
                               รายละเอียดโครงการพฒันา แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  1 สง่เสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดกาญจนบุรี  ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.1 ก่อสร้างปรับปรุงเสน้ทางคมนาคมและระบบไฟฟ้าสาธารณะ   
      แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPl) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่ออ านวยความ ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต - - 420,000 420,000 - ประชาชนต าบล ประชาชนมคีวาม กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต หมู่ที่ 1 สะดวกด้านการ (บริเวณซอยโรงงาน พดีี-บา้นนางเล็ก พทิกัษ์) หนองลาน สะดวกในการ
บา้นหนองลาน สัญจร ความกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 280 เมตร สัญจรมากขึ้น

หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ด าเนนิการ
ไมน่อ้ยกว่า 1,120 ตารางเมตร

2 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่ออ านวยความ กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต - - 499,000 499,000 - ประชาชนต าบล ประชาชนมคีวาม กองช่าง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต หมู่ที่ 1 สะดวกด้านการ (บริเวณบา้นนางเล็ก  พทิกัษ์)  ความกว้าง หนองลาน สะดวกในการ
บา้นหนองลาน สัญจร 4.00 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.05 สัญจรมากขึ้น

เมตร หรือพื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า
1,320  ตารางเมตร 

3 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่ออ านวยความ กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต - - 490,000 490,000 - ประชาชนต าบล ประชาชนมคีวาม กองช่าง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต สะดวกด้านการ (บริเวณบา้นนายเกรียงไกร อปุวรรณะ) หนองลาน สะดวกในการ
หมู่ที่ 1  บา้นหนองลาน สัญจร  ความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 260 เมตร สัญจรมากขึ้น

 หนา  0.05 เมตร  หรือพื้นที่ด าเนนิการ
ไมน่อ้ยกว่า 1,300 ตารางเมตร

4 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่ออ านวยความ กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต - - 490,000 490,000 - ประชาชนต าบล ประชาชนมคีวาม กองช่าง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต  สะดวกด้านการ (บริเวณบา้นนายเดช  สีเมฆ) ความกว้าง หนองลาน สะดวกในการ
หมู่ที่ 1 บา้นหนองลาน สัญจร 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.05 สัญจรมากขึ้น

เมตร หรือพื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า
1,000 ตารางเมตร
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แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองลาน

งบประมาณ



                               รายละเอียดโครงการพฒันา แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  1 สง่เสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดกาญจนบุรี  ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.1 ก่อสร้างปรับปรุงเสน้ทางคมนาคมและระบบไฟฟ้าสาธารณะ   
      แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPl) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ านวยความ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 277,000 277,000 - ประชาชนต าบล ประชาชนมคีวาม กองช่าง

เสริมเหล็ก  หมู่ที่ 1 สะดวกด้านการ ถนนสาธารณะประโยชน ์(บริเวณบา้น หนองลาน สะดวกในการ
บา้นหนองลาน สัญจร นางทยั) ความกว้าง 4.00 เมตร สัญจรมากขึ้น

ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
หนิคลุกไหล่ทาง 0.50 เมตร หรือพื้นที่
ด าเนนิงานไมน่อ้ยกว่า 560 ตารางเมตร

6 โครงการขยายเขตไฟฟา้พร้อม เพื่อขยายเขต ขยายเขตไฟฟา้พร้อมติดต้ังสาธารณะ - 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนต าบล ประชาชนมไีฟฟา้ กองช่าง
ติดต้ังไฟสาธารณะประโยชน์ จ าหนา่ยไฟฟา้ ประโยชน ์(ซอยบา้นนายปญัญา หนองลาน ใช้งานทั่วถึงทกุ
หมู่ที่ 1 บา้นหนองลาน ครอบคลุมพื้นที่ แกว้ทองดี) จ านวน 17 จุด ครัวเรือน

พร้อมอปุกรณ์

7 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่ออ านวยความ กอ่สร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก - - 6,490,000 6,490,000 6,490,000 ประชาชนต าบล ประชาชนมคีวาม กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สะดวกด้านการ คอนกรีต (บริเวณคลองชลประทาน- หนองลาน สะดวกในการ
หมู่ที่ 1 บา้นหนองลาน สัญจร บา้นนายเพยีง) ความกว้าง 6.00 เมตร สัญจรมากขึ้น

ยาว 2,100  เมตร หนา 0.05 เมตร
วัสดุรองพื้นทางลูกรังหนา 0.15 เมตร
วัสดุพื้นชั้นทางหนิคลุก หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า 
12,600 ตารางเมตร
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แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองลาน

งบประมาณ



                               รายละเอียดโครงการพฒันา แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  1 สง่เสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดกาญจนบุรี  ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.1 ก่อสร้างปรับปรุงเสน้ทางคมนาคมและระบบไฟฟ้าสาธารณะ   
      แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPl) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่ออ านวยความ กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก - 1,140,000 1,140,000 1,140,000 1,140,000 ประชาชนต าบล ประชาชนมคีวาม กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต สะดวกด้านการ คอนกรีต (บริเวณบา้นนางเล็ก พทิกัษ์) หนองลาน สะดวกในการ
หมู่ที่ 1 บา้นหนองลาน สัญจร ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 850 สัญจรมากขึ้น

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ด าเนนิ
การไมน่อ้ยกว่า 3,400  ตารางเมตร

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ านวยความ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน - 488,000 488,000 488,000 488,000 ประชาชนต าบล ประชาชนมคีวาม กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สะดวกด้านการ สาธารณะประโยชน ์(บริเวณบา้นนางทยั) หนองลาน สะดวกในการ
บ้านหนองลาน สัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนา  สัญจรมากขึ้น

0.15 เมตร พร้อมหนิคลุกไหล่ทาง 0.50 
เมตร  หรือพื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า 
560  ตารางเมตร

10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่ออ านวยความ กอ่สร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลัท์ - - 5,100,000 5,100,000 5,100,000 ประชาชนต าบล ประชาชนมคีวาม กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สะดวกด้านการ ติกคอนกรีต (บริเวณบา้นนายจั่น ศรีอน้ หนองลาน สะดวกในการ
หมู่ที่ 1 บ้านหนองลานถึง สัญจร เขตติดต่ออโุลกส่ีหมื่น) กว้าง 6.00 เมตร สัญจรมากขึ้น
หมู่ที่ 7 บ้านอยู่เจริญ ยาว 1,650 เมตร หนา 0.05 เมตร ขนส่งสินค้าการ

วัสดุรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.15 เมตร เกษตร
วัสดุพื้นชั้นทางหนิคลุกหนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า 21,000
ตารางเมตร

52
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองลาน

งบประมาณ



                               รายละเอียดโครงการพฒันา แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  1 สง่เสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดกาญจนบุรี  ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.1 ก่อสร้างปรับปรุงเสน้ทางคมนาคมและระบบไฟฟ้าสาธารณะ   
      แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPl) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ านวยความ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบา้น - - 66,000 66,000 - ประชาชนต าบล ประชาชนมคีวาม กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สะดวกด้านการ นายสมวัง ดาปาน) ความกว้าง 3.00 เมตร หนองลาน สะดวกในการ
บา้นหนองลาน สัญจร ยาว 45  เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม สัญจรมากขึ้น

หนิคลุกไหล่ทาง 0.50 เมตร หรือพื้นที่
ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า 135 ตารางเมตร

12 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่ออ านวยความ ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก - - 440,000 440,000 - ประชาชนต าบล ประชาชนมคีวาม กองช่าง
แอสฟลัทค์อนกรีต หมู่ที่ 2 สะดวกด้านการ คอนกรีต (บริเวณซอยโรงงานตุ๊กตา) หนองลาน สะดวกในการ
บา้นหกหลัง สัญจร ความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 195 เมตร สัญจรมากขึ้น

หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ด าเนนิ
การไมน่อ้ยกว่า 1,170 ตารางเมตร

13 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่ออ านวยความ กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต - - 1,990,000 1,990,000 - ประชาชนต าบล ประชาชนมคีวาม กองช่าง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต สะดวกด้านการ (บริเวณซอยโรงงานตุ๊กตา) ความกว้า 6.00 หนองลาน สะดวกในการ
หมู่ที่ 2 บา้นหกหลัง สัญจร เมตร ยาว 815 เมตร  หนา 0.05 เมตร สัญจรมากขึ้น

หรือพื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า 4,890 
ตารางเมตร

14 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ านวยความ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบา้น - - 488,000 488,000 488,000 ประชาชนต าบล ประชาชนมคีวาม กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สะดวกด้านการ นายเย็น) ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250 หนองลาน สะดวกในการ
บา้นหกหลัง ส ญจร เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมหนิคลุกไหล่ สัญจรมากขึ้น

ทาง0.50 เมตร หรือพื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ย ประชาชนในการ
กว่า 1,000 ตารางเมตร ขนส่ง

53

งบประมาณ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลหนองลาน



                               รายละเอียดโครงการพฒันา แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  1 สง่เสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดกาญจนบุรี  ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.1 ก่อสร้างปรับปรุงเสน้ทางคมนาคมและระบบไฟฟ้าสาธารณะ   
      แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPl) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ านวยความ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณหนา้ - 2,710,000 2,710,000 2,710,000 2,710,000 ประชาชนต าบล ประชาชนมคีวาม กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บา้นหกหลังสะดวกด้านการ โรงงานตุ๊กตา) ความกว้าง 6.00 เมตร หนองลาน สะดวกในการ
สัญจร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม สัญจรมากขึ้น

หนิคลุกไหล่ทาง 0.50 เมตร  หรือพื้นที่
ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า 4,200 ตารางเมตร

16 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่ออ านวยความ กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต - 4,946,000 4,946,000 4,946,000 4,946,000 ประชาชนต าบล ประชาชนมคีวาม กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สะดวกด้านการ (บริเวณสะพาน คสล.-บอ่ขยะ) ความกว้าง หนองลาน สะดวกในการ
หมู่ที่ 2 บา้นหกหลัง สัญจร 6.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร สัญจรมากขึ้น

หนา 0.15 เมตร  วัสดุรองพื้นทางลูกรัง
หนา0.15 เมตร วัสดุพื้นชั้นทางหนิคลุกหนา
0.15  เมตร หรือพื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ย
กว่า 9,600 ตารางเมตร

17 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่ออ านวยความ กอ่สร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลัท์ - - 530,000 530,000 530,000 ประชาชนต าบล ประชาชนมคีวาม กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สะดวกด้านการ ติกคอนกรีต(บริเวณเขตติดต่อหนอง หนองลาน สะดวกในการ
หมู่ที่ 2 บา้นหกหลัง สัญจร กระทุ่ม-สะพาน คสล.) ความกว้าง 6.00 สัญจรมากขึ้น

เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 
วัสดุรองพื้นทางลูกรังหนา 0.15 เมตร
วัสดุพื้นชั้นทางหนิคลุกหนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า 1,560 
ตารางเมตร

54
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองลาน

งบประมาณ



                               รายละเอียดโครงการพฒันา แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  1 สง่เสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดกาญจนบุรี  ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.1 ก่อสร้างปรับปรุงเสน้ทางคมนาคมและระบบไฟฟ้าสาธารณะ   
      แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPl) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
18 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ านวยความ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สะพาน - - 6,350,000 6,350,000 6,350,000 ประชาชนต าบล ประชาชนมคีวาม กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บา้นหกหลังสะดวกด้านการ คสล. ม.2-บริเวณติดต่อหนองกระทุ่ม) หนองลาน สะดวกในการ
สัญจร ความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร สัญจรมากขึ้น

หนา 0.15 เมตร พร้อมหนิคลุกไหล่ทาง
0.50 เมตร (ตามสภาพ)  หรือพื้นที่ด าเนนิ
การไมน่อ้ยกว่า 12,000 ตารางเมตร

19 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ านวยความ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณสุด - - 2,310,000 2,310,000 2,310,000 ประชาชนต าบล ประชาชนมคีวาม กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บา้นหกหลังสะดวกด้านการ ถนนลาดยาง-แยกทางเข้า) ความกว้าง 6.00 หนองลาน สะดวกในการ

สัญจร เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.15 เมตร สัญจรมากขึ้น
พร้อมหนิคลุกไหล่ทาง0.50 เมตร(ตามสภาพ)
หรือพื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า 4,500
ตารางเมตร

20 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ านวยความ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย - 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 ประชาชนต าบล ประชาชนมคีวาม กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สะดวกด้านการ เลียบคลองชลประทาน) ความกว้าง 6.00 หนองลาน สะดวกในการ
บา้นหนองลาน สัญจร เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.15 เมตร สัญจรมากขึ้น

พร้อมหนิคลุกไหล่ทาง0.50 เมตร(ตามสภาพ)
หรือพื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า 3,300
ตารางเมตร

55
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองลาน

งบประมาณ



                               รายละเอียดโครงการพฒันา แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  1 สง่เสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดกาญจนบุรี  ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.1 ก่อสร้างปรับปรุงเสน้ทางคมนาคมและระบบไฟฟ้าสาธารณะ   
      แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPl) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
21 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่ออ านวยความ ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรึต - - 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ประชาชนต าบล ประชาชนมีความ กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต หมู่ที่ 3 สะดวกด้านการ (บริเวณข้างโรงเรียนวัดหนองลาน) กว้าง 5.00 หนองลาน สะดวกในการ
บา้นหนองลาน สัญจร เมตร ยาว 570 เมตร หนา 0.05 เมตร มากขึ้น

หรือพื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า 2,850 
ตารางเมตร

22 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่ออ านวยความ ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต - - 3,410,000 3,410,000 3,410,000 ประชาชนต าบล ประชาชนมคีวาม กองช่าง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต หมู่ที่ 3 สะดวกด้านการ (บริเวณปอ้มต ารวจ-สามแยกทางบา้นรางหว้า) หนองลาน สะดวกในการ
บา้นหนองลาน สัญจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา สัญจรมากขึ้น

เฉล่ีย 0.03 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
หรือพื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า 7,800 
ตารางเมตร

23 โครงการซ่อมแซมถนลาดยาง เพื่ออ านวยความ ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต - - 260,000 260,000 - ประชาชนต าบล ประชาชนมคีวาม กองช่าง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต สะดวกด้านการ (บริเวณซอยบา้นนายฉลอง ภู่ระหงษ)์ กว้าง หนองลาน สะดวกในการ
หมู่ที่ 3 บา้นหนองลาน สัญจร 4.00 เมตร ยาว 175 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 สัญจรมากขึ้น

เมตร หรือพื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า 700
ตารางเมตร

24 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ านวยความ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาธารณ - - 4,600,000 4,600,000 ประชาชนต าบล ประชาชนมคีวาม กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สะดวกด้านการ ประโยชน ์(บริเวณบา้นนายเทเวท ภมูมาลา หนองลาน สะดวกในการ
บา้นจันทร์ลาด สัญจร -คลองชลประทานหมู'่1) กว้าง 6.00 เมตร สัญจรมากขึ้น

ยาว 1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมหนิ
คลุกไหล่ทาง 0.50 เมตร หรือพื้นที่ด าเนนิการ
ไมน่อ้ยกว่า 8,700 ตารางเมตร 56

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลหนองลาน

งบประมาณ



     รายละเอียดโครงการพฒันา แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  1 สง่เสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดกาญจนบุรี  ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.1 ก่อสร้างปรับปรุงเสน้ทางคมนาคมและระบบไฟฟ้าสาธารณะ   
      แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPl) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
25 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่ออ านวยความ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต - - 10,820,000 10,820,000 10,820,000 ประชาชนต าบล ประชาชนมคีวาม กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต สะดวกด้านการ (บริเวณบ้านพักชลประทาน-บ้านจันทร์ลาด) หนองลาน สะดวกในการ
หมู่ที่ 4 บา้นจันทร์ลาด สัญจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,500 เมตร สัญจรมากขึ้น

หนา 0.05 เมตร วัสดุรองพื้นทางลูกรัง
หนา 0.05 เมตร วัสดุพื้นชั้นทางหินคลุก
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ด าเนินการไม่
น้อย  21,000  ตารางเมตร

26 โครงการกอ่สร้างถนนคอน เพื่ออ านวยความ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณแยก - - 2,380,000 2,380,000 2,380,000 ประชาชนต าบล ประชาชนมคีวาม กองช่าง
กรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สะดวกด้านการ ทางเข้า หมู่4) กว้าง 6.00 เมตร ยาว 750 หนองลาน สะดวกในการ
บา้นจันทร์ลาด สัญจร เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหนิคลุกไหล่ สัญจรมากขึ้น

ทาง 0.50 เมตร (ตามสภาพ) พื้นที่ด าเนนิการ
ไมน่อ้ยกว่า 4,500 ตารางเมตร 

27 โครงการกอ่สร้างถนนคอน เพื่ออ านวยความ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน - - 7,027,000 7,027,000 7,027,000 ประชาชนต าบล ประชาชนมคีวาม กองช่าง
กรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สะดวกด้านการ สาธารณะประโยชน ์(บริเวณสายคันคลอง หนองลาน สะดวกในการ
บา้นรางหว้า สัญจร ชลประทานแยกบา้นนายชั้น มาลี ถึงบา้น สัญจรมากขึ้น

นายสวย อรชร) ขนาดผิวจราจร 5.00
เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมหนิคลุกไหล่ทาง 0.50 เมตร พื้นที่
ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า 4,500 ตารางเมตร

57

         เทศบาลต าบลหนองลาน
                                แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ 2561 - 2565)

งบประมาณ



                               รายละเอียดโครงการพฒันา แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  1 สง่เสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดกาญจนบุรี  ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.1 ก่อสร้างปรับปรุงเสน้ทางคมนาคมและระบบไฟฟ้าสาธารณะ   
      แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPl) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
28 โครงการกอ่สร้างถนนคอน เพื่ออ านวยความ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน - - 595,000 595,000 595,000 ประชาชนต าบล ประชาชนมคีวาม กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สะดวกด้านการ สาธารณะประโยชน ์(บริเวณบา้นน.ส.แววรุ่ง หนองลาน สะดวกในการ
บา้นรางหว้า สัญจร เปยีแกว้) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว สัญจรมากขึ้น

300 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหนิ
คลุกไหล่ทาง 0.50 เมตร หรือพื้นที่ด าเนนิ
การไมน่อ้ยกว่า 1,200 ตารางเมตร

29 โครงการกอ่สร้างถนนคอน เพื่ออ านวยความ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน - 2,196,000 2,196,000 2,196,000 2,196,000 ประชาชนต าบล ประชาชนมีความ กองช่าง
กรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สะดวกด้านการ สาธารณะประโยชน ์(สายบา้นนายสุพล หนองลาน สะดวกในการ
บา้นรางหว้า สัญจร คงสุนนั ถึงถนนลาดยาง) ขนาดผิวจราจร สัญจรมากขึ้น

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมหนิคลุกไหล่ทาง 0.50 
เมตร หรือพื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า
4,500 ตารางเมตร

30 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ านวยความ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน - 585,000 585,000 585,000 585,000 ประชาชนต าบล ประชาชนมคีวาม กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สะดวกด้านการ สาธารณะประโยชน ์(บริเวณบา้นนาง หนองลาน สะดวกในการ
บา้นรางหว้า สัญจร กมิเล้ียง) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร สัญจรมากขึ้น

ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
หนิคลุกไหล่ทาง 0.50 เมตร หรือพื้นที่
ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า 1,200 ตารางเมตร

58
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองลาน

งบประมาณ



                               รายละเอียดโครงการพฒันา แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  1 สง่เสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดกาญจนบุรี  ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.1 ก่อสร้างปรับปรุงเสน้ทางคมนาคมและระบบไฟฟ้าสาธารณะ   
      แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPl) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
31 โครงการกอ่สร้างถนนคอน เพื่ออ านวยความ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน - 585,000 585,000 585,000 585,000 ประชาชนต าบล ประชาชนมคีวาม กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สะดวกด้านการ สาธารณะประโยชน ์(บริเวณบา้นนาง หนองลาน สะดวกในการ
บา้นรางหว้า สัญจร กมิเล้ียง) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร สัญจรมากขึ้น

ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
หนิคลุกไหล่ทาง 0.50 เมตร หรือพื้นที่
ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า 1,200 ตารางเมตร

32 โครงการกอ่สร้างถนนคอน เพื่ออ านวยความ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน - 488,000 488,000 488,000 488,000 ประชาชนต าบล ประชาชนมคีวาม กองช่าง
กรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สะดวกด้านการ สาธารณะประโยชน ์(บริเวณบา้นนายพชิัย หนองลาน สะดวกในการ
บา้นรางหว้า สัญจร นลิสมบรูณ์) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 สัญจรมากขึ้น

เมตร ยาว 250 หนา 0.15 เมตร พร้อม
หนิคลุกไหล่ทาง 0.50 เมตร หรือพื้นที่
ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า 1,000 ตารางเมตร

33 โครงการลงหนิคลุก เพื่ออ านวยความ ลงหนิคลุก (บริเวณบา้นชีพ) ความกว้าง - 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนต าบล ประชาชนมคีวาม กองช่าง
หมุ่ที่ 5 บา้นรางหว้า สะดวกด้านการ 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉล่ีย หนองลาน สะดวกในการ

สัญจร 0.05 เมตร พร้อมปรับเกล่ียลงหนิคลุก สัญจรมากขึ้น
หรือพื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า  1,200
ตารางเมตร

34 โครงการกอ่สร้างถนนคอน เพื่ออ านวยความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณนาย - - 220,000 220,000 220,000 ประชาชนต าบล ประชาชนมคีวาม กองช่าง
กรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สะดวกด้านการ เทดิชัย  ค าจันทร์) ความกว้าง 4.00 เมตร หนองลาน สะดวกในการ
บา้นรางหว้า สัญจร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม สัญจรมากขึ้น

หนิคลุกไหล่ทาง 0.50 เมตร หรือพื้นที่
ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า 420 ตารางเมตร 59

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลหนองลาน

งบประมาณ



                               รายละเอียดโครงการพฒันา แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  1 สง่เสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดกาญจนบุรี  ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.1 ก่อสร้างปรับปรุงเสน้ทางคมนาคมและระบบไฟฟ้าสาธารณะ   
      แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPl) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
35 โครงการกอ่สร้างถนนคอน เพื่ออ านวยความ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณบา้น - - 496,000 496,000 496,000 ประชาชนต าบล ประชาชนมคีวาม กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ หมู่ที่ 5 สะดวกด้านการ นายชีพ เอมทอง) กว้าง 4.00 เมตร ยาว หนองลาน สะดวกในการ
บา้นรางหว้าง สัญจร 230 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหนิคลุก สัญจรมากขึ้น

ไหล่ทาง 0.50 เมตร (ตามสภาพ) หรือพื้นที่
ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า 920 ตารางเมตร

36 โครงการถนนลาดยางแอส เพื่ออ านวยความ กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต - - 490,000 490,000 490,000 ประชาชนต าบล ประชาชนมคีวาม กองช่าง
ฟลัทติ์กคอนกรีต หมู่ที่ 5 สะดวกด้านการ (บริเวณส่ีแยกรางหว้า-เลียบบอ่ทราย) กว้าง หนองลาน สะดวกในการ
บา้นรางหว้า สัญจร 5.00 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.05 เมตร สัญจรมากขึ้น

หรือพื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า 1,300 
ตารางเมตร

37 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่ออ านวยความ ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต - - 490,000 490,000 490,000 ประชาชนต าบล ประชาชนมคีวาม กองช่าง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต หมู่ที่ 6 สะดวกด้านการ (บริเวณข้างวัดหนองไมแ้กน่) กว้าง 6.00 หนองลาน สะดวกในการ
บา้นหกหลังใน สัญจร เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ สัญจรมากขึ้น

ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า 1,320 ตารางเมตร
38 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ านวยความ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณ - - 490,000 490,000 490,000 ประชาชนต าบล ประชาชนมคีวาม กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สะดวกด้านการ พนัโทชลอ ทองร่ืน) ความกว้าง 5.00เมตร หนองลาน สะดวกในการ
บา้นหกหลังใน สัญจร ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม สัญจรมากขึ้น

หนิคลุกไหล่ทาง 0.50 เมตร หรือพื้นที่
ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า 925 ตารางเมตร

60
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองลาน

งบประมาณ



                               รายละเอียดโครงการพฒันา แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  1 สง่เสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดกาญจนบุรี  ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.1 ก่อสร้างปรับปรุงเสน้ทางคมนาคมและระบบไฟฟ้าสาธารณะ   
      แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPl) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
39 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ านวยความ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาธารณ - 469,000 469,000 469,000 469,000 ประชาชนต าบล ประชาชนมคีวาม กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สะดวกด้านการ ประโยชน ์(บริเวณบา้นนายดีเนก สว่างเมฆ หนองลาน สะดวกในการ
บา้นอยู่เจริญ สัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 240 เมตร หนา สัญจรมากขึ้น

หนา 0.15 เมตร  พร้อมหนิคลุกไหล่ทาง
0.50 เมตร หรือพื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า
 960  ตารางเมตร

40 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ านวยความ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน - 488,000 488,000 488,000 488,000 ประชาชนต าบล ประชาชนมคีวาม กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สะดวกด้านการ สาธารณะประโยชน ์(บริเวณสามแยก- หนองลาน สะดวกในการ
บา้นอยู่เจริญ สัญจร บา้นนายนะ) กว้าง 4.00 เมตร ยาว สัญจรมากขึ้น

250 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมหนิ
คลุกไหล่ทาง 0.50 เมตร หรือพื้นที่ด าเนนิ
การไมน่อ้ยกว่า  1,000 ตารางเมตร

41 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ านวยความ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน - 488,000 488,000 488,000 488,000 ประชาชนต าบล ประชาชนมคีวาม กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สะดวกด้านการ สาธารณะประโยชน ์(บริเวณบา้นนายนอ้ย) หนองลาน สะดวกในการ
บา้นอยู่เจริญ สัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250  เมตร สัญจรมากขึ้น

หนา 0.15 เมตร พร้อมหนิคลุกไหล่ทาง
0.50 เมตร หรือพื้นที่ด าเนนิการไม่
นอ้ยกว่า  1,000 ตารางเมตร

42 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง เพื่อใหม้แีสงสว่าง ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง พร้อมอปุกรณ์ - 2,750,000 2,750,000 2,750,000 2,750,000 ประชาชนต าบล ประชาชนมคีวาม กองช่าง
หมู่ที่ 7 บา้นอยู่เจริญ ในการสัญจรเวลา จ านวน  55 จุด หนองลาน สะดวกในการ

กลางคืน สัญจรมากขึ้น

61

งบประมาณ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลหนองลาน



                               รายละเอียดโครงการพฒันา แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  1 สง่เสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดกาญจนบุรี  ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.1 ก่อสร้างปรับปรุงเสน้ทางคมนาคมและระบบไฟฟ้าสาธารณะ   
      แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPl) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
43 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่ออ านวยความ กอ่สร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลัท์ - 1,390,000 1,390,000 1,390,000 1,390,000 ประชาชนต าบล ประชาชนมคีวาม กองช่าง

ผิวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สะดวกด้านการ (บริเวณหนา้เทศบาลต าบลหนองลาน) หนองลาน สะดวกในการ
หมู่ที่ 7 บา้นอยู่เจริญ สัญจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 450 เมตร สัญจรมากขึ้น

หนา 0.05 เมตร วัสดุรองพื้นทางลูกรัง
หนา 0.15 เมตร วัสดุพื้นชั้นทางหนิคลุก
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ด าเนนิการ
ไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร

44 โครงการกอ่สร้างถนนคอน เพื่ออ านวยความ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน - - 300,000 300,000 - ประชาชนต าบล ประชาชนมคีวาม กองช่าง
กรึตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สะดวกด้านการ สาธารณะประโยชน ์(สายบา้นนายมงคล หนองลาน สะดวกในการ
บา้นอยู่เจริญ สัญจร แสงโสด) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร สัญจรมากขึ้น

ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
หนิคลุกไหล่ทาง 0.50 เมตร หรือพื้นที่
ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า 560 ตารางเมตร

45 โครงการซ่อมแซมถนนลาด เพื่ออ านวยความ ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน - - 1,408,000 1,408,000 1,408,000 ประชาชนต าบล ประชาชนมคีวาม กองช่าง
ยางผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก สะดวกด้านการ กรีต(ซอยบา้นนายลาม แกว้สระกณีุ) หนองลาน สะดวกในการ
คอนกรีต หมุ่ที่ 7 สัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร สัญจรมากขึ้น
บา้นอยู่เจริญ หรือพื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า 4,400

ตารางเมตร
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เทศบาลต าบลหนองลาน

งบประมาณ



                               รายละเอียดโครงการพฒันา แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  1 สง่เสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดกาญจนบุรี  ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.1 ก่อสร้างปรับปรุงเสน้ทางคมนาคมและระบบไฟฟ้าสาธารณะ   
      แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPl) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
42 โครงการกอ่สร้างถนนคอน เพื่ออ านวยความ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเลียบ - - 4,760,000 4,760,000 4,760,000 ประชาชนต าบล ประชาชนมคีวาม กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สะดวกด้านการ คลองชลประทาน ม.7 - เลียบคลองชลประทาน หนองลาน สะดวกในการ
บา้นอยู่เจริญ สัญจร ม.1) ความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500 สัญจรมากขึ้น

เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมหนิคลุกไหล่ทาง
0.50 เมตร (ตามสภาพ) หรือพื้นที่ด าเนนิการ
ไมน่อ้ยกว่า 9,000 ตารางเมตร

43 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ านวยความ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก (บริเวณบา้น - - 180,000 180,000 180,000 ประชาชนต าบล ประชาชนมีความ กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านอยู่เจริญ สะดวกด้านการ นายนเิวท ประจบดี) ความกว้าง 3.00 เมตร หนองลาน สะดวกในการสัญจร

สัญจร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมหนิ มากขึ้น
คลุกไหล่ทาง  0.50 เมตร (ตามสภาพ) หรือ 
พื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า 330 ตารางเมตร

44 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่ออ านวยความ กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต - - 499,000 499,000 499,000 ประชาชนต าบล ประชาชนมคีวาม กองช่าง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต หมู่ที่ 7 สะดวกด้านการ (บริเวณข้างส านกังานพฒันาฝีมอืแรงงาน) หนองลาน สะดวกในการ
บา้นอยู่เจริญ สัญจร ความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 220 เมตร สัญจรมากขึ้น

หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ย
กว่า 1,320 ตารางเมตร

45 โครงการกอ่สร้างถนนคอน เพื่ออ านวยความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณ - - 849,000 849,000 849,000 ประชาชนต าบล ประชาชนมคีวาม กองช่าง
กรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สะดวกด้านการ ประโยชน์ (บริเวณทางเข้าทุ่งหนองโพธิ์) กว้าง หนองลาน สะดวกในการ
บา้นหนองไมแ้กน่ สัญจร 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร สัญจรมากขึ้น

พร้อมหินคลุกไหล่ทาง 0.50 เมตร พื้นที่
ด าเนินไม่น้อยกว่า 1,0000 ตารางเมตร 63
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                               รายละเอียดโครงการพฒันา แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  1 สง่เสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดกาญจนบุรี  ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.1 ก่อสร้างปรับปรุงเสน้ทางคมนาคมและระบบไฟฟ้าสาธารณะ   
      แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPl) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
46 โครงการลงหนิคลุก หมู่ที่ 8 เพื่ออ านวยความ บริเวณทางเข้าบอ่ขยะเทศบาลต าบล - 40,000 40,000 - - ประชาชนต าบล ประชาชนมคีวาม กองช่าง

บา้นหนองไมแ้กน่ สะดวกด้านการ หนองลาน ความกว้าง 5.00 เมตร หนองลาน สะดวกในการ
สัญจร ยาว 100 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร สัญจรมากขึ้น

พร้อมปรับเกล่ียพื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ย
กว่า 500 ตารางเมตร และปริมาณหนิ
คลุกไมน่อ้ยกว่า 75 ลูกบาศกเ์มตร

47 โครงการติดต้ังปา้ยบอก เพื่อบอกสถานที่ ติดต้ังปา้ยบอกสถานที่ ขนาดกว้าง 0.75 - - 36,000 36,000 36,000 ประชาชนต าบล ประชาชนมคีวาม กองช่าง
สถานที่ ต่างๆในต าบล เมตร ยาว 2.40 เมตร จ านวน 4 ปา้ย หนองลาน สะดวกในการ

หนองลาน (รายละเอยีดตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด) สัญจรมากขึ้น

                                                                                        รวม   47  โครงการ 24,180,000 70,131,000 70,091,000 70,091,000
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แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ 2561 - 2565)



                               รายละเอียดโครงการพฒันา แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  1 สง่เสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดกาญจนบุรี  ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.2 ปรับปรุงแหลง่น้้าในการอุปโภคและบริโภค   
      แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPl) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการวางท่อระบาย คสล. เพื่อระบายน้ าท่วม วางทอ่ระบายน้ า คสล.ขนาดทอ่ คสล. - - 132,000 132,000 - ประชาชนต าบล ไม่เกิดปัญหาน้ า กองช่าง

หมู่ที่ 1 บ้านหนองลาน ขังพื้นที่บ้านเรือน Ø 0.40 เมตร จ านวน 118 ทอ่น หนองลาน ท่วมขังบ้านเรือน
ประชาชน พร้อมบอ่พกั 7 บอ่ รวมความยาวทั้งหมด และพื้นที่การ

125 เมตร (บริเวณบา้นนายปญัญา เกษตรประชาชน
แกว้ทองพนัธ์ (รายละเอยีดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลก าหนด)

2 โครงการซ่อมแซมคูส่งน้ า เพื่อให้การส่งน้ าไป ซ่อมแซมคูส่งน้ า (คลองไส้ไก)่ บริเวณอู่ - - 270,000 270,000 - ประชาชนต าบล ประชาชนมนี้ าใช้ กองช่าง
(คลองไส้ไก)่ หมู่ที่ 1 ยังพื้นที่การเกษตร ช่างนาถ ความยาว 1,050 เมตร หนองลาน ในการเกษตร
บา้นหนองลาน ทั่วถึง กว้าง 1.80 เมตร หนาเฉล่ีย 0.03 เมตร ทั่วถึง

ปริมาณ 1,890 ตารางเมตร (รายละเอยีด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด)

3 โครงการซ่อมแซมคูส่งน้ า เพื่อให้การส่งน้ าไป ซ่อมแซมคูส่งน้ า (คลองไส้ไก)่ พร้อมปรับ - - 86,000 86,000 86,000 ประชาชนต าบล ประชาชนมนี้ าใช้ กองช่าง
(คลองไส้ไก)่ หมู่ที่ 1 ยังพื้นที่การเกษตร เกล่ียและถางปา่ (บริเวณบา้นนายมานพ หนองลาน ในการเกษตร
บา้นหนองลาน สว่างเมฆ-บา้นนายสมศักด์ิ คงทน) ทั่วถึง

กว้าง 1.80 เมตร หนาเฉล่ีย 0.03 เมตร 
ปริมาณงานไมน่อ้ยกว่า 603 ตารางเมตร
(รายละเอยีดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ก าหนด)
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แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ 2561 - 2565)



                               รายละเอียดโครงการพฒันา แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  1 สง่เสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดกาญจนบุรี  ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.2 ปรับปรุงแหลง่น้้าในการอุปโภคและบริโภค   
      แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPl) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการปรับปรุงระบบประปา เพื่อใหป้ระชาชน ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น เปล่ียน - 70,000 70,000 70,000 70,000 ประชาชนต าบล ประชาชนมนี้ าใช้ กองช่าง

หมู่บา้น หมู่ที่ 1 มนี้ าใช้ได้ทั่วถึง อปุกรณ์กรองน้ า จ านวน  1 ชุด หนองลาน อปุโภคบริโภค
บา้นหนองลาน อย่างทั่วถึง

5 โครงการกอ่สร้างระบบประปา เพื่อใหป้ระชาชน กอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้น ขนาด 30 - - - 1,900,000 1,900,000 ประชาชนต าบล ประชาชนมนี้ าใช้ กองช่าง
หมู่ที่ 1 บา้นหนองลาน มนี้ าใช้ได้ทั่วถึง ลูกบาศกเ์มตร (รายละเอยีดตามแบบแปลน หนองลาน อปุโภคบริโภค

ที่เทศบาลก าหนด) อย่างทั่วถึง

6 โครงการวางทอ่ระบายน้ า เพื่อระบายน้ าท่วม วางทอ่ระบายน้ า (บริเวณหลังวัดดาปาน) - - 800,000 800,000 800,000 ประชาชนต าบล ไมเ่กดิปญัหาน้ า กองช่าง
หมู่ที่ 2 บา้นหกหลังนอก ขังพื้นที่การเกษตร ขนาดทอ่ คสล.Ø 0.80  เมตร จ านวน หนองลาน ทว่มขังบา้นเรือน

และบ้านเรือน 238 ทอ่น บอ่พกั 27 บอ่ ความยาว และพื้นที่การ
ประชาชน 265 เมตร เกษตรของ

ประชาชน
7 โครงการกอ่สร้างระบบประปา เพื่อใหป้ระชาชน กอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้น ขนาด 30 - - - 1,900,000 1,900,000 ประชาชนต าบล ประชาชนมนี้ าใช้ กองช่าง

หมู่ที่ 2 บา้นหกหลัง มนี้ าใช้ได้ทั่วถึง ลูกบาศกเ์มตร (รายละเอยีดตามแบบแปลน หนองลาน อปุโภคบริโภค
ที่เทศบาลก าหนด) อย่างทั่วถึง
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เทศบาลต าบลหนองลาน

งบประมาณ



                               รายละเอียดโครงการพฒันา แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  1 สง่เสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดกาญจนบุรี  ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.2 ปรับปรุงแหลง่น้้าในการอุปโภคและบริโภค   
      แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPl) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการวางทอ่ระบายน้ า เพื่อระบายน้ าไมใ่ห้วางทอ่ระบายน้ า คสล. (บริเวณหลังวัดดาปาน) - - 800,000 800,000 800,000 ประชาชนต าบล ไม่เกิดปัญหาน้ าท่วม กองช่าง

คสล. หมู่ที่ 2 บา้นหกหลัง ทว่มขังพื้นที่ ขนาดทอ่ คสล.Ø 0.80 เมตร จ านวน 238 หนองลาน ขังบ้านเรือนและพื้น
การเกษตร ทอ่น บอ่พกั 7 บอ่ รวมความยาว 265 เมตร ที่การเกษตรของ

9 โครงการซ่อมแซมคูส่งน้ า เพื่อระบายน้ าไมใ่ห้ซ่อมแซมคูส่งน้ า พร้อมปรับเกล่ียและถางปา่ - 120,000 120,000 120,000 - ประชาชนต าบล พื้นที่การเกษตรของ กองช่าง
(คลองไส้ไก)่ หมู่ที่ 3 ทว่มขังพื้นที่การ (บริเวณบา้นนายสวย อรชร-บา้นนายธนา หนองลาน ประชาชนไมม่ี
บา้นหนองลาน เกษตร สร้อยอากาศ) จุดที่ 1 ความยาว 450 เมตร น้ าทว่มขัง

กว้าง 1.20 เมตร หนาเฉล่ีย 0.03 เมตร
พื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า 540 ตารางเมตร
จุดที่ 2 (บริเวณบา้นนายทวีศักด์ิ กล่ันดี-
บา้นนางทวี โชคกญุชร) ความยาว 250 เมตร
กว้าง 1.20 เมตร หนาเฉล่ีย 0.03 เมตร
หรือพื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า 300 
ตารางเมตร รวมความยาวทั้งหมด 700 เมตร
หรือพื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า 840 
ตารางเมตร 

10 โครงการซ่อมแซมคูส่งน้ า เพื่อระบายน้ าไมใ่ห้ซ่อมแซมคูส่งน้ า(คลองไส้ไก)่ พร้อมปรับ - - 42,000 42,000 - ประชาชนต าบล ประชาชนมนี้ าใช้ กองช่าง
(คลองไส้ไก)่ หมู่ที่ 3 ทว่มขังพื้นที่การ เกล่ียและถางปา่ (บริเวณบา้นนายทวีศักด์ิ หนองลาน ในการเกษตรทั่วถึง
บา้นหนองลาน เกษตร กล่ันดี-บา้นนางทวี  โชคกญุชร) ความยาว

250 เมตร กว้าง 1.20 เมตร หนาเฉล่ีย
0.03 เมตร พื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า
300 ตารางเมตร
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งบประมาณ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลหนองลาน



                               รายละเอียดโครงการพฒันา แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  1 สง่เสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดกาญจนบุรี  ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.2 ปรับปรุงแหลง่น้้าในการอุปโภคและบริโภค   
      แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPl) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการกอ่สร้างระบบประปา เพื่อใหป้ระชาชน กอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้น ขนาด 30 - - - 1,900,000 1,900,000 ประชาชนต าบล ประชาชนมนี้ าใช้ กองช่าง

หมู่ที่ 3 บา้นหนองลาน มนี้ าใช้ได้ทั่วถึง ลูกบาศกเ์มตร (รายละเอยีดตามแบบแปลน หนองลาน อปุโภคบริโภค
ที่เทศบาลก าหนด) อย่างทั่วถึง

12 โครงการติดต้ังหอถัง เพื่อใหป้ระชาชน ติดต้ังระบบประปาหมู่บา้น - - 1,900,000 1,900,000 1,900,000 ประชาชนต าบล ประชาชนมนี้ าใช้ กองช่าง
ประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 3 มนี้ าใช้ได้ทั่วถึง (บริเวณบา้นนายดีออล  วิลัย) หนองลาน อปุโภคบริโภค
บา้นหนองลาน ขนาด 30 ลูกบาศกเ์มตร อย่างทั่วถึง

13 โครงการซ่อมแซมคูส่งน้ า เพื่อระบายน้ าไมใ่ห้ซ่อมแซมคูส่งน้ า(คลองไส้ไก)่ พร้อมปรับเกล่ีย - - 465,000 465,000 465,000 ประชาชนต าบล ประชาชนมนี้ าใช้ กองช่าง
(คลองไส้ไก)่ หมู่ที่ 4 ทว่มขังพื้นที่การ และถางปา่ (บริเวณบา้นนายเสถียร สีเหลือง หนองลาน ในการเกษตรทั่วถึง
บา้นจันทร์ลาด เกษตร จ านวน 2 จุด จุดที่ 1 ความ 1,200 เมตร 

กว้าง 1.60 เมตร หนาเฉล่ีย 0.03 เมตรพื้นที่
ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า 1,920 ตารางเมตร
จุดที่ 2 (บริเวณถนเลียบคลองชลประทาน)
ความยาว 738 เมตร กว้าง 1.80 เมตร
หนาเฉล่ีย 0.03 เมตร พื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ย
กว่า 1,328 ตารางเมตร  รวมความยาวทั้ง
หมด 1,938 เมตร หรือพื้นที่ด าเนนิการไม่
นอ้ยกว่า 3,248 ตารางเมตร

14 โครงการกอ่สร้างระบบประปา เพื่อใหป้ระชาชน กอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้น ขนาด 30 - - - 1,900,000 1,900,000 ประชาชนต าบล ประชาชนมนี้ าใช้ กองช่าง
หมู่ที่ 4 บา้นจันทร์ลาด มนี้ าใช้ได้ทั่วถึง ลูกบาศกเ์มตร (รายละเอยีดตามแบบแปลน หนองลาน อปุโภคบริโภค

ที่เทศบาลก าหนด) อย่างทั่วถึง
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แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองลาน

งบประมาณ



                               รายละเอียดโครงการพฒันา แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  1 สง่เสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดกาญจนบุรี  ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.2 ปรับปรุงแหลง่น้้าในการอุปโภคและบริโภค   
      แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPl) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 โครงการกอ่สร้างระบบประปา เพื่อใหป้ระชาชน กอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้น ขนาด 30 - - - 1,900,000 1,900,000 ประชาชนต าบล ประชาชนมนี้ าใช้ กองช่าง

หมู่ที่ 5 บา้นรางหว้า มนี้ าใช้ได้ทั่วถึง ลูกบาศกเ์มตร (รายละเอยีดตามแบบแปลน หนองลาน อปุโภคบริโภค
ที่เทศบาลก าหนด) อย่างทั่วถึง

16 โครงการกอ่สร้างระบบประปา เพื่อใหป้ระชาชน กอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้น ขนาด 30 - - - 1,900,000 1,900,000 ประชาชนต าบล ประชาชนมนี้ าใช้ กองช่าง
หมู่ที่ 6  บา้นหกหลังใน มนี้ าใช้ได้ทั่วถึง ลูกบาศกเ์มตร (รายละเอยีดตามแบบแปลน หนองลาน อปุโภคบริโภค

ที่เทศบาลก าหนด) อย่างทั่วถึง
17 โครงการซ่อมแซมคูส่งน้ า เพื่อใหก้ารส่งน้ าไป ซ่อมแซมคูส่งน้ า(คลองไส้ไก)่ บริเวณคลอง - 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนต าบล ประชาชนมนี้ าใช้ กองช่าง

(คลองไส้ไก)่ หมู่ที่ 7 ยังพื้นที่การเกษตร ชลประทาน-ไร่นายสมศักด์ิ วนชิกลุพทิกัษ์) หนองลาน ในการเกษตรทั่วถึง
บา้นอยู่เจริญ ทั่วถึง ความยาว 1,000 เมตร กว้าง 1.80 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.03 เมตร หรือพื้นที่ด าเนนิ
ไมน่อ้ยกว่า 1,800ตารางเมตร

18 โครงการขุดคูส่งน้ า เพื่อระบายน้ าไมใ่ห้ขุดคูส่งน้ า (บริเวณบา้นนายดีเนก - 32,000 32,000 32,000 32,000 ประชาชนต าบล ไม่เกิดปัญหาน้ าท่วม กองช่าง
หมู่ที่ 7 บา้นอยู่เจริญ ทว่มขังพื้นที่ สว่างเมฆ) ความยาว 400 เมตร หนองลาน ขังบ้านเรือนและพื้น

การเกษตร กว้าง 1.80 เมตร ลึก 0.50 เมตร ที่การเกษตรของ
พร้มวางทอ่ Ø 0.40 เมตร ประชาชน
จ านวน 12 ท่อน

19 โครงการฝังทอ่ระบายน้ า เพื่อระบายน้ าไมใ่ห้ฝังทอ่ระบายน้ า คสล.Ø 0.40 เมตร - 13,000 13,000 13,000 13,000 ประชาชนต าบล พื้นที่การเกษตรของ กองช่าง
หมู่ที่ 7 บา้นอยู่เจริญ ทว่มขังพื้นที่ จ านวน 11 ทอ่น (บริเวณคลองน้ าทิ้ง) หนองลาน ประชาชนมไมม่ี

การเกษตร น้ าทว่มขัง
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เทศบาลต าบลหนองลาน

งบประมาณ



                               รายละเอียดโครงการพฒันา แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  1 สง่เสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดกาญจนบุรี  ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.2 ปรับปรุงแหลง่น้้าในการอุปโภคและบริโภค   
      แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPl) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
20 โครงการกอ่สร้างระบบประปา เพื่อใหป้ระชาชน กอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้น ขนาด 30 - - - 1,900,000 1,900,000 ประชาชนต าบล ประชาชนมนี้ าใช้ กองช่าง

หมู่ที่ 7 บา้นอยู่เจริญ มนี้ าใช้ได้ทั่วถึง ลูกบาศกเ์มตร (รายละเอยีดตามแบบแปลน หนองลาน อปุโภคบริโภค
ที่เทศบาลก าหนด) อย่างทั่วถึง

21 โครงการซ่อมแซมคูส่งน้ า เพื่อใหก้ารส่งน้ าไป ซ่อมแซมคุส่งน้ า (คลองไส้ไก)่ พร้อมปรับเกล่ีย - - 435000 435,000 435,000 ประชาชนต าบล ไม่เกิดปัญหาน้ า กองช่าง
(คลองไส้ไก)่ หมู่ที่ 7 ยังพื้นที่การเกษตร และถางปา่ (บริเวณคลองชลประทาน-บา้นนาย หนองลาน ท่วมขังบ้านเรือน
บา้นอยู่เจริญ ทั่วถึง ณรงค์  รักศรี)จ านวน 3 จุด จุดที่ 1 ความยาว และพื้นที่การ

375 เมตร ยาว 1.20 เมตร หนาเฉล่ีย0.03 เกษตรประชาชน
เมตร พื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า 450 ตาราง
เมตร จุดที่ 2 (บริเวณคลองชลประทาน-บา้น
นายชนะ) ความยาว 450 เมตร กว้าง 1.80 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.03 เมตร พื้นที่ด าเนนิการ
ไมน่อ้ยกว่า 180 ตารางเมตร จุดที่ 3 (บริเวณ
คลองชลประทาน-ไร่นายสมศักด์ิ) ความยาว 
990 เมตร กว้าง 1.80 เมตร หนาเฉล่ีย0.03
เมตร พื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า 1,782 
ตารางเมตร รวมความยาวทั้งหมด 1,815 
เมตร  หรือพื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า 3,042
ตารางเมตร 
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เทศบาลต าบลหนองลาน

งบประมาณ



                               รายละเอียดโครงการพฒันา แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  1 สง่เสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดกาญจนบุรี  ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.2 ปรับปรุงแหลง่น้้าในการอุปโภคและบริโภค   
      แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPl) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
22 โครงการซ่อมแซมคูส่งน้ า เพื่อระบายน้ าไมใ่ห้ซ่อมแซมคูส่งน้ า(คลองไส้ไก)่ บริเวณคลอง - 115,000 115,000 115,000 115,000 ประชาชนต าบล พื้นที่การเกษตร กองช่าง

(คลองไส้ไก)่ หมู่ที่ 7 ทว่มขังพื้นที่ ชลประทาน-บา้นนายชนะ  ฮักชัย) กว้าง หนองลาน ประชาชนมไมม่ี
บา้นอยู่เจริญ การเกษตร 1.80 เมตร ยาว 450 เมตร หนาเฉล่ีย น้ าทว่มขัง

0.03 เมตร พื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า
810 ตารางเมตร

23 โครงการวางทอ่ระบายน้ า เพื่อระบายน้ าไมใ่ห้วางทอ่ระบายน้ า (บริเวณแยกหนา้วัด- - 1,460,000 1,460,000 1,460,000 1,460,000 ประชาชนต าบล พื้นที่การเกษตร กองช่าง
หมู่ที่ 8 บา้นหนองไมแ้กน่ ทว่มขังพื้นที่การ เขตติดต่อหนองกระทุ่ม) ขนาดทอ่ คสล. หนองลาน ประชาชนมนี้ าใช้

เกษตร Ø 0.80 เมตร จ านวน  473 ทอ่น ทั่วถึง
บอ่พกั 52 บอ่ ความยาว 525 เมตร

24 โครงการวางทอ่ระบายน้ า เพื่อระบายน้ าไม่ให้ วางท่อระบายน้ า (บริเวณอู่ช่างยูร) - 490,000 490,000 490,000 490,000 ประชาชนต าบล พื้นที่การเกษตร กองช่าง
หมู่ที่ 8 บา้นหนองไมแ้กน่ ท่วมขังพื้นที่ ขนาดทอ่ Ø 0.40 เมตร จ านวน 315 หนองลาน ประชาชนมไมม่ี

การเกษตร ท่อน บ่อพัก 35 บ่อ ความยาว 350 เมตร น้ าทว่มขัง
25 โครงการกอ่สร้างระบบประปา เพื่อใหป้ระชาชน กอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้น ขนาด 30 - - - 1,900,000 1,900,000 ประชาชนต าบล ประชาชนมนี้ าใช้ กองช่าง

หมู่ที่ 7 บา้นอยู่เจริญ มนี้ าใช้ได้ทั่วถึง ลูกบาศกเ์มตร (รายละเอยีดตามแบบแปลน หนองลาน อปุโภคบริโภค
ที่เทศบาลก าหนด) อย่างทั่วถึง
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                               รายละเอียดโครงการพฒันา แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  1 สง่เสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดกาญจนบุรี  ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.2 ปรับปรุงแหลง่น้้าในการอุปโภคและบริโภค   
      แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPl) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
26 โครงการขุดลอกคลองระบาย เพื่อระบายน้ าไมใ่ห้ขุดลอกคลองระบายน้ าพร้อมก าจัดวัชพชื - - 3,458,000 3,458,000 3,458,000 ประชาชนต าบล ไม่เกิดปัญหาน้ า กองช่าง

น้ าพร้อมก าจัดวัชพชื ทว่มขังพื้นที่ คลองเดิมกว้าง 20.00 เมตร ลึก 1.00 หนองลาน ท่วมขังพื้นที่การ
หมู่ที่ 4 บา้นจันทร์ลาด การเกษตร เมตร คันคลองกว้าง 14.00 เมตร ยาว เกษตรของ

3,200 เมตร คลองใหมก่ว้าง 20.00เมตร  ประชาชน
ลึก 1.70 เมตร  คันคลอง 14.00 เมตร ยาว
3,200 เมตร ปริมาตรดินขุดไมน่อ้ยกว่า
38,080 ลูกบาศกเ์มตร 

27 โครงการขุดลอกคลองระบาย เพื่อระบายน้ าไมใ่ห้ขุดลอกคลองระบายน้ าพร้อมก าจัดวัชพชื - - 4,656,000 4,656,000 4,656,000 ประชาชนต าบล ไม่เกิดปัญหาน้ า กองช่าง
น้ าพร้อมก าจัดวัชพชื ทว่มขังพื้นที่ คลองเดิมกว้าง 15.00 เมตร ลึก 1.00 หนองลาน ท่วมขังพื้นที่การ
หมู่ที่ 2,5,6,7,8 การเกษตร เมตร คันคลองกว้าง 9.00 เมตร ยาว เกษตรของ
ต าบลหนองลาน 7,200 เมตร  คลองใหมก่ว้าง 15.00 ประชาชน

เมตร ลึก 1.70 เมตร คันคลองกว้าง 9.00 
เมตร ยาว 7,200 เมตร ปริมาณดินขุด
ไมน่อ้ยกว้า 60,480 ลูกบาศกเ์มตร 

                                          รวม  27  โครงการ 2,550,000 15,594,500 30,686,000 30,230,000
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26 โครงการกอ่สร้างระบบประปาเพื่อใหป้ระชาชนกอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้น ขนาด 30 - - - 1,900,000 1,900,000 ประชาชนต าบลประชาชนมนี้ าใช้ กองช่าง
หมู่ที่ 7 บา้นอยู่เจริญมนี้ าใช้ได้ทั่วถึง ลูกบาศกเ์มตร (รายละเอยีดตามแบบแปลน หนองลาน อปุโภคบริโภค

ที่เทศบาลก าหนด) อย่างทั่วถึง


