น 
จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ าใช้
ท าการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

8 ติดต้ังระบบเสียงตามสาย 
บ้านหนองค้า หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

จ านวน 16 จุด - - - 350,000 ติดต้ัง
ระบบเสียง
ตามสาย 
จ านวน 
16 จุด 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. (สายบ้านลงุแขว 
– บ้านครูสุวรรณี) บ้านหนองค้า หมู่ที ่2  

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขัง กว้าง 0.40 เมตร ยาว 
220.00 เมตร ลึก 0.40 
เมตร พร้อมบ่อพักและฝา
ปิดตามแบบที่ ทต.นาม่อง
ก าหนด 

- - - 350,000 ก่อสร้าง
รางระบาย
น้ า คสล. 
จ านวน 1 
สาย 

ไม่มีน้ าท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (ห้วยอื่ง)                       
บ้านหนองค้า หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ได้สะพานที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
6.00 เมตร ลึก 2.5 
เมตร 

- - - 260,000 ก่อสร้างท่อ
ลอด
เหลี่ยม
จ านวน 1 
แห่ง 

ราษฎรมีสะพาน
ใช้สัญจรและ
ขนส่งผลิตทางการ
เกษตรอย่าง
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 ก่อสร้างถนน คสล. (สายนาภู) บ้านหนองค้า 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
154.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - 350,000 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 
จ านวน 1 
สาย 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ระบายน้ า 
(สายข้างบา้นนายไผ่) บ้านนาขาม หมู่ที ่3 

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขัง กว้าง 2.00 เมตร ยาว 
75.00 เมตร ลึก 1.30 
เมตร ทต.นาม่องก าหนด 

380,000 - - - ก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม 
คสล. 
ระบายน้ า 
จ านวน 1 
สาย 

ไม่มีน้ าท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

13 ต่อเติมศาลาประชาคม บา้นนาขาม หมูท่ี่ 3 เพื่อให้มีศาลาในการ
ประชุมประชาคม 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
8.00 เมตร 

- - - 80,000 ต่อเติม
ศาลา
ประชาคม 
จ านวน 1 
หลัง 

มีที่ประชุม
ประชาคม 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างท่อบล็อกคอนเวิร์ส (นาขาม – ยาง
โล้น) บ้านนาขาม หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ระบายน้ า
ในช่วงฤดูฝน 

กว้าง 5.00 เมตร ลึก 
2.5 เมตร ยาว 8.00 
เมตร 

- - - 340,000 ก่อสร้างท่อ
ท่อบล็อก
คอนเวิร์ส 
จ านวน 1 
แห่ง 

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง 

15 ขุดลอกหนองวังทับ บ้านนาขาม หมู่ที่ 3   เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ท าการเกษตรกรรม 

พื้นที่ 2 งาน ลึก 3.00 
เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 1,800 
ลูกบาศก์เมตร
รายละเอียดตามแบบรูป
รายการที ่ทต.นาม่อง
ก าหนด 

- - - 100,000 ขุดลอก
หนองวัง
ทับ จ านวน 
1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ าใช้
ท าการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 ก่อสร้างถนนลูกรัง (สายซอยอโศก)           
บ้านนาขาม หมู่ที ่3 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
2,000.00 เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ าตามแบบ
ที่ ทต.นาม่อง ก าหนด 

- - - 350,000 ก่อสร้าง
ถนนลูกรัง
จ านวน 1 
สาย 

1. ท าให้
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
2. ท าให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

17 ซ่อมแซมถนน คสล. (สายนาขาม – ยางโล้น) 
บ้านนาขาม หมู่ที ่3 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
3,700.00 เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ าตามแบบ
ที่ ทต.นาม่อง ก าหนด 

- - - 350,000 ซ่อมแซม
ถนน คสล. 
จ านวน 1 
สาย 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

18 ซ่อมแซมถนน คสล. (สายนาขาม – โคกภู) 
บ้านนาขาม หมู่ที ่3 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
2,000.00 เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ าตามแบบ
ที่ ทต.นาม่อง ก าหนด 

- - - 350,000 ซ่อมแซม
ถนน คสล. 
จ านวน 1 
สาย 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

19 ซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายนาหนองต้นผึ้ง)    
บ้านนาขาม หมู่ที ่3 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
2,500.00 เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ าตามแบบ
ที่ ทต.นาม่อง ก าหนด 

- - - 350,000 ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
จ านวน 1 
สาย 

1. ท าให้
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
2. ท าให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

20 ซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายข้างโรงสีลุงโฮม – 
หนองหัวหลวง)    บ้านนาขาม หมู่ที ่3 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
2,500.00 เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ าตามแบบ
ที่ ทต.นาม่อง ก าหนด 

- - - 350,000 ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
จ านวน 1 
สาย 

1. ท าให้
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
2. ท าให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

21 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. (สายหน้าบา้น
ผู้ใหญ่) บ้านหนองสะไน หมู่ที่ 4  

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขัง กว้าง 0.40 เมตร ยาว 
220.00 เมตร ลึก 0.40 
เมตร พร้อมบ่อพักและฝา
ปิดตามแบบที่ ทต.นาม่อง
ก าหนด 

- 350,000 - - ก่อสร้าง
รางระบาย
น้ า คสล. 
จ านวน 1 
สาย 

ไม่มีน้ าท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

22 ซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายส านกัสงฆ์บ้านหนอง
สะไน) บ้านหนองสะไน หมู่ที ่4 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
2,500.00 เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ าตามแบบ
ที่ ทต.นาม่อง ก าหนด 

- - - 350,000 ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
จ านวน 1 
สาย 

1. ท าให้
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
2. ท าให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างถนน คสล. (สายลงบึง)               
บ้านหนองสะไน หมู่ที ่4 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
100.00เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - 170,000 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 
จ านวน 1 
สาย 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างถนน คสล. (สายมุมส านักสงฆ์บา้น
หนองสะไน) บ้านหนองสะไน หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
154 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

- - - 250,000 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 
จ านวน 1 
สาย 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

25 ขุดลอกคลองบึง – อูน  

บ้านหนองสะไน หมู่ที ่4   

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ท าการเกษตรกรรม 

กว้าง 3.00 เมตร ลึก 
3.00 เมตร ยาว 
500.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบรูป
รายการที ่ทต.นาม่อง
ก าหนด 

- - - 200,000 ขุดลอก
คลอง
หนองเม็ก 
จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ าใช้
ท าการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

26 ก่อสร้างถนนลูกรัง (สายนาดง สายที่ 2)           
บ้านหนองสะไน หมู่ที ่4 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
2,000.00 เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ าตามแบบ
ที่ ทต.นาม่อง ก าหนด 

- - - 350,000 ก่อสร้าง
ถนนลูกรัง
จ านวน 1 
สาย 

1. ท าให้
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
2. ท าให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

27 ขยายไหล่ถนน คสล. (สายหน้าสหกรณ์) 
บ้านหนองสะไน หมู่ที ่4 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

ขยายข้างเดียว กว้าง 
1.00 เมตร ยาว รวม 
500.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - 280,000 ขยาย
ไหล่ถนน 
คสล. 
จ านวน 1 
สาย 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. (สายหน้าบา้น
ผู้ใหญ่) บ้านโพนงาม หมู่ที ่5  

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขัง กว้าง 0.40 เมตร ยาว 
220.00 เมตร ลึก 0.40 
เมตร พร้อมบ่อพักและฝา
ปิดตามแบบที่ ทต.นาม่อง
ก าหนด 

350,000 - - - ก่อสร้าง
รางระบาย
น้ า คสล. 
จ านวน 1 
สาย 

ไม่มีน้ าท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

29 ก่อสร้างถนน คสล. (สายซอยบ้านยายแม้น)               
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร ยาว 124 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

- 350,000 - - ก่อสร้าง
ถนน คสล. 
จ านวน 1 
สาย 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (ห้วยเวยีนไฟ) 
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ได้สะพานที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
8.00 สูง 3.00 เมตร 

- - 340,000 - ก่อสร้างท่อ
ลอด
เหลี่ยม
จ านวน 1 
แห่ง 

ราษฎรมีสะพาน
ใช้สัญจรและ
ขนส่งผลิตทางการ
เกษตรอย่าง
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

31 ติดต้ังระบบเสียงตามสาย 
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

จ านวน 16 จุด - - - 350,000 ติดต้ัง
ระบบเสียง
ตามสาย 
จ านวน 
16 จุด 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างถนนลูกรัง (สายหนองแดง)           
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
700.00 เมตร 

- - - 150,000 ก่อสร้าง
ถนนลูกรัง
จ านวน 1 
สาย 

1. ท าให้
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
2. ท าให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

33 ก่อสร้างฝายน้ าล้น (หว้ยเวยีนไฟ นานาย
ประทิน) บ้านโพนงาม หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ท าการเกษตร 

สันฝาย กว้าง 2.00 
เมตร ยาว 10.00 เมตร 
สูง 1.50 เมตร 

- - - 450,000 ก่อสร้าง
ฝายน้ าล้น 
จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ าใช้
ท าการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

34 ก่อสร้างถนน คสล. (สายไปวัดบ้าน)               
เชิงดอย หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
154 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

350,000 - - - ก่อสร้าง
ถนน คสล. 
จ านวน 1 
สาย 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

35 ก่อสร้างถนน คสล. (สายไปโรงเรียน)               
เชิงดอย หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร ยาว 154 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

- 350,000 - - ก่อสร้าง
ถนน คสล. 
จ านวน 1 
สาย 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

36 ก่อสร้างตลาดชุมชน บ้านเชิงดอย หมู่ที ่6 เพื่อให้ประชาชนมี
ตลาดซ้ือ-ขายใน
หมู่บ้าน 

จ านวน 1 แห่ง - - - 500,000 ก่อสร้าง
ตลาด
จ านวน 1 
แห่ง 

มีตลาดซ้ือ-ขายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 



- 117 - 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

37 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. (สายหน้าบา้นยาย
บัน – ทุ่งนา) บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 6  

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขัง กว้าง 0.40 เมตร ยาว 
220.00 เมตร ลึก 0.40 
เมตร พร้อมบ่อพักและฝา
ปิดตามแบบที่ ทต.นาม่อง
ก าหนด 

- - - 350,000 ก่อสร้าง
รางระบาย
น้ า คสล. 
จ านวน 1 
สาย 

ไม่มีน้ าท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

38 ขุดลอกห้วยสองเมือง บ้านดงนิมิต หมู่ที ่7   เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ท าการเกษตรกรรม 

กว้าง 4.00 เมตร ลึก 
2.00 เมตร ยาว 
300.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบรูป
รายการที ่ทต.นาม่อง
ก าหนด 

150,000 - - - ขุดลอก
ห้วยสอง
เมือง 
จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ าใช้
ท าการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

39 ขุดลอกหนองส้มโฮง บ้านดงนิมิต หมู่ที่ 7   เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ท าการเกษตรกรรม 

กว้าง 4.00 เมตร ลึก 
3.00 เมตร ยาว 
300.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบรูป
รายการที ่ทต.นาม่อง
ก าหนด 

150,000 - - - ขุดลอก
ห้วยสอง
เมือง 
จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ าใช้
ท าการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

40 ก่อสร้างสะพาน คสล. บ้านดงนิมิต หมูท่ี่ 7 เพื่อให้ได้สะพานที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
33.00 เมตร 

2,000,000 2,000,000 - - ก่อสร้าง
สะพาน 
คสล.
จ านวน 1 
แห่ง 

ราษฎรมีสะพาน
ใช้สัญจรและ
ขนส่งผลิตทางการ
เกษตรอย่าง
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

41 ก่อสร้างถนน คสล. (สายไปปา่ช้า)               
บ้านดงนิมิต หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร ยาว 124 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - 350,000 - ก่อสร้าง
ถนน คสล. 
จ านวน 1 
สาย 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.01 



- 118 - 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

42 ก่อสร้างถนนลูกรัง (สายกุดบัว)  
บ้านกุดน้ าใส หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
2,500.00 เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ าตามแบบ
ที่ ทต.นาม่อง ก าหนด 

350,000 - - - ก่อสร้าง
ถนนลูกรัง
จ านวน 1 
สาย 

1. ท าให้
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
2. ท าให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

43 ก่อสร้างถนน คสล. (สายต้นโพธิ ์- ป่าชา้)               
บ้านกุดน้ าใส หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
124.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- 350,000 - - ก่อสร้าง
ถนน คสล. 
จ านวน 1 
สาย 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

44 ก่อสร้างถนนลูกรัง (สายนาโปร่งคลอง)  
บ้านกุดน้ าใส หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
2,000.00 เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ าตามแบบ
ที่ ทต.นาม่อง ก าหนด 

- - - 350,000 ก่อสร้าง
ถนนลูกรัง
จ านวน 1 
สาย 

1. ท าให้
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
2. ท าให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

45 ก่อสร้างถนน คสล. (สายถนนลาดยาง – ไปป่า
ช้า) บ้านกุดน้ าใส หมู่ที ่8 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว  
150 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

- - - 260,000 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 
จ านวน 1 
สาย 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

46 ก่อสร้างถนน คสล. (สายคุ้มพาเจริญ)               
บ้านนาขาม หมู่ที ่9 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

จ านวน 3 สาย เท่าๆกัน 
- กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
68.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร 
- กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
68.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร 
- กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
68.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

350,000 - - - ก่อสร้าง
ถนน คสล. 
จ านวน 3 
สาย 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

47 ก่อสร้างถนน คสล. (สายนาขาม – อูนโคก)               
บ้านนาขาม หมู่ที ่9 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร ยาว 124 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

- 350,000 - - ก่อสร้าง
ถนน คสล. 
จ านวน 1 
สาย 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

48 ก่อสร้างถนน คสล. (สายทางออกกุดน้ าใส)               
บ้านนาขาม หมู่ที ่9 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

จ านวน 3 สาย ดังนี ้
- กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
48.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร 
- กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
83.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร 
- กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
43.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

- - 350,000 - ก่อสร้าง
ถนน คสล. 
จ านวน 3 
สาย 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

49 ซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายข้างบา้นนายสร้อย)    
บ้านนาขาม หมู่ที ่9 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
2,500.00 เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ าตามแบบ
ที่ ทต.นาม่อง ก าหนด 

- - - 350,000 ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
จ านวน 1 
สาย 

1. ท าให้
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
2. ท าให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

50 ก่อสร้างถนนลูกรัง (สายคลองลึก)  
บ้านนาขาม หมู่ที ่9 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
2,500.00 เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ าตามแบบ
ที่ ทต.นาม่อง ก าหนด 

- - - 350,000 ก่อสร้าง
ถนนลูกรัง
จ านวน 1 
สาย 

1. ท าให้
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
2. ท าให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

51 ก่อสร้างถนนดิน (สายล าหว้ยประดู่)  
บ้านนาขาม หมู่ที ่9 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

จ านวน 3 สาย เท่าๆกัน 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว
รวม 21,000 เมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ า
ตามแบบที่ ทต.นามอ่ง 
ก าหนด  

- - - 350,000 ก่อสร้าง
ถนนดิน
จ านวน 3 
สาย 

1. ท าให้
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
2. ท าให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

52 ก่อสร้างถนนลูกรัง (สายปอพาน)  
บ้านนาขาม หมู่ที ่9 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
2,000.00 เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ าตามแบบ
ที่ ทต.นาม่อง ก าหนด 

- - - 350,000 ก่อสร้าง
ถนนลูกรัง
จ านวน 1 
สาย 

1. ท าให้
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
2. ท าให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

53 ก่อสร้างถนน คสล. (สายนาหนองโจด)               
บ้านโนนทรายค า หมู่ที ่10 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
154.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

350,000 - - - ก่อสร้าง
ถนน คสล. 
จ านวน 1 
สาย 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

54 ก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านนายอ าพร – 
โรงเรียน) บ้านโนนทรายค า หมู่ที ่10 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
154.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- 350,000 - - ก่อสร้าง
ถนน คสล. 
จ านวน 1 
สาย 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

55 ก่อสร้างถนน คสล. (สายส านักสงฆ์บ้านโนน
ทรายค า) บา้นโนนทรายค า หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
154.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - 350,000 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 
จ านวน 1 
สาย 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

56 ก่อสร้างถนน คสล. (สายหนองบง)  
บ้านโนนทรายค า หมู่ที ่10 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
154 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

- - - 350,000 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 
จ านวน 1 
สาย 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

57 ก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้าน ผอ.พิทักษ์ – 
บ้านยายนาด) บ้านโนนทรายค า หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
154.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - 350,000 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 
จ านวน 1 
สาย 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

58 ขุดลอกฝายตาเณร บ้านโนนทรายค า หมู่ที่ 10   เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ท าการเกษตรกรรม 

กว้าง 30.00 เมตร ลึก 
3.00 เมตร ยาว 
150.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบรูป
รายการที ่ทต.นาม่อง
ก าหนด 

- - - 100,000 ขุดลอก
ฝายตาเณร 
จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ าใช้
ท าการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

59 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. (สายข้างวดั)  
บ้านหนองสะไน หมู่ที ่11  

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขัง กว้าง 0.40 เมตร ยาว 
220.00 เมตร ลึก 0.40 
เมตร พร้อมบ่อพักและฝา
ปิดตามแบบที่ ทต.นาม่อง
ก าหนด 

350,000 - - - ก่อสร้าง
รางระบาย
น้ า คสล. 
จ านวน 1 
สาย 

ไม่มีน้ าท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

60 ก่อสร้างถนน คสล. (สายปู่ตา)  
บ้านหนองสะไน หมู่ที ่11 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
124 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

- - 350,000 - ก่อสร้าง
ถนน คสล. 
จ านวน 1 
สาย 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

61 ขุดลอกคลองจากบึง – ล าหว้ยอูน 

บ้านหนองสะไน หมู่ที ่11   

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ท าการเกษตรกรรม 

กว้าง 3 เมตร ลึก 2.00 
เมตร ยาว 2,000.00 
เมตร รายละเอียดตาม
แบบรูปรายการที่  
ทต.นาม่องก าหนด  

- - 800,000 - ขุดลอก
คลองจาก
บึง – ล า
ห้วยอูน 

จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ าใช้
ท าการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

62 ซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายไปบ้านยายน้อย)  
บ้านหนองสะไน หมู่ที ่11 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
2,000.00 เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ าตามแบบ
ที่ ทต.นาม่อง ก าหนด 

- - - 350,000 ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
จ านวน 1 
สาย 

1. ท าให้
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
2. ท าให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

63 ซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายนาโพธ์)  
บ้านหนองสะไน หมู่ที ่11 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
2,000.00 เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ าตามแบบ
ที่ ทต.นาม่อง ก าหนด 

- - - 350,000 ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
จ านวน 1 
สาย 

1. ท าให้
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
2. ท าให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

64 ก่อสร้างถนน คสล. (สายข้างวัด)  
บ้านหนองสะไน หมู่ที ่11 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
154.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - 350,000 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 
จ านวน 1 
สาย 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

65 ก่อสร้างถนนลูกรัง (สายวัดป่าอุดม – นางเต่ิง)  
บ้านหนองค้า หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
2,000.00 เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ าตามแบบ
ที่ ทต.นาม่อง ก าหนด 

350,000 - - - ก่อสร้าง
ถนนลูกรัง
จ านวน 1 
สาย 

1. ท าให้
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
2. ท าให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

66 ก่อสร้างท่อบล็อกคอนเวิร์ส (หน้าวัดป่าอุดม) 
บ้านหนองค้าหมู่ที ่12 

เพื่อให้ระบายน้ า
ในช่วงฤดูฝน 

กว้าง 4 เมตร ยาว 6 
เมตร ลึก 2 เมตร 

260,000 - - - ก่อสร้างท่อ
ท่อบล็อก
คอนเวิร์ส 
จ านวน 1 
แห่ง 

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง 

67 ก่อสร้างถนน คสล. (สายนาภู)  
บ้านหนองค้า หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
154.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- 350,000 - - ก่อสร้าง
ถนน คสล. 
จ านวน 1 
สาย 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

68 ก่อสร้างถนน คสล.  
(สายหลังโรงเรียน – นาหนองแง้ว)  
บ้านหนองค้า หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
154.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - 350,000 - ก่อสร้าง
ถนน คสล. 
จ านวน 1 
สาย 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

69 ติดต้ังระบบเสียงตามสาย  
บ้านหนองค้า หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

จ านวน 16 จุด - - - 350,000 ติดต้ัง
ระบบเสียง
ตามสาย 
จ านวน 
16 จุด 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

70 ก่อสร้างถนนลูกรัง (สายนาดงกลาง)  
บ้านหนองค้า หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
2,500.00 เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ าตามแบบ
ที่ ทต.นาม่อง ก าหนด 

- - - 350,000 ก่อสร้าง
ถนนลูกรัง
จ านวน 1 
สาย 

1. ท าให้
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
2. ท าให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

71 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. (สายบ้านผูใ้หญ่ – 
บ้านลุงเค้ียน) บ้านหนองค้า หมู่ที่ 12  

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขัง กว้าง 0.40 เมตร ยาว 
220.00 เมตร ลึก 0.40 
เมตร พร้อมบ่อพักและฝา
ปิดตามแบบที่ ทต.นาม่อง
ก าหนด 

- - - 350,000 ก่อสร้าง
รางระบาย
น้ า คสล. 
จ านวน 1 
สาย 

ไม่มีน้ าท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

72 ก่อสร้างถนนดิน (รอบที่สาธารณะส านกัสงฆ์วัด
ป่าหนองหิน) บ้านหนองค้า หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
2,500.00 เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ าตามแบบ
ที่ ทต.นาม่อง ก าหนด 

- - - 350,000 ก่อสร้าง
ถนนดิน
จ านวน 1 
สาย 

1. ท าให้
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
2. ท าให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

73 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. (สายหนองค้า – 
นางเต่ิง) บ้านหนองค้า หมู่ที ่12  

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขัง กว้าง 0.40 เมตร ยาว 
220.00 เมตร ลึก 0.40 
เมตร พร้อมบ่อพักและฝา
ปิดตามแบบที่ ทต.นาม่อง
ก าหนด 

- - - 350,000 ก่อสร้าง
รางระบาย
น้ า คสล. 
จ านวน 1 
สาย 

ไม่มีน้ าท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

74 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบฌาปณ
สถาน บ้านโพนงาม หมู่ที่ 13 

เพื่อราษฎรในหมู่บา้น
โพนงามทั้งสาม
หมู่บ้านที่มาประกอบ
พิธีฌาปณกิจศพ 
ได้รับความสะดวกไม่
มีโคลนตมในฤดูฝน  

กว้าง 18.30 เมตร ยาว 
30.70 เมตร หนา 0.15 
เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างจริง
ที่หักอาคารฌาปณสถาน
แล้วไม่น้อยกว่า 473.00 
ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบที่รายการที ่ 
ทต.นาม่องก าหนด   

260,000 - - - ราษฎรใน
หมู่บ้านโพน
งามทั้งสาม
หมู่บ้าน
ได้รับ
ประโยชน์
จาก
โครงการ
ประมาณ 
500 
ครัวเรือน 

ราษฎรในหมู่บ้าน
โพนงามทั้งสาม
หมู่บ้านที่มา
ประกอบ
พิธีฌาปณกิจศพ 
ได้รับความสะดวก
ไม่มีโคลนตมในฤดู
ฝน 

กองช่าง 

75 ก่อสร้างถนนลูกรัง (สายนาโคก)  
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
150 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.10 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าตามแบบที่  
ทต.นาม่อง ก าหนด  

- 50,000 - - ก่อสร้าง
ถนนลูกรัง
จ านวน 1 
สาย 

1. ท าให้
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
2. ท าให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

76 วางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมประตูเปิด – ปิด
น้ า บ้านโพนงาม หมู่ที่ 13 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ผลิต
น้ าประปา และท า
การเกษตร 

วางท่อขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางขนาด 1.00 
เมตร พร้อมประตูเปิด – 
ปิด น้ า  

- 300,000 - - วางท่อ
ระบายน้ า 
คสล. พร้อม
ประตูเปิด – 
ปิดน้ า 
จ านวน 2 
แห่ง 

มีที่กักเก็บน้ าไว้
ผลิตน้ าประปา 
และท าการเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

77 ก่อสร้างถนนลูกรัง (สายกุดแห่)  
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
2,000.00 เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ าตามแบบ
ที่ ทต.นาม่อง ก าหนด 

- 350,000 - - ก่อสร้าง
ถนนลูกรัง
จ านวน 1 
สาย 

1. ท าให้
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
2. ท าให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

78 ก่อสร้างถนนดิน (สายบึงตึ – บึงเสียว)  
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
2,500.00 เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ าตามแบบ
ที่ ทต.นาม่อง ก าหนด 

- - 350,000 - ก่อสร้าง
ถนนดิน
จ านวน 1 
สาย 

1. ท าให้
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
2. ท าให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

79 ก่อสร้างคลองส่งน้ าดาดคอนกรีต  

(สายฝายน้ าล้น) บา้นโพนงาม หมู่ที ่13 

 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
น้ าเพื่อท าการ
เกษตรกรรมอย่าง
ทั่วถึง 

ปากคลองกวา้ง 3.00 
เมตร ก้นคลองกว้าง 
0.80 เมตร สูง 1.00 
เมตร ยาว 200 เมตร 
ตามแบบที่ ทต.นามอ่ง 
ก าหนด  

- - 350,000 - ก่อสร้าง
คลองส่งน้ า
ดาด
คอนกรีต  

จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนได้ใช้น้ า
เพื่อท าการ
เกษตรกรรมอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

80 ก่อสร้างท่อบล็อกคอนเวิร์ส (ล าหว้ยยาง)  
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 13 

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวก 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
15.00 เมตร สูง 3.00 
เมตร ตามแบบที ่
ทต.นาม่อง ก าหนด 

- - - 650,000 ก่อสร้างท่อ
ท่อบล็อก
คอนเวิร์ส 
จ านวน 1 
แห่ง 

1. ท าให้
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
2. ท าให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

81 ก่อสร้างประตูเปิด – ปิด บึงตึ 
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 13 

เพื่อให้สามารถ
จัดการใช้ประโยชน์
จากน้ าอยา่ง
เหมาะสม 

จ านวน 1 แห่ง 

ตามรูปแบบรายการที ่
ทต.นาม่องก าหนด 

- - - 150,000 ก่อสร้าง
ประตูเปิด 
– ปิด บึงตึ 
จ านวน 1 
แห่ง 

สามารถจัดการใช้
ประโยชน์จากน้ า
อย่างเหมาะสม 

กองช่าง 

82 ซ่อมแซมคลองส่งน้ าดาดคอนกรีต  

(สายล าน้ าอูน) บา้นโพนงาม หมู่ที่ 13 

 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
น้ าเพื่อท าการ
เกษตรกรรมอย่าง
ทั่วถึง 

ปากคลองกวา้ง 3.00 
เมตร ก้นคลองกว้าง 
0.80 เมตร สูง 1.00 
เมตร ยาว 300 เมตร 
ตามแบบที่ ทต.นามอ่ง 
ก าหนด  

- - - 350,000 ซ่อมแซม
คลองส่งน้ า
ดาด
คอนกรีต  

จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนได้ใช้น้ า
เพื่อท าการ
เกษตรกรรมอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

83 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. (สายหน้าบา้นนาย
ตอง – บ้านนายสท้าน)  
บ้านหนองสะไน หมู่ที ่14  

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขัง กว้าง 0.40 เมตร ยาว 
220.00 เมตร ลึก 0.40 
เมตร พร้อมบ่อพักและฝา
ปิดตามแบบที่ ทต.นาม่อง
ก าหนด 

350,000 - - - ก่อสร้าง
รางระบาย
น้ า คสล. 
จ านวน 1 
สาย 

ไม่มีน้ าท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

84 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. (สายขึ้นถ้ าพระ)  
บ้านหนองสะไน หมู่ที ่14  

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขัง กว้าง 0.40 เมตร ยาว 
220.00 เมตร ลึก 0.40 
เมตร พร้อมบ่อพักและฝา
ปิดตามแบบที่ ทต.นาม่อง
ก าหนด 

- - - 350,000 ก่อสร้าง
รางระบาย
น้ า คสล. 
จ านวน 1 
สาย 

ไม่มีน้ าท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

85 ก่อสร้างถนนลูกรัง (สายซอยวังแคน)  
บ้านนาขาม หมู่ที ่15 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
2,000.00 เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ าตามแบบ
ที่ ทต.นาม่อง ก าหนด 

- 350,000 - - ก่อสร้าง
ถนนลูกรัง
จ านวน 1 
สาย 

1. ท าให้
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
2. ท าให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

86 ก่อสร้างถนน คสล. (สายวัดป่า)  
บ้านนาขาม หมู่ที ่15 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
124.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - 350,000 - ก่อสร้าง
ถนน คสล. 
จ านวน 1 
สาย 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

87 ก่อสร้างถนน คสล. (สายไปเมรุ)  
บ้านนาขาม หมู่ที ่15 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
124.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - 350,000 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 
จ านวน 1 
สาย 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

88 ก่อสร้างถนน คสล. (สายนาขาม – กุดบาก)  
บ้านนาขาม หมู่ที ่15 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
124.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - 350,000 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 
จ านวน 1 
สาย 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

89 ก่อสร้างถนน คสล. (สายนาขาม – โคกภู)  
บ้านนาขาม หมู่ที ่15 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
124.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - 350,000 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 
จ านวน 1 
สาย 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

90 ก่อสร้างถนน คสล. (สายสา่งดง)  
บ้านหนองค้า หมู่ที่ 16 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
154.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

350,000 - - - ก่อสร้าง
ถนน คสล. 
จ านวน 1 
สาย 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

91 ก่อสร้างถนน คสล. (สายส านักสงฆ์โนนสวรรค์)  
บ้านหนองค้า หมู่ที่ 16 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
154.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - 350,000 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 
จ านวน 1 
สาย 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

92 ก่อสร้างถนน คสล. 
(สายหนองค้า – ลาดกะเฌอ) 
บ้านหนองค้า หมู่ที่ 16 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
124.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - 350,000 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 
จ านวน 1 
สาย 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

93 ก่อสร้างถนนลูกรัง (สายนาหนองยาง)  
บ้านหนองค้า หมู่ที่ 16 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
2,500.00 เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ าตามแบบ
ที่ ทต.นาม่อง ก าหนด 

- - - 350,000 ก่อสร้าง
ถนนลูกรัง
จ านวน 1 
สาย 

1. ท าให้
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
2. ท าให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

94 ติดต้ังระบบเสียงตามสาย  
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 17 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

จ านวน 16 จุด 350,000 - - - ติดต้ัง
ระบบเสียง
ตามสาย 
จ านวน 
16 จุด 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

95 ก่อสร้างก าแพงรอบตลาด 
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 17 

เพื่อสร้างก าแพงให้มี
ความเป็นสัดส่วน 

กว้างช่องละ 2.00 เมตร 
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 
150.00 เมตร สูง 2.50 
เมตร พร้อมประตูเลื่อน 
รายละเอียดตามแบบรูป
รายการที ่ทต.นาม่อง
ก าหนด 

- 300,000 - - ก่อสร้าง
ก าแพง
รอบตลาด 
จ านวน 1 
แห่ง 

มีก าแพงเป็น
สัดส่วน 

กองช่าง 

96 ก่อสร้างอาคารพาณิชย์ตลาดบา้นโพนงาม  
หมู่ที่ 17 

เพื่อให้มีที่ค้าขายและ
อาคารพาณิชย์ที่ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
21.00 เมตร สูง 6.00 
เมตร มีจ านวนไม่น้อยกวา่ 
6 คูหา รายละเอยีดตาม
แบบรูปรายการและ
ประมาณการที่เทศบาล
ต าบลนาม่องก าหนด 

1,900,000 1,900,000 - - ก่อสร้าง
อาคาร
พาณิชย์
จ านวน 6 
คูหา 

มีที่ค้าขายและ
อาคารพาณิชย์ที่
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

97 ก่อสร้างถนน คสล. 
(สายโพนงาม – นาม่อง) 
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 17 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
124.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - 350,000 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 
จ านวน 1 
สาย 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

98 ขุดลอกห้วยขี้นาค บ้านหนองสะไน หมูท่ี่ 18   เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ท าการเกษตรกรรม 

กว้าง 20 เมตร ลึก 
3.00 เมตร ยาว 
2,000.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบรูป
รายการที ่ทต.นาม่อง
ก าหนด   

- 800,000 - - ขุดลอก
ห้วยสอง
เมือง 
จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ าใช้
ท าการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

99 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. (สายบ้านนางเวด 
– ซอยข้างวัดป่า) บ้านหนองสะไน หมู่ที ่18  

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขัง กว้าง 0.40 เมตร ยาว 
220.00 เมตร ลึก 0.40 
เมตร พร้อมบ่อพักและฝา
ปิดตามแบบที่ ทต.นาม่อง
ก าหนด 

- - 350,000 - ก่อสร้าง
รางระบาย
น้ า คสล. 
จ านวน 1 
สาย 

ไม่มีน้ าท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

100 ก่อสร้างคลองส่งน้ าดาดคอนกรีต  

(สายหนองเม็ก) บ้านนาขาม หมู่ที่ 18 

 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
น้ าเพื่อท าการ
เกษตรกรรมอย่าง
ทั่วถึง 

ปากคลองกวา้ง 3.00 
เมตร ก้นคลองกว้าง 
0.80 เมตร สูง 1.00 
เมตร ยาว 300 เมตร 
ตามแบบที่ ทต.นามอ่ง 
ก าหนด  

- - - 350,000 ก่อสร้าง
คลองส่งน้ า
ดาด
คอนกรีต  

จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนได้ใช้น้ า
เพื่อท าการ
เกษตรกรรมอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

101 ก่อสร้างคลองส่งน้ าดาดคอนกรีต (สายนาหวา้)  

บ้านนาขาม หมู่ที ่19 

 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
น้ าเพื่อท าการ
เกษตรกรรมอย่าง
ทั่วถึง 

ปากคลองกวา้ง 3.00 
เมตร ก้นคลองกว้าง 
0.80 เมตร สูง 1.00 
เมตร ยาว 300 เมตร 
ตามแบบที่ ทต.นามอ่ง 
ก าหนด  

350,000 - - - ก่อสร้าง
คลองส่งน้ า
ดาด
คอนกรีต  

จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนได้ใช้น้ า
เพื่อท าการ
เกษตรกรรมอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

102 ก่อสร้างประตูระบายน้ าฝายน้ าล้น  

บ้านนาขามหมู่ที่ 19 

เพื่อให้สามารถ
จัดการใช้ประโยชน์
จากน้ าอยา่ง
เหมาะสม 

จ านวน 1 แห่ง 

ตามรูปแบบรายการที ่
ทต.นาม่องก าหนด 

150,000 - - - ก่อสร้าง
ประตู
ระบายน้ า 

สามารถจัดการใช้
ประโยชน์จากน้ า
อย่างเหมาะสม 

กองช่าง 

103 ก่อสร้างถนน คสล. 
(สายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นนาขาม) 
บ้านนาขาม หมู่ที ่19 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
124.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- 350,000 - - ก่อสร้าง
ถนน คสล. 
จ านวน 1 
สาย 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

104 ก่อสร้างถนนลูกรัง (สายข้างบ้านยายน้อย)  
บ้านนาขาม หมู่ที ่19 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
2,000.00 เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ าตามแบบ
ที่ ทต.นาม่อง ก าหนด 

- - 350,000 - ก่อสร้าง
ถนนลูกรัง
จ านวน 1 
สาย 

1. ท าให้
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
2. ท าให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

105 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  
(สายซอยวังน้ าเมา) บา้นนาขาม หมู่ที ่19  

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขัง กว้าง 0.40 เมตร ยาว 
220.00 เมตร ลึก 0.40 
เมตร พร้อมบ่อพักและฝา
ปิดตามแบบที่ ทต.นาม่อง
ก าหนด 

- - - 350,000 ก่อสร้าง
รางระบาย
น้ า คสล. 
จ านวน 1 
สาย 

ไม่มีน้ าท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

106 ติดต้ังระบบเสียงตามสาย  
บ้านนาขาม หมู่ที ่19 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

จ านวน 16 จุด - - - 350,000 ติดต้ังระบบ
เสียงตาม
สาย 
จ านวน 16 
จุด 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

107 ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุของเทศบาลต าบล 
นาม่อง 

เพื่อให้มีห้องไว้เก็บ
พัสดุและเอกสารที่
ส าคัญ 

ขนาดกวา้ง 10.00 เมตร 
ยาว 10.50 เมตร สูง 
3.00 เมตร 

500,000 - - - ก่อสร้าง
อาคารเก็บ
พัสดุของ
เทศบาล
ต าบล 
นาม่อง 
จ านวน 1 
หลัง 

มีห้องไว้เก็บพัสดุ
และเอกสารที่
ส าคัญ 

กองช่าง 

108 ปรับปรุงต่อเติมอาคารพัสดุหลังเก่าเพื่อเก็บ
รวบรวมขยะอันตราย 

เพื่อให้ชุมชนมีที่เก็บ
รวบรวมขยะอันตราย
ที่ถูกสุขลักษณะ 

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
พัสดุหลังเก่าเพื่อเก็บ
รวบรวมขยะอันตราย
จ านวน 1 หลัง 

150,000 - - -      
 
 

ปรับปรุง
ต่อเติม
อาคาร
พัสดุหลัง
เก่าเพื่อ
เก็บ
รวบรวม
ขยะ
อันตราย
จ านวน 1 
หลัง 

ขยะอันตรายใน
เขตพื้นที่ได้รับการ
เก็บรวบรวมให้ถกู
สุขลักษณะ 

กองสาธารณสุข/
กองช่าง 

109 ก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อสร้างอาคารที่มี
ความมั่นคงถาวรได้
มาตรฐานและมีพื้นที่
ใช้สอยเหมาะสมกบั
จ านวนเด็ก 

ศพด.บ้านโพนงาม 1,983,000 1,983,000 1,983,000 1,983,000 ก่อสร้าง
อาคาร
เรียนศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก 
จ านวน 1 
แห่ง 

มีอาคารเรียนที่
มั่นคงแข็งแรง ได้
มาตรฐานมีพื้นที่
ใช้สอยเพียงพอกับ
จ านวนเด็ก 

กองการศึกษา/
กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

110 ก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อสร้างอาคารที่มี
ความมั่นคงถาวรได้
มาตรฐานและมีพื้นที่
ใช้สอยเหมาะสมกบั
จ านวนเด็ก 

ศพด.บ้านนาม่อง 1,983,000 1,983,000 1,983,000 1,983,000 ก่อสร้าง
อาคาร
เรียนศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก 
จ านวน 1 
แห่ง 

มีอาคารเรียนที่
มั่นคงแข็งแรง ได้
มาตรฐานมีพื้นที่
ใช้สอยเพียงพอกับ
จ านวนเด็ก 

กองการศึกษา/
กองช่าง 

111 ก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อสร้างอาคารที่มี
ความมั่นคงถาวรได้
มาตรฐานและมีพื้นที่
ใช้สอยเหมาะสมกบั
จ านวนเด็ก 

ศพด.บ้านหนองค้า 1,983,000 1,983,000 1,983,000 1,983,000 ก่อสร้าง
อาคาร
เรียนศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก 
จ านวน 1 
แห่ง 

มีอาคารเรียนที่
มั่นคงแข็งแรง ได้
มาตรฐานมีพื้นที่
ใช้สอยเพียงพอกับ
จ านวนเด็ก 

กองการศึกษา/
กองช่าง 

112 ก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อสร้างอาคารที่มี
ความมั่นคงถาวรได้
มาตรฐานและมีพื้นที่
ใช้สอยเหมาะสมกบั
จ านวนเด็ก 

ศพด.บ้านหนองสะไน 1,983,000 1,983,000 1,983,000 2,410,000 ก่อสร้าง
อาคาร
เรียนศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก 
จ านวน 1 
แห่ง 

มีอาคารเรียนที่
มั่นคงแข็งแรง ได้
มาตรฐานมีพื้นที่
ใช้สอยเพียงพอกับ
จ านวนเด็ก 

กองการศึกษา/
กองช่าง 

113 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อมทั้ง
ภายใน ภายนอกศูนย์
ให้มีสภาพนา่ดู น่าอยู่ 
น่าเรียน  

ศพด.เด็กในสังกัดเทศบาล
ต าบลนาม่อง 

๖๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ปรับปรุง
ภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทั้ง 
5 ศูนย ์

ศพด.เด็กมี
สภาพแวดล้อมทั้ง
ภายใน ภายนอก
ศูนย์มีสภาพนา่ดู
น่าอยู ่น่าเรียน 

กองการศึกษา/
กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

114 ก่อสร้างถนน คสล. 
(สายหนองค้า – ลาดกะเฌอ) 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 
จ านวน ปี
ละ 2,000 
เมตร 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

115 ก่อสร้างถนน คสล. 
(สายหนองสะไน – เชิงดอย) 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 
จ านวน ปี
ละ 2,000 
เมตร 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

116 ก่อสร้างถนน คสล. 
(สายโพนงาม – นาม่อง) 

เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 
จ านวน ปี
ละ 2,000 
เมตร 

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

117 ก่อสร้างคลองส่งน้ าดาดคอนกรีต เพื่อรองรับ
ประปาจากโครงการสูบน้ าดว้ยพลังงานไฟฟ้าที่
ได้รับการถ่ายโอน 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
น้ าเพื่ออุปโภค – 
บริโภค และท าการ
เกษตรกรรม 

ขนาดกวา้งปากครอง 
2.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 
1.00 เมตร   

45,000 45,000 45,000 45,000 ก่อสร้าง
คลองส่งน้ า
ดาด
คอนกรีต  

จ านวนปี
ละ 250 
เมตร 

ประชาชนได้ใช้น้ า
เพื่ออุปโภค – 
บริโภค และท า
การเกษตรกรรม
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

118 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลาพักผู้มาติดต่อ
ราชการ 

เพื่อสร้างอาคารที่มี
ความมั่นคงถาวรได้
มาตรฐานและมีพื้นที่
ใช้สอยเหมาะสมกบัผู้
มาติดต่อราชการ 

- ซ่อมแซมหลังคารั่วซึม
พร้อมเปลี่ยนวัสดุมุงและ 

อุปกรณ์ 

- ซ่อมแซมตะเข้สันที่
ช ารุดพร้อมติดตั้งครอบ
หลังคาใหม่ 

17,700 - - - ปรับปรุง
ซ่อมแซม
อาคาร
ศาลาพักผู้
มาติดต่อ
ราชการ 
จ านวน 1 
หลัง 

มีอาคารที่มีความ
มั่นคงถาวรได้
มาตรฐานและมี
พื้นที่ใช้สอย
เหมาะสมกับผู้มา
ติดต่อราชการ 

กองช่าง 

119 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภายในที่ท าการ
ส านักงานเทศบาลที่ช ารุดเสียหายหลังใหม่ที่ใช้
อยู่ในปัจจบุัน 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
ส านักงานให้มีสภาพดี
ยิ่งขึ้น 

- ซ่อมแซมหลังคาที่รั่วซึม
พร้อมเปลี่ยนวัสดุมุงและ
อุปกรณ์ จ านวน 5.00 
แห่ง  

- ซ่อมแซมฝ้าเพดานที่
ช ารุดพร้อมเปลี่ยนวัสดุ
อุปกรณ์ 36.00 ตาราง
เมตร 

- ทาสีเพดานใหม่ทั้งหมด
จ านวน 3 หอ้ง จ านวน 
161.00 ตารางเมตร 

- รื้อรางน้ าฝนเดิมที่ช ารุด
พร้อมติดตั้งใหม่ 2 ด้าน 
6 นิ้ว จ านวน 29.00 
เมตร 

- ติดต้ังกันสาดครอบ
หน้าต่าง ขนาดกวา้ง 
1.00 เมตร ยาว 2.50 
เมตร จ านวน 9.00 ชุด  

99,000 - - - ปรับปรุง
ซ่อมแซม
อาคาร
ภายในที่
ท าการ
ส านักงาน
เทศบาลที่
ช ารุด
เสียหาย
หลังใหม่ที่
ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน 
จ านวน 1 
หลัง 

มีอาคารส านักงาน
ให้มีสภาพดยีิ่งขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

120 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภายในที่ท าการ
ส านักงานเทศบาลที่ช ารุดเสียหายหลังเก่า 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
ส านักงานให้มีสภาพดี
ยิ่งขึ้น 

- ซ่อมแซมหลังคาที่รั่วซึม
พร้อมเปลี่ยนวัสดุมุงและ
อุปกรณ์ จ านวน 4.00 
แห่ง  

- ซ่อมแซมฝ้าเพดานที่
ช ารุดพร้อมเปลี่ยนวัสดุ
อุปกรณ์ 30.00 ตาราง
เมตร 

- ซ่อมแซมตะเข้สันที่
ช ารุดพร้อมติดตั้งครอบ
หลังคาใหม่ จ านวน 
10.00 เมตร 

- รื้อรางน้ าฝนเดิมที่ช ารุด
พร้อมติดตั้งใหม่รอบ
อาคาร จ านวน 64.00 
เมตร 

- ทาสีฝ้าเพดานใหม่
ทั้งหมด ด้านในและ
ชายคารอบนอก จ านวน 
197.00 ตารางเมตร 

- ทาสีผนังอาคารทั้งด้าน
ในและด้านนอกอาคาร
ทั้งหมด  

95,900 - - - ปรับปรุง
ซ่อมแซม
อาคาร
ภายในที่
ท าการ
ส านักงาน
เทศบาลที่
ช ารุด
เสียหาย
หลังเก่า
จ านวน 1 
หลัง 

มีอาคารส านักงาน
ให้มีสภาพดยีิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.01 



- 137 - 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

121 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องน้ าหลังใหม่ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารห้องน้ าหลัง
ใหม่ให้มีห้องน้ าที่ได้
มาตรฐาน 

 - ซ่อมตะเข้สันที่ช ารุด
พร้อมติดตั้งครอบหลังคา
ใหม่ จ านวน 1.00 เมตร 

- ติดต้ังกันสาดพร้อม
อุปกรณ์ขนาด 1.00 
เมตร x 8.00 เมตร 
จ านวน 8.00 ตาราง
เมตร 

- รื้อผนังกระเบื้องห้อง
ส้วมหัวสว้มโถปัสสาวะ
อ่างล้างมือ จ านวน 
85.76 ตารางเมตร 

- ก่ออิฐฉาบปูนงานเท
คอนกรีตเคาน์เตอร์อ่าง
ล้างมือ จ านวน 8.00 
ตารางเมตร 

- ปูกระเบือ้งเคลือบอย่าง
ดีและกระเบื้องผิดด้านกัน
ลื่น จ านวน 43.00 เมตร 

- ปูหินอ่อนหินแกรนิต
อย่างดี ขนาด 0.60 x 
0.60 เมตร จ านวน 
27.00 ตารางเมตร 

- ติดต้ังชักโครกพร้อม
อุปกรณ์อยา่งดีคุณภาพสูง 
จ านวน 2.00 ชุด 

233,600 - - - ปรับปรุง
ซ่อมแซม
อาคาร
ห้องน้ า
หลังใหม่
จ านวน 1 
หลัง 

มีห้องน้ าที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   - ติดต้ังโถปัสสาวะชาย
พร้อมอุปกรณ์อย่างดี
คุณภาพสูง จ านวน 4.00 
ชุด 

- ติดต้ังอ่างล้างมือพร้อม
อุปกรณ์อยา่งดีมีคูณภาพ 
จ านวน 2.00 ชุด 

- ทาสีน้ ามันโครงหลังคา
ป้องกันสนิมทั้งหมด 
จ านวน 24.00 ตาราง
เมตร 

- ทาสีผนังอาคารหอ้งน้ า
ภายในและภายนอกใหม่
ทั้งหมด จ านวน 8.00 
เมตร 

- ติดต้ังกระจกส่องที่อา่ง
ล้างมือขนาด 1.20 เมตร 
x 1.50 เมตร จ านวน 
1.00 ชุด 

- เปลี่ยนท่อประปาใหม่
พร้อมอุปกรณ์ที่ช ารุดและ
อื่นๆ จ านวน 1.00 LS 

       

 
 
 
 



- 139 - 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

122 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องน้ าหลังเก่า เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารห้องน้ าหลังเก่า
ให้มีห้องน้ าที่ได้
มาตรฐาน 

- ซ่อมแซมหลังคาที่รั่วซึม
พร้อมเปลี่ยนวัสดุมุงและ
อุปกรณ์ จ านวน 1.00 
แห่ง 

- ทาสีน้ ามันโครงหลังคา
ป้องกันสนิมทั้งหมด 
จ านวน 19.50 ตาราง
เมตร 

- รื้อบ่อเกรอะบ่อซึมเดิม
ทั้งหมดพร้อมขุดรากไม้
ขุดดิน 

- เทรีนคอนกรีตหยาบรอง
ตั้งบ่อซึมใหม่ จ านวน 
1.05 ลูกบาศก์เมตร 

- ติดต้ังบ่อเกรอะบอ่ซึม
บ่อบ าบัดส าเร็จ 1,200 
ลิตร จ านวน 2.00 ชุด 

- เช่ือมต่อประสานท่อ
พร้อมอุปกรณ์จากหวัส้วม
มาบ่อฯ จ านวน 3.00 
ชุด 

- รื้อและเทคอนกรีต
ฟุตบาทด้าหลังห้องน้ า
ห้องส้วม จ านวน 1.49 
ลูกบาศก์เมตร 

88,400 - - - ปรับปรุง
ซ่อมแซม
อาคาร
ห้องน้ า
หลังเก่า
จ านวน 1 
หลัง 

มีห้องน้ าที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.01 



- 140 - 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   - รื้อกระเบือ้งปูพื้นและ
ผนังเดิม จ านวน 11.85 
ตารางเมตร 

- ติดต้ังชักโครกพร้อม
อุปกรณ์อยา่งดีคุณภาพสูง 
จ านวน 2.00 ชุด 

- ปูกระเบือ้งเคลือบอย่าง
ดีและกระเบื้องผิดด้านกัน
ลื่น จ านวน 16.35 
ตารางเมตร 

- รื้อพร้อมติดตั้งวงกบ
และบานประต ูPVC 
0.70 x 1.80 เมตร 

- ทาสีผนังอาคารหอ้งน้ า
ภายในและภายนอกใหม่
ทั้งหมด จ านวน 57.82 
ตารางเมตร 

- เปลี่ยนปั้นลมและเชิง
ชายส าเร็จรูป จ านวน 22 
เมตร   

       

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



- 141 - 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

123 เกรดปรับแต่งถนนลูกรังภายในต าบลนาม่อง - เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

- เพื่อให้ได้ถนนที่มี
ความปลอดภยัในการ
ขนถ่ายผลผลิต 

เกรดปรับแต่งถนนลูกรัง
ภายในต าบลนาม่อง 
จ านวน 19 สาย  

1. สายนามอ่ง(หนอง
แดง-หนองไฮ) ระยะทาง
ยาว 1.5 กม. 

2. สายโพนงาม-นาม่อง 
ระยะทาง ยาว 5.5 กม. 

3. สายนามอ่ง-บ้านยาง
โล้น ระยะทาง ยาว 3.0 
กม. 

4. สายบา้นนาขาม-หนอง
สองหาง ระยะทาง ยาว 
5.4 กม. 

5. สายบา้นหนองสะไน-
บ้านกุดน้ าใส ระยะทาง 
ยาว 2.4 กม. 

6. หนองสะไน-บ้านเชิง
ดอย ระยะทาง ยาว 4.0 
กม. 

7. สายแยก ร.ร. ร่มไทร-
หนองสะไน หมู่ 11 
ระยะทาง ยาว 3.5 กม. 

8. หนองค้า-ลาดกะเฌอ 
ระยะทาง ยาว 5.5 กม. 

1,000,000    เกรด
ปรับแต่ง
ถนนลูกรัง 
จ านวน 
19 สาย 

1. ท าให้
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
2. ท าให้การขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 



- 142 - 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   9. สายนามอ่ง-กุดบาก 
ระยะทาง ยาว 3.0 กม. 

10. สายบา้นดงนิมิต-
บ้านนางเต่ิง ระยะทาง 
ยาว 4.0 กม. 

11. สายบา้นหนองสะไน-
บ้านนาขาม ระยะทาง 
ยาว 4.7 กม. 

12. สายบา้นนาม่อง-
บ้านนางเต่ิง ระยะทาง 
ยาว 11 กม. 

13. สายบา้นนาขาม-บึง
ไหล ระยะทางยาว 4.7 
กม. 

14. สายบา้นนาขาม-
บ้านอูนโคก ระยะทาง
ยาว 5.0 กม. 

15. สายหนองสะไน-ร.ร.
ร่มไทรวิทยา ระยะทาง
รวม 3.3 กม. 

16. สายบา้นโพนงาม-
ฝายน้ าล้นหว้ยอูน 
ระยะทางรวม 2.0 กม. 

17. สายบา้นกุดน้ าใส-กุด
ไห ระยะทางยาว 3.0 
กม. 

       

 

แบบ ผ.01 



- 143 - 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   18. บ้านนามอ่งสายนา
ดง-หนองเต่า ระยะทาง
ยาว 3.0 กม. 

19. สายบา้นนาขาม-
บ้านหนองสะไน หมู่ที ่
11 ระยะทางยาว 4.6 
กม. 

       

รวม 123  โครงการ - - 23,671,600 21,227,000 17,457,000 32,799,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 


