
ผ 0๒ 

 

๗๘ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลไชยมงคล อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 จัดท าระบบข้อมูล

สารสนเทศด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน 
 

เพื่อคน้หาข้อมูลใน

ด้านโครงสาง

พืน้ฐาน 

1 คร้ัง 

 

 

 

10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  มีระบบข้อมูลด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ

60 ของจ านวน

ข้อมูล 

ได้ทราบข้อมูลของ

ชุมชนรวดเร็ว 

ชัดเจน เป็นระบบ 

กองช่าง 

2 ตราเทศบัญญัติการ

ผังเมืองของเทศบาล

ต าบล 

เพื่อออกข้อบัญญัติ

การผังเมืองของ

เทศบาลต าบล 

จัดท าข้อบัญญัติการผังเมือง 

- จัดประชาคม ประชพิจารณ์

รับฟังความเห็น ของประชาชน 

- ศึกษารวบรวมข้อมูล  ข้อ

กฎหมาย  ต่างๆ 
 

 

5,000 

 

5,000 

 

5,000 

 

5,000 

 

5,000 

 

งบประมาณใน

การด าเนินการมี

เพียงพอ 

การน าไปใช้ใน

การควบคุมการ

ใช้ประโยชน์ที่ดิน  

ในเขตพืน้ที่ของ

เทศบาลต าบล 

กองช่าง 

 

 



ผ 0๒ 

 

๗๙ 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด

ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

3 จัดวางผังชุมชน 

ไชยมงคล 

1. เพื่อจัดระเบียบการใช้

ประโยชน์ที่ดินและอาคาร

การบรหิารโครงการพัฒนา

พืน้ที่เกี่ยวข้องให้

ประสานกันอย่างเป็นระบบ 

2. เพื่อให้ทต. มีกรอบใน

การ 

พัฒนา เช่น การอนุญาต 

ปลูกสร้างอาคารการจัดหา

บรกิารสาธารณะและ

โครงสร้างพืน้ฐาน และ

สามารถจัดเตรียมพืน้ที่

รองรับการขยายตัวของ

เมืองได้อย่างเหมาะสม 

1. การศึกษาวิเคราะห์และประเมิน             

สภาพพืน้ที่ 

2. ศึกษาวิเคราะห์และการประมาณ               

ความต้องการใช้ประโยชน์ในอนาคต               

เพื่อหาความต้องการในด้านการใช้ 

ประโยชน์ที่ดิน การพักอาศัย               

พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม  

เกษตรกรรมและสาธารณูปโภค  

สาธารณูปการ และบริการสนับสนุน 

ในอนาคต 

3. วางและจัดท าแผนผังการใช้ 

ประโยชน์ ที่ดินและผังคมนาคม  

โดยแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

ตามมาตรฐานผังเมืองรวม 

 

 

 

 

 

800,000 

 

800,000 

 

800,000 

 

800,000 

 

800,000 

 
มีระบบข้อมูล

ด้านจัดวางผัง

ชุมชนไม่ต่ า

กว่าร้อยละ

60 ของ

จ านวนข้อมูล 

1. ประชาชนใน

ต าบลสามารถใช้

ประโยชน์  ที่ดิน

และบรหิาร

จัดการ  ได้มี

ประสิทธิภาพ  

2. ประชาชนใน

ต าบล  มี

คุณภาพชีวิต 

(Quality of Life) 

ที่ดีขึน้ 

กองช่าง 

 



ผ 0๒ 

 

๘๐ 
 

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บ้าน          

ไชยมงคล หมู่ที่ 1 

(โกรกตะคร้อซอย 3) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการ

สัญจร 

และการคมนาคม 

ขนส่งพืชผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชย

มงคล หมู่ที่ 1 (โกรกตะคร้อซอย 3) โดย

มีขนาดกว้าง 3.๐๐ เมตร ยาว 76 เมตร 

หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพืน้ที่

ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 228 ตารางเมตร 

พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดทับ  ทั้งสอง

ข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชย

มงคลก าหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

จ านวน 1 ป้าย 

- 159,6๐๐ 

 

159,6๐๐ 

 

159,6๐๐ 

 

159,6๐๐ 

 

ระยะทาง 

ถนนที่ 

ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกสบายในการ

สัญจรไป-มาและการ

คมนาคมขนส่งพืชผล

ทางการเกษตร 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บ้านไชย

มงคล หมู่ที่ 1 (โกรก

ตะคร้อซอย 1) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการ

สัญจร 

และการคมนาคม 

ขนส่งพืชผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชย

มงคล หมู่ที่ 1 (โกรกตะคร้อซอย 1) โดยมี

ขนาดกว้าง 3.๐๐ เมตร ยาว 65 เมตร 

หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพืน้ที่ก่อสร้าง

ไม่น้อยกว่า 195 ตารางเมตร พร้อมลงหิน

คลุกไหล่ทางบดทับทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐

เมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลก าหนด)

พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
 

- 136,5๐๐ 

 

 

136,5๐๐ 

 

 

136,5๐๐ 

 

 

136,5๐๐ 

 

 

ระยะทาง 

ถนนที่ 

ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกสบายในการ

สัญจรไป-มาและการ

คมนาคมขนส่งพืชผล

ทางการเกษตร 

กองช่าง 

 



ผ 0๒ 

 

๘๑ 
 

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

6 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก             

บ้านไชยมงคล   

หมู่ที่ 1 (ไชยมงคล

ซอย 1/1) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการ

สัญจร 

และการคมนาคม 

ขนส่งพืชผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล 

หมู่ที่ 1 (ไชยมงคลซอย 1/1) โดยมีขนาดกว้าง 

๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพืน้ที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๗0 

ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดทับทั้ง

สองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.

Ø0.๔0เมตจ านวน  ๒ จุดๆละ ๕ ท่อน (ตาม

แบบที่ ทต.ไชยมงคลก าหนด) พร้อมติดตั้งป้าย

โครงการจ านวน 1 ป้าย 
 

- ๑89,0๐๐ 

 

๑89,0๐๐ 

 

๑89,0๐๐ 

 

๑89,0๐๐ 

 

ระยะทาง 

ถนนที่ 

ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกสบายในการ

สัญจรไป-มาและ

การคมนาคมขนส่ง

พืชผลทางการ

เกษตร 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านไชยมงคล 

 หมู่ที ่1                       

(โกรกตะคร้อ 

ซอย 5) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการ

สัญจร 

และการคมนาคม 

ขนส่งพืชผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล 

หมู่ที่ 1 (โกรกตะคร้อซอย 5) โดยมีขนาดกว้าง 

4.๐๐ เมตร ยาว 1,290 เมตร หนาเฉลี่ย 

๐.๑๕ เมตร หรือมีพืน้ที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 

5,160 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง

บดทับทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่ 

ทต.ไชยมงคลก าหนด) พร้อมติดตั้งป้าย

โครงการจ านวน 1 ป้าย 

- 3,300,0๐๐ 

 

3,300,0๐๐ 

 

3,300,0๐๐ 

 

3,300,0๐๐ 

 
ระยะทาง 

ถนนที่ 

ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกสบายในการ

สัญจรไป-มาและ

การคมนาคมขนส่ง

พืชผลทางการ

เกษตร 

กองช่าง 

 



ผ 0๒ 

 

๘๒ 

 

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

8 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 

1 (โกรกตะคร้อซอย 

๔ ต่อคสล.เดิม) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการ

สัญจร 

และการคมนาคม 

ขนส่งพืชผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล  

หมู่ที่ 1 (โกรกตะคร้อซอย ๔ ต่อคสล.เดิม) โดยมี

ขนาดกว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หนาเฉลี่ย 

๐.๑๕ เมตร หรือมีพืน้ที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๓๖ 

ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดทับทั้งสอง

ข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคล

ก าหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 

 

- 235,2๐๐ 

 

235,2๐๐ 

 

235,2๐๐ 

 

235,2๐๐ 

     
ระยะทาง 

ถนนที่ 

ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกสบายในการ

สัญจรไป-มาและ

การคมนาคมขนส่ง

พืชผลทางการ

เกษตร 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บ้าน          

ไชยมงคล หมู่ที่ 1 

(โกรกตะคร้อซอย5 

เชื่อมซอย ๖) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการ

สัญจร 

และการคมนาคม 

ขนส่งพืชผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล 

หมู่ที่ 1 (โกรกตะคร้อซอย 5 เชื่อมซอย ๖) โดยมี

ขนาดกว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว ๑,00๐ เมตร หนา

เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพืน้ที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 

4,000 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบที่ ทต.

ไชยมงคลก าหนด) พร้อมติดตั้งป้าย   โครงการ

จ านวน 1 ป้าย 

- 2,800,0๐๐ 

 

2,800,0๐๐ 

 

2,800,0๐๐ 

 

2,800,0๐๐ 

 
ระยะทาง 

ถนนที่ 

ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกสบายในการ

สัญจรไป-มาและ

การคมนาคมขนส่ง

พืชผลทางการ

เกษตร 

กองช่าง 

 

 

 



ผ 0๒ 

 

๘๓ 

 

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

10 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านไชย

มงคล  หมู่ที่ 1 

(โกรกตะคร้อซอย 

๑๑/๑) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการ

สัญจร 

และการคมนาคม 

ขนส่งพืชผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล 

หมู่ที่ 1 (โกรกตะคร้อซอย ๑๑/๑) โดยมีขนาด

กว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว ๑๕9 เมตร หนาเฉลี่ย 

๐.๑5 เมตร หรือมีพืน้ที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า   ๖

36 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดทับ

ทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่    ทต.ไชย

มงคลก าหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 

ป้าย 
 

- 445,2๐๐ 

 

445,2๐๐ 

 

445,2๐๐ 

 

445,2๐๐ 

 

ระยะทาง 

ถนนที่ 

ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับ

ความ

สะดวกสบายใน

การสัญจรไป-

มาและการ

คมนาคมขนส่ง

พืชผลทางการ

เกษตร 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านไชย

มงคล  หมู่ที่ 1 

(โกรกตะคร้อซอย 

๑๑/๒) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการ

สัญจร 

และการคมนาคม 

ขนส่งพืชผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล 

หมู่ที่ 1 (โกรกตะคร้อซอย ๑๑/๒) โดยมีขนาด

กว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย 

๐.๑5 เมตร หรือมีพืน้ที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 

๕๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง   

บดทับทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่ 

ทต.ไชยมงคลก าหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

จ านวน 1 ป้าย 

- 364,๐๐๐ 

 

364,๐๐๐ 

 

364,๐๐๐ 

 

364,๐๐๐ 

 

ระยะทาง 

ถนนที่ 

ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับ

ความ

สะดวกสบายใน

การสัญจรไป-

มาและการ

คมนาคมขนส่ง

พืชผลทางการ

เกษตร 

กองช่าง 

 

 



ผ 0๒ 

 

๘๔ 

 

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

12 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านไชยมงคล  หมู่ที่ 

1 (คุ้มหนองผักบุ้ง-

โกรกตะคร้อ) ซอย 6  

ต.ไชยมงคล อ.เมืองฯ   

จ.นครราชสีมา                   

ไปถึงคุ้มหนองผักบุ้ง                   

ต.ธงชัยเหนือ อ.ปัก

ธงชัยจ.นครราชสีมา 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการ

สัญจร 

และการคมนาคม 

ขนส่งพืชผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1                 

บ้านไชยมงคล (กลุ่มบ้านโกรกตะคร้อ) ซอย 6.                 

ต.ไชยมงคล อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา ไปถึง                

คุ้มหนองผักบุ้ง ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย                      

จ.นครราชสีมา  โดยมีขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 2,200 เมตร หนา 0.15  เมตรหรือมีพืน้ที่

ก่อสร้างไม่น้อยกว่า8,800 ตารางเมตร พร้อมลงหิน

คลุกไหล่ทางบดอัดทับแน่นทั้ง 2 ข้างๆ ละ 0.50 เมตร 

และติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย (รายละเอียด

ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลก าหนด 

- 4,4๐๐,๐๐๐ 

 

4,4๐๐,๐๐๐ 

 
4,4๐๐,๐๐๐ 

 
4,4๐๐,๐๐๐ 

 
ระยะทาง 

ถนนที่ 

ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกสบายในการ

สัญจรไป-มาและ

การคมนาคมขนส่ง

พืชผลทางการ

เกษตร 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านไชยมงคล          

หมู่ที่ 1 (ซอย

บ้านร.ต.ถนัด กุลนา)  

 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการ

สัญจร 

และการคมนาคม 

ขนส่งพืชผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1                 

บ้านไชยมงคล (ซอยบ้านร.ต.ถนัด กุลนา) โดยมีขนาด

กว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว 230 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 920 ตาราง

เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดทับทั้งสองข้างๆ ละ 

๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลก าหนด) พร้อม

ติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย  

- 644,000 

 

644,000 

 

644,000 

 

644,000 

 
ระยะทาง 

ถนนที่ 

ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกสบายในการ

สัญจรไป-มาและ

การคมนาคมขนส่ง

พืชผลทางการ

เกษตร 

กองช่าง 

 

 

 



ผ 0๒ 

 

๘๕ 

 

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

14 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านไชย

มงคล  หมู่ที่ 1 

(โกรกตะคร้อ

ซอย 5/4) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการ

สัญจร 

และการคมนาคม 

ขนส่งพืชผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชย

มงคล หมู่ที่ 1 (โกรกตะคร้อซอย 5/4) โดยมี

ขนาดกว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว 721 เมตร 

หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพืน้ที่ก่อสร้างไม่

น้อยกว่า 2,884 ตารางเมตร (ตามแบบที่ 

ทต.ไชยมงคลก าหนด) พร้อมติดตั้งป้าย   

โครงการจ านวน 1 ป้าย 
 

- 2,018,8๐๐ 

 

2,018,8๐๐ 

 
2,018,8๐๐ 

 
2,018,8๐๐ 

 
ระยะทาง 

ถนนที่ 

ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกสบายในการ

สัญจรไป-มาและ

การคมนาคมขนส่ง

พืชผลทางการ

เกษตร 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านไชย

มงคล  หมู่ที่ 1 

(ไชยมงคล 1/2) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการ

สัญจร 

และการคมนาคม 

ขนส่งพืชผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชย

มงคล หมู่ที่ 1 (ไชยมงคล 1/2) โดยมีขนาด

กว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 

๐.๑๕ เมตร หรือมีพืน้ที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 

200 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง

บดทับทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบ

ที่ ทต.ไชยมงคลก าหนด) พร้อมติดตั้งป้าย   

โครงการจ านวน 1 ป้าย 
 

- 280,0๐๐ 

 

280,0๐๐ 

 

280,0๐๐ 

 

280,0๐๐ 

    

ระยะทาง 

ถนนที่ 

ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกสบายในการ

สัญจรไป-มาและ

การคมนาคมขนส่ง

พืชผลทางการ

เกษตร 

กองช่าง 

 

 



ผ 0๒ 

 

๘๖ 
 

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

16 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านบุตาล 

หมู่ที่ 2 

(บุตาลซอย 17) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการ

สัญจร 

และการคมนาคม 

ขนส่งพืชผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาล       

หมู่ที่ 2 (บุตาลซอย 17) โดยมีขนาดกว้าง  

4.๐๐ เมตร ยาว 60 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

หรือมีพืน้ที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร 

พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดทับทั้งสองข้างๆ ละ 

๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลก าหนด) 

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย) 
 

- 168,0๐๐ 

 

 

168,0๐๐ 

 

 

168,0๐๐ 

 

 

168,0๐๐ 

 

 

ระยะทาง 

ถนนที่ 

ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกสบายในการ

สัญจรไป-มาและ

การคมนาคมขนส่ง

พืชผลทางการ

เกษตร 

กองช่าง 

17 ขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านบุตาล 

หมู่ท่ี 2 (สาย

กลางบ้าน) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการ

สัญจร 

และการคมนาคม 

ขนส่งพืชผลทาง 

การเกษตร 

ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านบุตาล หมู่ที่ 2 

(สายกลางบ้าน)โดยมีขนาดกว้าง 1.๐๐ เมตร ยาว 

885 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพืน้ที่

ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตรและติดตั้งป้าย

โครงการจ านวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ ทต.

ไชยมงคลก าหนด) 

 

- 

 
618,๐๐๐ 

 

 

618,๐๐๐ 

 

 

618,๐๐๐ 

 

 

 

618,๐๐๐ 

 

 

ระยะทาง 

ถนนที่ 

ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกสบายในการ

สัญจรไป-มาและ

การคมนาคมขนส่ง

พืชผลทางการ

เกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 

 



ผ 0๒ 

 

๘๗ 

 

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

18 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านบุตาล  

หมู่ที่ 2 (ซอยบ้าน

ยายปรี ) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการ

สัญจร 

และการคมนาคม 

ขนส่งพืชผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาล  

หมู่ที่ 2 (ซอยบ้านยายปร ี) โดยมีขนาดกว้าง   

3.๐๐ เมตร ยาว ๖5 เมตร หนาเฉลี่ย๐.๑๕ เมตร 

หรือมีพืน้ที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 195 ตารางเมตร 

พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดทับทั้งสองข้างๆ ละ 

๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลก าหนด)  

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 

- 136,500 
 

136,500 

 

136,500 

 

136,500 

 
ระยะทาง 

ถนนที่ 

ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกสบายในการ

สัญจรไป-มาและ

การคมนาคมขนส่ง

พืชผลทางการ

เกษตร 

กองช่าง 

19 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านบุตาล 

หมู่ที่ 2 

(บุตาลซอย ๑๑) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการ

สัญจร 

และการคมนาคม 

ขนส่งพืชผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาล 

 หมู่ที่ 2 (บุตาลซอย๑๑) โดยมีขนาดกว้าง ๔.๐๐ 

เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ

มีพืน้ที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3๖๐ ตารางเมตร 

พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดทับทั้งสองข้างๆ ละ 

๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลก าหนด) 

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
 

- 336,๐๐๐ 

 

336,๐๐๐ 

 

336,๐๐๐ 

 

336,๐๐๐ 

 

ระยะทาง 

ถนนที่ 

ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกสบายในการ

สัญจรไป-มาและ

การคมนาคมขนส่ง

พืชผลทางการ

เกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 



ผ 0๒ 

 

๘๘ 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

20 ก่อสร้างถนน

ลูกรัง บ้านบุตาล 

หมู่ที่ 2 

(บุตาลซอย 3) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการ

สัญจร 

และการคมนาคม 

ขนส่งพืชผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านบุตาล หมู่ที่ 2(บุตาลซอย 3)

โดยมีขนาดกว้าง  3.๐๐ เมตร ยาว 175 เมตร  

หนาเฉลี่ย ๐.50 เมตรหรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อย

กว่า 262.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรด

ตกแต่งให้เรียบร้อย (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคล

ก าหนด)    

- ๖๕,๐๐๐ 
 

๖๕,๐๐๐ 

 

๖๕,๐๐๐ 

 

๖๕,๐๐๐ 

 

ระยะทาง 

ถนนที่ 

ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกสบายในการ

สัญจรไป-มา 

และการคมนาคมขนส่ง

พืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

21 ก่อสร้างถนนหิน

คลุก บ้านบุตาล 

หมู่ที่ 2 (ซอยบ้าน

นางมาก) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการ

สัญจร 

และการคมนาคม 

ขนส่งพืชผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบุตาล หมู่ที่ 2 (ซอยบ้าน 

 นางมาก)โดยมีขนาดกว้าง  5.๐๐ เมตร ยาว 400 

เมตร หนาเฉลี่ย ๐.50 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก

ไม่น้อยกว่า 300 ลูกบาศก์เมตรพร้อมปรับเกรดบด

ทับแน่น และติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 

 (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลก าหนด)      

- 150,๐๐๐ 
 

150,๐๐๐ 

 

150,๐๐๐ 

 

150,๐๐๐ 

 
ระยะทาง 

ถนนที่ 

ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกสบายในการ

สัญจรไป-มา 

และการคมนาคมขนส่ง

พืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างถนนหิน

คลุก บ้านบุตาล 

หมู่ที่ 2 (บุตาล

ซอย ๖ – ต าบล

โคกไทย) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการ

สัญจร 

และการคมนาคม 

ขนส่งพืชผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบุตาล หมู่ที่ 2 (บุตาลซอย 

๖ – ต าบลโคกไทย)โดยมีขนาดกว้าง  ๖.๐๐ เมตร 

ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.50 เมตร หรือมี

ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖0 ลูกบาศก์เมตร

พร้อมปรับเกรดบดทับแน่น และติดตั้งป้ายโครงการ

จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลก าหนด)      

- ๒๐๐,๐๐๐ 
  

๒๐๐,๐๐๐ 

  

๒๐๐,๐๐๐ 

  

๒๐๐,๐๐๐ 

  
ระยะทาง 

ถนนที่ 

ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกสบายในการ

สัญจรไป-มา 

และการคมนาคมขนส่ง

พืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

 



ผ 0๒ 

 

๘๙ 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

23 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านหนอง

พลวงใหญ่ หมู่ที่ 

3 (หนองพลวง

ใหญ่ ซอย๑๐) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการ

สัญจรและการ

คมนาคม 

ขนส่งพืชผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3 

(หนองพลวงใหญ่ซอย๑๐) โดยมี

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว 

๑,๐๐0 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพืน้ที่ก่อสร้างไม่น้อย

กว่า ๕,๐๐0 ตารางเมตร พร้อม

ลงหินคลุกไหล่ทางบดทับทั้งสอง

ข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบ

ที่ ทต.ไชยมงคลก าหนด) พร้อม

ติดตั้งป้ายโครงการจ านวน  

1 ป้าย 

- 3,๕๐0,0๐๐ 

 

3,๕๐0,0๐๐ 

 

3,๕๐0,0๐๐ 

 

3,๕๐0,0๐๐ 

 

ระยะทาง 

ถนนที่ 

ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับความ

สะดวก    สบายใน

การสัญจรไป-มา 

และการคมนาคมขน 

ส่งพืชผลทางการ

เกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 



ผ 0๒ 

 

๙๐ 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

24 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้าน

หนองพลวง

ใหญ่ หมู่ที่ ๓ 

(ภูเขาทอง 

ซอย ๓) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการ

สัญจรและการ

คมนาคม 

ขนส่งพืชผล

ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวง

ใหญ่ หมู่ที่ ๓ (ภูเขาทองซอย ๓)โดยมีขนาดกว้าง  

4.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพืน้ที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๒ 

ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดทับทั้งสอง

ข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคล

ก าหนด)พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
 

- 806,4๐๐ 

 

806,4๐๐ 

 

806,4๐๐ 

 

806,4๐๐ 

 
ระยะทาง 

ถนนที่ 

ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับความ

สะดวก  สบายในการ

สัญจรไป-มา 

และการคมนาคม

ขนส่งพืชผลทางการ

เกษตร 

กองช่าง 

25 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านหนอง

พลวงใหญ่ หมู่ที่ 

3 (ซอยบ้านนาง

ฝน) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการ

สัญจรและการ

คมนาคม 

ขนส่งพืชผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวง

ใหญ่ หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนางฝน) โดยมีขนาดกว้าง  

3.๐๐  เมตร ยาว 120 เมตร   หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพืน้ที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตาราง

เมตร (ตามแบบที่  ทต.ไชยมงคลก าหนด) พร้อม

ติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 

 

- 252,0๐๐ 

 
 

252,0๐๐ 

 

 

252,0๐๐ 

 

 

252,0๐๐ 

 

 

ระยะทาง 

ถนนที่ 

ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับความ

สะดวก   สบายใน

การสัญจรไป-มา 

และการคมนาคมขน 

ส่งพืชผลทางการ

เกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 



ผ 0๒ 

 

๙๑ 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

26 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านหนอง

พลวงใหญ่ หมู่ที่ 

๓ (ป่าช้าบ้าน

หนองพลวงใหญ่) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการ

สัญจรและการ

คมนาคม 

ขนส่งพืชผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวง

ใหญ่ หมู่ที่ ๓ (ป่าช้าบ้านหนองพลวงใหญ่โดยมี

ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๙ เมตร หนา

เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพืน้ที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 

๗๑๗ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบด

ทับทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่ ทต.

ไชยมงคลก าหนด)พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 

1 ป้าย) 

- 501,9๐๐ 
 

501,9๐๐ 

 

501,9๐๐ 

 

501,9๐๐ 

 
ระยะทาง 

ถนนที่ 

ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับความ

สะดวก สบายใน

การสัญจรไป-มา 

และการคมนาคม

ขนส่งพืชผล

ทางการเกษตร 

กองช่าง 

27 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก บา้นหนอง

พลวงใหญ่ หมู่ที่ 

๓ (หนองพลวง

ใหญ่ ซอย 14) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการสัญจร 

และการคมนาคม 

ขนส่งพืชผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวง

ใหญ่ หมู่ที่ ๓  (หนองพลวงใหญ่ ซอย 14) มีขนาด

กว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว 780 เมตร หนาเฉลี่ย       

๐.๑5 เมตร หรือมีพืน้ที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  

3,120 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบด

ทับทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อ 

คสล.Ø 0.40 เมตร จ านวน  3 จุด จุดละ 7 ท่อน 

(ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลก าหนด) พร้อมติดตั้ง

ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 

- 2,184,๐๐๐ 
  

2,184,๐๐๐ 

  
2,184,๐๐๐ 

  
2,184,๐๐๐ 

  
ระยะทาง 

ถนนที่ 

ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรไดร้ับความ

สะดวก สบายในการ

สัญจรไป-มา 

และการคมนาคมขน 

ส่งพืชผลทางการ

เกษตร 

กองช่าง 

 



ผ 0๒ 

 

๙๒ 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

28 ก่อสร้างถนนหิน

คลุก บ้านหนอง

ปลิง หมู่ที่ ๔ 

(ทางเข้าไร่ผู้ใหญ่

หน) 

เพื่อควาสะดวก 

สบาย ในการ

สัญจรและการ

คมนาคม 

ขนส่งพืชผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๔ 

(ทางเข้าไร่ผู้ใหญ่หน)โดยมีขนาดความกว้าง ๖.00 

เมตร  ยาว ๒50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  

หรือมีพืน้ที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ลบ.ม. พร้อม

ปรับเกรดบดอัดทับแน่นให้เรียบร้อย (ตามแบบที่ 

ทต.ไชยมงคลก าหนด 

- ๑๑๒,๐๐๐ 
 

๑๑๒,๐๐๐ 

 

๑๑๒,๐๐๐ 

 

๑๑๒,๐๐๐ 

 

ระยะทาง 

ถนนที่ 

ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับความ

สะดวก  สบายใน

การสัญจรไป-มา              

และการคมนาคม

ขนส่งพืชผล

ทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

29 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านหนอง

ปลิง หมู่ที่ 4 

(ซอยบ้านครูต้า-

วารีเทพ) 

เพื่อควาสะดวก 

สบาย ในการ

สัญจร 

และการคมนาคม 

ขนส่งพืชผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองปลิง 

หมู่ที่ 4 (ซอยบ้านครูต้า-วารีเทพ) โดยมีขนาดกว้าง 

4.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพืน้ที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘80 ตาราง

เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดทับทั้งสองข้างๆ 

ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลก าหนด)

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 

 
 

- 616,0๐๐ 
 

616,0๐๐ 

 

616,0๐๐ 

 

616,0๐๐ 

 
ระยะทาง 

ถนนที่ 

ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับความ

สะดวก  สบายใน

การสัญจรไป-มา              

และการคมนาคม

ขนส่งพืชผล

ทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 



ผ 0๒ 

 

๙๓ 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

30 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก  บ้านหนอง

ปลิง หมู่ที่ 4  

(ซอยบ้านนาย

เกลีย้ง  ราชคฤห์)    

เพื่อควาสะดวก 

สบายในการ

สัญจรและการ

คมนาคมขนส่ง

พืชผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 4 (ซอยบ้าน

นายเกลีย้ง  ราชคฤห์)  โดยมีขนาด

กว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว 400 เมตร 

หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพืน้ที่

ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,600 

ตารางเมตร(ตามแบบที่ ทต.ไชย

มงคลก าหนด)พร้อมติดตั้งป้าย

โครงการจ านวน 1 ป้าย   

 

 

- 1,120,000 
 

1,120,000 

 

1,120,000 

 

1,120,000 

 

ระยะทาง 

ถนนที่ 

ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับความ

สะดวก  สบายใน

การสัญจรไป-มา              

และการคมนาคม

ขนส่งพืชผล

ทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 



ผ 0๒ 

 

๙๔ 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

31 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  

บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 

4 (ซอยข้างบ้าน 

สท.สันติ) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการ

สัญจรและการ

คมนาคมขนส่ง

พืชผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 4 (ซอยข้าง

บ้าน สท.สันติ)โดยมีขนาดกว้าง      

4.๐๐ เมตร ยาว 153 เมตร หนา

เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพืน้ที่

ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 612 ตาราง

เมตร(ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคล

ก าหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

จ านวน 1 ป้าย 

- 428,4๐๐ 
 

428,4๐๐ 

 

428,4๐๐ 

 

428,4๐๐ 

 

ระยะทาง 

ถนนที่ 

ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับความ

สะดวก  สบายใน

การสัญจรไป-มา              

และการคมนาคม

ขนส่งพืชผล

ทางการเกษตร 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  

บ้านหนองปลิง         

หมู่ที่ 4 (ซอยบ้าน

นายพัน) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการ

สัญจรและการ

คมนาคมขนส่ง

พืชผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 4 (ซอยบ้าน

นายพัน)โดยมีขนาดกว้าง 6.๐๐ 

เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 

๐.๑๕ เมตร หรือมีพืน้ที่ก่อสร้างไม่

น้อยกว่า 600 ตารางเมตร(ตาม

แบบที่ ทต.ไชยมงคลก าหนด) พร้อม

ติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 

- 420,0๐๐ 
 

420,0๐๐ 
 

420,0๐๐ 

 

420,0๐๐ 
 

ระยะทาง 

ถนนที่ 

ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับความ

สะดวก  สบายใน

การสัญจรไป-มา              

และการคมนาคม

ขนส่งพืชผล

ทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

 



ผ 0๒ 

 

๙๕ 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

33 ก่อสร้างถนนหิน

คลุก บ้านหนอง

ไทรหมู่ที่ 5  

(ซอยบ้านไร่ธีระ

วงศ์) 

 

เพื่อความ

สะดวกสบาย 

ในการสัญจร 

และการ

คมนาคม 

ขนส่งพืชผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองไทร

หมู่ที่ 5 (ซอยบ้านไร่ธีระวงศ์) โดยมี

ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 

800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  

หรือมีพืน้ที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 600 

ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดบดอัดทับแน่น

ให้เรียบรอ้ย (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคล

ก าหนด)   พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

จ านวน 1 ป้าย 

- 1,40๐,๐๐๐ 

 
 

1,40๐,๐๐๐ 

 

 

1,40๐,๐๐๐ 

 

 

1,40๐,๐๐๐ 

 

 

ระยะทาง 

ถนนที่ 

ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับ

ความสะดวก  

สบายในการ

สัญจรไป-มา              

และการคมนาคม

ขนส่งพืชผล

ทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

34 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านหนอง

ไทร หมู่ที่ 5 

(ซอยบ้าน     

นายตู่กลุ่มไร่

พรสวรรค์)   

เพื่อความ

สะดวกสบาย 

ในการสัญจร 

และการ

คมนาคม 

ขนส่งพืชผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

หนองไทร  หมู่ที่ 5 (ซอย บ้านนายตู่ 

กลุ่มไร่พรสวรรค์) โดยมีขนาดกว้าง 

๔.๐๐ เมตร ยาว 50๐ เมตร หนาเฉลี่ย 

๐.๑๕ เมตร หรือมีพืน้ที่ก่อสร้างไม่น้อย

กว่า ๒,๐00 ตารางเมตร พร้อมลงหิน

คลุกไหล่ทางบดทับทั้งสองข้างๆ ละ 

๐.๕๐ เมตร(ตามแบบที่ทต.ไชยมงคล

ก าหนด)พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

จ านวน 1 ป้าย 

- 1,400,๐๐๐ 

 
 

 

1,400,๐๐๐ 

 

 

1,400,๐๐๐ 

 

 

1,400,๐๐๐ 

 

 

ระยะทาง 

ถนนที่ 

ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกสบายในการ

สัญจรไป-มาและ

การคมนาคมขนส่ง

พืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

 



ผ 0๒ 

 

๙๖ 
 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

35 กอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก  บ้านหนอง

ไทร หมู่ที่ 5 (ซอย

บ้านนายผ่อน)   

เพื่อความสะดวก 

สบายในการ

สัญจรและการ

คมนาคมขนส่ง

พืชผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

บ้านหนองไทร หมู่ที่ 5 (ซอยบ้าน

นายผ่อน)  โดยมีขนาดกว้าง 4.

๐๐ เมตร ยาว 364 เมตร หนา

เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพืน้ที่

ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,456 

ตารางเมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชย

มงคลก าหนด) พร้อมติดตั้งป้าย

โครงการจ านวน 1 ป้าย 

 

- 1,019,2๐๐ 

 
 

1,019,2๐๐ 

 

 

1,019,2๐๐ 

 

 

1,019,2๐๐ 

 

 

ระยะทาง 

ถนนที่ 

ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับความ

สะดวก  สบายใน

การสัญจรไป-มา              

และการคมนาคม

ขนส่งพืชผล

ทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผ 0๒ 

 

๙๗ 

 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

36 ก่อสร้างถนนหิน

คลุก บ้านหนอง

ไทรหมู่ที่ 5  

(ซอยบ้าน 

นายชัย) 

 

เพื่อความ

สะดวกสบาย 

ในการสัญจร 

และการคมนาคม 

ขนส่งพืชผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้าน

หนองไทรหมู่ที่ 5  

(ซอยบ้านนายชัย) โดยมีขนาด

ความกว้าง ๕.00 เมตร  ยาว 

๔๐0 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 

เมตร  หรือมีพืน้ที่ก่อสร้างไม่

น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม. พร้อม

ปรับเกรดบดอัดทับแน่นให้

เรียบรอ้ย (ตามแบบที่ ทต.ไชย

มงคลก าหนด)    

- ๑๕๐,๐๐๐ 

 
 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

 

ระยะทาง 

ถนนที่ 

ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับความ

สะดวก  สบายใน

การสัญจรไป-มา              

และการคมนาคม

ขนส่งพืชผล

ทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

37 ซ่อมแซมถนนที่

ได้รับผลกระทบ

จากการใช้งาน

ปกติ / ภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติใน

เขตพืน้ที่ต าบล 

ไชยมงคล   

เพื่อบรรเทา

ความเดือดร้อน

ของราษฎรใน

การสัญจร 

และการคมนาคม 

ขนส่งพืชผลทาง 

การเกษตร 

ซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบ

จากจากการใช้งานปกติ / ภัย

พิบัติทางธรรมชาติในเขตพืน้ที่

ต าบลไชยมงคล เช่นการ

ซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ 

, การเพิ่มหูช้างระหว่าง

ทางเข้าออกซอย ฯลฯ  

- 2,000,๐๐๐ 

 

 

 

2,000,๐๐๐ 

 

 

2,000,๐๐๐ 

 

 

2,000,๐๐๐ 

 

 

ระยะทาง 

ถนนที่ 

ซ่อมแซม 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกสบายในการ

สัญจรไป-มาและการ

คมนาคมขนส่งพืชผล

ทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

 



ผ 0๒ 

 

๙๘ 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

38 ขยายเขตท่อเมน

น้ าการประปา

ภูมิภาค อ าเภอ 

โชคชัย   

เพื่อปรับปรุงการ

ผลิตน้ าประปา

ให้เพียงพอ 

กับความ

ต้องการ 

ของประชาชน 

ขยายเขตท่อเมนน้ าประปา

ภูมิภาค อ าเภอโชคชัย     

(รายละเอียดตามแบบที่ ทต.

ไชยมงคลก าหนด) 

- 20,000,000 

 

20,000,000 

 

20,000,000 

 

20,000,000 

 

จ านวนครัว

เรื่อนท่ีได้ใช้

น้ าประปาไม่ต่ า

กว่าร้อยละ 

80 ของ

จ านวนผู้ใช้น้ า

ในต าบล 

เพื่อผลิต

น้ าประปา

ให้บริการ

ประชาชน  

กองช่าง 

 

39 อุดหนุนการ

ประปาภูมิภาค 

อ าเภอ โชคชัย   

เพื่อปรับปรุงการ

ผลิตน้ าประปา

ให้เพียงพอ 

กับความ

ต้องการ 

ของประชาชน 

ขยายเขตท่อเมนน้ าประปา

ภูมิภาค อ าเภอโชคชัย     

(รายละเอียดตามแบบที่ ทต.

ไชยมงคลก าหนด) 

- 20,000,000 

 

20,000,000 

 

20,000,000 

 

20,000,000 

 

จ านวนครัวเรื่อน

ท่ีได้ใช้น้ าประปา

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

80 ของจ านวน

ผู้ใช้น้ าในพืน้ท่ี 

ราษฎรได้รับการ

บริการ   ด้านน้ า

อุปโภค-บริโภค

อย่างทั่วถึงและ

เพียงพอ 

กองช่าง 

/ 

การประปา

ภูมิภาคอ าเภอ

โชคชัย   

40 อุดหนุนการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะและโคม

ไฟฟ้าสาธารณะ 

หมู่ท่ี 1-6 

 

6 หมู่บ้าน - 5,000,000 

 

5,000,000 

 

5,000,000 

 

5,000,000 

 

จ านวนครัว

เรื่อนที่ได้ใช้

ไฟฟ้า 

ประชาชนได้รับ

ไฟฟ้าสาธารณะ

และโคมไฟฟ้า

สาธารณะครบทุก

ครัวเรือน 

กองช่าง 

/ 

การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค 

 

 



ผ 0๒ 

 

๙๙ 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

41 ปรับปรุงระบบ

ประปา บ้านไชย

มงคล หมู่ที่ ๑ 

 

เพื่อให้ราษฎรได้รับ

การบริการด้านน้ า

อุปโภค-บริโภคอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ 

ปรับปรุงระบบประปา บ้านไชย

มงคล หมู่ที่ ๑ (ตามแบบที่ ทต.ไชย

มงคลก าหนด) 

- ๒,0๐๐,๐๐๐ 

 

๒,0๐๐,๐๐๐ 

 

๒,0๐๐,๐๐๐ 

 

๒,0๐๐,๐๐๐ 

 

จ านวนครัวเร่ือน

ที่ไดใ้ช้น้ าประปา

ไมต่่ ากว่าร้อยละ 

80 ของจ านวน

ผู้ใช้น้ าในพื้นที ่

ราษฎรได้รับการ

บริการ   ด้านน้ า

อุปโภค-บริโภค

อย่างทั่วถึงและ

เพียงพอ 

กองช่าง 

42 ปรับปรุงระบบ

ประปา บ้าน     

บุตาล หมู่ที่ 2 

 

เพื่อให้ราษฎรได้รับ

การบริการด้านน้ า

อุปโภค-บริโภคอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ 

ปรับปรุงระบบประปา บ้านบุตาล 

หมู่ที่ 2 (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคล

ก าหนด) 

- ๒,0๐๐,๐๐๐ 

 

๒,0๐๐,๐๐๐ 

 

๒,0๐๐,๐๐๐ 

 

๒,0๐๐,๐๐๐ 

 

จ านวนครัวเร่ือน

ที่ไดใ้ช้น้ าประปา

ไมต่่ ากว่าร้อยละ 

80 ของจ านวน

ผู้ใช้น้ าในพื้นที ่

ราษฎรได้รับการ

บริการ   ด้านน้ า

อุปโภค-บริโภค

อย่างทั่วถึงและ

เพียงพอ 

กองช่าง 

43 ปรับปรุงระบบ

ประปา บ้าน     

หนองพลวงใหญ่ 

หมู่ที่ 3 

 

เพื่อให้ราษฎรได้รับ

การบริการด้านน้ า

อุปโภค-บริโภคอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ 

ปรับปรุงระบบประปา บ้าน     

หนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3 (ตาม

แบบที่ ทต.ไชยมงคลก าหนด) 

- ๒,0๐๐,๐๐๐ 

 

๒,0๐๐,๐๐๐ 

 

๒,0๐๐,๐๐๐ 

 

๒,0๐๐,๐๐๐ 

 

จ านวนครัวเร่ือน

ที่ไดใ้ช้น้ าประปา

ไมต่่ ากว่าร้อยละ 

80 ของจ านวน

ผู้ใช้น้ าในพื้นที ่

ราษฎรได้รับการ

บริการ   ด้านน้ า

อุปโภค-บริโภค

อย่างทั่วถึงและ

เพียงพอ 

กองช่าง 

 

 

 



ผ 0๒ 

 

๑๐๐ 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

44 ปรับปรุงระบบ

ประปาบ้านหนอง

ปลิง หมู่ที่ 4 

 

เพื่อให้ราษฎรได้รับ

การบริการด้านน้ า

อุปโภค-บริโภคอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ 

ปรับปรุงระบบประปา บ้านหนอง

ปลิง หมู่ที่ 4 (ตามแบบที่ ทต.ไชย

มงคลก าหนด) 

- ๒,0๐๐,๐๐๐ 

 

๒,0๐๐,๐๐๐ 

 

๒,0๐๐,๐๐๐ 

 

๒,0๐๐,๐๐๐ 

 

จ านวนครัวเร่ือน

ที่ไดใ้ช้น้ าประปา

ไมต่่ ากว่าร้อยละ 

80 ของจ านวน

ผู้ใช้น้ าในพื้นที ่

ราษฎรได้รับการ

บริการ   ด้านน้ า

อุปโภค-บริโภค

อย่างทั่วถึงและ

เพียงพอ 

กองช่าง 

45 ปรับปรุงระบบ

ประปาบ้านหนอง

ไทร หมู่ที่ 5 

 

เพื่อให้ราษฎรได้รับ

การบริการด้านน้ า

อุปโภค-บริโภคอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ 

ปรับปรุงระบบประปา บ้านหนองไทร 

หมู่ที่ 5 (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคล

ก าหนด) 

- ๒,0๐๐,๐๐๐ 

 

๒,0๐๐,๐๐๐ 

 

๒,0๐๐,๐๐๐ 

 

๒,0๐๐,๐๐๐ 

 

จ านวนครัวเร่ือน

ที่ไดใ้ช้น้ าประปา

ไมต่่ ากว่าร้อยละ 

80 ของจ านวน

ผู้ใช้น้ าในพื้นที ่

ราษฎรได้รับการ

บริการ   ด้านน้ า

อุปโภค-บริโภค

อย่างทั่วถึงและ

เพียงพอ 

กองช่าง 

46 ปรับปรุงระบบ

ประปา บ้าน     

ไชยมงคลพัฒนา 

หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ราษฎรได้รับ

การบริการด้านน้ า

อุปโภค-บริโภคอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ 

ปรับปรุงระบบประปา บ้านไชยมงคล

พัฒนา หมูท่ี่ 6 (ตามแบบที่ ทต.ไชย

มงคลก าหนด) 

- ๒,0๐๐,๐๐๐ 

 

๒,0๐๐,๐๐๐ 

 

๒,0๐๐,๐๐๐ 

 

๒,0๐๐,๐๐๐ 

 

จ านวนครัวเร่ือน

ที่ไดใ้ช้น้ าประปา

ไมต่่ ากว่าร้อยละ 

80 ของจ านวน

ผู้ใช้น้ าในพื้นที ่

ราษฎรได้รับการ

บริการ   ด้านน้ า

อุปโภค-บริโภค

อย่างทั่วถึงและ

เพียงพอ 

กองช่าง 

 

 

 



ผ 0๒ 

 

๑๐๑ 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

47 ขยายเขตระบบ

ประปา บ้านไชย

มงคล หมู่ที่ ๑ 

 

เพื่อให้ราษฎรได้รับ

การบริการด้านน้ า

อุปโภค-บริโภคอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ 

ขยายเขตระบบประปา บ้านไชย

มงคล หมู่ที่ ๑ (ตามแบบที่ ทต.ไชย

มงคลก าหนด) 

- 1,0๐๐,๐๐๐ 

 

1,0๐๐,๐๐๐ 

 

1,0๐๐,๐๐๐ 

 

1,0๐๐,๐๐๐ 

 

จ านวนครัวเร่ือน

ที่ไดใ้ช้น้ าประปา

ไมต่่ ากว่าร้อยละ 

80 ของจ านวน

ผู้ใช้น้ าในพื้นที ่

ราษฎรได้รับการ

บริการ   ด้านน้ า

อุปโภค-บริโภค

อย่างทั่วถึงและ

เพียงพอ 

กองช่าง 

48 ขยายเขตระบบ

ประปา บ้าน     

บุตาล หมู่ที่ 2 

 

เพื่อให้ราษฎรได้รับ

การบริการด้านน้ า

อุปโภค-บริโภคอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ 

ขยายเขตระบบประปา บ้านบุตาล 

หมู่ที่ 2 (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคล

ก าหนด) 

- 1,0๐๐,๐๐๐ 

 

1,0๐๐,๐๐๐ 

 

1,0๐๐,๐๐๐ 

 

1,0๐๐,๐๐๐ 

 

จ านวนครัวเร่ือน

ที่ไดใ้ช้น้ าประปา

ไมต่่ ากว่าร้อยละ 

80 ของจ านวน

ผู้ใช้น้ าในพื้นที ่

ราษฎรได้รับการ

บริการ   ด้านน้ า

อุปโภค-บริโภค

อย่างทั่วถึงและ

เพียงพอ 

กองช่าง 

49 ขยายเขตระบบ

ประปา บา้น     

หนองพลวงใหญ่ 

หมู่ที่ 3 

 

เพื่อให้ราษฎรได้รับ

การบริการด้านน้ า

อุปโภค-บริโภคอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ 

ขยายเขตระบบประปา บ้าน     

หนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3 (ตาม

แบบที่ ทต.ไชยมงคลก าหนด) 

- 1,0๐๐,๐๐๐ 

 

1,0๐๐,๐๐๐ 

 

1,0๐๐,๐๐๐ 

 

1,0๐๐,๐๐๐ 

 

จ านวนครัวเร่ือน

ที่ไดใ้ช้น้ าประปา

ไมต่่ ากว่าร้อยละ 

80 ของจ านวน

ผู้ใช้น้ าในพื้นที ่

ราษฎรได้รับการ

บริการ   ด้านน้ า

อุปโภค-บริโภค

อย่างทั่วถึงและ

เพียงพอ 

กองช่าง 

 

 

 



ผ 0๒ 

 

๑๐๒ 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

50 ขยายเขตระบบ

ประปาบ้านหนอง

ปลิง หมู่ที่ 4 

 

เพื่อให้ราษฎรได้รับ

การบริการด้านน้ า

อุปโภค-บริโภคอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ 

ขยายเขตระบบประปา บ้านหนอง

ปลิง หมู่ที่ 4 (ตามแบบที่ ทต.ไชย

มงคลก าหนด) 

- 1,0๐๐,๐๐๐ 

 

1,0๐๐,๐๐๐ 

 

1,0๐๐,๐๐๐ 

 

1,0๐๐,๐๐๐ 

 

จ านวนครัวเร่ือน

ที่ไดใ้ช้น้ าประปา

ไมต่่ ากว่าร้อยละ 

80 ของจ านวน

ผู้ใช้น้ าในพื้นที ่

ราษฎรได้รับการ

บริการ   ด้านน้ า

อุปโภค-บริโภค

อย่างทั่วถึงและ

เพียงพอ 

กองช่าง 

51 ขยายเขตระบบ

ประปาบ้านหนอง

ไทร หมู่ที่ 5 

 

เพื่อให้ราษฎรได้รับ

การบริการด้านน้ า

อุปโภค-บริโภคอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ 

ขยายเขตระบบประปา บ้านหนอง

ไทร หมู่ที่ 5 (ตามแบบที่ ทต.ไชย

มงคลก าหนด) 

- 1,0๐๐,๐๐๐ 

 

1,0๐๐,๐๐๐ 

 

1,0๐๐,๐๐๐ 

 

1,0๐๐,๐๐๐ 

 

จ านวนครัวเร่ือน

ที่ไดใ้ช้น้ าประปา

ไมต่่ ากว่าร้อยละ 

80 ของจ านวน

ผู้ใช้น้ าในพื้นที ่

ราษฎรได้รับการ

บริการ   ด้านน้ า

อุปโภค-บริโภค

อย่างทั่วถึงและ

เพียงพอ 

กองช่าง 

52 ขยายเขตระบบ

ประปา บ้าน     

ไชยมงคลพัฒนา 

หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ราษฎรได้รับ

การบริการด้านน้ า

อุปโภค-บริโภคอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ 

ขยายเขตระบบประปา บ้านไชย

มงคลพัฒนา หมู่ที่ 6 (ตามแบบที่ 

ทต.ไชยมงคลก าหนด) 

- 1,0๐๐,๐๐๐ 

 

1,0๐๐,๐๐๐ 

 

1,0๐๐,๐๐๐ 

 

1,0๐๐,๐๐๐ 

 

จ านวนครัวเร่ือน

ที่ไดใ้ช้น้ าประปา

ไมต่่ ากว่าร้อยละ 

80 ของจ านวน

ผู้ใช้น้ าในพื้นที ่

ราษฎรได้รับการ

บริการ   ด้านน้ า

อุปโภค-บริโภค

อย่างทั่วถึงและ

เพียงพอ 

กองช่าง 

 

 

 



ผ 0๒ 

 

๑๐๓ 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

53 เจาะบ่อบาดาล 

บ้านไชยมงคล 

หมู่ที่ ๑ 

 

เพื่อให้ราษฎรได้รับ

การบริการด้านน้ า

อุปโภค-บริโภคอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ 

เจาะบ่อบาดาล บ้านไชยมงคล หมู่

ที่ ๑ (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคล

ก าหนด) 

- 6๐๐,๐๐๐ 

 

6๐๐,๐๐๐ 

 

6๐๐,๐๐๐ 

 

6๐๐,๐๐๐ 

 

จ านวนครัวเร่ือน

ที่ไดใ้ช้น้ าประปา

ไมต่่ ากว่าร้อยละ 

80 ของจ านวน

ผู้ใช้น้ าในพื้นที ่

ราษฎรได้รับการ

บริการ   ด้านน้ า

อุปโภค-บริโภค

อย่างทั่วถึงและ

เพียงพอ 

กองช่าง 

54 เจาะบ่อบาดาล 

บ้านบุตาล     

หมู่ที่ 2 

 

เพื่อให้ราษฎรได้รับ

การบริการด้านน้ า

อุปโภค-บริโภคอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ 

เจาะบ่อบาดาล บ้านบุตาล หมู่ที่ 2 

(ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลก าหนด) 

- 6๐๐,๐๐๐ 

 

6๐๐,๐๐๐ 

 

6๐๐,๐๐๐ 

 

6๐๐,๐๐๐ 

 

จ านวนครัวเร่ือน

ที่ไดใ้ช้น้ าประปา

ไมต่่ ากว่าร้อยละ 

80 ของจ านวน

ผู้ใช้น้ าในพื้นที ่

ราษฎรได้รับการ

บริการ   ด้านน้ า

อุปโภค-บริโภค

อย่างทั่วถึงและ

เพียงพอ 

กองช่าง 

55 เจาะบ่อบาดาล 

บ้านหนองพลวง

ใหญ่ หมู่ที่ 3 

 

เพื่อให้ราษฎรได้รับ

การบริการด้านน้ า

อุปโภค-บริโภคอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ 

เจาะบ่อบาดาล บ้านหนองพลวง

ใหญ่ หมู่ที่ 3 (ตามแบบที่ ทต.ไชย

มงคลก าหนด) 

- 6๐๐,๐๐๐ 

 

6๐๐,๐๐๐ 

 

6๐๐,๐๐๐ 

 

6๐๐,๐๐๐ 

 

จ านวนครัวเร่ือน

ที่ไดใ้ช้น้ าประปา

ไมต่่ ากว่าร้อยละ 

80 ของจ านวน

ผู้ใช้น้ าในพื้นที ่

ราษฎรได้รับการ

บริการ   ด้านน้ า

อุปโภค-บริโภค

อย่างทั่วถึงและ

เพียงพอ 

กองช่าง 

 

 

 



ผ 0๒ 

 

๑๐๔ 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

56 เจาะบ่อบาดาล 

บ้านหนองปลิง 

หมู่ที่ 4 

 

เพื่อให้ราษฎรได้รับ

การบริการด้านน้ า

อุปโภค-บริโภคอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ 

เจาะบ่อบาดาล บ้านหนองปลิง          

หมู่ที่ 4 (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคล

ก าหนด) 

- 6๐๐,๐๐๐ 

 

6๐๐,๐๐๐ 

 

6๐๐,๐๐๐ 

 

6๐๐,๐๐๐ 

 

จ านวนครัวเร่ือน

ที่ไดใ้ช้น้ าประปา

ไมต่่ ากว่าร้อยละ 

80 ของจ านวน

ผู้ใช้น้ าในพื้นที ่

ราษฎรได้รับการ

บริการ   ด้านน้ า

อุปโภค-บริโภค

อย่างทั่วถึงและ

เพียงพอ 

กองช่าง 

57 เจาะบ่อบาดาล 

บ้านหนองไทร 

หมู่ที่ 5 

 

เพื่อให้ราษฎรได้รับ

การบริการด้านน้ า

อุปโภค-บริโภคอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ 

เจาะบ่อบาดาล บ้านหนองไทร       

หมู่ที่ 5 (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคล

ก าหนด) 

- 6๐๐,๐๐๐ 

 

6๐๐,๐๐๐ 

 

6๐๐,๐๐๐ 

 

6๐๐,๐๐๐ 

 

จ านวนครัวเร่ือน

ที่ไดใ้ช้น้ าประปา

ไมต่่ ากว่าร้อยละ 

80 ของจ านวน

ผู้ใช้น้ าในพื้นที ่

ราษฎรได้รับการ

บริการ   ด้านน้ า

อุปโภค-บริโภค

อย่างทั่วถึงและ

เพียงพอ 

กองช่าง 

58 เจาะบ่อบาดาล 

บ้านไชยมงคล

พัฒนา หมูท่ี่ 6 

เพื่อให้ราษฎรได้รับ

การบริการด้านน้ า

อุปโภค-บริโภคอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ 

เจาะบ่อบาดาล บ้านไชยมงคล

พัฒนา หมูท่ี่ 6 (ตามแบบที่ ทต.ไชย

มงคลก าหนด) 

- 6๐๐,๐๐๐ 

 

6๐๐,๐๐๐ 

 

6๐๐,๐๐๐ 

 

6๐๐,๐๐๐ 

 

จ านวนครัวเร่ือน

ที่ไดใ้ช้น้ าประปา

ไมต่่ ากว่าร้อยละ 

80 ของจ านวน

ผู้ใช้น้ าในพื้นที ่

ราษฎรได้รับการ

บริการ   ด้านน้ า

อุปโภค-บริโภค

อย่างทั่วถึงและ

เพียงพอ 

กองช่าง 

 

 

 



ผ 0๒ 

 

๑๐๕ 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

59 ก่อสร้างราง

ระบายน้ า /      

ท่อระบายน้ า  

บ้านไชยมงคล 

หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ราษฎรได้รับ

การบริการด้านน้ า

อุปโภค-บริโภคอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ 

ก่อสร้างรางระบายน้ า / ท่อระบาย

น้ า / รวมบ่อพัก ฝาบ่อพักฯลฯ 

บ้านไชยมงคล หมู่ที่ ๑ (ตามแบบที่ 

ทต.ไชยมงคลก าหนด) 

- ๒,0๐๐,๐๐๐ 

 

๒,0๐๐,๐๐๐ 

 

๒,0๐๐,๐๐๐ 

 

๒,0๐๐,๐๐๐ 

 

จ านวนครัวเร่ือน

ที่ไดใ้ช้น้ าประปา

ไมต่่ ากว่าร้อยละ 

80 ของจ านวน

ผู้ใช้น้ าในพื้นที ่

ราษฎรได้รับการ

บริการ   ด้านน้ า

อุปโภค-บริโภค

อย่างทั่วถึงและ

เพียงพอ 

กองช่าง 

60 กอ่สร้างราง

ระบายน้ า/ท่อ

ระบายน้ า บ้าน   

บุตาล หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ราษฎรได้รับ

การบริการด้านน้ า

อุปโภค-บริโภคอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ 

ก่อสร้างรางระบายน้ า / ท่อระบาย

น้ า / รวมบ่อพัก ฝาบ่อพักฯลฯ 

บ้านบุตาล หมู่ที่ 2 (ตามแบบที่ 

ทต.ไชยมงคลก าหนด) 

- ๒,0๐๐,๐๐๐ 

 

๒,0๐๐,๐๐๐ 

 

๒,0๐๐,๐๐๐ 

 

๒,0๐๐,๐๐๐ 

 

จ านวนครัวเร่ือน

ที่ไดใ้ช้น้ าประปา

ไมต่่ ากว่าร้อยละ 

80 ของจ านวน

ผู้ใช้น้ าในพื้นที ่

ราษฎรได้รับการ

บริการ   ด้านน้ า

อุปโภค-บริโภค

อย่างทั่วถึงและ

เพียงพอ 

กองช่าง 

61 ก่อสร้างราง

ระบายน้ า /      

ท่อระบายน้ า  

บ้านหนองพลวง

ใหญ่ หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ราษฎรได้รับ

การบริการด้านน้ า

อุปโภค-บริโภคอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ 

ก่อสร้างรางระบายน้ า / ท่อระบาย

น้ า / รวมบ่อพัก ฝาบ่อพักฯลฯ 

บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3 

(ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลก าหนด) 

- ๒,0๐๐,๐๐๐ 

 

๒,0๐๐,๐๐๐ 

 

๒,0๐๐,๐๐๐ 

 

๒,0๐๐,๐๐๐ 

 

จ านวนครัวเร่ือน

ที่ไดใ้ช้น้ าประปา

ไมต่่ ากว่าร้อยละ 

80 ของจ านวน

ผู้ใช้น้ าในพื้นที ่

ราษฎรได้รับการ

บริการ   ด้านน้ า

อุปโภค-บริโภค

อย่างทั่วถึงและ

เพียงพอ 

กองช่าง 

 

 

 



ผ 0๒ 

 

๑๐๖ 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

62 ก่อสร้างราง

ระบายน้ า /      

ท่อระบายน้ า  

บ้านหนองปลิง 

หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ราษฎรได้รับ

การบริการด้านน้ า

อุปโภค-บริโภคอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ 

ก่อสร้างรางระบายน้ า / ท่อระบาย

น้ า / รวมบ่อพัก ฝาบ่อพักฯลฯ       

บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 4 (ตามแบบที่ 

ทต.ไชยมงคลก าหนด) 

- ๒,0๐๐,๐๐๐ 

 

๒,0๐๐,๐๐๐ 

 

๒,0๐๐,๐๐๐ 

 

๒,0๐๐,๐๐๐ 

 

จ านวนครัวเร่ือน

ที่ไดใ้ช้น้ าประปา

ไมต่่ ากว่าร้อยละ 

80 ของจ านวน

ผู้ใช้น้ าในพื้นที ่

ราษฎรได้รับการ

บริการ   ด้านน้ า

อุปโภค-บริโภค

อย่างทั่วถึงและ

เพียงพอ 

กองช่าง 

63 ก่อสร้างราง

ระบายน้ า /      

ท่อระบายน้ า  

บ้านหนองไทร 

หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ราษฎรได้รับ

การบริการด้านน้ า

อุปโภค-บริโภคอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ 

ก่อสร้างรางระบายน้ า / ท่อระบาย

น้ า / รวมบ่อพัก ฝาบ่อพักฯลฯ        

บ้านหนองไทร หมู่ที่ 5 (ตามแบบที่ 

ทต.ไชยมงคลก าหนด) 

- ๒,0๐๐,๐๐๐ 

 

๒,0๐๐,๐๐๐ 

 

๒,0๐๐,๐๐๐ 

 

๒,0๐๐,๐๐๐ 

 

จ านวนครัวเร่ือน

ที่ไดใ้ช้น้ าประปา

ไมต่่ ากว่าร้อยละ 

80 ของจ านวน

ผู้ใช้น้ าในพื้นที ่

ราษฎรได้รับการ

บริการ   ด้านน้ า

อุปโภค-บริโภค

อย่างทั่วถึงและ

เพียงพอ 

กองช่าง 

64 ก่อสร้างราง

ระบายน้ า /      

ท่อระบายน้ า  

บ้าน ไชยมงคล

พัฒนา หมูท่ี่ 6 

เพื่อให้ราษฎรได้รับ

การบริการด้านน้ า

อุปโภค-บริโภคอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ 

ก่อสร้างรางระบายน้ า / ท่อระบาย

น้ า / รวมบ่อพัก ฝาบ่อพักฯลฯ       

บ้านไชยมงคลพัฒนา หมู่ที่ 6 (ตาม

แบบที่ ทต.ไชยมงคลก าหนด) 

- ๒,0๐๐,๐๐๐ 

 

๒,0๐๐,๐๐๐ 

 

๒,0๐๐,๐๐๐ 

 

๒,0๐๐,๐๐๐ 

 

จ านวนครัวเร่ือน

ที่ไดใ้ช้น้ าประปา

ไมต่่ ากว่าร้อยละ 

80 ของจ านวน

ผู้ใช้น้ าในพื้นที ่

ราษฎรได้รับการ

บริการ   ด้านน้ า

อุปโภค-บริโภค

อย่างทั่วถึงและ

เพียงพอ 

กองช่าง 

 

 

 



ผ 0๒ 

 

๑๐๗ 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 

คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

65 ก่อสร้างฝายน้ า

ล้นคอนกรีตเสริม

เหล็ก แบบมชี่อง

จราจร คลองห้วย

ยาง และคลองน้ า

บ้านหนองพลวง

ใหญ่ 

 

เพื่อความ

สะดวกสบาย 

ในการสัญจรและ 

การคมนาคม

ขนส่ง 

พืชผลทาง

การเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมี

ช่องจราจร คลองห้วยยาง และคลองน้ าบ้าน

หนองพลวงใหญ่ โดยมีขนาดความกว้าง 4.00 

เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15  

เมตร หรือมีพืน้ที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4,000 

ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดอัดทับ

แน่นทั้ง 2 ข้างๆ ละ 0.50 เมตร และติดตั้ง

ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย (รายละเอียดตาม

แบบที่ ทต.ไชยมงคก าหนด) 

- 1,000,000 

 

  

1,000,000 

  

1,000,000 

 

1,000,000 

 

จ านวน 

ฝายน้ าที่        

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับ 

ความสะดวก 

สบายในการ

สัญจรไป-มา

และ คมนาคม

ขนส่งพืชผล

ทางการ     

เกษตร 

กองช่าง 

 

66 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านไชย

มงคลหมู่ที่ 1                       

(โกรกตะคร้อ 

ซอย 6) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการ

สัญจร 

และการคมนาคม 

ขนส่งพืชผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชย

มงคล หมู่ที่ 1 (โกรกตะคร้อซอย 6) โดยมี

ขนาดกว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว 981 เมตร หนา

เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพืน้ที่ก่อสร้างไม่น้อย

กว่า 3,924 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง (ตาม

แบบที่ ทต.ไชยมงคลก าหนด) พร้อมติดตั้งป้าย

โครงการจ านวน 1 ป้าย 

- 2,800,0๐๐ 

 

2,800,0๐๐ 

 

2,800,0๐๐ 

 

2,800,0๐๐ 

 

ระยะทาง 

ถนนที่ 

ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎร

ได้รับความ

สะดวก 

สบายใน

การสัญจร

ไป-มา 

กองช่าง 

 

 



ผ 0๒ 

 

๑๐๘ 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

67 ก่อสร้างถนนหิน

คลุก  หมู่ 1 

บ้านไชยมงคล 

ซอย 1  

 

เพื่อความ

สะดวกสบาย 

ในการสัญจรและ 

การคมนาคมขนส่ง 

พืชผลทาง

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก  กว้าง 3.00 ม. .ยาว 

90.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีปริมาณ

หินคลุกไม่น้อยกว่า 40.50 ลบ.ม หมู่ 1 บ้าน

ไชยมงคล ซอย 1 และติดตั้งป้ายโครงการ

จ านวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ 

เทศบาลต าบลไชยมงคลก าหนด) 

 200,000 

 

  

200,000 

 

  

200,000 

 

 

200,000 

 

 

ระยะทาง 

ช่องจราจรที่ 

ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกสบายในการ

สัญจรไป-มาและ        

การคมนาคมขนส่ง 

พืชผลทาง

การเกษตร 

กองช่าง 

 

68 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านบุตาล

หมู่ที ่2 (ซอยข้าง

วัดบุตาล) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการ

สัญจรและการ

คมนาคมขนส่ง

พืชผลทางการ

เกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาล

หมู่ที่ 2 (ซอยข้างวัดบุตาล) โดยมีขนาดกว้าง 

4.๐๐ เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพืน้ที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,200 

ตารางเมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลก าหนด) 

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 

- 850,0๐๐ 
 

850,0๐๐ 
 

850,0๐๐ 
 

850,0๐๐ 
 

ระยะทาง 

ถนนที่ 

ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับความ

สะดวก สบายใน

การสัญจรไป-มา 

กองช่าง 

69 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านบุตาล

หมู่ที ่2 (ซอยนาย

สงัด ทองสาย) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการ

สัญจรและการ

คมนาคมขนส่ง

พืชผลทางการ

เกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาล

หมู่ที่ 2 (ซอยนายสงัด ทองสาย) โดยมีขนาด

กว้าง 3.๐๐ เมตร ยาว 40 เมตร หนาเฉลี่ย 

๐.๑๕ เมตร หรือมีพืน้ที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 

120 ตารางเมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคล

ก าหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 

ป้าย 

- 90,0๐๐ 
 

90,0๐๐ 
 

90,0๐๐ 
 

90,0๐๐ 
 

ระยะทาง 

ถนนที่ 

ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับความ

สะดวก สบายใน

การสัญจรไป-มา 

กองช่าง 



ผ 0๒ 

 

๑๐๙ 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

70 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านบุตาล

หมู่ที ่2 (บุตาล

ซอย1) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการ

สัญจรและการ

คมนาคมขนส่ง

พืชผลทางการ

เกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาล

หมู่ที่ 2 (บุตาลซอย1)โดยมีขนาดกว้าง 4.๐๐ 

เมตร ยาว 145 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

หรือมีพืน้ที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 580 ตาราง

เมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลก าหนด) 

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 

- 410,0๐๐ 
 

410,0๐๐ 
 

410,0๐๐ 
 

410,0๐๐ 
 

ระยะทาง 

ถนนที่ 

ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับความ

สะดวก สบายใน

การสัญจรไป-มา 

กองช่าง 

71 ก่อสร้างสะพาน 

คสล. บ้านบุตาล      

หมู่ที ่2  

เพื่อความสะดวก 

สบายในการสัญจร

และการคมนาคม

ขนส่งพืชผลทางการ

เกษตร 

โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ผิวจราจรกว้าง 

7 เมตร  (SLAB TYPE) ยาว 20 เมตร ทางเท้า

ข้างละ 0.50 เมตรบ้านบุตาล หมู่ที่ 2        

(ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลก าหนด) พร้อม

ติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 

- 1,600,0๐๐ 

 

1,600,0๐๐ 

 

1,600,0๐๐ 

 

1,600,0๐๐ 

 
ระยะทาง 

ถนนที่ 

ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับความ

สะดวก สบายใน

การสัญจรไป-มา 

กองช่าง 

72 เสริมผิวAsphaltic 

Concrete หมู่ 3 

บ้านหนองพลวง

ใหญ่ (ซอย 6 - 

เชื่อมซอย 8) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการ

สัญจรและการ

คมนาคมขนส่ง

พืชผลทางการ

เกษตร 

โครงการเสริมผิวAsphaltic Concrete กว้าง 

6.00 ม.ยาว 580 ม. หนา 0.05 ม.พร้อม

ส่วนต่อขยาย หรือมีพืน้ที่รวมไม่น้อยกว่า 

3,600 ตร.มหมู่ 3 บ้านหนองพลวงใหญ่ 

(ซอย 6 - เชื่อมซอย 8) (ตามแบบที่ ทต.ไชย

มงคลก าหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

จ านวน 1 ป้าย 

- 1,650,0๐๐ 

 

1,650,0๐๐ 

 

1,650,0๐๐ 

 

1,650,0๐๐ 

 
ระยะทาง 

ถนนที่ 

กอ่สร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับความ

สะดวก สบายใน

การสัญจรไป-มา 

กองช่าง 

 



ผ 0๒ 

 

๑๑๐ 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

73 เสริมผิวAsphaltic 

Concrete หมู่ 3 

บ้านหนองพลวง

ใหญ่(ซอยโรงเรียน

บ้านหนองพลวง

ใหญ่) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการ

สัญจรและการ

คมนาคมขนส่ง

พืชผลทางการ

เกษตร 

โครงการเสริมผิวAsphaltic Concrete กว้าง 

4.00 ม.ยาว 272 ม. หนา 0.05 ม.พร้อม

ส่วนต่อขยาย หรือมีพืน้ที่รวมไม่น้อยกว่า 

1,092 ตร.ม หมู่ 3 บ้านหนองพลวงใหญ่ 

(ซอยโรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่) (ตามแบบ

ที่ ทต.ไชยมงคลก าหนด) พร้อมติดตั้งป้าย

โครงการจ านวน 1 ป้าย 

- 500,0๐๐ 
 

500,0๐๐ 
 

500,0๐๐ 
 

500,0๐๐ 
 

ระยะทาง 

ถนนที่ 

ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับความ

สะดวก สบายใน

การสัญจรไป-มา 

กองช่าง 

74 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ 3 บ้าน

หนองพลวงใหญ่ 

(ถนนเลียบสระน้ า

สาธารณะ -เชื่อม

ซอย 3) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการ

สัญจรและการ

คมนาคมขนส่ง

พืชผลทางการ

เกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้าน

หนองพลวงใหญ่ (ถนนเลียบสระน้ าสาธารณะ 

- เชื่อมซอย 3)ช่วงที่ 1.กว้าง 4.00 ม. ยาว 

195 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า  

780 ตร.ม ช่วงที่ 2.กว้าง 3.00 ม. ยาว 90 

ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า  

270 ตร.ม รวมพื้นที่ทัง้หมด 1,050 ตร.ม

(ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลก าหนด) พร้อม

ติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 

- 750,0๐๐ 
 

750,0๐๐ 
 

750,0๐๐ 
 

750,0๐๐ 
 

ระยะทาง 

ถนนที่ 

ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับความ

สะดวก สบายใน

การสัญจรไป-มา 

กองช่าง 

 

 

 



ผ 0๒ 

 

๑๑๑ 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

75 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ 3 บ้าน

หนองพลวงใหญ่ 

(ซอย 4 - เชื่อม

ถนนเลียบสระน้ า

สาธารณะ ) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการ

สัญจรและการ

คมนาคมขนส่ง

พชืผลทางการ

เกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้าน

หนองพลวงใหญ่ (ซอย 4 - เชื่อมถนนเลียบ

สระน้ าสาธารณะ ) โดยมีขนาดกว้าง 3.๐๐ 

เมตร ยาว 40 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

หรือมีพืน้ที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 120 ตาราง

เมตร(ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลก าหนด) พร้อม

ติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 

- 95,0๐๐ 
 

95,0๐๐ 
 

95,0๐๐ 
 

95,0๐๐ 
 

ระยะทาง 

ถนนที่ 

ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับความ

สะดวก สบายใน

การสัญจรไป-มา 

กองช่าง 

76 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ 3 บ้าน

หนองพลวงใหญ่ 

(ซอยบ้านนายศรี

เมือง ) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการ

สัญจรและการ

คมนาคมขนส่ง

พืชผลทางการ

เกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้าน

หนองพลวงใหญ่ (ซอยบ้านนายศรีเมือง ) โดย

มีขนาดกว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว 243 เมตร 

หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพืน้ที่ก่อสร้างไม่

น้อยกว่า 972 ตารางเมตร (ตามแบบที่ ทต.

ไชยมงคลก าหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

จ านวน 1 ป้าย 

- 700,0๐๐ 
 

700,0๐๐ 
 

700,0๐๐ 
 

700,0๐๐ 
 

ระยะทาง 

ถนนที่ 

ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับความ

สะดวก สบายใน

การสัญจรไป-มา 

กองช่าง 

 

 

 

 

 



ผ 0๒ 

 

๑๑๒ 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

77 เสริมผิวAsphaltic 

Concrete หมู่4 

บ้านหนองปลิง  

(ซ.สมบัติ) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการ

สัญจรและการ

คมนาคมขนส่ง

พืชผลทางการ

เกษตร 

โครงการเสริมผิวAsphaltic Concrete หมู่4 

บ้านหนองปลิง  (ซ.สมบัติ) กว้าง 5.00 ม.

ยาว 650 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพืน้ที่รวม

ไม่น้อยกว่า 3,250 ตร.ม (ตามแบบที่ ทต.

ไชยมงคลก าหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

จ านวน 1 ป้าย 

- 2,200,0๐๐ 

 

2,200,0๐๐ 

 

2,200,0๐๐ 

 

2,200,0๐๐ 

 
ระยะทาง 

ถนนที่ 

ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับความ

สะดวก สบายใน

การสัญจรไป-มา 

กองช่าง 

78 เสริมผิวAsphaltic 

Concrete หมู่4 

บ้านหนองปลิง  

(ซ.แกรนไดม่อน) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการ

สัญจรและการ

คมนาคมขนส่ง

พืชผลทางการ

เกษตร 

โครงการเสริมผิวAsphaltic Concrete หมู่4 

บ้านหนองปลิง  (ซ.แกรนไดม่อน) กว้าง 

4.00 ม.ยาว 338 ม. หนา 0.05 ม. หรือมี

พืน้ที่รวมไม่น้อยกว่า 1,352 ตร.ม (ตาม

แบบที่ ทต.ไชยมงคลก าหนด) พร้อมติดตั้ง

ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 

- 880,0๐๐ 
 

880,0๐๐ 
 

880,0๐๐ 
 

880,0๐๐ 
 

ระยะทาง 

ถนนที่ 

ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับความ

สะดวก สบายใน

การสัญจรไป-มา 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 



ผ 0๒ 

 

๑๑๓ 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

79 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ที ่4 

บ้านหนองปลิง 

(ซ.เอ็มพี) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการ

สัญจรและการ

คมนาคมขนส่ง

พืชผลทางการ

เกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่4 บ้าน

หนองปลิง (ซ.เอ็มพี) โดยมีขนาดกว้าง 4.๐๐ 

เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

หรือมีพืน้ที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,200 ตาราง

เมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลก าหนด) 

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 

- 840,0๐๐ 
 

840,0๐๐ 
 

840,0๐๐ 
 

840,0๐๐ 
 

ระยะทาง 

ถนนที่ 

ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับความ

สะดวก สบายใน

การสัญจรไป-มา 

กองช่าง 

80 ก่อสร้างถนนผิว

ทางหินคลุก หมู่ที ่

4 บ้านหนองปลิง 

(หนองปลิงซ.11) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการสัญจร

และการคมนาคม

ขนส่งพืชผลทางการ

เกษตร 

ก่อสร้างถนนผิวทางหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้าน

หนองปลิง (หนองปลิงซ.11)โดยมีขนาดกว้าง 

4.๐๐ เมตร ยาว 2,210 เมตร หนาเฉลี่ย 

๐.๑๕ เมตร หรือมีพืน้ที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 

1,326 ตารางเมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชย

มงคลก าหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

จ านวน 1 ป้าย 

- 3,090,0๐๐ 

 

3,090,0๐๐ 

 

3,090,0๐๐ 

 

3,090,0๐๐ 

 
ระยะทาง 

ถนนที่ 

ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับความ

สะดวก สบายใน

การสัญจรไป-มา 

กองช่าง 

81 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ที ่4 

บ้านหนองปลิง 

(หนองปลิงซ.6) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการ

สัญจรและการ

คมนาคมขนส่ง

พืชผลทางการ

เกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 บา้น

หนองปลงิ (หนองปลงิซ.6) โดยมีขนาดกวา้ง 4.

๐๐ เมตร ยาว 553 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพืน้ที่ก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า 2,212 

ตารางเมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลก าหนด) 

พร้อมติดตัง้ปา้ยโครงการจ านวน 1 ปา้ย 

- 1,548,4๐๐ 

 

1,548,4๐๐ 

 

1,548,4๐๐ 

 

1,548,4๐๐ 

 
ระยะทาง 

ถนนที่ 

ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับความ

สะดวก สบายใน

การสัญจรไป-มา 

กองช่าง 



ผ 0๒ 

 

๑๑๔ 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

82 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ที ่4 

บ้านหนองปลิง 

(ซ.สุมาลี) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการ

สัญจรและการ

คมนาคมขนส่ง

พืชผลทางการ

เกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 บา้น

หนองปลงิ (ซ.สุมาลี) โดยมีขนาดกวา้ง 4.๐๐ 

เมตร ยาว 147 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

หรือมีพืน้ที่ก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า 588 ตาราง

เมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลก าหนด) พร้อม

ติดตัง้ปา้ยโครงการจ านวน 1 ปา้ย 

- 420,0๐๐ 
 

420,0๐๐ 
 

420,0๐๐ 
 

420,0๐๐ 
 

ระยะทาง 

ถนนที่ 

ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับความ

สะดวก สบายใน

การสัญจรไป-มา 

กองช่าง 

83 ซ่อมแซมถนน 

คอนกรีตเสริม

เหล็ก รอบสระ

น้ า หมู่4 (ริม

สระน้ าบ้าน

หนองปลิง) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการ

สัญจรและการ

คมนาคมขนส่ง

พืชผลทางการ

เกษตร 

ซ่อมแซมถนน คสล. รอบสระน้ า ม. 4 (ริมสระ

น้ าบา้นหนองปลงิ) ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว 

112 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 

448 ตร.ม. และติดตัง้ปา้ยโครงการจ านวน  1 

ปา้ย (รายละเอยีดตามแบบที่ เทศบาลต าบล 

ไชยมงคลก าหนด) 

- 300,0๐๐ 
 

300,0๐๐ 
 

300,0๐๐ 
 

300,0๐๐ 
 

ระยะทาง 

ถนนที่ 

ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับความ

สะดวก สบายใน

การสัญจรไป-มา 

กองช่าง 

84 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ที ่4 

บ้านหนองปลิง 

(หนองปลิงซ.

1/2) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการ

สัญจรและการ

คมนาคมขนส่ง

พืชผลทางการ

เกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 บา้น

หนองปลงิ (หนองปลงิซ.1/2) โดยมีขนาดกวา้ง 

4.๐๐ เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพืน้ที่ก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า 588 

ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง  2 ข้างๆ

ละ0.50 เมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคล

ก าหนด) พร้อมติดตัง้ปา้ยโครงการจ านวน 1 

ปา้ย 

- 980,0๐๐ 
 

980,0๐๐ 
 

980,0๐๐ 
 

980,0๐๐ 
 

ระยะทาง 

ถนนที่ 

ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับความ

สะดวก สบายใน

การสัญจรไป-มา 

กองช่าง 



ผ 0๒ 

 

๑๑๕ 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

85 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ที ่5 

บ้านหนองไทร 

(หนองไทรซ.7) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการ

สัญจรและการ

คมนาคมขนส่ง

พืชผลทางการ

เกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 บา้น

หนองไทร (หนองไทรซ.7) โดยมีขนาดกวา้ง     

4.๐๐ เมตร ยาว 613 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพืน้ที่ก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า 2,452 

ตารางเมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลก าหนด) 

พร้อมติดตัง้ปา้ยโครงการจ านวน 1 ปา้ย 

- 1,700,0๐๐ 

 

1,700,0๐๐ 

 

1,700,0๐๐ 

 

1,700,0๐๐ 

 
ระยะทาง 

ถนนที่ 

ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับความ

สะดวก สบายใน

การสัญจรไป-มา 

กองช่าง 

86 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ 5   

บ้านหนองไทร 

(ซอย10)           

เพื่อความสะดวก 

สบายในการ

สัญจรและการ

คมนาคมขนส่ง

พืชผลทางการ

เกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 บา้น

หนองไทร (หนองไทรซ.10) โดยมีขนาดกวา้ง     

4.๐๐ เมตร ยาว 147 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพืน้ที่ก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า 588 

ตารางเมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลก าหนด) 

พร้อมติดตัง้ปา้ยโครงการจ านวน 1 ปา้ย 

- 420,0๐๐ 
 

420,0๐๐ 
 

420,0๐๐ 
 

420,0๐๐ 
 

ระยะทาง 

ถนนที่ 

ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับความ

สะดวก สบายใน

การสัญจรไป-มา 

กองช่าง 

87 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ 5   

บ้านหนองไทร 

(ซอย11)           

เพื่อความสะดวก 

สบายในการ

สัญจรและการ

คมนาคมขนส่ง

พืชผลทางการ

เกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 บา้น

หนองไทร (หนองไทรซ.11) โดยมีขนาดกวา้ง     

4.๐๐ เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพืน้ที่ก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า 800 

ตารางเมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลก าหนด) 

พร้อมติดตัง้ปา้ยโครงการจ านวน 1 ปา้ย 

- 560,0๐๐ 
 

560,0๐๐ 
 

560,0๐๐ 
 

560,0๐๐ 
 

ระยะทาง 

ถนนที่ 

ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับความ

สะดวก สบายใน

การสัญจรไป-มา 

กองช่าง 

 



ผ 0๒ 

 

๑๑๖ 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

88 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ 5   

บ้านหนองไทร 

(ซอย6)           

เพื่อความสะดวก 

สบายในการ

สัญจรและการ

คมนาคมขนส่ง

พืชผลทางการ

เกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 

บ้านหนองไทร (หนองไทรซ.10) โดยมีขนาด

กว้าง     3.๐๐ เมตร ยาว 60 เมตร หนา

เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพืน้ที่ก่อสร้างไม่

น้อยกว่า 180 ตารางเมตร (ตามแบบที่ ทต.

ไชยมงคลก าหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

จ านวน 1 ป้าย 

- 130,0๐๐ 
 

130,0๐๐ 
 

130,0๐๐ 
 

130,0๐๐ 
 

ระยะทาง 

ถนนที่ 

ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับความ

สะดวก สบายใน

การสัญจรไป-มา 

กองช่าง 

89 ซ่อมแซมถนน 

คอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่5 

(ซอย3บ้าน

หนองไทร ) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการ

สัญจรและการ

คมนาคมขนส่ง

พืชผลทางการ

เกษตร 

ซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่5 

(ซอย3บ้านหนองไทร ) หนา 0.15 ม. หรือมี

พืน้ที่ไม่น้อยกว่า 48.00 ตร.ม. พร้อมวาง

ท่อระบายน้ า คสล. 0.60ชั้น 3 จ านวน 10 

ท่อนและดาดคอนกรีตปากท่อจ านวน 2 ด้าน 

และติดตั้งป้ายโครงการจ านวน  1 ป้าย 

(รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลต าบล ไชย

มงคลก าหนด) 

- 80,0๐๐ 
 

80,0๐๐ 
 

80,0๐๐ 
 

80,0๐๐ 
 

ระยะทาง 

ถนนที่ 

ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับความ

สะดวก สบายใน

การสัญจรไป-มา 

กองช่าง 

 

 

 

 



ผ 0๒ 

 

๑๑๗ 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

90 จัดท าป้าย

ประชาสัมพันธ์

แหล่งท่องเที่ยว

และสถานที่ส าคัญ

ในต าบล 

เพื่อประชาสัมพันธ์

แหล่งท่องเที่ยว

ให้แก่ผู้สัญจรผ่าน 
 

ป้ายประชาสัมพันธ์ 100,000 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

จ านวน

ป้ายประชา

สัม 

พันธ์ที่

เพิ่มขึน้ 

มีนักท่องเที่ยว 

เพิ่มมากขึน้ 

กองช่าง 

91 ก่อสร้างลานกีฬา

เอนกประสงคบ์้าน     

ไชยมงคล หมู่ที่ 1 

(สนามหญ้าเทียม)  

เพื่อให้ประชาชนมี

สถานที่ในการเล่น

กีฬา 

ก่อสร้างลานกีฬา / อุปกรณ์

ออกก าลังกายกลางแจง้ 

สนามหญ้าเทียม (ตามแบบที่ 

ทต.ไชยมงคลก าหนด) 

- 2,000,000 

 

2,000,000 

 

2,000,000 

 

2,000,000 

 

จ านวน

ประชาชนใน

พืน้ท่ีแข็งแรง

ขึน้ร้อยละ 

80 

เยาวชนและประชาชน

ท่ัวไป ได้ออกก าลังกาย

และใช้เวลาว่างใหเ้กิด

ประโยชน์ 

กองช่าง  

92 ก่อสร้างลานกีฬา

เอนกประสงคบ์้าน     

ไชยมงคล หมู่ที่ 1 

(สนามฟุตซอล)  

เพื่อให้ประชาชนมี

สถานที่ในการเล่น

กีฬา 

ก่อสร้างลานกีฬา / อุปกรณ์

ออกก าลังกายกลางแจง้ 

สนามฟุตซอล (ตามแบบที่ 

ทต.ไชยมงคลก าหนด) 

- 2,000,000 

 

2,000,000 

 

2,000,000 

 

2,000,000 

 

จ านวน

ประชาชนใน

พืน้ท่ีแข็งแรง

ขึน้ร้อยละ 

80 

เยาวชนและประชาชน

ท่ัวไป ได้ออกก าลังกาย

และใช้เวลาว่างใหเ้กิด

ประโยชน์ 

กองช่าง  

 

 

 

 



ผ 0๒ 

 

๑๑๘ 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

93 ก่อสร้างร้ัว อาคาร

ส านักงาน เทศบาล

ต าบลไชยมงคล 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์

และรักษาความ

ปลอดภัยในบริเวณ

ส านักงานเทศบาล

ต าบลไชยมงคล 

1.ก่อสร้างร้ัวก่ออิฐทึบ โดยมี

ความยาว 180 เมตร ความ

สูงเฉลี่ย 2.20 เมตร ช่วงจาก

ริมร้ัวอาคารส านักงาน

เทศบาลต าบลไชยมงคลเชื่อม

กับรัว้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลไชยมงคล 

(รายละเอียดตามแบบที่ ทต.

ไชยมงคลก าหนด) 

2.ก่อสร้างประตูเหล็ก จ านวน 

4 ช่อง โดยมีความกว้าง 

5.00 เมตร ความสูงเฉลี่ย 

2.20 เมตร (รายละเอียดตาม

แบบที่ ทต.ไชยมงคลก าหนด)  

3. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 

ระหว่างและแล้วเสร็จ จ านวน 

1 ป้าย 

- 900,000 

 

900,000 

 

900,000 

 

900,000 

 

ระยะทาง 

ร้ัวที่ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์

ให้ ส ว ย งามแล ะ

รั ก ษ า ค ว า ม

ป ล อ ด ภั ย ใ น               

พื้ น ที่ บ ริ เ ว ณ

ส านักงานเทศบาล

ต าบลไชยมงคล 

กองช่าง 

 



ผ 0๒ 

 

๑๑๙ 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

94 ออกรังวัดที่

สาธารณะ 

เพื่อส ารวจเขตแดนที่                   

ชัดเจน 
 

6 หมู่บ้าน - 500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

จ านวน 

เขตแดนที่

ได้รับการ

ส ารวจ 

เพื่อแบ่งเขตแดนที่

ชัดเจน 

กองช่าง 

95 ก่อสร้างที่จอดรถ  

ที่ท าการส านักงาน

เทศบาลต าบลไชย

มงคล   

 

 

เพ ่ือใช้เป็นที่จอดรถผู้
มาติดต่อราชการ / 

ข้าราชการ / 

พนักงานเทศบาล

ต าบลไชยมงคล 

ก่อสร้างที่จอดรถ  ที่ท าการ

ส านักงานเทศบาลต าบลไชย

มงคล  เพื่อใช้เป็นที่จอดรถผู้

มาติดต่อราชการ / ข้าราชการ 

/ พนักงานเทศบาลต าบลไชย

มงคล (ตามแบบที่ ทต. ไชย

มงคลก าหนด)  

- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวน

พืน้ที่จอด

รถที่

เพิ่มขึน้ 

มีพืน้ที่ส าหรับจอด

รถผู้มาติดต่อ

ราชการ / 

ข้าราชการ / 

พนักงานเทศบาล

ต าบลไชยมงคล 

กองช่าง 

96 ปรับปรุงศาลา

ประชาคม หมู่.6 

บ้านไชยมงคล

พัฒนา 

ศาลาประชาคม หมู่.6 

บ้านไชยมงคลพัฒนา 

มีสภาพพร้อมใช้งาน 

โครงการปรับปรุงศาลา

ประชาคม หมุ่.6 บ้านไชย

มงคลพัฒนา พร้อมป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ 

จ านวน 1 ชุด 

- 500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

จ านวนผู้

เข้าใช้

ศาลา

ประชาคม 

ศาลาประชาคม หมู่.

6 บ้านไชยมงคล

พัฒนา 

มีสภาพพร้อมใช้งาน 

กองช่าง 

 

 



ผ 0๒ 

 

๑๒๐ 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

97 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก ทางเข้า 

ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาล

ต าบลไชยมงคล 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการ

สัญจรและการ

คมนาคมขนส่ง

พืชผลทางการ

เกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 บา้น

หนองปลงิ (หนองปลงิซ.1/2) โดยมีขนาดกวา้ง 

5.๐๐ เมตร ยาว 358 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพืน้ที่ก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า 1,657

ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง2 ข้างๆละ

15 ลบ.ม. (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลก าหนด) 

พร้อมติดตัง้ปา้ยโครงการจ านวน 1 ปา้ย 

- 1,700,0๐๐ 

 

1,700,0๐๐ 

 

1,700,0๐๐ 

 

1,700,0๐๐ 

 
ระยะทาง 

ถนนที่ 

ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับความ

สะดวก สบายใน

การสัญจรไป-มา 

กองช่าง 

98 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก ถนนสาย

หน้าศูนย์พัฒนา

เด็กเลก็เทศบาล

ต าบลไชยมงคล 

เพื่อความ

สะดวกสบายใน

การสัญจรและ

ขนส่งพืชผล

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไชย

มงคล หมู่ที่  1 (ถนนสายหน้าศูนย์เด็กเล็ก

เทศบาลต าบลไชยมงคล) ขนาดกว้าง 4.00 

เมตร  ยาว  205  เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร ไหล่

ทางตามสภาพ (ตามแบบที่เทศบาลต าบล

ไชยมงคลก าหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ จ านวน 1  ชุด 

- 500,0๐๐ 
 

500,0๐๐ 
 

500,0๐๐ 
 

500,0๐๐ 
 

ระยะทาง 

ถนนที่ 

ก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ 

ราษฎรได้รับความ

สะดวก สบายใน

การสัญจรไป-มา 

กองช่าง 

 

 

 

 



ผ 0๒ 

 

๑๒๑ 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

99 ก่อสร้างอาคาร

ห้องน้ าพร้อม

อ่างแปรงฟัน 

ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาล

ต าบลไชยมงคล 

เพื่ออ านวยความ

สะดวกให้เด็กเล็ก

มีห้องน้ าใช้อย่าง

พอเพียง 

ก่อสร้างอาคารห้องน้ าพร้อมอ่างแปรงฟัน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลไชยมงคล 

อาคารขนาดกว้าง 1 .8 0  เมตร ยาว  

2.80 เมตร พ ร้อมอ่างแปรงฟัน ขนาด

กว้าง 0.60 เมตร ยาว 3.35 เมตร  (ตาม

แบบที่เทศบาลต าบลไชยมงคลก าหนด)   

- 100,0๐๐ 
 

100,0๐๐ 
 

100,0๐๐ 
 

100,0๐๐ 
 

ห้ อ ง น้ า ที่

พอเพียงเพื่ อ

สุ ข อ น า มั ย

ของเด็ก เล็ ก 

แล้วเสร็จ 

เด็ ก เล็ ก ในศู น ย์

พั ฒ น า เด็ ก เล็ ก

เทศบาลต าบลไชย

มงคลมีห้องน้ าใช้

อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

 

100 ก่อสร้างซุ้ม

ทางเข้าส านักงาน

เทศบาล  

เพื่อใช้ประดับ 

และบอกทางเข้า

ส าหรับ ผู้มา

ติดต่อราชการ

ส านักงาน

เทศบาล 

ก่อส ร้างซุ้มทางเข้ าส านั กงาน เทศบาล 

บริเวณปากทางเข้าต่อจากถนน ราชสีมา – 

ปักธงชัย (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลก าหนด) 

- 200,0๐๐ 
 

200,0๐๐ 
 

200,0๐๐ 
 

200,0๐๐ 
 

มีป้ายบอกทาง

ผู้มาติดต่อ

ราชการ ณ 

ส านักงาน

เทศบาล 

ประชาชนในพื้นที่

ไ ด้ รั บ ค ว า ม

สะดวกสบายใน

ก า ร ติ ด ต่ อ

ราชการ 

กองช่าง 

101 ป้ายบอกชื่อซอย 

ประจ าหมู่บ้าน 

มีป้ายบอกชื่อ

ซอยครบทุกซอย

ในต าบล 

ติดตั้งป้ายบอกชื่อซอย  

(ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลก าหนด) 

- 200,000 200,0๐๐ 

 

200,000 200,000 มีป้ายชื่อซอย 

ครบทุกซอย 

ในต าบล 

ประชาชนในพื้นที่

ไ ด้ รั บ ค ว า ม

สะดวกสบายใน

การค้นหาที่อยู่ใน

ปัจจุบัน 

ป้ายบอกชื่อ

ซอย ประจ า

หมู่บ้าน 

 

 



ผ 0๒ 

 

๑๒๒ 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

102 เสริมผิว 

Asphaltic 

Concrete ถนน

สายบ้าน ไชย

มงคล – บ้าน

หนองพลวงใหญ่ 

( รหัสสายทาง  

นม.ถ.138-87)   

เพื่อความ

สะดวกสบายใน

การสัญจรและ

ขนส่งพืชผล

การเกษตร 

เสริมผิวแอสฟัสติกคอนกรีต โดยมีขนาดผิว

จราจรกว้าง  6.00  เมตร ไหล่ทางกว้างข้าง

ละ  0.00-1.30  เมตร  ยาว  3,727  

เมตร  หนา  0.05  เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย

ก ว่ า  2 9 ,1 6 7 .2 0 ต า ร า ง เม ต ร   

(รายละเอียดตามแบบที่ก าหนด) พร้อมป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการระหว่างและแล้ว

เสร็จ  จ านวน  1  ชุด   

- 11,000,0๐๐ 

 

11,000,0๐๐ 

 

11,000,0๐๐ 

 

11,000,0๐๐ 

 
ระยะ 

ทางถนน 

ที่ก่อสร้าง

แล้วเสร็จ 

ร า ษ ฎ ร ไ ด้                

รั บ ค ว า ม

สะดวกสบายใน

การสัญจรไป-มา

และการคมนาคม

ข น ส่ ง พื ช ผ ล

ทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

103 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็กบ้านหนอง

พลวงใหญ่  ซอย 

10 (คอกม้า) หมู่

ที่  3        

เพื่อความ

สะดวกสบายใน

การสัญจรและ

ขนส่งพืชผล

การเกษตร 

-เสริมดินพร้อมบดอัดแน่น โดยมีขนาดความกว้าง 

4.00 เมตร  ยาว  1,000 เมตร ความหนา 0.50  

เมตร  หรือมีพืน้ท่ีไม่น้อยกว่า 4,000  ตารางเมตร 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยต่อจาก ค.

ส.ล. เดิม  มีขนาดความกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  

1,000  บาท  หนา  0.15  เมตร  ซ่ึงมีพืน้ท่ีไม่น้อย

กว่า  4,000  ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่

ทางบดทับท้ังสองข้างๆละ  0.50  เมตร      

-พร้อมรางระบายน้ า  แบบ  ข-30  ยาว  2,000  

เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างและแล้ว

เสร็จ   จ านวน 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบ ท่ี

ก าหนด)   

- 9,000,0๐๐ 

 

9,000,0๐๐ 

 

9,000,0๐๐ 

 

9,000,0๐๐ 

 
ระยะ 

ทางถนน 

ที่ก่อสร้าง

แล้วเสร็จ 

ร า ษ ฎ ร ไ ด้                

รั บ ค ว า ม

สะดวกสบายใน

การสัญจรไป-มา

และการคมนาคม

ข น ส่ ง พื ช ผ ล

ทางการเกษตร 

กองช่าง 

 



ผ 0๒ 

 

๑๒๓ 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

104 ก่อสร้างถนน

คอนกรีต เสริม

เหล็กโกรกตะคร้อ 

ซอย 10/1 บ้าน

ไชยมงคล หมู่ที่ 1          

เพื่อความ

สะดวกสบายในการ

สัญจรและขนส่ง

พืชผลการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โกรกตะคร้อ  ซอย  

10/1  หมู่ ท่ี  1 บ้านไชยมงคล  โดยมีขนาดกว้าง  

2.50  เมตร  ยาว  55  เมตร  ความหนา  0.15  

เมตรหรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า   137.50  ตาราง

เมตร  ไหล่ทางตามสภาพพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการระหว่างและแล้วเสร็จ  จ านวน  1  ชุด  

(รายละเอยีดตามแบบท่ีก าหนด)   

- 100,0๐๐ 
 

100,0๐๐ 
 

100,0๐๐ 
 

100,0๐๐ 
 

ระยะ 

ทางถนน 

ท่ีก่อสร้างแล้ว

เสร็จ 

ราษฎรไดร้ับความ

สะดวกสบายในการ

สัญจรไป-มาและ

การคมนาคมขนสง่

พืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

105 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยไชย

มงคล  1/1  บ้าน

ไชยมงคล            

หมู่ที่  1   

เพื่อความ

สะดวกสบายใน

การสัญจรและ

ขนส่งพืชผล

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไชยมงคล  

1/1  บ้านไชยมงคล  หมู่ท่ี  1  โดยมีขนาดความ

กว้าง  4.00  เมตร   ยาว  53  เมตร   ความ

หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า212   

ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดทับท้ัง

สอ งข้ า ง  ๆ  ล ะ   0 .5 0   เม ตร  พ ร้อม ป้ าย

ประชาสัมพันธ์โครงการระหว่างและแล้วเสร็จ  

จ านวน   1   ชุด  (รายละเอียดตามแบบท่ีก าหนด)  

- 185,2๐๐ 
 

185,2๐๐ 

 

185,2๐๐ 

 

185,2๐๐ 

 

ระยะ 

ทางถนน 

ท่ีก่อสร้างแล้ว

เสร็จ 

ราษฎรไดร้ับความ

สะดวกสบายในการ

สัญจรไป-มาและ

การคมนาคมขนสง่

พืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

106 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านบุตาล  

ซอย 7 หมู่ที่  2   

เพื่อความ

สะดวกสบายใน

การสัญจรและ

ขนส่งพืชผล

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาล ซอย  

7 บ้านบุตาล หมู่ท่ี 2 โดยต่อจากถนนค.ส.ล. เดิม  

โดยมีขนาดความกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  50  

เมตร  ความหนา  0.15  เมตรหรือมีพื้นท่ีไม่น้อย

กว่า  200  ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง

บดทับท้ังสองข้าง ๆ ละ  0.50  เมตร  พร้อมป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการระหว่างและแล้วเสร็จ  

จ านวน  1  ชุด  (รายละเอยีดตามแบบท่ีก าหนด) 

- 140,0๐๐ 
 

140,0๐๐ 
 

140,0๐๐ 
 

140,0๐๐ 
 

ระยะ 

ทางถนน 

ท่ีก่อสร้างแล้ว

เสร็จ 

ราษฎรไดร้ับความ

สะดวกสบายในการ

สัญจรไป-มาและ

การคมนาคมขนสง่

พืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 



ผ 0๒ 

 

๑๒๔ 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

107 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านบุตาล  

ซอย10 หมู่ที่ 2   

เพื่อความ

สะดวกสบายใน

การสัญจรและ

ขนส่งพืชผล

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาล  ซอย  

10  บ้านบุตาล  หมู่ ท่ี  2 โดยต่อจากถนน ค.ส.ล. 

เดิมโดยมีขนาดความกว้าง 3 เมตร ยาว48  เมตร  

ความหนา 0.15  เมตร  หรือมีพื้นท่ีไม่ น้อยกว่า  

144   ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบด

ทับท้ังสองข้าง ๆ ละ   0.50   เมตร  พร้อมป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการระหว่างและแล้วเสร็จ  

จ านวน  1  ชุด (รายละเอยีดตามแบบท่ีก าหนด) 

- 101,000 101,000 101,000 101,000 ระยะ 

ทางถนน 

ท่ีก่อสร้างแล้ว

เสร็จ 

ราษฎรไดร้ับความ

สะดวกสบายในการ

สัญจรไป-มาและ

การคมนาคมขนสง่

พืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

108 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก กลุ่มบ้าน

เสมา หนองพลวง

ใหญ่  ซอย  14          

หมู่ที่  3 

เพื่อความ

สะดวกสบายใน

การสัญจรและ

ขนส่งพืชผล

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กลุ่มบ้านเสมา 

หนองพลวงใหญ่  ซอย 14 บ้านหนองพลวงใหญ่  

หมู่ท่ี3 โดยต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมโดยมีขนาดกว้าง  

4.00  เมตร  ยาว  200  เมตร  ความหนา  0.15  

เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่ น้อยกว่า 800 ตารางเมตร  

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการระหว่างและแล้ว

เสร็จ จ านวน 1 ชุด (รายละเอยีดตามแบบท่ีก าหนด)   

- 560,0๐๐ 
 

560,0๐๐ 
 

560,0๐๐ 
 

560,0๐๐ 
 

ระยะ 

ทางถนน 

ท่ีก่อสร้างแล้ว

เสร็จ 

ราษฎรไดร้ับความ

สะดวกสบายในการ

สัญจรไป-มาและ

การคมนาคมขนสง่

พืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

109 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยบ้าน

นางแว่น  บ้าน

หนองพลวงใหญ่        

หมู่ที่  3   

เพื่อความ

สะดวกสบายใน

การสัญจรและ

ขนส่งพืชผล

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางแว่น 

บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ท่ี 3 โดยมีขนาดความกว้าง  

3.00 เมตร ยาว 110เมตร ความหนา0.15  เมตร  

หรือมีพืน้ท่ีไม่น้อยกว่า 330 ตารางเมตร  พร้อมลง

หินคลุกไหล่ทางบดทับท้ังสองข้างๆละ  0.50  เมตร 

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการระหว่างและแล้ว

เสร็จ จ านวน 1ชุด(รายละเอยีดตามแบบท่ีก าหนด)    

- 231,0๐๐ 
 

231,0๐๐ 
 

231,0๐๐ 
 

231,0๐๐ 
 

ระยะ 

ทางถนน 

ท่ีก่อสร้างแล้ว

เสร็จ 

ราษฎรไดร้ับความ

สะดวกสบายในการ

สัญจรไป-มาและ

การคมนาคมขนสง่

พืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

 



ผ 0๒ 

 

๑๒๕ 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

110 ก่อสร้างถนนผิว

แอสฟัสติกคอน 

กรีตภายใน 

หมู่บ้านเอราวัณ

บ้านหนองปลิง

หมู่ที่  4   

เพื่อความ

สะดวกสบายใน

การสัญจรและ

ขนส่งพืชผล

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัสติกคอนกรีตภายใน

หมู่บ้ าน เอราวัณ  ห มู่ที่  4  บ้านหนองปลิ ง  

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว363เมตร  ความ

หนา 0 .05 เมตรหรือมีพื้ นที่ ไม่น้อยกว่า  

1,815ตารางเมตรพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการระหว่างและแล้วเสร็จ  จ านวน  1  

ชุด (รายละเอียดตามแบบที่ก าหนด)   

- 900,000 900,000 900,000 900,000 ระยะ 

ทางถนน 

ท่ีก่อสร้างแล้ว

เสร็จ 

ราษฎรไดร้ับความ

สะดวกสบายในการ

สัญจรไป-มาและ

การคมนาคมขนสง่

พืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

111 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก  บ้านหนอง

พลวงใหญ่   

(ซอย หมอจอม) 

หมู่ที่ 3   

เพื่อความ

สะดวกสบายใน

การสัญจรและ

ขนส่งพืชผล

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่   3  

บา้นหนองพลวงใหญ่  (ซอยหมอจอม)  ขนาด

กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  100  เมตร  ความ

หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  

400  ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง

บดทับทั้งสองข้าง ๆ ละ  0.50  เมตร  พร้อม

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการระหว่างและแล้ว

เสร็จ จ านวน  1  ชุด (รายละเอียดตามแบบที่

ก าหนด)   

- 300,0๐๐ 
 

300,0๐๐ 
 

300,0๐๐ 
 

300,0๐๐ 
 

ระยะ 

ทางถนน 

ท่ีก่อสร้างแล้ว

เสร็จ 

ราษฎรไดร้ับความ

สะดวกสบายในการ

สัญจรไป-มาและ

การคมนาคมขนสง่

พืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 



ผ 0๒ 

 

๑๒๖ 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

112 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก  บ้านหนอง

ปลิง(ซอย โรงเห็ด

ญี่ปุ่น) หมู่ท่ี 4 

(รอยต่อระหว่าง

บ้านหนองปลิง-

หนองไทร ไร่

พรสวรรค์)   

เพื่อความ

สะดวกสบายใน

การสัญจรและ

ขนส่งพืชผล

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

หนองปลิง(ซอย โรงเห็ดญี่ ปุ่น) หมู่ ท่ี 4

ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  400  

เมตร  ความหนา  0.15  เมตร  หรือมี

พื้นท่ีไม่ น้อยกว่า  1,600  ตารางเมตร  

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการระหว่าง

แ ล ะ แ ล้ ว เส ร็ จ  จ า น ว น   1   ชุ ด 

(รายละเอยีดตามแบบท่ีก าหนด)   

- 1,200,0๐๐ 
 

1,200,0๐๐ 
 

1,200,0๐๐ 
 

1,200,0๐๐ 
 

ระยะ 

ทางถนน 

ท่ีก่อสร้างแล้ว

เสร็จ 

ราษฎรไดร้ับความ

สะดวกสบายใน

การสัญจรไป-มา

และการคมนาคม

ขนสง่พืชผล

ทางการเกษตร 

กองช่าง 

113 ก่อสร้างระบบ

ประปาบาดาล

ขนาดใหญ่

มาก   หมู่บ้าน

แก้วอนงค์

แลนด์          

บ้านไชยมงคล 

หมู่ที่  1   

เพื่อแก้ไขปัญหา

น้ าไม่เพียงพอ

ต่อการอุปโภค

,บรโิภค ให้กับ

ราษฎรในชุมชน 

-กอ่สร้างโรงสูบน้ า  จ านวน  1  หลัง 

-ก่อสร้างระบบกรองน้ าบาดาล ขนาด 

20 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บนถังน้ าใส 

ขนาดบรรจุ  100  ลูกบาศกเ์มตร/ชั่วโมง 

-กอ่สร้างหอถังสูง ขนาด 45  ลูกบาศก์

เมตร/ชั่วโมง 

 (รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ส านัก

บริหารจัดการน้ า กรมทรัพยากรน้ า 

กระทรวงท รัพยากรธรรม ชาติและ

ส่ิงแวดล้อม ก าหนด) 

- 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวนครัว

เรื่อน     ท่ีได้

ใช้น้ าประปา

ไม่ต่ ากว่ารอ้ย

ละ 80 ของ

จ านวนผู้ใช้น้ า

ในพืน้ท่ี 

น้ าไม่เพียงพอต่อ

ก า ร อุ ป โ ภ ค

,บริ โภค  ให้ กั บ

ราษฎรในชุมชน 

กองช่าง 

 

รวม 113 โครงการ - - 915,000 172,031,300 172,031,300 172,031,300 172,031,300 - - - 

 


