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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

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

5.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แสงสว่างสาธารณะ  
บ้านโพนงาม – ผักค าภ ู

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
และอาชญากรรม 

จ านวน 40 จุด 
พร้อมอุปกรณ์ครบถ้วน 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแสง
สว่าง
สาธารณะ 
จ านวน 
40 จุด   

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

2 ขยายเขตให้บริการไฟฟา้แสงสว่างสาธารณะ  
บ้านโพนงาม – กุดบาก 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
และอาชญากรรม 

จ านวน 60 จุด 
พร้อมอุปกรณ์ครบถ้วน 

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ขยายเขต
ให้บริการ
ไฟฟ้าแสง
สว่าง
สาธารณะ 
จ านวน 
60 จุด   

ลดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

กองช่าง /
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

รวม 1  โครงการ - - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - - - 
 
 
 
 

แบบ ผ.05 
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5.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ก่อสร้างรางระบายน  า คสล.  
(สายนาขาม – กุดบาก)  

เพื่อป้องกันน  าทว่มขัง กว้าง 0.40 เมตร ยาว 
2,000.00 เมตร ลึก 
0.40 เมตร พร้อมบ่อพกั
และฝาปิดตามแบบที่  
ทต.นาม่องก าหนด 

800,000 800,000 800,000 800,000 ก่อสร้างราง
ระบายน  า 
คสล. 
จ านวนปีละ 
2,000.00 
เมตร 

ไม่มีน  าท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างสนามกีฬา บ้านนามอ่ง หมู่ที่ 1 เพื่อให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน 

จ านวน 1 แห่ง 1,200,000 1,200,000 - - ก่อสร้าง
สนามกีฬา 
1 แห่ง 

เด็กเยาวชนและ
ประชาชนใน
หมู่บ้านมีที่ออก
ก าลังกาย 

กองช่าง 

 

3 ขุดลอกล าหว้ยอูน  บ้านนามอ่ง  หมู่ที ่ 1 เพื่อให้ประชาชนมีน  า
ใช้ท าการเกษตร 

ขุดลอกล าหว้ยอูน ยาว 
1,500.00 เมตร ลึก 
2.00 เมตร (จากระดบั
พื นท้องล าห้วยเดิม) 
ประมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 15,800 (พร้อมท า
ถนน 2 ด้าน ของล าหว้ย 
ถนนกว้าง 5.00 เมตร) 

494,000 494,000 494,000 494,000 ขุดลอกล า
ห้วยอูน
จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีน  าใช้
ท าการ
เกษตรกรรมอย่าง
ทั่วถึง 

เทศบาลต าบล
นาม่อง 

4 ขุดลอกครองส่งน  าดินฝายหนองเม็ก   
บ้านหนองสะไน  หมู่ที่  4   

เพื่อให้ประชาชนมีน  า
ใช้ท าการเกษตร 

ขุดลอกครองส่งน  าดิน
ฝายหนองเม็ก ปากคลอง
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 
6,320 เมตร ขุดลึก 
1.50 เมตร หรือปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกวา่ 
10,720 ลูกบาศก์เมตร 

369,600 369,600 369,600 369,600 ขุดลอก
ครองส่งน  า
ดินฝาย
หนองเม็ก
จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีน  าใช้
ท าการ
เกษตรกรรมอย่าง
ทั่วถึง 

เทศบาลต าบล
นาม่อง 

 
 
 

แบบ ผ.05 
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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 ขุดลอกอ่างเก็บน  า  บ้านเชิงดอย  หมู่ที ่ 6 เพื่อให้ประชาชนมีน  า
ใช้ท าการเกษตร 

ขุดลอกขยายอ่างเก็บน  า
ให้มีขนาดใหญ่ขึ น มี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 50,000 ลกูบาศก์
เมตรพร้อมแต่งคันดิน
รอบอ่างเก็บน  า 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ขุดลอกอ่าง
เก็บน  า 
จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีน  าใช้
ท าการ
เกษตรกรรมอย่าง
ทั่วถึง 

เทศบาลต าบล
นาม่อง 

6 ขุดลอกล าหว้ยปอพาน   เพื่อให้ประชาชนมีน  า
ใช้ท าการเกษตร 

ขุดลอกล าหว้ยปอพาน 
ปากล าห้วย กว้างเฉลี่ย 
6.00 เมตร ขุดลึก 3.00 
เมตร (จากระดับพื นทอ้ง
ล าห้วยเดิม) ยาว 
4,000.00 เมตร หรือ
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 
72,000 ลูกบาศก์เมตร 

3,156,600 3,156,600 3,156,600 3,156,600 ขุดลอกล า
ห้วยปอพาน
จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีน  าใช้
ท าการ
เกษตรกรรมอย่าง
ทั่วถึง 

เทศบาลต าบล
นาม่อง 

7 ขุดลอกล าหว้ยโคน   เพื่อให้ประชาชนมีน  า
ใช้ท าการเกษตร 

ขุดลอกล าหว้ยปอพาน 
ปากล าห้วย กว้างเฉลี่ย 
6.00 เมตร ขุดลึก 3.00 
เมตร (จากระดับพื นทอ้ง
ล าห้วยเดิม) ยาว 
2,000.00 เมตร หรือ
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 
34,000 ลูกบาศก์เมตร 

1,413,200 1,413,200 1,413,200 1,413,200 ขุดลอกล า
ห้วยโคน
จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีน  าใช้
ท าการ
เกษตรกรรมอย่าง
ทั่วถึง 

เทศบาลต าบล
นาม่อง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.05 
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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 ขุดลอกล าหว้ยอูน  บ้านโพนงาม  หมู่ที่  13 เพื่อให้ประชาชนมีน  า
ใช้ท าการเกษตร 

ขุดลอกล าหว้ยอูน ปาก
ล าห้วยกวา้ง เฉลี่ย 6.00 
เมตร ขุดลึก 3.00 เมตร 
(จากระดับทอ้งล าห้วย
เดิม) ยาว 1,000.00 
เมตร หรือปริมาณดินขุด
ไม่น้อยกวา่ 12,800 
ลูกบาศก์เมตร 

490,000 490,000 490,000 490,000 ขุดลอกล า
ห้วยอูน
จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีน  าใช้
ท าการ
เกษตรกรรมอย่าง
ทั่วถึง 

เทศบาลต าบล
นาม่อง 

9 ขุดลอกครองส่งน  าดินฝายแก้งขี ชา้ง   
บ้านหนองสะไน  หมู่ที่  14   

เพื่อให้ประชาชนมีน  า
ใช้ท าการเกษตร 

ขุดลอกครองส่งน  าดิน
ฝายหนองเม็ก ปากคลอง
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 
6,320 เมตร ขุดลึก 
1.50 เมตร หรือปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกวา่ 
10,720 ลูกบาศก์เมตร 

369,600 369,600 369,600 369,600 ขุดลอก
ครองส่งน  า
ดินฝายแก้ง
ขี ช้าง 
จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีน  าใช้
ท าการ
เกษตรกรรมอย่าง
ทั่วถึง 

เทศบาลต าบล
นาม่อง 

รวม 9  โครงการ - - 10,293,000 10,293,000 9,093,000 9,093,000 - - - 

 
 
 

แบบ ผ.05 


