
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา  
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลทา่ไม ้ทา่มะกา จ.กาญจนบรุ ี 

ยทุธศาสตร ์: ยทุธศาสตรท์ี ่1 ดา้นการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสรา้งพืน้ฐาน 
     แผนงาน : แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตวัชีว้ดั 
ผลทีค่าดวา่
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 

โครงการกอ่สรา้ง
ศาลาอเนกประสงค์
และหอ้งน ้า
สาธารณะบรเิวณ
ดา้นหลังอาคาร
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยหมูท่ี ่7 

เพือ่ใหม้สีถานที่
ส าหรับใชใ้นจัด
กจิกรรมตา่งๆของ
ชมุชน 

กอ่สรา้งศาลา
อเนกประสงค ์ขนาด
กวา้ง 20 เมตร ยาว 45 
เมตร จ านวน 1 หลังและ
หอ้งน ้าสาธารณะขนาด
กวา้ง 5.40เมตร ยาว 

12.50 เมตร จ านวน 1 

หลัง 6 หอ้ง (ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลทา่
ไมก้ าหนด) 

  5,000,000.00   1 แหง่ 

มสีถานที่
ส าหรับใชใ้น
จัดกจิกรรม
ตา่งๆของ
ชมุชน 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

2 

โครงการปรับปรุง
ซอ่มแซมหอ้งน ้า
ศาลาอเนกประสงค ์
หมูท่ี ่8 

เพือ่เป็นการอ านวย
ความสะดวกใหก้ับ
ประชาชนทีม่าร่วม
กจิกรรมมหีอ้งน ้าที่
สะอาด และถกู

สขุลักษณะ 

ปรับปรุงซอ่มแซมหอ้งน ้า
ศาลาอเนกประสงค ์หมูท่ี ่
8 (รายละเอยีดตามแบบ
ของเทศบาลต าบลทา่
ไม)้ 

  30,000.00   1 แหง่ 

ประชาชนทีม่า
ร่วมกจิกรรม
ของชมุชนมี
หอ้งน ้าที่
สะอาด และถกู

สขุลักษณะ 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, ส านักชา่ง
, ส านักการชา่ง 

     แผนงาน : แผนงานการศกึษา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตวัชีว้ดั 
ผลทีค่าดวา่
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 

โครงการปรับปรุง
ทางเขา้ศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลทา่
ไม ้(ศนูยพ์ัฒนา
เด็กเล็กวัดครอ้พ
นัน) 

เพือ่บรรเทาความ
เดอืดรอ้นของ
ผูป้กครองและนักเรยีน
ใหเ้กดิความสะดวก 
ปลอดภัย เป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ย 

เทคอนกรตีทางเขา้ศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดครอ้พ
นัน ขนาดกวา้ง 3 เมตร 
ยาว 17 เมตร หนา0.12 

เมตร (รายละเอยีดตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ต าบลทา่ไม)้ 

  32,000.00   1 แหง่ 

ผูป้กครองและ
นักเรยีนเกดิ
ความสะดวก 
ปลอดภัย และ
เป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ย 

สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กอง
สง่เสรมิการศกึษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศกึษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศกึษา 

     แผนงาน : แผนงานสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตวัชีว้ดั 
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดร้บั 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 

โครงการ
กอ่สรา้งโรงคลมุ
เครือ่งออกก าลัง
กายบรเิวณตูน้ ้า
ดืม่สะพานทุง่ฝืด 
หมูท่ี ่3  

เพือ่ประชาชนมี
สถานทีส่ าหรับใชอ้อก
ก าลังกายและเพือ่
ป้องกันไมใ่หเ้ครือ่ง
ออกก าลังกายเกดิการ
เสือ่มสภาพ 

กอ่สรา้งโรงคลมุ
เครือ่งออกก าลัง
กาย ขนาดกวา้ง 4 
เมตร ยาว 8 เมตร 
ชนดิโครงสรา้ง
เหล็กชัน้เดยีว 

   265,000.00  1 แหง่ 

เป็นการป้องกันและ
ดแูลไมใ่หเ้ครือ่ง
ออกก าลังกาย
เสือ่มสภาพเร็ว และ
ประชาชนมสีถานที่

สว่นสาธารณสขุและ
สิง่แวดลอ้ม, สว่น
สาธารณสขุ, กอง
สาธารณสขุ, กอง
สง่เสรมิคณุภาพชวีติ,

แบบ ผ.02 



ในการท ากจิกรรมใน
ร่มเพิม่มากขึน้ 

กองการแพทย ์, 
ส านักสาธารณสขุ 

     แผนงาน : แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตวัชีว้ดั 
ผลทีค่าด

วา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 

โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต ่า 
หมูท่ี ่2 ซอยขา้ง
โรงกลงึบรเิวณ
บา้นนายไพศาล 
คนตรง 

เพือ่ใหป้ระชาชน
มไีฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอและ
ทั่วถงึ  

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่าระยะทาง
ประมาณ 140 
เมตร 

  250,000.00   140 
เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช ้

อยา่ง
เพยีงพอ
และทั่วถงึ 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, ส านัก
ชา่ง, ส านักการ
ชา่ง 

2 

โครงการตดิตัง้
เสาไฟฟ้าพรอ้ม
โคมไฟสอ่งสวา่ง
สาธารณะ หมูท่ี3่ 
บรเิวณถนนเลยีบ
คลองชลประทาน 
(สาย 1 ขวา 1 
ซา้ย 5) เริม่ตัง้แต่
คลองสง่น ้าทุง่ฝืด
จนถงึบา้น นายศริ ิ
อรภักด ี

เพือ่ใหป้ระชาชน
มคีวามสะดวก
และมคีวาม
ปลอดภัยในยาม
วกิาล  

ตดิตัง้เสาไฟฟ้า
พรอ้มโคมไฟสอ่ง
สวา่งสาธารณะ 
จ านวน เพือ่ให ้
ประชาชนม ีความ
สะดวกและมคีวาม
ปลอดภัยในยาม
วกิาล ระยะทาง
ประมาณ 576 
เมตร 

   102,000.00  17 ตน้ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าสอ่ง
สวา่งมี
ความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัยใน
ยามวกิาล 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, ส านัก
ชา่ง, ส านักการ
ชา่ง 

3 

โครงการขยาย

เขตไฟฟ้าแรงสงู
สาธารณะพรอ้ม
หมอ้แปลงไฟฟ้า 
หมูท่ี ่6 

เพือ่ใหป้ระชาชน

มไีฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอและ
ทั่วถงึ  

ขยายเขต

ไฟฟ้าแรงสงู
สาธารณะพรอ้ม
หมอ้แปลงไฟฟ้า 
หมูท่ี ่6 

   300,000.00  1 แหง่ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช ้

อยา่ง
เพยีงพอ
และทั่วถงึ 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, ส านัก
ชา่ง, ส านักการ
ชา่ง 

4 

โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงสงู
สาธารณะพรอ้ม
หมอ้แปลงไฟฟ้า 
หมูท่ี ่3 บรเิวณ
ซอยบา้นนาง
เดอืนเพ็ญ ตัน
เจรญิ 

เพือ่ใหป้ระชาชน
มไีฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอและ
ทั่วถงึ  

ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสงู
สาธารณะพรอ้ม
หมอ้แปลงไฟฟ้า  

   300,000.00  1 แหง่ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช ้

อยา่ง
เพยีงพอ
และทั่วถงึ 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, ส านัก
ชา่ง, ส านักการ
ชา่ง 

5 

โครงการขยาย
เขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมูท่ี ่1 
บรเิวณซอยบา้น
นายมานพ ผ่องใส 
จนสดุซอย 

เพือ่ใหป้ระชาชน
มไีฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอและ
ทั่วถงึ  

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมูท่ี ่1 

   150,000.00  1 แหง่ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช ้

อยา่ง
เพยีงพอ
และทั่วถงึ 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, ส านัก
ชา่ง, ส านักการ
ชา่ง 

6 
โครงการขยาย
เขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมูท่ี ่

เพือ่ใหป้ระชาชน
มไีฟฟ้าใชอ้ยา่ง

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมูท่ี ่
10 

   120,000.00  1 แหง่ 
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช ้

อยา่ง

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่ง



10 บรเิวณซอย
บา้นนายพเิชษฐ ์
บญุแกว้ ไปจนสดุ

ซอย 

เพยีงพอและ
ทั่วถงึ  

เพยีงพอ
และทั่วถงึ 

สขุาภบิาล, กอง
ประปา, ส านัก
ชา่ง, ส านักการ
ชา่ง 

7 

โครงการขยาย
เขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมูท่ี ่2 
บรเิวณบา้นนาย
ติ๊ก ชยัประเสรฐิ 
ถงึบรเิวณบา้นนาย 
สรัุตน์ สขุส าราญ 

เพือ่ใหป้ระชาชน
มไีฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอและ
ทั่วถงึ  

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมูท่ี ่2 

   2,500,000.00  1 แหง่ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช ้

อยา่ง
เพยีงพอ
และทั่วถงึ 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, ส านัก
ชา่ง, ส านักการ
ชา่ง 

8 

โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต ่า
สาธารณะ หมูท่ี ่1 
บรเิวณซอยขา้ง
บา้นผูใ้หญ่คนงึ 
สขุศร ี

เพือ่ใหป้ระชาชน
มไีฟฟ้าใชอ้ยา่ง

เพยีงพอและ
ทั่วถงึ  

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่าสาธารณะ
ระยะทางประมาณ 
350 เมตร 

   120,000.00  1 แหง่ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช ้

อยา่ง

เพยีงพอ
และทั่วถงึ 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, ส านัก
ชา่ง, ส านักการ
ชา่ง 

9 

โครงการตดิตัง้
เสาไฟฟ้าพรอ้ม
โคมไฟสอ่งสวา่ง
สาธารณะแบบ 
LED หมูท่ี ่6 
บรเิวณซอยสวน
กลว้ย 

เพือ่ใหป้ระชาชน
มคีวามสะดวก
และมคีวาม
ปลอดภัยในยาม
วกิาล  

ตดิตัง้เสาไฟฟ้า
พรอ้มโคมไฟสอ่ง
สวา่งสาธารณะ
แบบ LED  

   1,000,000.00  1 แหง่ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าสอ่ง
สวา่งมี
ความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัยใน
ยามวกิาล 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, ส านัก
ชา่ง, ส านักการ
ชา่ง 

10 

โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต ่า
สาธารณะ หมูท่ี ่2 
บรเิวณบา้นนาย
ป๊ืด ทองปาน 

เพือ่ใหป้ระชาชน
มไีฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอและ
ทั่วถงึ  

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่าสาธารณะ
หมูท่ี ่2 

 350,000.00    1 แหง่ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช ้

อยา่ง
เพยีงพอ
และทั่วถงึ 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, ส านัก
ชา่ง, ส านักการ
ชา่ง 

11 

โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงสงู
สาธารณะพรอ้ม
หมอ้แปลงไฟฟ้า 
หมูท่ี ่3 

เพือ่ใหป้ระชาชน
มไีฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอและ
ทั่วถงึ  

ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสงู
สาธารณะพรอ้ม
หมอ้แปลงไฟฟ้า  

   350,000.00  1 แหง่ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช ้

อยา่ง
เพยีงพอ
และทั่วถงึ 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, ส านัก
ชา่ง, ส านักการ
ชา่ง 

12 

โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงสงู
สาธารณะพรอ้ม
หมอ้แปลงไฟฟ้า 
หมูท่ี ่2 

เพือ่ใหป้ระชาชน
มไีฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอและ
ทั่วถงึ  

ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสงู
สาธารณะพรอ้ม
หมอ้แปลงไฟฟ้า  

   500,000.00  1 แหง่ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช ้

อยา่ง
เพยีงพอ
และทั่วถงึ 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, ส านัก
ชา่ง, ส านักการ
ชา่ง 



13 

โครงการตดิตัง้

โคมไฟฟ้าสอ่ง
สวา่งสาธารณะ 
หมูท่ี ่6 

เพือ่ใหป้ระชาชน
มคีวามสะดวก

และมคีวาม
ปลอดภัยในยาม
วกิาล  

ตดิตัง้โคมไฟฟ้า

สอ่งสวา่ง
สาธารณะ 

    300,000.00 1 แหง่ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าสอ่ง
สวา่งมี
ความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัยใน
ยามวกิาล 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, ส านัก
ชา่ง, ส านักการ
ชา่ง 

14 

โครงการตดิตัง้
ไฟฟ้าสาธารณะ
บรเิวณซอยบา้น
ป้านอ้ยและซอย
บรษัิทไทยโมลาส 
หมูท่ี ่5 

เพือ่ใหป้ระชาชน
มคีวามสะดวก
และปลอดภัยใน
ยามวกิาล 

ตดิตัง้ไฟฟ้า
สาธารณะบรเิวณ
บา้นป้านอ้ย
ระยะทางยาว 300 
เมตร และซอย
บรษัิทไทยโมลาส 
ระยะทางยาว 200 
เมตร 

    55,000.00 2 แหง่ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าสอ่ง
สวา่งมี
ความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัยใน
ยามวกิาล 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, ส านัก
ชา่ง, ส านักการ
ชา่ง 

15 

โครงการขยาย
เขตไฟฟ้า
สาธารณะ ถนน
เลยีบคลอง
ชลประทานฝ่ัง
ขวาจนถงึเขต
ตดิตอ่ อบต.ทา่
มะกา หมูท่ี ่4 

เพือ่ใหป้ระชาชน
มไีฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอและ
ทั่วถงึ  

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะหมูท่ี ่4 

    200,000.00 1 แหง่ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช ้

อยา่ง
เพยีงพอ
และทั่วถงึ 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, ส านัก
ชา่ง, ส านักการ
ชา่ง 

16 

โครงการขยาย
เขตไฟฟ้า
สาธารณะซอย
ขา้งบา้นนาย
ลออง สมทุรสนิธุ ์
ไปจน สดุซอย 
หมูท่ี ่10 

เพือ่ใหป้ระชาชน
มไีฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอและ
ทั่วถงึ  

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมูท่ี ่
10 

    120,000.00 1 แหง่ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช ้

อยา่ง
เพยีงพอ
และทั่วถงึ 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, ส านัก
ชา่ง, ส านักการ
ชา่ง 

17 

โครงการตดิตัง้
เสาไฟฟ้า HIGH 
MAST บรเิวณ
ตลาดทา่ไม ้หมูท่ี ่
6 

เพือ่ใหป้ระชาชน
มไีฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอและ
ทั่วถงึ  

ตดิตัง้เสาไฟฟ้า 
HIGH MAST 

    500,000.00 1 แหง่ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช ้

อยา่ง
เพยีงพอ
และทั่วถงึ 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, ส านัก
ชา่ง, ส านักการ
ชา่ง 

18 

โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต ่า
สาธารณะ หมูท่ี ่9 
บรเิวณบา้นนาย
สัญญา มั่นใจ 

เพือ่ใหป้ระชาชน
มไีฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอและ
ทั่วถงึ  

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่าสาธารณะ
หมูท่ี ่9 

    500,000.00 1 แหง่ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช ้

อยา่ง
เพยีงพอ
และทั่วถงึ 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, ส านัก
ชา่ง, ส านักการ
ชา่ง 

19 

โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต ่า
สาธารณะ หมูท่ี ่3 
ถนนเลยีบคลอง

เพือ่ใหป้ระชาชน
มไีฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอและ
ทั่วถงึ  

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่าสาธารณะ
ระยะทางยาว 
1,300 เมตร 

    750,000.00 1 แหง่ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช ้

อยา่ง
เพยีงพอ
และทั่วถงึ 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, ส านัก



สายบางแกว้ถงึ
สะพานทุง่ฝืด 

ชา่ง, ส านักการ
ชา่ง 

20 

โครงการขยาย
เขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมูท่ี ่4 
บรเิวณเลยีบคลอง
ชลประทาน ฝ่ัง
ขวา  

เพือ่ใหป้ระชาชน
มไีฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอและ
ทั่วถงึ  

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะหมูท่ี ่4 

    55,000.00 1 แหง่ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช ้

อยา่ง
เพยีงพอ
และทั่วถงึ 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, ส านัก
ชา่ง, ส านักการ
ชา่ง 

21 

โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต ่า
บรเิวณสะพาน
หนองปลวก หมูท่ี ่
3 และหมูท่ี ่2 
ต าบลทา่ไม ้

บรเิวณสะพาน
หนองปลวก 

เพือ่ใหป้ระชาชน
มไีฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอและ
ทั่วถงึ  

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่าสาธารณะ
หมูท่ี ่3 และหมูท่ี ่
2 

 150,000.00    1 แหง่ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช ้

อยา่ง
เพยีงพอ
และทั่วถงึ 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, ส านัก
ชา่ง, ส านักการ
ชา่ง 

22 

โครงการเปลีย่น
โคมไฟฟ้าสอ่ง
สวา่งสาธารณะ
เป็นโคม LED 
พรอ้มขาจับและ
แป้นยดึกับเสาไฟ 
หมูท่ี ่1 ต าบลทา่
ไม ้

เพือ่ใหป้ระชาชน
มคีวามสะดวก
และปลอดภัยใน
ยามวกิาล 

เปลีย่นโคมไฟฟ้า
สอ่งสวา่ง
สาธารณะเป็นโคม 
LED ขนาดไมน่อ้ย
กวา่ 90 วัตต ์
พรอ้มขาจับขนาด 
1.50 นิว้ ยาวไม่

นอ้ยกวา่ 1.20 

เมตร และแป้นยดึ
กับเสาไฟ จ านวน 
23 โคม 

 184,000.00    23 โคม 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าสอ่ง
สวา่งมี
ความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัยใน
ยามวกิาล 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, ส านัก
ชา่ง, ส านักการ
ชา่ง 

23 

โครงการเปลีย่น
โคมไฟฟ้าสอ่ง
สวา่งสาธารณะ
เป็นโคม LED 
พรอ้มขาจับ และ
แป้นยดึกับเสาไฟ 
หมูท่ี ่5 บรเิวณ 
ทา่ไมซ้อย 9 (รา้น
โอลา้งรถ) 

เพือ่ใหป้ระชาชน
มคีวามสะดวก
และปลอดภัยใน
ยามวกิาล 

เปลีย่นโคมไฟฟ้า
สอ่งสวา่ง
สาธารณะเป็นโคม 
LED ขนาดไมน่อ้ย
กวา่ 90 วัตต ์
พรอ้มขาจับ ขนาด 
1.50นิว้ ความยาว

ไมน่อ้ยกวา่ 1.20 

เมตร และแป้นยดึ
กับเสาไฟบรเิวณ
ทา่ไมซ้อย 9 
จ านวน 15 โคม 

 120,000.00    15 โคม 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าสอ่ง
สวา่งมี
ความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัยใน
ยามวกิาล 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, ส านัก
ชา่ง, ส านักการ
ชา่ง 

24 

โครงการเปลีย่น 
โคมไฟฟ้าสอ่ง
สวา่งสาธารณะ
เป็นโคมแบบ LED 
พรอ้มขาจับและ
แป้นยดึกับเสาไฟ 
หมูท่ี ่7  

เพือ่ใหป้ระชาชน
มคีวามสะดวก
และปลอดภัยใน
ยามวกิาล 

เปลีย่นโคมไฟฟ้า
สอ่งสวา่ง
สาธารณะเป็นโคม
LED ขนาดไมน่อ้ย
กวา่ 90วัตต ์พรอ้ม
ขาจับขนาด 1.50

นิว้ ความยาวไม่
นอ้ยกวา่ 1.20เมตร 

และแป้นยดึกับเสา

 176,000.00    22 โคม 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าสอ่ง
สวา่งมี
ความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัยใน
ยามวกิาล 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, ส านัก
ชา่ง, ส านักการ
ชา่ง 



ไฟ จ านวน 22 
โคม 

25 

โครงการตดิตัง้
เสาไฟถนนแบบ
สงู High Mast 
พรอ้มโคมไฟสอ่ง
สวา่งสาธารณะ
แบบLEDบรเิวณ
สะพานหนา้
วัดครอ้พนัน หมูท่ี ่
7  

เพือ่ใหป้ระชาชน
มคีวามสะดวก
และปลอดภัยใน
ยามวกิาล 

ตดิตัง้เสาไฟถนน
แบบสงูHigh Mast 
สงู 15 เมตร พรอ้ม
โคมไฟสอ่งสวา่ง
สาธารณะแบบLED 
ขนาด 300วัตต ์
จ านวน 8 ดวง 

 450,000.00    1 แหง่ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าสอ่ง
สวา่งมี
ความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัยใน
ยามวกิาล 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, ส านัก
ชา่ง, ส านักการ
ชา่ง 

26 

โครงการเปลีย่น
โคมไฟฟ้าสอ่ง
สวา่งสาธารณะ 
หมูท่ี ่7 เชือ่มตอ่
กับ หมูท่ี ่1 ต าบล
ทา่ไม ้เป็นโคม
แบบ LED เริม่
ตัง้แตป้่อมต ารวจ
ทา่ไมส้ิน้สดุ
บรเิวณบา้นอรุณ
เครน 

เพือ่ใหป้ระชาชน

มคีวามสะดวก
และปลอดภัยใน
ยามวกิาล 

เปลีย่นโคมไฟฟ้า
สอ่งสวา่ง
สาธารณะเป็นโคม
แบบ LED ขนาด
ไมน่อ้ยกวา่ 110 
วัตต ์พรอ้มขาจับ 
ขนาด 1.50 นิว้ 

ยาว 2.50 เมตร 

และแป้นยดึกับเสา
ไฟ 

 429,000.00    2 แหง่ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าสอ่ง
สวา่งมี

ความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัยใน
ยามวกิาล 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, ส านัก
ชา่ง, ส านักการ
ชา่ง 

27 

โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต ่า 
หมูท่ี ่6 สายบา้น
นายบัณฑติ 
แหยมคอน 

เพือ่ใหป้ระชาชน
มไีฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอและ
ทั่วถงึ  

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่า ระยะทาง 
200 เมตร 

   65,000.00  1 แหง่ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช ้

อยา่ง
เพยีงพอ

และทั่วถงึ 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, ส านัก
ชา่ง, ส านักการ
ชา่ง 

28 

โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต ่า 
หมูท่ี ่4 บรเิวณ
สายขา้ง อสมท. 

เพือ่ใหป้ระชาชน
มไีฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอและ
ทั่วถงึ  

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่า ระยะทาง 
100 เมตร 

   10,000.00  1 แหง่ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช ้

อยา่ง
เพยีงพอ
และทั่วถงึ 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, ส านัก
ชา่ง, ส านักการ
ชา่ง 

29 

โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต ่า 
หมูท่ี ่9 สายบา้น
ผูใ้หญ่สัญญา 
มั่นใจ 

เพือ่ใหป้ระชาชน
มไีฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอและ
ทั่วถงึ  

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่า ระยะทาง 
11,530 เมตร 

   150,000.00  1 แหง่ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช ้

อยา่ง
เพยีงพอ
และทั่วถงึ 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, ส านัก
ชา่ง, ส านักการ
ชา่ง 

30 

โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต ่า 
หมูท่ี ่3 สายบา้น
นางสาวเดอืนเต็ม 
ตันเจรญิ 

เพือ่ใหป้ระชาชน
มไีฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอและ
ทั่วถงึ  

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่า ระยะทาง 
208 เมตร 

   50,000.00  1 แหง่ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช ้

อยา่ง
เพยีงพอ
และทั่วถงึ 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, ส านัก
ชา่ง, ส านักการ
ชา่ง 



31 

โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต ่า 
หมูท่ี ่10 สายบา้น
นางสมัย เลศิหาญ 

เพือ่ใหป้ระชาชน
มไีฟฟ้าใชอ้ยา่ง

เพยีงพอและ
ทั่วถงึ  

ขยายเขตไฟฟ้า

แรงต ่า ระยะทาง 
150 เมตร 

   40,000.00  1 แหง่ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช ้

อยา่ง
เพยีงพอ
และทั่วถงึ 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, ส านัก
ชา่ง, ส านักการ
ชา่ง 

32 

โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต ่า 
หมูท่ี ่2 สายบา้น
นายติ๊ด ชัย
ประเสรฐิ ถงึบา้น
ครูสรุัตน์ 

เพือ่ใหป้ระชาชน
มไีฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอและ
ทั่วถงึ  

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่า ระยะทาง 
1,530 เมตร 

   550,000.00  1 แหง่ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช ้

อยา่ง
เพยีงพอ
และทั่วถงึ 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, ส านัก
ชา่ง, ส านักการ
ชา่ง 

     แผนงาน : แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตวัชีว้ดั 
ผลที่
คาดวา่

จะไดร้บั 

หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 

โครงการ
กอ่สรา้งถนน 
คสล. บรเิวณ
ซอยบา้นนาย

สรุนิทร ์ทอง
แฉลม้ หมูท่ี ่2  

เพือ่ใหก้าร
สัญจรของ
ประชาชน
เป็นไปดว้ย
ความสะดวก 

กอ่สรา้งถนน 
คสล. ผวิทาง
กวา้ง 3 เมตร 
ยาว 88 เมตร 
หนา 15 
เซนตเิมตร 
พรอ้มวางทอ่
ระบายน ้า 
คสล. ขนาด Ø 
0.40 เมตร และ

ทอ่ลอดและบอ่
พัก คสล. 
(ตามแบบ
แปลนเทศบาล
ต าบลทา่ไม ้
ก าหนด) 

  369,000.00   88 เมตร 

ประชาชน
ไดร้ับ
ความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา
สามารถ
ป้องกัน
แกไ้ข
ปัญหาน ้า
ทว่มขัง 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

2 

โครงการ
กอ่สรา้งถนน 
คสล. หมูท่ี ่2 
บรเิวณซอย
บา้นนางหวาน 
ศริสิมบรูณ ์ 

เพือ่ใหก้าร
สัญจรของ

ประชาชน
เป็นไปดว้ย
ความสะดวก 

กอ่สรา้งถนน 
คสล. ผวิทาง
กวา้ง 3.50 

เมตร ยาว 145 
เมตร หนา 15 
เซนตเิมตร 
(ตามแบบ
แปลนเทศบาล
ต าบลทา่ไม ้
ก าหนด) 

  310,000.00   145 
เมตร 

ประชาชน
ไดร้ับ
ความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

3 

โครงการ
กอ่สรา้งถนน 
คสล. หมูท่ี ่6 
บรเิวณซอย
ขา้งบา้นนาย

เพือ่ใหก้าร
สัญจรของ
ประชาชน
เป็นไปดว้ย
ความสะดวก 

กอ่สรา้งถนน 
คสล. ผวิทาง
กวา้ง 3 เมตร 
ยาว 112 เมตร 
หนา 15 

  207,000.00   112 
เมตร 

ประชาชน
ไดร้ับ
ความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 



บัณฑติ แหยม
คอน  

เซนตเิมตร
(ตามแบบ
แปลนเทศบาล
ต าบลทา่ไม ้
ก าหนด) 

กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ

ชา่ง 

4 

โครงการ
ปรับปรุงถนน
ดนิสายกลาง
ทุง่ หมูท่ี ่3 
บรเิวณ
ระหวา่ง
สะพานทุง่ฝืด
กับโรงงาน
ถา่นหนิลกิ
ไนท ์ 

เพือ่ใหก้าร
สัญจรของ
ประชาชน
เป็นไปดว้ย
ความสะดวก
เพือ่แกไ้ข
ปัญหาน ้าทว่ม
ขัง 

ปรับปรุงถนน
ดนิสายกลาง
ทุง่ ด าเนนิการ 
2 ชว่ง ดังนี้ 
ชว่งที1่ 
ปรับปรุงชัน้รอง
พืน้ทางและชัน้
พืน้ทางผวิทาง
กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 122 เมตร 
ชว่งที2่ 
ปรับปรุงชัน้รอง
พืน้ทางและชัน้
พืน้ทางผวิทาง
กวา้ง 3 เมตร 
ยาว 227 เมตร 
พรอ้มวางทอ่
ระบายน ้า 
คสล. ขนาดØ 
0.60 เมตร 

จ านวน 60 
ทอ่น (ตาม
แบบแปลน

เทศบาลต าบล
ทา่ไมก้ าหนด) 

  432,000.00   2 ชว่ง 

ประชาชน
ไดร้ับ
ความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา
สามารถ
ป้องกัน
แกไ้ข
ปัญหาน ้า
ทว่มขัง 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

5 

โครงการ
กอ่สรา้งถนน 
คสล. หมูท่ี ่1 
ซอยบา้นนาง
ปัญญา ข า
เจยีม 
เชือ่มตอ่ถนน
เดมิบรเิวณ
บา้นนางสาคร 
ชืน่แสง  

เพือ่ใหก้าร
สัญจรของ
ประชาชน
เป็นไปดว้ย
ความสะดวก 

กอ่สรา้งถนน 
คสล. ผวิทาง
กวา้ง 2.50 

เมตร ยาว 72 
เมตร หนา 15 
เซนตเิมตร 
พรอ้มราง
ระบายน ้า 
คสล. กวา้ง 
0.50 

เซนตเิมตร 
ยาว 72 เมตร 
(ตามแบบ
แปลนเทศบาล
ต าบลทา่ไม ้
ก าหนด) 

  454,000.00   72 เมตร 

ประชาชน
ไดร้ับ
ความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา
สามารถ
ป้องกัน
แกไ้ข
ปัญหาน ้า
ทว่มขัง 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

6 

โครงการ
กอ่สรา้งถนน 
คสล. หมูท่ี ่7 
บรเิวณซอย

เพือ่ใหก้าร
สัญจรของ
ประชาชน
เป็นไปดว้ย
ความสะดวก 

กอ่สรา้งถนน 
คสล. ผวิทาง
กวา้ง 3 เมตร 
ยาว 57 เมตร 
หนา 15 

  106,000.00   57 เมตร 

ประชาชน
ไดร้ับ
ความ
สะดวกใน

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 



บา้นนายนวล 
ใจท า  

เซนตเิมตร
(ตามแบบ
แปลนเทศบาล
ต าบลทา่ไม ้
ก าหนด) 

การสัญจร
ไปมา 

กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ

ชา่ง 

7 

โครงการ
กอ่สรา้งถนน 
คสล. หมูท่ี ่1 
ซอยบา้นนาย
กติตพิงษ์ 
สรอ้ยทอง 

เพือ่ใหก้าร
สัญจรของ
ประชาชน
เป็นไปดว้ย
ความสะดวก 

กอ่สรา้งถนน 
คสล. ผวิทาง
กวา้ง 3 เมตร 
ยาว 254 เมตร 
หนา 15 
เซนตเิมตร 
(ตามแบบ
แปลนเทศบาล
ต าบลทา่ไม ้
ก าหนด) 

  454,000.00   254 
เมตร 

ประชาชน
ไดร้ับ
ความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

8 

โครงการ
ปรับปรุงผวิ
ทางแบบ 
Overlay 
บรเิวณทา่ไม ้
ซอย 2 หมูท่ี ่
6 

เพือ่ใหก้าร
สัญจรของ
ประชาชน
เป็นไปดว้ย
ความสะดวก 

ปรับปรุงผวิ
ทางแบบ 
Overlay กวา้ง 
4 เมตร ยาว 
64 เมตร หนา 
5 เซนตเิมตร 
(ตามแบบ
แปลนเทศบาล
ต าบลทา่ไม ้
ก าหนด) 

  82,000.00   64 เมตร 

ประชาชน
ไดร้ับ
ความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

9 

โครงการ
กอ่สรา้งถนน 
คสล. บรเิวณ
ทา่ไมซ้อย13 
หมูท่ี ่4 

เพือ่ใหก้าร
สัญจรของ
ประชาชน
เป็นไปดว้ย
ความสะดวก 

กอ่สรา้งถนน 
คสล. ผวิทาง
กวา้ง 3 เมตร 
ยาว 97 เมตร 
หนา 15 
เซนตเิมตร 
(ตามแบบ
แปลนเทศบาล
ต าบลทา่ไม ้
ก าหนด) 

  184,000.00   97 เมตร 

ประชาชน
ไดร้ับ
ความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

10 

โครงการ
กอ่สรา้งถนน 
คสล. หมูท่ี ่8 
บรเิวณซอย
บา้นนางอสุา 
ส า่สาย (เป้ิล
รา้นเสรมิสวย) 

เพือ่ใหก้าร
สัญจรของ
ประชาชน
เป็นไปดว้ย
ความสะดวก 

กอ่สรา้งถนน 
คสล. ผวิทาง
กวา้ง 3 เมตร 
ยาว 54 เมตร 
หนา 15 
เซนตเิมตร 
(ตามแบบ
แปลนเทศบาล
ต าบลทา่ไม ้
ก าหนด) 

  76,000.00   54 เมตร 

ประชาชน
ไดร้ับ
ความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

11 

โครงการ
กอ่สรา้งถนน 
คสล. หมูท่ี ่2 
ซอยบา้นนาง
สมพศิ เพยีง
นัน้ 

เพือ่ใหก้าร
สัญจรของ
ประชาชน
เป็นไปดว้ย
ความสะดวก 

กอ่สรา้งถนน 
คสล. ผวิทาง
กวา้ง 3 เมตร 
ยาว 125 เมตร 
หนา 15 

  222,000.00   125 
เมตร 

ประชาชน
ไดร้ับ
ความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 



เซนตเิมตร
(ตามแบบ
แปลนเทศบาล
ต าบลทา่ไม ้
ก าหนด)  

กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ

ชา่ง 

12 

โครงการ
กอ่สรา้งถนน 
คสล. หมูท่ี1่0 
บรเิวณซอย
บา้นนาย
วเิชยีร ปากน ้า
โพธิ ์ 

เพือ่ใหก้าร
สัญจรของ
ประชาชน
เป็นไปดว้ย
ความสะดวก 

กอ่สรา้งถนน 
คสล.ผวิทาง
กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 120 เมตร 
หนา 15 
เซนตเิมตร 
(ตามแบบ
แปลนเทศบาล
ต าบลทา่ไม ้
ก าหนด)  

  280,000.00   120 
เมตร 

ประชาชน
ไดร้ับ
ความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

13 

โครงการ
กอ่สรา้งถนน 
คสล. หมูท่ี ่3 
บรเิวณบา้น
นางยม ทัด
สวน ถงึบา้น
นางแฉลม้ 
เขยีวอิม่ 

เพือ่ใหก้าร
สัญจรของ
ประชาชน
เป็นไปดว้ย
ความสะดวก 

กอ่สรา้งถนน 
คสล. ผวิทาง
กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
(ตามแบบ
แปลนเทศบาล
ต าบลทา่ไม ้
ก าหนด) 

   1,200,000.00  500 
เมตร 

ประชาชน
ไดร้ับ
ความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

14 

โครงการ
ปรับปรุงผวิ
ทางแบบ 
Overlay 
บรเิวณซอย
ทา่ไม ้15 หมู่
ที ่4 ถงึเขต
ตดิตอ่ต าบล
ทา่มะกา 

เพือ่ใหก้าร

สัญจรของ
ประชาชน
เป็นไปดว้ย
ความสะดวก 

ปรับปรุงผวิ
ทางแบบ 
Overlay กวา้ง 
6 เมตร ยาว 
880 เมตร หนา 
5 เซนตเิมตร 
(ตามแบบ
แปลนเทศบาล
ต าบลทา่ไม ้
ก าหนด) 

   1,689,000.00  880 
เมตร 

ประชาชน
ไดร้ับ
ความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

15 

โครงการ
ปรับปรุงถนน
แอสฟัลทต์ิ
กคอนกรตี 
Overlay 
บรเิวณบา้น
นายสยาม ปนู
จนี ถงึซอย
บา้นนาย
วเิชยีร อัน้จุก
ฉุน หมูท่ี ่2 

เพือ่ใหก้าร
สัญจรของ
ประชาชน
เป็นไปดว้ย
ความสะดวก 

ปรับปรุงถนน
โดยการปผูวิ
แอสฟัลทต์ิ
กคอนกรตีบน
ผวิถนนเดมิ
กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 735 เมตร 
(ตามแบบ
แปลนเทศบาล
ต าบลทา่ไม ้
ก าหนด) 

   1,764,000.00  735 
เมตร 

ประชาชน
ไดร้ับ
ความ

สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

16 

โครงการ
กอ่สรา้งถนน 
คสล. บรเิวณ
สายเลยีบทาง
รถไฟ หมูท่ี ่5 

เพือ่ใหก้าร
สัญจรของ
ประชาชน
เป็นไปดว้ย
ความสะดวก 

กอ่สรา้งถนน 
คสล. ผวิ
จราจรกวา้ง 4 
เมตร ยาว 800 
เมตร (ตาม

   2,100,000.00  800 
เมตร 

ประชาชน
ไดร้ับ
ความ
สะดวกใน

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 



เชือ่มตอ่หมูท่ี ่
4 

แบบแปลน
เทศบาลต าบล
ทา่ไมก้ าหนด) 

การสัญจร
ไปมา 

กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ

ชา่ง 

17 

โครงการ
กอ่สรา้งถนน 
คสล. หมูท่ี ่2 
บรเิวณซอย
บา้นนางมาลัย 
ดวงเพชร  

เพือ่ใหก้าร
สัญจรของ
ประชาชน
เป็นไปดว้ย
ความสะดวก 

กอ่สรา้งถนน 
คสล. ผวิ
จราจรกวา้ง 4 
เมตร ยาว 80 
เมตร (ตาม
แบบแปลน
เทศบาลต าบล
ทา่ไมก้ าหนด) 

   350,000.00  80 เมตร 

ประชาชน
ไดร้ับ
ความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

18 

โครงการ
ปรับปรุงถนน

แอสฟัลทต์ิ
กคอนกรตี 
Overlay หมูท่ี ่
10 บรเิวณ
บา้นนาย
พเิชษฐ ์จนถงึ
บา้นนายวนัิย 
พุ่มแกว้ 

เพือ่ใหก้าร
สัญจรของ
ประชาชน
เป็นไปดว้ย
ความสะดวก 

ปรับปรุงถนน
แอสฟัลทต์ิ
กคอนกรตี 
Overlay ผวิ
จราจรกวา้ง 4 
เมตร ยาว 400 
เมตร (ตาม
แบบแปลน
เทศบาลต าบล
ทา่ไมก้ าหนด) 

   800,000.00  400 
เมตร 

ประชาชน
ไดร้ับ
ความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

19 

โครงการ
กอ่สรา้งถนน 
คสล. หมูท่ี ่
10 บรเิวณ
ซอยบา้นนาย
สวัสดิ ์ราชการ
ด ี 

เพือ่ใหก้าร
สัญจรของ

ประชาชน
เป็นไปดว้ย
ความสะดวก 

กอ่สรา้งถนน 
คสล. ผวิ
จราจรกวา้ง 3 
เมตร ยาว 127 
เมตร (ตาม
แบบแปลน
เทศบาลต าบล
ทา่ไมก้ าหนด) 

    360,000.00 
150 
เมตร 

ประชาชน
ไดร้ับ
ความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

20 

โครงการ
กอ่สรา้งถนน 
คสล. หมูท่ี ่9 
บรเิวณซอย
บา้นนายวมิ 
วงษา  

เพือ่ใหก้าร
สัญจรของ
ประชาชน
เป็นไปดว้ย
ความสะดวก 

กอ่สรา้งถนน 
คสล. ผวิ
จราจรกวา้ง 3 
เมตร ยาว 127 
เมตร (ตาม
แบบแปลน
เทศบาลต าบล
ทา่ไมก้ าหนด) 

    200,000.00 
127 
เมตร 

ประชาชน
ไดร้ับ
ความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

21 

โครงการ
กอ่สรา้งราง
ระบายน ้า 
คสล. และวาง
ทอ่ คสล. 
พรอ้มบอ่พัก 
บรเิวณบา้น
นางแตงออ่น 

เพือ่เป็นการ
เพิม่
ประสทิธภิาพ
ในการระบาย
น ้าเขตเทศบาล 

กอ่สรา้งราง
ระบายน ้า 
คสล. กวา้ง 
0.50 เมตร ยาว 

250 เมตร และ
วางทอ่ คสล. 
ขนาด Ø 0.40 

เมตร พรอ้มบอ่

  1,025,000.00   250 
เมตร 

สามารถ
ป้องกัน
และแกไ้ข
ปัญหาน ้า
ทว่มขังใน
พืน้ที ่

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 



ช านาญนก 
หมูท่ี ่8 

พัก ยาว 90 
เมตร  

22 

โครงการ

ปรับปรุง
ซอ่มแซมทอ่
ลอดคลอง
สายบางแกว้
หมูท่ี ่2 
เชือ่มตอ่หมูท่ี ่
3 และหมูท่ี ่
10  

เพือ่เป็นการ
เพิม่
ประสทิธภิาพ
ในการระบาย
น ้าเขตเทศบาล 

ปรับปรุง
ซอ่มแซมทอ่
ลอดชนดิทอ่
กลมและทอ่
เหลีย่ม คสล. 
จ านวน 6 จุด 

  755,000.00   6 จุด 

สามารถ
ป้องกัน
และแกไ้ข
ปัญหาน ้า
ทว่มขังใน
พืน้ที ่

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

23 

โครงการวาง
ทอ่ระบายน ้า 
คสล. หมูท่ี ่1 
บรเิวณบา้น
นางรอด 
จนถงึบา้นนาย
ชาญ สขุศร ี

เพือ่เป็นการ
เพิม่
ประสทิธภิาพ
ในการระบาย
น ้าเขตเทศบาล 

วางทอ่ระบาย
น ้า คสล.โดย
ใชท้อ่ คสล. 
ขนาด Ø 0.40 

เมตร ยาว 200 
เมตร 

   400,000.00  200 
เมตร 

สามารถ
ป้องกัน
และแกไ้ข
ปัญหาน ้า
ทว่มขังใน
พืน้ที ่

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

24 

โครงการวาง
ทอ่ระบายน ้า 
คสล. หมูท่ี ่7 
บรเิวณบา้น
นายเสน่ห ์
เกดิสขุ 

เพือ่เป็นการ
เพิม่
ประสทิธภิาพ
ในการระบาย
น ้าเขตเทศบาล 

วางทอ่ระบาย
น ้า คสล.โดย
ใชท้อ่ คสล. 
ขนาด Ø 0.40 

เมตร ยาว 70 
เมตร 

   200,000.00  70 เมตร 

สามารถ
ป้องกัน
และแกไ้ข
ปัญหาน ้า
ทว่มขังใน
พืน้ที ่

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

25 

โครงการ
ยกระดับของ
ทอ่ลอดและ
ปรับปรุงทอ่
ลอดระบายน ้า 
หมูท่ี ่7 

เพือ่เป็นการ
เพิม่
ประสทิธภิาพ
ในการระบาย
น ้าเขตเทศบาล 

ยกระดับทอ่
ลอดและ
ปรับปรุงทอ่
ลอดระบายน ้า 
หมูท่ี ่7 

   300,000.00  1 แหง่ 

สามารถ
ป้องกัน
และแกไ้ข
ปัญหาน ้า
ทว่มขังใน
พืน้ที ่

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

26 

โครงการขดุ
ลอกคลอง
ระบายน ้า หมู่
ที ่7 บรเิวณ
บา้นนาย
วโิรจน์ ใจเย็น 
ถงึหมูท่ี ่8 

เพือ่เป็นการ
เพิม่
ประสทิธภิาพ
ในการระบาย
น ้าเขตเทศบาล 

ขดุลอกคลอง
ระบายน ้า หมูท่ี ่
7 บรเิวณบา้น
นายวโิรจน์ ใจ
เย็น ถงึเขต
พืน้ที ่หมูท่ี ่8 

   400,000.00  2 แหง่ 

สามารถ
ป้องกัน
และแกไ้ข
ปัญหาน ้า
ทว่มขังใน
พืน้ที ่

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

27 
โครงการ
กอ่สรา้ง
คอนกรตีดาด

เพือ่เป็นการ
เพิม่
ประสทิธภิาพ

กอ่สรา้ง
คอนกรตีดาดคู
สง่น ้า ขนาด

   2,500,000.00  890 
เมตร 

สามารถ
ป้องกัน
และแกไ้ข

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 



คสูง่น ้าบรเิวณ
ซอยบา้นนาง
มาล ีนลิบด ี
ถงึถนนทุง่ฝืด
กระตา่ยเตน้ 
หมูท่ี ่10 

ในการระบาย
น ้าเขตเทศบาล 

กวา้ง 2 เมตร 
ยาว 890 เมตร 

ปัญหาน ้า
ทว่มขังใน
พืน้ที ่

กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

28 

โครงการวาง
ทอ่ระบายน ้า 
คสล. พรอ้ม
บอ่พักบรเิวณ
จุดรับซือ้
หน่อไมฝ้รั่ง
จนถงึคลองน ้า
ทิง้ หมูท่ี ่2 

เพือ่เป็นการ
เพิม่
ประสทิธภิาพ
ในการระบาย
น ้าเขตเทศบาล 

วางทอ่ระบาย
น ้า คสล. 
พรอ้มบอ่พัก
โดยใชท้อ่ 
คสล. ขนาด Ø 
0.60 เมตร ยาว 
720 เมตร 

   1,296,000.00  720 
เมตร 

สามารถ
ป้องกัน
และแกไ้ข
ปัญหาน ้า
ทว่มขังใน
พืน้ที ่

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

29 

โครงการวาง
ทอ่ระบายน ้า 
คสล. พรอ้ม
บอ่พักบรเิวณ
บา้นนายทอง
วัน จนถงึหอ
ถังประปา หมู่
ที ่7 

เพือ่เป็นการ
เพิม่
ประสทิธภิาพ
ในการระบาย
น ้าเขตเทศบาล 

วางทอ่ระบาย
น ้า คสล. 
พรอ้มบอ่พัก
โดยใชท้อ่ 
คสล. ขนาด Ø 
0.40 เมตร ยาว 
450 เมตร 

   800,000.00  450 
เมตร 

สามารถ
ป้องกัน
และแกไ้ข
ปัญหาน ้า
ทว่มขังใน
พืน้ที ่

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

30 

โครงการวาง
ทอ่ระบายน ้า 
คสล. หมูท่ี ่5 
บรเิวณบา้นลงุ
สรวง ถงึแนว
เลยีบทาง
รถไฟ 

เพือ่เป็นการ

เพิม่
ประสทิธภิาพ
ในการระบาย
น ้าเขตเทศบาล 

วางทอ่ระบาย
น ้า คสล. โดย

ใชท้อ่ คสล. 
ขนาด Ø 0.60 

เมตร ยาว 300 
เมตร 

    390,000.00 
300 
เมตร 

สามารถ
ป้องกัน

และแกไ้ข
ปัญหาน ้า
ทว่มขังใน
พืน้ที ่

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

31 

โครงการวาง
ทอ่ระบายน ้า 
คสล. พรอ้ม
บอ่พัก หมูท่ี ่7 
ซอยบา้นนาง
รัตตยิา ศรบีู่ 

เพือ่เป็นการ
เพิม่
ประสทิธภิาพ
ในการระบาย
น ้าเขตเทศบาล 

วางทอ่ระบาย
น ้า คสล. โดย
ใชท้อ่ขนาด Ø 
0.60 เมตร ยาว 

150 เมตร 
ซอยบา้นนาง
รัตตยิา ศรบีู่ 

    240,000.00 
150 
เมตร 

สามารถ
ป้องกัน
และแกไ้ข
ปัญหาน ้า
ทว่มขังใน

พืน้ที ่

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

32 

โครงการวาง
ทอ่ระบายน ้า 
คสล. พรอ้ม
บอ่พักหมูท่ี ่8 
ตัง้แตบ่า้นนาง
นันทยิา ทพิย์
พานทอง ถงึ
บรเิวณบา้น

เพือ่เป็นการ
เพิม่
ประสทิธภิาพ
ในการระบาย
น ้าเขตเทศบาล 

วางทอ่ระบาย
น ้า คสล. 
พรอ้มบอ่พัก
โดยใชท้อ่ 
คสล. ขนาด Ø 
0.60 เมตร ยาว 

230 เมตร วาง
ทอ่ระบายน ้า 

    414,000.00 
230 
เมตร 

สามารถ
ป้องกัน
และแกไ้ข
ปัญหาน ้า
ทว่มขังใน
พืน้ที ่

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 



นางสจุติรา 
ดวงแกว้ 

คสล พรอ้มบอ่
พักโดยใชท้อ่ 
คสล. ขนาด Ø 
๐.๖๐ เมตร 
ยาว ๒๓๐ 
เมตร  

ส านักการ
ชา่ง 

33 

โครงการวาง
ทอ่ระบายน ้า 
คสล. หมูท่ี ่6 
บรเิวณหอถัง
ประปา 

เพือ่เป็นการ
เพิม่
ประสทิธภิาพ
ในการระบาย
น ้าเขตเทศบาล 

วางทอ่ระบาย
น ้า คสล.โดย
ใชท้อ่ คสล. 
ขนาด Ø 0.60 

เมตร ยาว 460 
เมตร 

    850,000.00 
460 
เมตร 

สามารถ
ป้องกัน
และแกไ้ข
ปัญหาน ้า
ทว่มขังใน
พืน้ที ่

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

34 

โครงการวาง
ทอ่ระบายน ้า 
คสล. พรอ้ม
บอ่พัก หมูท่ี ่2 

เพือ่เป็นการ
เพิม่
ประสทิธภิาพ
ในการระบาย
น ้าเขตเทศบาล 

วางทอ่ระบาย
น ้า คสล. 
พรอ้มบอ่พัก
โดยใชท้อ่ 
คสล. ขนาด Ø 
0.60 เมตร 

ระยะทางยาว 
560 เมตร 

    300,000.00 
560 
เมตร 

สามารถ
ป้องกัน
และแกไ้ข
ปัญหาน ้า
ทว่มขังใน
พืน้ที ่

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

35 

โครงการ
กอ่สรา้งราง

ระบายน ้า หมู่
ที ่7 บรเิวณ
ซอยบา้น
ผูใ้หญ่ถาวร 
ใจเย็น 

เพือ่เป็นการ
เพิม่
ประสทิธภิาพ
ในการระบาย
น ้าเขตเทศบาล 

กอ่สรา้งราง
ระบายน ้า 
ขนาดกวา้ง 50 
เซนตเิมตร 
ยาว 350 เมตร 

    500,000.00 
350 
เมตร 

สามารถ
ป้องกัน

และแกไ้ข
ปัญหาน ้า
ทว่มขังใน
พืน้ที ่

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

36 

โครงการวาง
ทอ่ระบายน ้า 
คสล. หมูท่ี ่
10 บรเิวณ
บา้นนาย
ประจบ ซบิเข 

จนถงึบา้นนาง
ป้อม 

เพือ่เป็นการ
เพิม่
ประสทิธภิาพ
ในการระบาย
น ้าเขตเทศบาล 

วางทอ่ระบาย
น ้า คสล.โดย
ใชท้อ่ คสล. 
ขนาด Ø 0.40 

เมตร ยาว 300 
เมตร 

    650,000.00 
300 
เมตร 

สามารถ
ป้องกัน
และแกไ้ข
ปัญหาน ้า
ทว่มขังใน
พืน้ที ่

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

37 

โครงการวาง
ทอ่ระบายน ้า 
คสล. พรอ้ม
บอ่พัก บรเิวณ
ศนูยร์ับ
หน่อไมฝ้รั่ง
(ตอ่จาก
ของเดมิ)

เพือ่เป็นการ
เพิม่
ประสทิธภิาพ
ในการระบาย
น ้าเขตเทศบาล 

วางทอ่ระบาย
น ้า คสล. 
พรอ้มบอ่พัก
ความยาวไม่
นอ้ยกวา่ 712 
เมตร โดยใช ้

ทอ่ คสล. 

    2,000,000.00 
712 
เมตร 

สามารถ
ป้องกัน
และแกไ้ข
ปัญหาน ้า
ทว่มขังใน
พืน้ที ่

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 



จนถงึคลอง
สายบางแกว้ 
หมูท่ี ่2 

ขนาด Ø 0.60 

เมตร 

ส านักการ
ชา่ง 

38 

โครงการ
กอ่สรา้ง
คอนกรตีดาด
คสูง่น ้า หมู่
ที1่0 บรเิวณ
ซอยบา้นนาง
มาล ีนลิบด ี
จนถงึถนนทุง่
ฝืดกระตา่ย
เตน้ 

เพือ่เป็นการ
เพิม่
ประสทิธภิาพ
ในการระบาย
น ้าเขตเทศบาล 

กอ่สรา้ง
คอนกรตีดาดคู
สง่น ้าขนาด
กวา้ง 2 เมตร 
ยาว 892 เมตร 

    2,500,000.00 
892 
เมตร 

สามารถ
ป้องกัน
และแกไ้ข
ปัญหาน ้า
ทว่มขังใน
พืน้ที ่

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

39 

โครงการ
ปรับปรุงถนน
แอสฟัลทต์ิ
กคอนกรตี
Overlay หมูท่ี ่
7 

เพือ่ใหก้าร
สัญจรของ
ประชาชน
เป็นไปดว้ย
ความสะดวก 

ปรับปรุงถนน
แอสฟัลทต์ิ
กคอนกรตี
Overlay หมูท่ี ่
7 เริม่ตัง้แต่
หนา้บา้น
ประธานชมุชน
หมูท่ี ่7 จนสดุ
เขตหว้ย
กระดานผวิ
จราจรกวา้ง 5 
เมตร ยาว 700 
เมตร หรอืมี
พืน้ทีไ่มน่อ้ย
กวา่ 3,600 
ตารางเมตร 

1,800,000.00     700 
เมตร 

ประชาชน
ไดร้ับ
ความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

40 

โครงการ
ปรับปรุงถนน
แอสฟัลทต์ิ
กคอนกรตี 
Overlay หมูท่ี ่
9 

เพือ่ใหก้าร
สัญจรของ
ประชาชน
เป็นไปดว้ย
ความสะดวก 

ปรับปรุงถนน
แอสฟัลทต์ิ
กคอนกรตี
Overlayหมูท่ี ่
9 บรเิวณ
ดา้นหนา้วัด
ครสิตท์า่หวา้
ไปจนถงึคลอง
ชลประทาน ผวิ
จราจรกวา้ง 3 
เมตร ยาว 250 
เมตร 

375,000.00     250 
เมตร 

ประชาชน
ไดร้ับ
ความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

41 

โครงการ
กอ่สรา้งถนน 
คสล. ซอย 
17 พรอ้มไหล่
ทางหนิคลกุ 
หมูท่ี ่2 ต าบล
ทา่ไม ้

เพือ่ใหก้าร
สัญจรของ
ประชาชน
เป็นไปดว้ย
ความสะดวก 

กอ่สรา้งถนน 
คสล. ผวิทาง
กวา้ง 3 เมตร 
ยาว 435 เมตร 
หนา 15 
เซนตเิมตร 
หรอืมพีืน้ทีไ่ม่
นอ้ยกวา่ 
1,305.00 

ตารางเมตร 

1,126,000.00     435 
เมตร 

ประชาชน
ไดร้ับ
ความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 



พรอ้มไหลท่าง
หนิคลกุเฉลีย่
ขา้งละ 50 
เซนตเิมตร 
หรอืตามสภาพ
พืน้ที ่(ตาม
แบบแปลน
เทศบาลต าบล
ทา่ไมก้ าหนด) 

42 

โครงการ
กอ่สรา้งถนน 
คสล.พรอ้ม
ไหลท่างหนิ
คลกุบรเิวณ
ซอยบา้นนาย
บญุธรรม เรอื
ทอง หมูท่ี ่1 
ต าบลทา่ไม ้

เพือ่ใหก้าร
สัญจรของ
ประชาชน
เป็นไปดว้ย
ความสะดวก 

กอ่สรา้งถนน 
คสล. บรเิวณ
ซอยบา้นนาย
บญุธรรม เรอื
ทอง หมูท่ี ่1 
ต าบลทา่ไม ้
ผวิทางกวา้ง 3 
เมตร ยาว 145 
เมตร หนา 15 
เซนตเิมตร 
หรอืมพีืน้ทีไ่ม่
นอ้ยกวา่ 435 
ตารางเมตร 
พรอ้มไหลท่าง
หนิคลกุเฉลีย่
ขา้งละ 25 
เซนตเิมตร 
หรอืตามสภาพ
พืน้ที ่(ตาม
แบบแปลน
เทศบาลต าบล
ทา่ไมก้ าหนด) 

360,000.00     145 
เมตร 

ประชาชน
ไดร้ับ
ความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

43 

โครงการ
กอ่สรา้งถนน 
คสล. บรเิวณ
หอถังประปา
วัดกระตา่ย
เตน้ ถงึบา้น

นางส าเนียง 
อนิทรช์ะเงอ้ 
พรอ้มไหล่
ทางหนิคลกุ 
หมูท่ี ่2 ต าบล
ทา่ไม ้

เพือ่ใหก้าร
สัญจรของ

ประชาชน
เป็นไปดว้ย
ความสะดวก 

กอ่สรา้งถนน 
คสล. ผวิทาง
กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 302 เมตร 
หนา 15 
เซนตเิมตร 
หรอืมพีืน้ทีไ่ม่
นอ้ยกวา่ 
1,208 ตาราง
เมตร พรอ้ม
ไหลท่างหนิ
คลกุเฉลีย่ขา้ง
ละ 50 
เซนตเิมตร 
หรอืตามสภาพ
พืน้ที ่(ตาม
แบบแปลน
เทศบาลต าบล
ทา่ไมก้ าหนด) 

1,056,000.00     302 
เมตร 

ประชาชน
ไดร้ับ
ความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 



44 

โครงการ
กอ่สรา้งถนน 
คสล.พรอ้ม
ไหลท่างหนิ
คลกุบรเิวณ
บา้นนายสน่ัน 
เทสนิ ถงึ
บรเิวณบา้น

นายณรงค ์
น ้าใจสขุ หมูท่ี ่
3 ต าบลทา่ไม ้

เพือ่ใหก้าร
สัญจรของ
ประชาชน
เป็นไปดว้ย
ความสะดวก 

กอ่สรา้งถนน 
คสล. บรเิวณ
หมูท่ี ่3 ต าบล
ทา่ไม ้ตอ่จาก
ถนน คสล. 
เดมิบรเิวณบา้น
นายสน่ัน เท
สนิ ถงึบรเิวณ
บา้นนายณรงค ์
น ้าใจสขุ ผวิ
ทางกวา้ง 3 
เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 15 
เซนตเิมตร 
หรอืมพีืน้ทีไ่ม่
นอ้ยกวา่ 300 
ตารางเมตร 
พรอ้มไหลท่าง
หนิคลกุเฉลีย่
ขา้งละ 50 
เซนตเิมตร 
หรอืตามสภาพ
พืน้ที ่(ตาม
แบบแปลน
เทศบาลต าบล
ทา่ไมก้ าหนด) 

275,000.00     100 
เมตร 

ประชาชน
ไดร้ับ
ความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

45 

โครงการ
กอ่สรา้งถนน 
คสล. พรอ้ม
ไหลท่างหนิ
คลกุพรอ้มวาง
ทอ่ระบายน ้า 
คสล. บรเิวณ
ซอยขา้ง

รา้นเจด้า หมู่
ที ่6 ต าบลทา่
ไม ้

เพือ่ใหก้าร
สัญจรของ
ประชาชน
เป็นไปดว้ย
ความสะดวก 

กอ่สรา้งถนน 
คสล. ซอยขา้ง
รา้นเจด้า หมูท่ี ่
6 ต าบลทา่ไม ้
ผวิทางกวา้ง 3 
เมตร ยาว 35 
เมตร หนา 15 
เซนตเิมตร 
หรอืมพีืน้ทีไ่ม่
นอ้ยกวา่ 105 
ตารางเมตร 
พรอ้มไหลท่าง
หนิคลกุเฉลีย่
ขา้งละ 0.50 

เมตร หรอืตาม
สภาพพืน้ที ่
พรอ้มวางทอ่
ระบายน ้า 
คสล. ขนาด Ø 
40 เซนตเิมตร 
จ านวน 20 
ทอ่น (ตาม
แบบแปลน
เทศบาลต าบล
ทา่ไมก้ าหนด) 

123,000.00     35 เมตร 

ประชาชน
ไดร้ับ
ความ
สะดวกใน
การสัญจร

ไปมา 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 



46 

โครงการ
ปรับปรุงผวิ
ทางแบบ 
Overlay 
บรเิวณซอย
ทางเขา้หอถัง
ประปา หมูท่ี ่
7 ต าบลทา่ไม ้

เพือ่ใหก้าร
สัญจรของ
ประชาชน
เป็นไปดว้ย
ความสะดวก 

ปรับปรุงผวิ
ทางแบบ 
Overlay 
บรเิวณซอย
ทาง เขา้หอถัง
ประปา หมูท่ี ่7 
ต าบลทา่ไม ้
เริม่ตน้จากปาก
ทางถงึบรเิวณ
หนา้หอถัง
ประปาผวิทาง
กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 175 เมตร 
หนา 5 
เซนตเิมตร 
หรอืมพีืน้ทีไ่ม่
นอ้ยกวา่ 700 
ตารางเมตร 
(ตามแบบ
แปลนเทศบาล
ต าบลทา่ไม ้
ก าหนด) 

204,000.00     175 
เมตร 

ประชาชน
ไดร้ับ
ความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

47 

โครงการ
กอ่สรา้งถนน 
คสล. ตอ่จาก
ถนนลาดยาง
เดมิ บรเิวณ
หนา้หอถัง
ประปา จ านวน 
2 ชว่ง หมูท่ี ่7 
ต าบลทา่ไม ้

เพือ่ใหก้าร
สัญจรของ
ประชาชน
เป็นไปดว้ย
ความสะดวก 

กอ่สรา้งถนน 
คสล. ตอ่จาก
ถนนลาดยาง
เดมิบรเิวณ
หนา้หอถัง
ประปา หมูท่ี ่7 
ต าบลทา่ไม ้
จ านวน 2 ชว่ง 
ชว่งที ่1 ผวิ
ทางกวา้ง 4.00 

เมตร ยาว 
31.00 เมตร 

ชว่งที ่2 ผวิ
ทางกวา้ง 3.00 

เมตร ยาว 
100.00 เมตร 

หนา 15.00 

เซนตเิมตร 

พรอ้มราง
ระบายน ้า 
คสล. ยาว 
131.00 เมตร 

(ตามแบบ
แปลนเทศบาล
ต าบลทา่ไม ้
ก าหนด) 

725,000.00     2 ชว่ง 

ประชาชน
ไดร้ับ
ความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

48 
โครงการ
กอ่สรา้งถนน 
คสล. หมูท่ี ่3 

เพือ่ใหก้าร
สัญจรของ
ประชาชน

กอ่สรา้งถนน 
คสล. หมูท่ี ่3 
ต าบลทา่ไม ้

1,300,000.00     446 
เมตร 

ประชาชน
ไดร้ับ
ความ

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 



ต าบลทา่ไม ้
บรเิวณซอย
บา้นนายนท 
ทะละ ถงึ
บรเิวณบา้น
นางอารยี ์ไพร
วัลย ์

เป็นไปดว้ย
ความสะดวก 

บรเิวณบา้น
นายนท ทะละ 
ถงึบรเิวณบา้น
นางอารยี ์ไพร
วัลย ์ผวิทาง
กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 446 เมตร 
หนา 15 
เซนตเิมตร 
หรอืมพีืน้ทีไ่ม่
นอ้ยกวา่ 
1,784 ตาราง
เมตร พรอ้ม
ไหลท่างลกูรัง
เฉลีย่ขา้งละ 
50 เซนตเิมตร 
หรอืตามสภาพ
พืน้ที ่(ตาม
แบบแปลน
เทศบาลต าบล
ทา่ไมก้ าหนด) 

สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา 

กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

49 

โครงการ
ปรับปรุงผวิ

ทางแบบ 
Overlay ซอย 
31 หมูท่ี ่7 
ต าบลทา่ไม ้
จ านวน 3 ชว่ง 
พรอ้มท าการ
เปลีย่นฝาปิด
บอ่พักจาก
เดมิเป็นฝา
คอนกรตี
เปลีย่นใหม่
เป็นฝาเหล็ก
ตะแกรง
เชือ่มตอ่ซอย 
29 หมูท่ี ่6,7 
ต าบลทา่ไม ้
ปรับปรงุผวิ
ทาง จ านวน 3 
ชว่ง 

เพือ่ใหก้าร
สัญจรของ
ประชาชน
เป็นไปดว้ย
ความสะดวก 

ซอย31ชว่งที1่
ผวิทางกวา้ง 6 
ม.ยาว 413 ม.
ชว่งที2่ผวิทาง
กวา้ง 5 ม. ยาว 
610 ม.ชว่งที3่ 
ผวิทางกวา้ง 4 
ม.ยาว82 ม. 
หนา 5 ซ.ม. 
พืน้ที่
ด าเนนิการทัง้ 
3 ชว่งไมน่อ้ย
กวา่ 5,741 ตร.
ม.เชือ่มตอ่
ซอย 29 
ปรับปรุงผวิ
ทางชว่งที1่ 
ปรับปรุงผวิ
ทางแบบ
Overlay กวา้ง 
5 ม. ยาว 893 
ม. ชว่งที2่ 
ปรับปรุงผวิ
ทางแบบ
Overlayกวา้ง 
4 ม. ยาว 295 
ม.หนา 5 ซ.ม.
ชว่งที3่ 
ปรับปรุงชัน้รอง
พืน้ทางผวิทาง
เดมิผวิทาง

4,287,000.00     2 แหง่ 

ประชาชน
ไดร้ับ
ความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 



กวา้ง 1 ม. ยาว 
280 ม. พืน้ที่
ด าเนนิการ
ทัง้หมด 3 ชว่ง
ไมน่อ้ยกวา่ 
5,925 ตร.ม. 

50 

โครงการ
กอ่สรา้งถนน 
คสล. หมูท่ี ่4 
บรเิวณจาก
คลอง
ชลประทานฝ่ัง
ขวาจนสดุทาง
รถไฟบรเิวณ

บา้นนายหยด 
สายสะอาด 

เพือ่ใหก้าร
สัญจรของ
ประชาชน
เป็นไปดว้ย
ความสะดวก 

กอ่สรา้งถนน 
คสล. หมูท่ี ่4 
ผวิจราจรกวา้ง 
4 เมตร ยาว 
150 เมตร หรอื
มพีืน้ทีไ่มน่อ้ย
กวา่ 600 
ตารางเมตร
(ตามแบบ

แปลนเทศบาล
ต าบลทา่ไม ้
ก าหนด) 

 390,000.00    150 
เมตร 

ประชาชน
ไดร้ับ
ความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ

ชา่ง 

51 

โครงการ
ขยายผวิ
จราจร
คอนกรตี
พรอ้มไหล่
ทางหนิคลกุ 
ซอยทา่ไม ้21 
หมูท่ี ่10 
ต าบลทา่ไม ้
สายบา้น
ผูใ้หญ่วานชิ 
ผวิผ่อง 

เพือ่ใหก้าร
สัญจรของ
ประชาชน
เป็นไปดว้ย

ความสะดวก 

ขยายผวิจราจร
คอนกรตีผวิ
ทางกวา้ง 80 
เซนตเิมตร 
ยาว 276 เมตร 
หนา 15 
เซนตเิมตร
พรอ้มไหลท่าง
หนิคลกุเฉลีย่
ขา้งละ 20 
เซนตเิมตร 
หรอืตามสภาพ
พืน้ที ่(ตาม
แบบแปลน
เทศบาลต าบล
ทา่ไมก้ าหนด) 

 142,000.00    276 
เมตร 

ประชาชน
ไดร้ับ
ความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

52 

โครงการ
กอ่สรา้งถนน 

คสล. หมูท่ี ่
10 บรเิวณ
ซอยบา้นนาย
วฑิรูย ์ผวิผ่อง 

เพือ่ใหก้าร
สัญจรของ

ประชาชน
เป็นไปดว้ย
ความสะดวก 

กอ่สรา้งถนน 
คสล. ผวิทาง
กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 160 เมตร 
หนา 15 
เซนตเิมตร 

หรอืมพีืน้ทีไ่ม่
นอ้ยกวา่ 640 
ตารางเมตร 
(ตามแบบ
แปลนเทศบาล
ต าบลทา่ไม ้
ก าหนด) 

 327,000.00    160 
เมตร 

ประชาชน
ไดร้ับ

ความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

53 

โครงการตอ่
เตมิศาลา
อเนกประสงค์
พรอ้มเทพืน้ 

เพือ่ใหม้ี
สถานทีส่ าหรับ
ใชใ้นการจัด

ตอ่เตมิศาลา
อเนกประสงค ์
หมูท่ี ่3 ต าบล
ทา่ไม ้ขนาด

 228,000.00    1 แหง่ 

ขมุขนมี
สถานที่
ส าหรับใช ้

ในการจัด

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง



คสล. หมูท่ี ่3 
ต าบลทา่ไม ้

กจิกรรมตา่งๆ 
ของชมุชน 

กวา้ง 10 เมตร 
ยาว 12 เมตร 
พรอ้มเทพืน้ ค.

ส.ล.(ตามแบบ
แปลนเทศบาล
ต าบลทา่ไม ้
ก าหนด) 

กจิกรรม
ตา่งๆ 
ของ
ชมุชน 

สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

54 

โครงการ
กอ่สรา้งถนน 
คสล.พรอ้ม
วางทอ่ระบาย
น ้า คสล.และ
บอ่พัก คสล. 
หมูท่ี ่7 ต าบล
ทา่ไม ้บรเิวณ
ซอยบา้นนาย
ประพัฒน์ ชืน่
แสง 

เพือ่ใหก้าร
สัญจรของ
ประชาชน
เป็นไปดว้ย
ความสะดวก 
เพือ่แกไ้ข
ปัญหาน ้าทว่ม
ขัง  

กอ่สรา้งถนน 
คสล.พรอ้มวาง
ทอ่ระบายน ้า 
คสล.หมูท่ี ่7 
บรเิวณซอย
บา้นนาย
ประพัฒน์ ชืน่
แสง ผวิทาง
กวา้ง 2.20 

เมตร ยาว 47 
เมตร หนา 15 
เซนตเิมตร 
หรอืมพีืน้ทีไ่ม่
นอ้ยกวา่ 
103.40 ตาราง

เมตร พรอ้ม
วางทอ่ระบาย
น ้าโดยใชท้อ่ 
คสล. ขนาด Ø 
0.40 เมตร และ

บอ่พัก คสล.

(ตามแบบ
แปลนเทศบาล
ต าบลทา่ไม ้
ก าหนด 

 118,000.00    47 เมตร 

ประชาชน
ไดร้ับ

ความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมาและ
สามารถ
ป้องกัน
แกไ้ข
ปัญหาน ้า
ทว่มขัง
ได ้

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

55 

โครงการ
ปรับปรุงถนน 
ค.ส.ล.สาย
เลยีบคลองสง่
น ้าสายใหญ่
ฝ่ังซา้ย(ฝ่ัง
ขวา)บรเิวณ
หลังเมรุ
วัดครอ้พนัน 
หมูท่ี ่7 

เพือ่ใหก้าร
สัญจรของ
ประชาชน
เป็นไปดว้ย
ความสะดวก 

ปรับปรุงถนน 
ค.ส.ล. ผวิทาง
กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 80 เมตร 
หนา 15 
เซนตเิมตร 
หรอืมพีืน้ทีไ่ม่
นอ้ยกวา่ 480 
ตร.ม.พรอ้มลง
หนิคลกุไหล่
ทางเฉลีย่ขา้ง
ละ 0.50 เมตร 

หรอืตามสภาพ
พืน้ที ่(ตาม
แบบและ
รายละเอยีด
ของเทศบาล
ต าบลทา่ไม)้ 

 340,000.00    80 เมตร 

ประชาชน
ไดร้ับ
ความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา
สามารถ
ป้องกัน
แกไ้ข
ปัญหาน ้า
ทว่มขัง 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 



56 

โครงการ
กอ่สรา้งถนน 
คสล.หมูท่ี ่4 
บรเิวณซอย
บา้น นาย
ปรัชญา ผ่อง

ใส  

เพือ่ใหก้าร
สัญจรของ
ประชาชน
เป็นไปดว้ย
ความสะดวก 

กอ่สรา้งถนน 
คสล. หมูท่ี ่4 
บรเิวณซอย

บา้นนาย
ปรัชญา ผ่อง
ใส จ านวน 2 
ชว่ง ดังนี้ ชว่ง
ที1่ ผวิทาง
กวา้ง4.00 

เมตร ยาว 
79.00 เมตร 

ชว่งที2่ ผวิทาง
กวา้ง3.00 

เมตร ยาว 
14.00 เมตร 

หนา 15.00 

เซนตเิมตร 
หรอืมพีืน้ทีท่ัง้ 
2 ชว่งไมน่อ้ย
กวา่ 358.00 

ตารางเมตร
(ตามแบบ
แปลนเทศบาล
ต าบลทา่ไม ้
ก าหนด) 

 226,000.00    2 ชว่ง 

ประชาชน
ไดร้ับ
ความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

57 

โครงการ
กอ่สรา้งถนน 
คสล.หมูท่ี ่1 
บรเิวณซอย
บา้น นาง
พสิมัย นาค
นอ้ย  

เพือ่ใหก้าร
สญัจรของ
ประชาชน
เป็นไปดว้ย
ความสะดวก 

กอ่สรา้งถนน 
คสล. ผวิทาง
กวา้ง 3 เมตร 
ยาว 43 เมตร 
หนา 15 
เซนตเิมตร 
และวางทอ่
ระบายน ้า ค.
ส.ล. Ø 0.40 

เมตร พรอ้มบอ่
พัก ค.ส.ล. 
(ตามแบบ
แปลนเทศบาล
ต าบลทา่ไม ้
ก าหนด) 

 144,000.00    43 เมตร 

ประชาชน
ไดร้ับ
ความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา
สามารถ
ป้องกัน
แกไ้ข
ปัญหาน ้า
ทว่มขัง 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

58 

โครงการ
กอ่สรา้งถนน 
คสล. หมูท่ี ่3 
ซอยบา้นนาย
เซ็ง สัตตา
นนท ์สิน้สดุ
บา้นนายจารกึ 
เปรมจติร 

เพือ่ใหก้าร
สัญจรของ
ประชาชน
เป็นไปดว้ย
ความสะดวก 

กอ่สรา้งถนน 
คสล. หมูท่ี ่3 
ซอยบา้นนาย
เซ็ง สัตตา
นนท ์ถงึบา้น
นายสิน้สดุบา้น
นายจารกึ 
เปรมจติร ผวิ
ทางกวา้ง 4 
เมตร ยาว 120 
เมตร หนา 15 

 366,000.00    120 
เมตร 

ประชาชน
ไดร้ับ
ความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 



เซนตเิมตร 
หรอืมพีืน้ทีไ่ม่
นอ้ยกวา่ 480 
ตารางเมตร 
พรอ้มไหลท่าง
หนิคลกุโดย
เฉลีย่ขา้งละ 
50 เซนตเิมตร 
หรอืตามสภาพ
พืน้ที ่(ตาม
แบบแปลน
เทศบาลต าบล
ทา่ไมก้ าหนด) 

59 

โครงการ
กอ่สรา้งหอ
นาฬกิาสแตน
เลส ตดิตัง้
บรเิวณสะพาน
หนา้วัดครอ้พ
นัน หมูท่ี ่7 
ต าบลทา่ไม ้

เพือ่เป็น
สถานทีส่ าหรับ
ใชใ้นการบอก
เวลาและเกดิ
ความสวยงาม 

กอ่สรา้งหอ
นาฬกิาสแตน

เลส ขนาด
กวา้ง 1 เมตร 
ยาว 1 เมตร 
สงู 7.20 เมตร 
(ตามแบบ
แปลนเทศบาล
ต าบลทา่ไม ้
ก าหนด) 

 498,000.00    1 แหง่ 

มสีถานที่
ส าหรับใช ้

ในการ
บอกเวลา
และเกดิ
ความ
สวยงาม
เป็น
ระเบยีบ 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

60 

โครงการ
ตดิตัง้การด์
เรลGuardRail 
(ราวกัน
อันตราย) 
บรเิวณสาม
แยกถนนขา้ง
วัดครอ้พนัน
(เลยีบคลอง
ซอย) หมูท่ี ่7 
ต าบลทา่ไม ้

เพือ่ใหก้าร
เดนิทางสัญจร
ไปมาของ
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
เพิม่ขึน้ 

ตดิตัง้การด์เรล 
Guard Rail 
(ราวกัน
อันตราย) ยาว 
12 เมตร ตอ่จุด 

 25,000.00    1 แหง่ 

ประชาชน
ไดร้ับ
ความ
สะดวก
และมี
ความ
ปลอดภัย
ในการ
สัญจรไป
มา 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

61 

โครงการ
ตดิตัง้การด์
เรล 
GuardRail 
(ราวกัน
อันตราย) หมู่
ที ่9 ต าบลทา่
ไม ้

เพือ่ใหก้าร
เดนิทางสัญจร
ไปมาของ
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
เพิม่ขึน้ 

ตดิตัง้การด์เรล 
Guard Rail 
(ราวกัน
อันตราย) ยาว 
12 เมตร ตอ่จุด 

 51,000.00    1 แหง่ 

ประชาชน
ไดร้ับ
ความ
สะดวก
และมี
ความ
ปลอดภัย
ในการ
สัญจรไป
มา 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

62 

โครงการ
กอ่สรา้งประตู
ระบายน ้า 
พรอ้มตดิตัง้
ประต ูเปิด-ปิด
น ้าแบบ
เหล็กหลอ่

เพือ่เป็นการ
เพิม่
ประสทิธภิาพ
ในการระบาย
น ้าเขตเทศบาล 

กอ่สรา้งประตู
ระบายน ้า 
พรอ้มตดิตัง้
ประต ูเปิด-ปิด
น ้าแบบ
เหล็กหลอ่ชนดิ
มอืหมนุ 

90,000.00     1 แหง่ 

สามารถ
ป้องกัน
และแกไ้ข
ปัญหาน ้า
ทว่มขังใน
พืน้ที ่

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 



ชนดิมอืหมนุ
บรเิวณหลัง
ตลาด
วัดครอ้พนัน 
หมูท่ี ่7 ต าบล
ทา่ไม ้

ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

63 

โครงการขดุ
ลอกดนิและ
วัชพชืราง
ระบายน ้าหมูท่ี ่
7 เริม่ตน้จาก
บรเิวณหนา้
รา้นโรจณีถงึ
บา้นนาย

บัญญัต ิพรอ้ม
จัดท าฝาปิด
รางระบายน ้า 
คสล. 

เพือ่เป็นการ
เพิม่
ประสทิธภิาพ
ในการระบาย

น ้าเขตเทศบาล 

ขดุลอกดนิและ
วัชพชืราง
ระบายน ้ารวม
ระยะทางไม่
นอ้ยกวา่ 
125.00 เมตร 

พรอ้มจัดท าฝา
ปิดรางระบาย
น ้าคสล ขนาด
กวา้ง 50.00 

เซนตเิมตร 
ยาว 60.00 

เซนตเิมตร 
จ านวน 208 
ฝา 

89,000.00     1 แหง่ 

สามารถ
ป้องกัน
และแกไ้ข
ปัญหาน ้า
ทว่มขังใน
พืน้ที ่

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

64 

โครงการวาง
ทอ่ระบายน ้า 
คสล. และราง
ระบายน ้า 
คสล.พรอ้มบอ่
พัก คสล. หมู่
ที ่8 ต าบลทา่
ไม ้บรเิวณ
บา้นนางสมุาร ี

เพือ่เป็นการ
เพิม่
ประสทิธภิาพ
ในการระบาย
น ้าเขตเทศบาล 

วางทอ่ระบาย
น ้า คสล. และ
รางระบายน ้า 
คสล.โดยใช ้

ทอ่กลมขนาด 
Ø 40.00 

เซนตเิมตร 
และขนาด Ø 
60.00 

เซนตเิมตร 
พรอ้มบอ่พัก 
คสล. จ านวน 2 
บอ่ รวมความ
ยาวไมน่อ้ยกวา่ 
40.00 เมตร

และรางระบาย
น ้า คสล.ขนาด
กวา้ง 50.00 

เซนตเิมตร 
ยาว 71.00 

เมตร  

383,000.00     1 แหง่ 

สามารถ
ป้องกัน
และแกไ้ข
ปัญหาน ้า
ทว่มขังใน
พืน้ที ่

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

65 

โครงการ
กอ่สรา้ง ราง
ระบายน ้า 
คสล. หมูท่ี ่7 
ต าบลทา่ไม ้
บรเิวณซอย
บา้น นายวชิติ 
สนิฉ ่า 

เพือ่เป็นการ
เพิม่
ประสทิธภิาพ
ในการระบาย
น ้าเขตเทศบาล 

กอ่สรา้งราง
ระบายน ้า 
คสล. กวา้ง 
50.00 

เซนตเิมตร 
ยาว 75.00 

เมตร 

 304,000.00    75 เมตร 

สามารถ
ป้องกัน
และแกไ้ข
ปัญหาน ้า
ทว่มขังใน
พืน้ที ่

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 



ส านักการ
ชา่ง 

66 

โครงการ

ปรับปรุงราง
ระบายน ้า 
คสล. (ฝ่ัง
ขวา) หมูท่ี ่4 
ต าบลทา่ไม ้
บรเิวณขา้ง
สมาคมกลุม่
ชาวไร่ออ้ย 
เขต 7 

เพือ่เป็นการ
เพิม่
ประสทิธภิาพ
ในการระบาย
น ้าเขตเทศบาล 

ปรับปรุงราง
ระบายน ้า 
คสล.โดยการ
ขดุลอกดนิ
ออกพรอ้มท า
ฝาปิด คสล.
ใหมร่วมความ
ยาวไมน่อ้ยกวา่ 
163 เมตร 

 147,000.00    163 
เมตร 

สามารถ
ป้องกัน
และแกไ้ข
ปัญหาน ้า
ทว่มขังใน
พืน้ที ่

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

67 

โครงการวาง
ทอ่น ้าเพือ่
การเกษตร 
หมู ่ที ่10 
ต าบลทา่ไม ้
บรเิวณซอย
บา้นนาย
ยรรยง ชยั
ประเสรฐิ 

เพือ่เป็นการ

เพิม่
ประสทิธภิาพ
ในการระบาย
น ้าเขตเทศบาล 

วางทอ่น ้าเพือ่
การเกษตร หมู่
ที ่10 วางทอ่
กลม ค.ส.ล.
ขนาด Ø 60 
เซนตเิมตร 
ยาว 10 เมตร 

 32,000.00    10 เมตร 

สามารถ
ป้องกัน

และแกไ้ข
ปัญหาน ้า
ทว่มขังใน
พืน้ที ่

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

68 

โครงการวาง
ทอ่ระบายน ้า 
คสล. พรอ้ม
บอ่พัก คสล. 
หมูท่ี ่7 ต าบล
ทา่ไม ้บรเิวณ

บา้นนายกิม่ 
จตินยิม 
สิน้สดุบรเิวณ
ทอ่ระบาย น ้า
เดมิพรอ้มวาง
ทอ่ลอด  

เพือ่เป็นการ
เพิม่

ประสทิธภิาพ
ในการระบาย
น ้าเขตเทศบาล 

วางทอ่ระบาย
น ้า คสล. 
พรอ้มบอ่พัก 
คสล.โดยใช ้

ทอ่ คสล. 
ขนาด Ø 40.00

เซนตเิมตร 
พรอ้มวางทอ่
ลอด จ านวน 1 
จุด รวมความ
ยาวทัง้หมดไม่
นอ้ย กวา่ 
214.00 เมตร 

 332,000.00    214 
เมตร 

สามารถ
ป้องกัน
และแกไ้ข

ปัญหาน ้า
ทว่มขังใน
พืน้ที ่

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

69 

โครงการวาง
ทอ่ระบายน ้า

และรางระบาย
น ้า คสล.
พรอ้มกับบอ่
พัก คสล. หมู่
ที ่1 ต าบลทา่
ไม ้บรเิวณ
ซอยบา้นนาง
อิม่ สขุศร ี

เพือ่เป็นการ
เพิม่
ประสทิธภิาพ
ในการระบาย
น ้าเขตเทศบาล 

วางทอ่ระบาย
น ้าและราง
ระบายน ้า 
คสล. โดยใช ้

ทอ่กลม คสล. 
ขนาด Ø 30.00 

เซนตเิมตร 
พรอ้มบอ่พัก 
คสล. รวม
ความยาวไม่
นอ้ยกวา่ 
13.00 เมตร 

และรางระบาย
น ้า คสล. กวา้ง 
50.00 

เซนตเิมตร 

 365,000.00    1 แหง่ 

สามารถ
ป้องกัน
และแกไ้ข
ปัญหาน ้า
ทว่มขังใน
พืน้ที ่

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 



ยาว 100.00 

เมตร 

70 

โครงการวาง
ทอ่ระบายน ้า
พรอ้มบอ่พัก 
คสล.พรอ้ม
ทอ่ลอด
บรเิวณบา้น
นางคนงึ 
สรอ้ยทอง หมู่
ที ่1 ต าบลทา่
ไม ้

เพือ่เป็นการ
เพิม่
ประสทิธภิาพ
ในการระบาย
น ้าเขตเทศบาล 

วางทอ่ระบาย
น ้าพรอ้มบอ่พัก 
คสล.เชือ่มตอ่
กับทอ่ระบาย
น ้าเดมิโดยใช ้

ทอ่ คสล.
ขนาด Ø 40.00 

เซนตเิมตร 
พรอ้มวางทอ่
ลอด จ านวน 3 
จุด รวมความ
ยาวไมน่อ้ยกวา่ 
192.00 เมตร 

 306,000.00    192 
เมตร 

สามารถ
ป้องกัน
และแกไ้ข
ปัญหาน ้า
ทว่มขังใน
พืน้ที ่

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

71 

โครงการ
กอ่สรา้ง
ระบายน ้า 
คสล. หมูท่ี ่5 
ต าบลทา่ไม ้
บรเิวณสายทา่
ไมซ้อย 9 
(รา้นโอลา้ง
รถ)  

เพือ่เป็นการ
เพิม่
ประสทิธภิาพ
ในการระบาย
น ้าเขตเทศบาล 

กอ่สรา้งระบาย
น ้า คสล. กวา้ง 
50.00 

เซนตเิมตร 
ยาว 283.00 

เมตร ความลกึ
เฉลีย่ 50.00-
70.00 

เซนตเิมตร 
หรอืตามสภาพ
พืน้ที ่เริม่ตน้
จากปากทาง
สิน้สดุล าหว้ย
สาธารณะ 

 1,067,000.00    283 
เมตร 

สามารถ
ป้องกัน
และแกไ้ข
ปัญหาน ้า
ทว่มขังใน
พืน้ที ่

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

72 

โครงการ
ขยายไหล่
ทางคอนกรตี
เสรมิเหล็กหมู่
ที ่3 บรเิวณ
สามแยก
สะพานทุง่ฝืด 
(ตรงขา้มบา้น
ก านันบญุทิง้ 
เสมทับ) 

เพือ่ใหก้าร
สัญจรของ
ประชาชน
เป็นไปดว้ย
ความสะดวก 

ขยายไหลท่าง
คอนกรตีเสรมิ
เหล็กโดยมี
พืน้ที่
ด าเนนิการไม่
นอ้ยกวา่ 120 
ตารางเมตร 
พรอ้มไหลท่าง
ดนิเดมิ กวา้ง 
0.20 เมตร 

  148,000.00   
120 
ตาราง
เมตร 

ประชาชน
ไดร้ับ
ความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

73 

โครงการ
กอ่สรา้งถนน 
ค.ส.ล. หมูท่ี ่
3 สายบา้น
นางสาวนฤมล 
ทองแฉลม้ 

เพือ่ใหก้าร
สัญจรของ
ประชาชน
เป็นไปดว้ย
ความสะดวก 

กอ่สรา้งถนน 
ค.ส.ล. ขนาด
กวา้ง 3 เมตร 
ยาว 335 เมตร 
หนา 0.15 

เมตร พรอ้ม
ไหลท่างดนิ
เดมิ กวา้ง 
0.30 เมตร 

   520,000.00  335 
เมตร 

ประชาชน
ไดร้ับ
ความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 



74 

โครงการ
กอ่สรา้งถนน 
ค.ส.ล.หมูท่ี ่3 
สายเลยีบล า
หว้ยปากง่าม 

เพือ่ใหก้าร

สัญจรของ
ประชาชน
เป็นไปดว้ย
ความสะดวก 

กอ่สรา้งถนน 
ค.ส.ล. ขนาด
กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 410 เมตร 
หนา 0.15 

เมตร พรอ้ม
ไหลท่างดนิ
เดมิ กวา้ง 
0.30 เมตร 

  1,060,000.00   410 
เมตร 

ประชาชน
ไดร้ับ
ความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

75 

โครงการ
กอ่สรา้งถนน 
ค.ส.ล. หมูท่ี ่
10 สายบา้น
นายสวัส 
ราชการด ี

เพือ่ใหก้าร
สัญจรของ
ประชาชน
เป็นไปดว้ย
ความสะดวก 

กอ่สรา้งถนน 
ค.ส.ล. ขนาด
กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 122 เมตร 
หนา 0.15 

เมตร พรอ้ม

ไหลท่างดนิ
เดมิ กวา้ง 
0.30 เมตร 

  252,000.00   122 
เมตร 

ประชาชน
ไดร้ับ
ความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

76 

โครงการ
กอ่สรา้งถนน 
ค.ส.ล. หมูท่ี ่
10 ซอยบา้น
นายเทพ คน
ตรง 

เพือ่ใหก้าร
สัญจรของ
ประชาชน
เป็นไปดว้ย
ความสะดวก 

กอ่สรา้งถนน 
ค.ส.ล. ขนาด
กวา้ง 3 เมตร 
ยาว 80 เมตร 
หนา 0.15 

เมตร พรอ้ม
ไหลท่างดนิ
เดมิ กวา้ง 
0.30 เมตร 

   124,000.00  80 เมตร 

ประชาชน
ไดร้ับ
ความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

77 

โครงการ
กอ่สรา้งถนน 
ค.ส.ล. หมูท่ี ่
10 ซอยบา้น
นายสมัย ตัว
มลู 

เพือ่ใหก้าร
สัญจรของ
ประชาชน
เป็นไปดว้ย
ความสะดวก 

กอ่สรา้งถนน 
ค.ส.ล. ขนาด
กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 60 เมตร 
หนา 0.15 

เมตร พรอ้ม
ไหลท่างดนิ
เดมิ ขา้งละ 
0.30 เมตร 

   124,000.00  60 เมตร 

ประชาชน
ไดร้ับ
ความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

78 

โครงการ
กอ่สรา้งถนน 
ค.ส.ล. หมูท่ี ่
2 ซอยบา้น
นางจ านง มติร
จาระวจิารณ์ 

เพือ่ใหก้าร
สัญจรของ
ประชาชน
เป็นไปดว้ย
ความสะดวก 

กอ่สรา้งถนน 
ค.ส.ล. ขนาด
กวา้ง 3 เมตร 
ยาว 98 เมตร 
หนา 0.15 

เมตร พรอ้ม
ไหลท่างดนิ
เดมิ ขา้งละ 
0.30 เมตร 

   152,000.00  98 เมตร 

ประชาชน

ไดร้ับ
ความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

79 

โครงการ
กอ่สรา้งถนน 
ค.ส.ล. หมูท่ี ่
3 สายบา้น

เพือ่ใหก้าร
สัญจรของ
ประชาชน

กอ่สรา้งถนน 
ค.ส.ล. ขนาด
กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 208 เมตร 

   457,000.00  208 
เมตร 

ประชาชน
ไดร้ับ
ความ
สะดวกใน

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง



นางสาวเดอืน
เพ็ญ ตันเจรญิ 

เป็นไปดว้ย
ความสะดวก 

หนา 0.15 

เมตร พรอ้ม
ไหลท่างหนิ

คลกุขา้งละ 
0.30 เมตร 

การสัญจร
ไปมา 

สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

80 

โครงการ
กอ่สรา้งถนน 
ค.ส.ล. หมู่
ที1่0 ซอยบา้น
นายจุก เพยีง
นัน้ 

เพือ่ใหก้าร
สัญจรของ
ประชาชน
เป็นไปดว้ย
ความสะดวก 

กอ่สรา้งถนน 
ค.ส.ล. ขนาด
กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 179 เมตร 
หนา 0.15 

เมตร พรอ้ม
ไหลท่างดนิ
เดมิ ขา้งละ 
0.30 เมตร 

   370,000.00  179 
เมตร 

ประชาชน
ไดร้ับ
ความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

81 

โครงการ
กอ่สรา้งถนน 
ค.ส.ล. หมูท่ี ่
2 ซอยบา้น
นายพรีพัฒน์ 
อรภักด ี

เพือ่ใหก้าร
สัญจรของ
ประชาชน
เป็นไปดว้ย
ความสะดวก 

กอ่สรา้งถนน 
ค.ส.ล. ขนาด
กวา้ง 3 เมตร 
ยาว 90 เมตร 
หนา 0.15 

เมตร พรอ้ม
ไหลท่างดนิ
เดมิ ขา้งละ 
0.30 เมตร 

   140,000.00  90 เมตร 

ประชาชน
ไดร้ับ
ความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

82 

โครงการ
กอ่สรา้งถนน 
ค.ส.ล. หมูท่ี ่
10 ซอยบา้น
นายไพศาล 
ปากน ้าโพธิ ์

เพือ่ใหก้าร
สัญจรของ
ประชาชน
เป็นไปดว้ย
ความสะดวก 

กอ่สรา้งถนน 
ค.ส.ล. ตอ่จาก
ถนนคอนกรตี
เดมิ ขนาด
กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 110 เมตร 
หนา 0.15 

เมตร พรอ้ม
ไหลท่างหนิ
คลกุขา้งละ 
0.50 เมตร 

   264,000.00  110 
เมตร 

ประชาชน

ไดร้ับ
ความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

83 

โครงการ
กอ่สรา้งลาน
จัดกจิกรรม
และทางเดนิ
เทา้หมูท่ี ่7 
บรเิวณ
ดา้นหนา้
โรงเรยีน
วัดครอ้พนัน 

เพือ่ให ้
ประชาชนไดม้ี
สถานทีใ่ช ้

ประกอบ
กจิกรรม 

กอ่สรา้งลาน
จัดกจิกรรม
และทางเดนิ
เทา้ ขนาด
กวา้ง 8 เมตร 
ยาว 123 เมตร 

   480,000.00  1 แหง่ 

ประชาชน
ไดม้ี
สถานที่

ใช ้

ประกอบ
กจิกรรม 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

84 

โครงการ
กอ่สรา้งถนน 
ค.ส.ล. หมูท่ี ่
5 ซอยบา้น
นางทองใบ 
เสอืคลา้ย 

เพือ่ใหก้าร
สัญจรของ
ประชาชน
เป็นไปดว้ย
ความสะดวก 

กอ่สรา้งถนน 
ค.ส.ล. ขนาด
กวา้ง 2.50 

เมตร ยาว 250 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

   350,000.00  250 
เมตร 

ประชาชน
ไดร้ับ
ความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 



พรอ้มไหลท่าง
หนิคลกุขา้งละ 
0.50 เมตร 

ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

85 

โครงการ
กอ่สรา้งพืน้ 
ค.ส.ล. หมูท่ี ่
9 บรเิวณ
ดา้นหนา้
อาคารจัดเก็บ
พัสดุ
สว่นกลาง 

เพือ่ใหก้าร
สัญจรของ
ประชาชน
เป็นไปดว้ย
ความสะดวก 

กอ่สรา้งพืน้ ค.
ส.ล. ขนาด
กวา้ง 4.20 

เมตร ยาว 20 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

   66,000.00  20 เมตร 

เพือ่ให ้
เกดิความ
เป็น
ระเบยีบ
และเป็น
ประโยชน์
สถานที่
ราชการ 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

86 

โครงการ
ตดิตัง้ป้าย
ซอยหมูท่ี ่
2,3,4,5,6 8,10 

เพือ่ใหเ้กดิ
ความเป็น
ระเบยีบและ
เป็นประโยชน์
ในการสัญจร 

ตดิตัง้ป้ายโดย
เป็นแบบ
ประตมิากรรม

อลมูเินียมลาย
ไทยแบบ
ส าเร็จ ขนาด
750*300 

มลิลเิมตร 
จ านวน 21 
ป้าย 

   400,000.00  21 ป้าย 

เกดิความ
เป็น
ระเบยีบ
และเป็น
ประโยชน์
ในการ
สัญจร 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

87 

โครงการ
กอ่สรา้ง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลทต์ิ
กคอนกรตี หมู่
ที ่3 สายเลยีบ
คลอง
ชลประทาน 
ขวา 1 ขวา 1 
5 ซา้ย 

เพือ่ใหก้าร
สัญจรของ
ประชาชน
เป็นไปดว้ย
ความสะดวก 

กอ่สรา้ง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลทต์ิ
กคอนกรตี 
ขนาดกวา้ง 4 
เมตร ยาว 
1,112 เมตร 
หนา 0.05 

เมตร 

    1,758,000.00 
1,112 
เมตร 

ประชาชน
ไดร้ับ
ความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

88 

โครงการ
กอ่สรา้งถนน 
ค.ส.ล. หมูท่ี ่
3 สายบา้น
นายตนู เพยีง
นัน้ 

เพือ่ใหก้าร
สัญจรของ
ประชาชน
เป็นไปดว้ย
ความสะดวก 

กอ่สรา้งถนน 
ค.ส.ล. ขนาด
กวา้ง 3 เมตร 
ยาว 127 เมตร 
หนา 0.15 

เมตร พรอ้ม
ไหลท่างดนิ
เดมิ กวา้ง 
0.30 เมตร 

    197,000.00 
127 
เมตร 

ประชาชน
ไดร้ับ
ความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

89 

โครงการ
กอ่สรา้ง
คอนกรตีดาด 
หมูท่ี ่2 
บรเิวณบา้น
นายนวัิฒน์ 
รอดขาว 

เพือ่เป็นการ
เพิม่
ประสทิธภิาพ
ในการระบาย
น ้าเขตเทศบาล 

กอ่สรา้ง
คอนกรตีดาด
ปากคลอง
กวา้ง 1 เมตร 
กน้คลองกวา้ง 
0.50 เมตร ยาว 

450 เมตร 

  219,000.00   1 แหง่ 

สามารถ
ป้องกัน
และแกไ้ข
ปัญหาน ้า
ทว่มขังใน
พืน้ที ่

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 



90 

โครงการ
กอ่สรา้ง
ก าแพงกันน ้า
เซาะ หมูท่ี ่3 
บรเิวณบา้น
นายสมเจตน์ 
ละเลศิ 

เพือ่เป็นการ

เพิม่
ประสทิธภิาพ
ในการระบาย
น ้าเขตเทศบาล 

กอ่สรา้ง
ก าแพงกันน ้า
เซาะทีป่ลาย

ทอ่ระบายน ้า
ชนดิกลม 
ขนาดกวา้ง 3 
เมตร สงู 1.60 

เมตร 

  35,000.00   1 แหง่ 

สามารถ
ป้องกัน
และแกไ้ข
ปัญหาน ้า
ทว่มขังใน
พืน้ที ่

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

91 

โครงการ
ปรับปรุงระบบ
ระบายน ้าทิง้
ในชมุชน หมู่
ที ่6 บรเิวณ
โรงหนัง
อาทติยร์ามา 

เพือ่เป็นการ

เพิม่
ประสทิธภิาพ
ในการระบาย
น ้าเขตเทศบาล 

ปรับปรุงระบบ
ระบายน ้าทิง้ 
จ านวน 2 จุด 
จุดที1่ ปรับปรุง
ระบบระบายน ้า
เดมิ ขนาด
กวา้ง 0.50 

เมตร ยาว 16 
เมตร จุดที2่ 
ปรับปรุงทอ่
ระบายน ้า 
คสล. ขนาด 
0.60 เมตร 

พรอ้มบอ่พัก 
คสล. ยาว 21 
เมตร 

  155,000.00   2 จุด 

สามารถ
ป้องกัน
และแกไ้ข
ปัญหาน ้า
ทว่มขังใน
พืน้ที ่

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

92 

โครงการ
กอ่สรา้งราง
ระบายน ้าหมูท่ี ่
6 บรเิวณ
โรงหนัง
อาทติยร์ามา 

เพือ่เป็นการ
เพิม่
ประสทิธภิาพ
ในการระบาย
น ้าเขตเทศบาล 

กอ่สรา้งราง
ระบายน ้า 
จ านวน 2 จุด 
จุดที1่ ขนาด
กวา้ง 0.50 

เมตร ยาว 5.80 

เมตร จุดที2่ 
ขนาดกวา้ง 
0.50 เมตร ยาว 

45.60 เมตร 

  125,000.00   2 จุด 

สามารถ
ป้องกัน
และแกไ้ข
ปัญหาน ้า
ทว่มขังใน
พืน้ที ่

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

93 

โครงการ
ปรับปรุงราง

ระบายน ้าซอย
สวนกลว้ย หมู่
ที ่6  

เพือ่เป็นการ
เพิม่
ประสทิธภิาพ
ในการระบาย
น ้าเขตเทศบาล 

ปรับปรุงราง
ระบายน ้า 
ความยาว 272 
เมตร เริม่ตน้
บรเิวณหอ้ง
แถว 

   470,000.00  1 แหง่ 272 เมตร 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

     แผนงาน : แผนงานการพาณชิย ์

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตวัชีว้ดั 
ผลทีค่าด
วา่จะ

ไดร้บั 

หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 



1 

โครงการวาง
ทอ่เมนประปา
เริม่ตัง้แต่
สะพานขา้ม
คลองบางแกว้
สิน้สดุบรเิวณ
บา้นนางเปราะ 
ทองปาน หมู่
ที ่2 ต าบลทา่
ไม ้

เพือ่เป็นการ
ขยายบรกิาร
น ้าประปาท าให ้
ประชาชนใน
พืน้ทีม่นี ้าประปา
ใชแ้ละเพยีงพอ
อยา่งทั่วถงึ 

วางทอ่เมนประปา
ชนดิPVC ขนาด Ø 
2 นิว้ ชนดิปลาย
บานชัน้ 13.5 

พรอ้มทอ่บรกิาร 2 
จุด รวมความยาว
ไมน่อ้ยกวา่ 304 
เมตร  

  125,000.00   304 
เมตร 

ขยายการ
ใหบ้รกิาร
น ้าประปา

ในพืน้ที ่
ท าให ้
ประชาชนมี
น ้าประปา
ใชแ้ละ
เพยีงพอ
อยา่งทั่วถงึ 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, กอง
ชา่งสขุาภบิาล
, กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการชา่ง 

2 

โครงการ
เปลีย่นทอ่เมน
ประปาเริม่
ตัง้แตบ่า้น
นายวเิชยีร ศรี
เรอืง ถงึบา้น

นายบัณฑติ 
แหยมคอน 
บรเิวณรมิ
คลอง
ชลประทาน 
หมูท่ี ่6 ต าบล
ทา่ไม ้

เพือ่ใหน้ ้าประปา
มอีัตราการไหลที่
เพิม่ขึน้และเพือ่
การพัฒนาและ
ปรับปรุงคณุภาพ
ของน ้าประปา 

เปลีย่นทอ่เมน
ประปา ชนดิ PVC 
ขนาด Ø 3 นิว้ ชนดิ
ปลายบานชัน้ 13.5
ระยะทาง 1,081 
เมตร  

  367,000.00   1,081 
เมตร  

พัฒนา
ระบบ
ประปาใหม้ี

คณุภาพที่
ดที าให ้
น ้าประปามี
อัตราการ
ไหล
เพิม่ขึน้ 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, กอง
ชา่งสขุาภบิาล
, กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการชา่ง 

3 

โครงการ
เปลีย่นทอ่เมน
ประปาบรเิวณ
ซอยบา้น
ผูใ้หญ่สพุจน์ 
เพยีงนัน้ หมูท่ี ่
2 ต าบลทา่ไม ้

เพือ่ใหน้ ้าประปา
มอีัตราการไหลที่
เพิม่ขึน้และเพือ่

การพัฒนาและ
ปรับปรุงคณุภาพ
ของน ้าประปา 

เปลีย่นทอ่เมน
ประปา ชนดิ PVC 
ขนาด Ø 3 นิว้ ชนดิ
ปลายบานชัน้13.5 

ระยะทาง 1,000 
เมตร  

  340,000.00   1,000 
เมตร 

พัฒนา
ระบบ
ประปาใหม้ี
คณุภาพที่
ดที าให ้

น ้าประปามี
อัตราการ
ไหล
เพิม่ขึน้ 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, กอง
ชา่งสขุาภบิาล
, กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการชา่ง 

4 

โครงการ
เปลีย่นทอ่เมน
ประปาเริม่
ตัง้แตห่อถัง
ประปาขา้งวัด
กระตา่ยเตน้
ไปจนถงึศนูย์
พัฒนาเด็ก

เล็กบา้น
กระตา่ยเตน้ 
หมูท่ี ่2  

เพือ่ใหน้ ้าประปา
มอีัตราการไหลที่
เพิม่ขึน้และเพือ่
การพัฒนาและ
ปรับปรุงคณุภาพ
ของน ้าประปา 

เปลีย่นทอ่เมน
ประปา ชนดิ PVC 
ขนาด Ø 3 นิว้ ชนดิ
ปลายบานชัน้ 13.5 

ระยะทาง 647 
เมตร  

  220,000.00   647 
เมตร  

พัฒนา
ระบบ
ประปาใหม้ี
คณุภาพที่
ดที าให ้
น ้าประปามี
อัตราการ
ไหล
เพิม่ขึน้ 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, กอง
ชา่งสขุาภบิาล
, กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการชา่ง 

5 

โครงการ
กอ่สรา้งหอถัง
น ้าประปา 
บรเิวณหมูท่ี1่ 
ต าบลทา่ไม ้
(ชมุชนบา้น
ลาดปลา
กราย) 

เพือ่เป็นการ
ขยายเขตการ
ใหบ้รกิาร
น ้าประปา
เทศบาลให ้
เพยีงพอตอ่ความ
ตอ้งการของ
ประชาชน 

กอ่สรา้งหอถัง
น ้าประปาแบบ หอ
ถังเหล็กขนาด
ความจุ 30.00 

ลกูบาศกเ์มตร สงู 
20.00 เมตร พรอ้ม

เจาะบอ่บาดาล
ขนาด 5.00นิว้ 

  1,052,000.00   1 แหง่ 

ขยายการ
ผลติการ
บรกิาร
น ้าประปา
ท าให ้
ประชาชน
ในพืน้ทีม่ี
น ้าประปา

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, กอง
ชา่งสขุาภบิาล
, กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการชา่ง 



ความลกึไมน่อ้ย
กวา่ 40.00 เมตร 

หรอื 20.00วา และ

ตดิตัง้ถังกรอง
น ้าประปาและเดนิ
ทอ่เมนประปา
ขนาด3.00นิว้ 

ระยะทางประมาณ 
225.00 เมตร 

พรอ้มตดิตัง้หมอ้
แปลงไฟฟ้าขนาด
30KVA 2 สาย 

ใชแ้ละ
เพยีงพอ
อยา่งทั่วถงึ 

6 

โครงการ
เปลีย่นทอ่เมน
ประปาเริม่

ตัง้แตบ่า้น
นายบัญชา 
วงษา ถงึบา้น
นายบัณฑติ 
หนิออ่น หมูท่ี ่
9  

เพือ่เป็นการเพิม่
คณุภาพ
น ้าประปาใหด้ขีึน้
และมอีัตราการ
ไหลทีเ่พิม่ขึน้ 

เปลีย่นทอ่เมน
ประปา ชนดิ PVC 
ขนาด Ø 3 นิว้ ชนดิ
ปลายบานชัน้ 13.5 

ระยะทาง 730 
เมตร  

  248,000.00   730 
เมตร 

พัฒนา
ระบบ
ประปาใหม้ี
คณุภาพที่
ดที าให ้
น ้าประปามี
อัตราการ
ไหล
เพิม่ขึน้ 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, กอง
ชา่งสขุาภบิาล
, กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการชา่ง 

7 

โครงการวาง
ทอ่เมนประปา
เริม่ตัง้แตบ่า้น
นายภดูษิ วงศ์

ญาต ิถงึหนา้
โรงงาน
อาหารสัตว์
(เกา่) บา้น
ดอนแจง หมู่
ที ่9  

เพือ่เป็นการ
ขยายบรกิาร
น ้าประปาท าให ้
ประชาชนใน
พืน้ทีม่นี ้าประปา
ใชแ้ละเพยีงพอ
อยา่งทั่วถงึ 

วางทอ่เมนประปา
ชนดิ PVC ขนาด Ø 
3 นิว้ ชนดิปลาย
บานชัน้ 13.5 

ระยะทาง 460 
เมตร  

   156,000.00  460 
เมตร  

ขยายการ
ใหบ้รกิาร
น ้าประปา
ในพืน้ทีท่ า
ให ้
ประชาชนมี

น ้าประปา
ใชแ้ละ
เพยีงพอ
อยา่งทั่วถงึ 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, กอง
ชา่งสขุาภบิาล
, กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการชา่ง 

8 

โครงการ
เปลีย่นทอ่เมน
ประปาเริม่
ตัง้แตห่อถัง
น ้าประปา หมู่
ที ่6 บา้นสวน
กลว้ยถงึบา้น
นางบญุมั่น 
เดน่เจรญิชยั  

เพือ่เป็นการเพิม่
คณุภาพ
น ้าประปาใหด้ขีึน้
และมอีัตราการ
ไหลทีเ่พิม่ขึน้ 

เปลีย่นทอ่เมน
ประปา ชนดิ PVC 
ขนาด Ø 3 นิว้ ชนดิ
ปลายบานชัน้ 13.5 

ระยะทาง 736 
เมตร  

  250,000.00   736 
เมตร 

พัฒนา
ระบบ
ประปาใหม้ี
คณุภาพที่
ดที าให ้
น ้าประปามี
อัตราการ
ไหล

เพิม่ขึน้ 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, กอง
ชา่งสขุาภบิาล
, กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการชา่ง 

9 

โครงการเจาะ
บอ่บาดาล
ใหมพ่รอ้ม
ตดิตัง้ป้ัมซบั
เมอรส์ บรเิวณ
หมูท่ี ่6 (บา้น
สวนกลว้ย) 

เพือ่เป็นการเพิม่
การผลติ
น ้าประปาให ้
เพยีงพอตอ่ความ
ตอ้งการของ
ประชาชน 

เจาะบอ่บาดาล
ใหม ่ขนาด 5 นิว้ 
ความลกึไมน่อ้ย
กวา่ 40 เมตร หรอื 
20วา พรอ้มตดิตัง้
ป้ัมซบัเมอรส์ 
ขนาด 3 HP ขนาด 
220 โวลต ์

    195,000.00 1 แหง่ 

ขยายการ
ผลติการ
บรกิาร
น ้าประปา
ท าให ้
ประชาชน
ในพืน้ทีม่ี
น ้าประปา
ใชแ้ละ

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, กอง
ชา่งสขุาภบิาล
, กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการชา่ง 



เพยีงพอ
อยา่งทั่วถงึ 

10 

โครงการเจาะ
บอ่บาดาล
ใหมพ่รอ้ม
ตดิตัง้ป้ัมซบั
เมอรส์บรเิวณ
หลังโรงแรมบี
บเีฮา้ส ์หมูท่ี ่
8 (บา้นราง
โป่ง) 

ขยายการผลติ
การบรกิาร
น ้าประปาท าให ้
ประชาชนใน
พืน้ทีม่นี ้าประปา
ใชแ้ละเพยีงพอ
อยา่งทั่วถงึ 

เจาะบอ่บาดาล
ใหม ่ขนาด 5 นิว้ 
ความลกึไมน่อ้ย
กวา่ 40 เมตร หรอื 
20วา พรอ้มตดิตัง้
ป้ัมซบัเมอรส์ 
ขนาด 3 HP ขนาด 
220 โวลต ์

  195,000.00   1 แหง่ 

ขยายการ

ผลติการ
บรกิาร
น ้าประปา
ท าให ้
ประชาชน
ในพืน้ทีม่ี
น ้าประปา
ใชแ้ละ
เพยีงพอ
อยา่งทั่วถงึ 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, กอง
ชา่งสขุาภบิาล
, กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการชา่ง 

11 

โครงการเจาะ
บอ่บาดาล
ใหมพ่รอ้ม
ตดิตัง้ป้ัมซบั
เมอรส์ บรเิวณ
หมูท่ี ่3 (บา้น
หว้ยปลาย
ยาง) 

เพือ่เป็นการเพิม่
การผลติ
น ้าประปาให ้
เพยีงพอตอ่ความ
ตอ้งการของ
ประชาชน 

เจาะบอ่บาดาล
ใหม ่ขนาด 5 นิว้ 
ความลกึไมน่อ้ย
กวา่ 40 เมตร หรอื 
20วา พรอ้มตดิตัง้
ป้ัมซบัเมอรส์ 
ขนาด 3 HP ขนาด 
220 โวลต ์

    195,000.00 1 แหง่ 

ขยายการ
ผลติการ

บรกิาร
น ้าประปา
ท าให ้
ประชาชน
ในพืน้ทีม่ี
น ้าประปา
ใชแ้ละ
เพยีงพอ
อยา่งทั่วถงึ 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, กอง
ชา่งสขุาภบิาล
, กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการชา่ง 

12 

โครงการเจาะ
บอ่บาดาล
ใหมพ่รอ้ม
ตดิตัง้ป๊ัมซบั
เมอรส์ หมูท่ี ่
2 

เพือ่เป็นการเพิม่
การผลติ
น ้าประปาให ้
เพยีงพอตอ่ความ
ตอ้งการของ
ประชาชน 

เจาะบอ่บาดาล
ใหมพ่รอ้มตดิตัง้
ป๊ัมซบัเมอรส์ 
ขนาด 3 HP ขนาด 
220 โวลต ์

90,000.00     1 แหง่ 

เพิม่การ
ผลติใหม้ี
ความ

เพยีงพอ
ตอ่ความ
ตอ้งการ
ของ
ประชาชน
ท าใหม้ี
น ้าประปา
ใชแ้ละ
เพยีงพอ
อยา่งทั่วถงึ 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, กอง
ชา่งสขุาภบิาล
, กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการชา่ง 

13 

โครงการ
ปรับเปลีย่น
หอพักน ้าใส
บนหอถัง
ประปา หมูท่ี ่
7 

เพือ่เพิม่การผลติ
และการกักเก็บ

น ้าประปาใหม้ี
ความเพยีงพอตอ่
ความตอ้งการ
ของประชาชน 

ปรับเปลีย่นหอพัก
น ้าใสบนหอถัง
ประปาหมูท่ี ่7 

870,000.00     1 แหง่ 

เพิม่
คณุภาพ
ของ

น ้าประปา
ใหด้ขีึน้
และมอีัตรา
การไหลที่
เพิม่ขึน้ 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, กอง
ชา่งสขุาภบิาล
, กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการชา่ง 

14 

โครงการ
ปรับเปลีย่น
หอถังพักน ้า
ใสและถัง
กรอง
น ้าประปา หมู่

เพือ่เพิม่การผลติ
และการกักเก็บ
น ้าประปาใหม้ี
ความเพยีงพอ 
และเพิม่คณุภาพ
ของน ้าประปา 

ปรับเปลีย่นหอถัง
พักน ้าใสแบบหอ
ถังเหล็ก ขนาด
ของความจุ 30.00 

ลกูบาศกเ์มตร สงู 

785,000.00     1 แหง่ 

เพิม่
คณุภาพ
ของ
น ้าประปา
ใหด้ขีึน้
และมอีัตรา

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, กอง
ชา่งสขุาภบิาล
, กองประปา, 



ที ่6 ต าบลทา่
ไม ้(สวน
กลว้ย) 

20.00 เมตร และ

เปลีย่นถังกรอง
น ้าประปา พรอ้ม

ตดิตัง้บรเิวณหมูท่ี ่
6 ต าบลทา่ไม ้
(สวนกลว้ย) 

การไหลที่
เพิม่ขึน้ 

ส านักชา่ง, 
ส านักการชา่ง 

15 

โครงการเจาะ
บอ่บาดาล
ใหมพ่รอ้ม
ตดิตัง้ป้ัมซบั
เมอรส์และ

เปลีย่นถัง
กรอง
น ้าประปา หมู่
ที ่2 ต าบลทา่
ไม ้(ขา้งวัด
กระตา่ยเตน้) 

เพือ่เป็นการเพิม่
การผลติ
น ้าประปาให ้
เพยีงพอตอ่ความ
ตอ้งการของ
ประชาชน 

เจาะบอ่บาดาล
ใหม ่ขนาด 5 นิว้ 
ความลกึไมน่อ้ย
กวา่ 40.00 เมตร 

หรอื 20.00 วาหรอื

จนกวา่จะไดน้ ้าทีม่ี
คณุภาพและ
ปรมิาณเพยีงพอ
ตอ่การผลติ
น ้าประปาพรอ้มใบ
ตรวจคณุภาพน ้า
ใตด้นิ พรอ้มตดิตัง้
ป้ัมซบัเมอรส์ 
ขนาด 3 HP ขนาด 
220 โวลต ์และ
เปลีย่นถังกรอง
น ้าประปาพรอ้ม
ตดิตัง้หมูท่ี ่2 
ต าบลทา่ไม ้(ขา้ง
วัดกระตา่ยเตน้) 

203,000.00     1 แหง่ 

เพิม่การ
ผลติใหม้ี
ความ
เพยีงพอ
ตอ่ความ
ตอ้งการ
ของ
ประชาชน
ท าใหม้ี
น ้าประปา
ใชแ้ละ
เพยีงพอ
อยา่งทั่วถงึ 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, กอง
ชา่งสขุาภบิาล
, กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการชา่ง 

16 

โครงการ
ปรับเปลีย่น
หอถังพักน ้า
ใสและถัง
กรอง
น ้าประปา หมู่
ที1่0 ต าบลทา่
ไม ้(บา้นโรง
หบีเล็ก) 

เพือ่เพิม่การผลติ
และการกักเก็บ
น ้าประปาใหม้ี
ความเพยีงพอ 
และเพิม่คณุภาพ
ของน ้าประปา 

ปรับเปลีย่นหอถัง

พักน ้าใสแบบหอ
ถังเหล็กขนาดของ
ความจุ 30.00 

ลกูบาศกเ์มตร สงู 
20.00 เมตร และ

เปลีย่นถังกรอง
น ้าประปา พรอ้ม
ตดิตัง้บรเิวณหมูท่ี ่
10  

785,000.00     1 แหง่ 

เพิม่
คณุภาพ
ของ
น ้าประปา
ใหด้ขีึน้
และมอีัตรา
การไหลที่
เพิม่ขึน้ 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, กอง
ชา่งสขุาภบิาล
, กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการชา่ง 

17 

โครงการเจาะ
บอ่บาดาล
ใหมพ่รอ้ม
ตดิตัง้ป้ัมซบั
เมอรส์และ
เปลีย่นถัง
กรอง
น ้าประปาหมู่
ที ่3 ต าบลทา่
ไม ้(บา้น
หนองปลวก) 

เพือ่เป็นการเพิม่
การผลติ
น ้าประปาให ้
เพยีงพอตอ่ความ
ตอ้งการของ
ประชาชน 

เจาะบอ่บาดาล
ใหม ่ขนาด 5 นิว้ 
ความลกึไมน่อ้ย
กวา่ 40.00 เมตร 

หรอื 20.00วาหรอื

จนกวา่จะไดน้ ้าทีม่ี
คณุภาพและ
ปรมิาณเพยีงพอ
ตอ่การผลติ
น ้าประปาพรอ้มใบ
ตรวจคณุภาพน ้า
ใตด้นิ พรอ้มตดิตัง้
ป้ัมซบัเมอรส์ 
ขนาด 3 HP ขนาด 

203,000.00     1 แหง่ 

ขยายการ
ผลติการ
บรกิาร
น ้าประปา
ท าให ้
ประชาชน
ในพืน้ทีม่ี
น ้าประปา
ใชแ้ละ
เพยีงพอ
อยา่งทั่วถงึ 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, กอง
ชา่งสขุาภบิาล
, กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการชา่ง 



220 โวลต ์และ
เปลีย่นถังกรอง
น ้าประปาพรอ้ม
ตดิตัง้หมูท่ี ่3 
ต าบลทา่ไม ้(บา้น
หนองปลวก) 

18 

โครงการวาง
ทอ่เมนประปา
บา้นรางโป่ง 
หมูท่ี ่8 ต าบล
ทา่ไม ้

เพือ่เป็นการ
ขยายบรกิาร
น ้าประปาท าให ้
ประชาชนใน
พืน้ทีม่นี ้าประปา
ใชแ้ละเพยีงพอ
อยา่งทั่วถงึ 

วางทอ่เมนประปา
บา้นรางโป่ง หมูท่ี ่
8 ต าบลทา่ไม ้
ชนดิ PVC ขนาด Ø 
3.00 นิว้ ชนดิ

ปลายบานชัน้ 13.5 

จ านวน 259 ทอ่น 
พรอ้มอปุกรณ์หรอื
ระยะทางไมน่อ้ย
กวา่ 1,035.00 

เมตร 

251,000.00     1 แหง่ 

ขยายการ
ใหบ้รกิาร
น ้าประปา
ในพืน้ที ่
ท าให ้
ประชาชนมี
น ้าประปา
ใชแ้ละ
เพยีงพอ
อยา่งทั่วถงึ 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, กอง
ชา่งสขุาภบิาล
, กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการชา่ง 

19 

โครงการเจาะ
บอ่บาดาล
ใหมพ่รอ้ม
ตดิตัง้ป้ัมซบั
เมอรส์ บรเิวณ
หมูท่ี ่10 
ต าบลทา่ไม ้
(บา้นโรงหบี
เล็ก) 

เพือ่เป็นการเพิม่
การผลติ
น ้าประปาให ้
เพยีงพอตอ่ความ
ตอ้งการของ
ประชาชน 

เจาะบอ่บาดาล
ใหมข่นาด 5.00 

นิว้ ความลกึไม่
นอ้ยกวา่ 40.00 

เมตร หรอื 20.00

วา หรอืจนกวา่จะ 
ไดน้ ้าทีม่คีณุภาพ
และมปีรมิาณ
เพยีงพอตอ่การ
ผลติน ้าประปา
พรอ้มใบตรวจ
คณุภาพน ้าใตด้นิ 
และตดิตัง้ป้ัมซบั
เมอรส์ ขนาด 3 
HP ขนาด 220 
โวลต ์บรเิวณหมูท่ี ่
10 ต าบลทา่ไม ้
(บา้นโรงหบีเล็ก) 

 195,000.00    1 แหง่ 

ขยายการ
ผลติการ
บรกิาร
น ้าประปา
ท าให ้
ประชาชน
ในพืน้ทีม่ี

น ้าประปา
ใชแ้ละ
เพยีงพอ
อยา่งทั่วถงึ 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, กอง
ชา่งสขุาภบิาล
, กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการชา่ง 
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โครงการเจาะ
บอ่บาดาล

ใหมพ่รอ้ม
ตดิตัง้ป้ัมซบั
เมอรส์และ
เปลีย่นถัง
กรอง
น ้าประปา
บรเิวณหอถัง
ประปา หมูท่ี ่
7 ต าบลทา่ไม ้
(ตลาดทา่ไม)้ 

เพือ่เป็นการเพิม่
การผลติ
น ้าประปาให ้
เพยีงพอตอ่ความ
ตอ้งการของ
ประชาชน 

เจาะบอ่บาดาล
ใหมข่นาด 5.00 

นิว้ ความลกึไม่
นอ้ยกวา่ 40.00 

เมตร หรอื 20.00

วา หรอืจนกวา่จะ 
ไดน้ ้าทีม่คีณุภาพ
และปรมิาณ
เพยีงพอตอ่การ
ผลติน ้าประปา
พรอ้มใบตรวจ
คณุภาพน ้าใตด้นิ 
พรอ้มตดิตัง้ป้ัมซบั
เมอรส์ ขนาด 3 
HP ขนาด 220 

 255,000.00    1 แหง่ 

ขยายการ
ผลติการ

บรกิาร
น ้าประปา
ท าให ้
ประชาชน
ในพืน้ทีม่ี
น ้าประปา
ใชแ้ละ
เพยีงพอ
อยา่งทั่วถงึ 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, กอง
ชา่งสขุาภบิาล
, กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการชา่ง 



โวลต ์และเปลีย่น
ถังกรองน ้าประปา
พรอ้มตดิตัง้ 
บรเิวณหอถัง
ประปาหมูท่ี ่7 
ต าบลทา่ไม ้
(ตลาดทา่ไม)้ 

21 

โครงการเจาะ
บอ่บาดาล
ใหมพ่รอ้ม
ตดิตัง้ป้ัมซบั
เมอรส์และ

เปลีย่นถัง
กรอง
น ้าประปา 
บรเิวณหมูท่ี ่9 
ต าบลทา่ไม ้
(บา้นดอน
แจง) 

เพือ่เป็นการเพิม่
การผลติ
น ้าประปาให ้
เพยีงพอตอ่ความ
ตอ้งการของ
ประชาชนและ 
เพิม่คณุภาพของ
น ้าประปา 

เจาะบอ่บาดาล
ใหมข่นาด 5.00 

นิว้ ความลกึไม่
นอ้ยกวา่ 40.00 

เมตร หรอื 20.00 

วา หรอืจนกวา่จะ
ไดน้ ้าทีม่คีณุภาพ
และปรมิาณ
เพยีงพอตอ่การ
ผลติน ้าประปา
พรอ้มใบตรวจ
คณุภาพน ้าใตด้นิ 
พรอ้มตดิตัง้ป้ัมซบั
เมอรส์ ขนาด 3 
HP ขนาด 220 
โวลต ์และเปลีย่น
ถังกรองน ้าประปา
พรอ้มตดิตัง้หมูท่ี ่
9 (บา้นดอนแจง) 

 255,000.00    1 แหง่ 

ขยายการ
ผลติการ
บรกิาร
น ้าประปา
ท าให ้
ประชาชน
ในพืน้ทีม่ี
น ้าประปา
ใชแ้ละ
เพยีงพอ
อยา่งทั่วถงึ 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, กอง
ชา่งสขุาภบิาล
, กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการชา่ง 
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โครงการเจาะ
บอ่บาดาล
ใหมพ่รอ้ม
ตดิตัง้ป้ัมซบั
เมอรส์และ
เปลีย่นถัง
กรอง
น ้าประปา 
บรเิวณหมูท่ี ่9 
ต าบลทา่ไม ้
(ดา้นหลัง
อาคาร
ส านักงาน
เทศบาลฯ) 

เพือ่เป็นการเพิม่
การผลติ
น ้าประปาให ้
เพยีงพอตอ่ความ
ตอ้งการของ
ประชาชนและ 
เพิม่คณุภาพของ
น ้าประปา 

เจาะบอ่บาดาล
ใหมข่นาด 5.00 นิว้ 

ความลกึไมน่อ้ย
กวา่ 40.00 เมตร

หรอื 20.00วา หรอื

จนกวา่จะ ไดน้ ้าที่
มคีณุภาพและ
ปรมิาณเพยีงพอ
ตอ่การผลติ
น ้าประปาพรอ้มใบ
ตรวจคณุภาพน ้า
ใตด้นิพรอ้มตดิตัง้
ป้ัมซบัเมอรส์ขนาด 
3 HP ขนาด220
โวลตแ์ละเปลีย่น
ถังกรองน ้าประปา
พรอ้มตดิตัง้หมูท่ี9่(
ดา้นหลังอาคาร
ส านักงานเทศบาล
ฯ) 

 255,000.00    1 แหง่ 

ขยายการ
ผลติการ
บรกิาร
น ้าประปา
ท าให ้
ประชาชน
ในพืน้ทีม่ี
น ้าประปา
ใชแ้ละ
เพยีงพอ
อยา่งทั่วถงึ 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, กอง
ชา่งสขุาภบิาล
, กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการชา่ง 
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โครงการวาง
ทอ่เมนประปา
บรเิวณซอย
ส าเนา

เพือ่เป็นการ
ขยายเขตการ
ใหบ้รกิารเพือ่
เป็นการเพิม่

วางทอ่เมนประปา
ชนดิทอ่ PVC 
ขนาด Ø 3 นิว้ ชนดิ
ปลายบาน ชัน้ 

   98,500.00  1 แหง่ 

ขยายเขต
การบรกิาร
น ้าประปา
ในเขต

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, กอง
ชา่งสขุาภบิาล



กลว้ยไม ้หมู่
ที ่6 เริม่ตัง้แต่
บรเิวณบา้น

นายบัณฑติ 
แหยมคอม ถงึ
บา้นนายรุ่ง
กานต ์แหยม
คอน  

ก าลังผลติ
น ้าประปาให ้
เพยีงพอ เพือ่เป็น
การเพิม่คณุภาพ
น ้าประปา  

13.5 พรอ้ม

อปุกรณ์ระยะทาง
ไมน่อ้ยกวา่ 290 
เมตร ทอ่บรกิาร 
จ านวน 12 จุด 
(รายละเอยีดตาม
แบบแปลนของ
เทศบาลต าบลทา่
ไม)้ 

พืน้ทีแ่ละมี
น ้าประปา
เพยีงพอ
ตอ่ความ
ตอ้งการ
ของ
ประชาชน 

, กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการชา่ง 
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โครงการ
เปลีย่นทอ่เมน
ประปาบรเิวณ
หอถังประปา 
หมูท่ี ่3 บา้น
ทุง่ฝืดถงึ
บรเิวณสะพาน
คลองน ้าทิง้
บางแกว้  

เพือ่น ้าประปามี
อัตราการไหล
แรงขึน้ เพือ่การ
ปรับปรุงคณุภาพ

น ้าประปา  

เปลีย่นทอ่เมน
ประปาชนดิทอ่ 
PVC ขนาด Ø 3 นิว้ 
ชนดิปลายบานชัน้ 
13.5 ระยะทาง 

1,137เมตร 
(รายละเอยีดตาม
แบบแปลนของ
เทศบาลต าบลทา่
ไม)้ 

    387,500.00 1 แหง่ 

น ้าประปามี
อัตราการ
ไหลแรงขึน้
และมี

คณุภาพด ี

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, กอง
ชา่งสขุาภบิาล
, กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการชา่ง 
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โครงการเจาะ
บอ่บาดาล
ใหมพ่รอ้ม

ตดิตัง้ป๊ัมซบั
เมอรส์ บรเิวณ
หมูท่ี ่3 (บา้น
หว้ยปลาย
ยาง) 

เพือ่เป็นการ
ขยายเขตการ
ใหบ้รกิารเพือ่
เป็นการเพิม่
ก าลังผลติ
น ้าประปาให ้
เพยีงพอ และ
เพือ่เป็นการเพิม่
คณุภาพ
น ้าประปา 

เจาะบอ่บาดาล
ใหม ่ขนาด 5 นิว้ 
ความลกึไมน่อ้ย
กวา่ 40 เมตรหรอื 
20 วา หรอืจนกวา่
จะไดน้ ้าทีม่ี
คณุภาพและ
ปรมิาณเพยีงพอ

ตอ่การผลติ
น ้าประปาพรอ้มใบ
ตรวจคณุภาพน ้า
ใตด้นิพรอ้มตดิตัง้
ป้ัมซบัเมอรส์ 
ขนาด 3 HP ขนาด 
220 โวลต ์
(รายละเอยีดตาม
แบบแปลนของ
เทศบาลต าบลทา่
ไม)้ 

    135,000.00 1 แหง่ 

เพิม่ก าลัง
การผลติ
น ้าประปา
เพยีงพอ
ตอ่ความ
ตอ้งการ
ของ
ประชาชน
ในพืน้ที ่ 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, กอง
ชา่งสขุาภบิาล
, กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการชา่ง 
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โครงการ
เปลีย่นทอ่เมน
ประปาบรเิวณ
หลังวัดครอ้พ
นัน หมูท่ี ่7 
เริม่ตัง้แตหั่ว
สะพานขา้ม
คลอง
ชลประทาน
เล็กหลัง
วัดครอ้พนัน 
ถงึบรเิวณบา้น

-เพือ่ใหน้ ้าประปา
มอีัตราการไหล
แรงขึน้ -เพือ่เป็น
การปรับปรุง
คณุภาพของ
น ้าประปา 

เปลีย่นทอ่เมน
ประปาชนดิ PVC 
ขนาด Ø 3 นิว้ ชนดิ
ปลายบาน ชัน้ 
13.5 ระยะทาง 

380.00 เมตร 

(รายละเอยีดตาม
แบบแปลนของ
เทศบาลต าบลทา่
ไม)้ 

   138,000.00  380 
เมตร 

น ้าประปามี
อัตราการ
ไหลแรงขึน้
และมี
คณุภาพด ี

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, กอง
ชา่งสขุาภบิาล
, กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการชา่ง 



นางไพรรนิ 
เจตสกิทัต 
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โครงการ

เปลีย่นทอ่เมน
ประปาบรเิวณ
บา้นดอนแจง 
หมูท่ี ่9 เริม่
ตัง้แตศ่าลา
อเนกประสงต ์
หมูท่ี ่9 ถงึ
บรเิวณบา้น
นายบญุโสม 
บญุลอ้  

-เพือ่ใหน้ ้าประปา
มอีัตราการไหล
แรงขึน้ -เพือ่เป็น
การปรับปรุง
คณุภาพของ
น ้าประปา 

เปลีย่นทอ่เมน
ประปาชนดิ PVC 
ขนาด Ø 3 นิว้ ชนดิ
ปลายบาน ชัน้ 
13.5 ระยะทาง 

418.00 เมตร 

(รายละเอยีดตาม
แบบแปลนของ
เทศบาลต าบลทา่
ไม)้ 

   148,500.00  418 
เมตร 

น ้าประปามี
อัตราการ
ไหลแรงขึน้
และมี
คณุภาพด ี

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, กอง
ชา่งสขุาภบิาล
, กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการชา่ง 
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โครงการเจาะ
บอ่บาดาล
ใหมพ่รอ้ม
ตดิตัง้ป้ัมซบั
เมอรส์บรเิวณ
หอถังประปา
ขา้งส านักงาน
เทศบาล
ต าบลทา่ไม ้

เพือ่ขยายการ
ใหบ้รกิารและ
เพิม่การผลติ
น ้าประปาให ้
เพยีงพอ และ
เพิม่คณุภาพของ
น ้าประปา 

เจาะบอ่บาดาล
ขนาด 5 นิว้ ความ
ลกึไมน่อ้ยกวา่ 40 
เมตร หรอื 20 วา 
หรอืจนกวา่จะได ้
น ้าทีม่คีณุภาพและ
ปรมิาณทีเ่พยีงพอ
ตอ่การผลติ
น ้าประปาพรอ้มใบ
ตรวจคณุภาพน ้า
ใตด้นิพรอ้มตดิตัง้
ป้ัมซบัเมอรส์ 
ขนาด 3 HP ขนาด 
220 โวลต ์
(รายละเอยีดตาม

แบบแปลนของ
เทศบาลต าบลทา่
ไม)้ 

    135,000.00 1 แหง่ 

เพิม่ก าลัง
ในการผลติ
น ้าประปา
ใหเ้พยีงพอ
ตอ่ความ
ตอ้งการ
ของ
ประชาชน
ในพืน้ที ่

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, กอง
ชา่งสขุาภบิาล
, กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการชา่ง 

ยทุธศาสตร ์: ยทุธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการพัฒนาคณุภาพชวีติและคณุค่าทางสังคม 
     แผนงาน : แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตวัชีว้ดั 
ผลทีค่าดวา่
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 

โครงการ
สนับสนุน
งบประมาณใน
การด าเนนิตาม

ภารกจิของ
เหลา่กาชาด
จังหวัด
กาญจนบรุ ี

เพือ่ชว่ยเหลอืและ
บรรเทาทกุขใ์หก้ับ
ผูป้ระสบภัยพบัิต ิ
ผูย้ากไร ้ผูพ้กิาร 
ผูด้อ้ยโอกาส  

สนับสนุนเหลา่
กาชาดจังหวัด
กาญจนบรุ ี

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 1 ครัง้ 
ตอ่ปี 

ประชาชนผู ้
ยากไรร้ับการ
ชว่ยเหลอืเด็กมี
โอกาสทีไ่ด ้
ศกึษาเลา่เรยีน
และมคีณุภาพ
ชวีติ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

2 

โครงการ
อดุหนุนศนูย์
ปฏบัิตกิารการ
ชว่ยเหลอื
ประชาชนของ
องคก์ร

เพือ่จัดตัง้ศนูยร์่วม
ในการชว่ยเหลอื
ประชาชนของ
อปท.ในระดับ
อ าเภอ 

เพือ่ใหก้ารสนับสนุน
งบประมาณใหก้ับ
อ าเภอทา่มะกาการ
จัดกจิกรรม
สาธารณประโยชน์ 

 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 1 ครัง้ 
ตอ่ปี 

การบรหิารและ
การตดิตอ่เพือ่
ประสานงานขอ
ความร่วมมอื
ของเทศบาล 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 



ปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

3 

โครงการ

อดุหนุนอ าเภอ
ทา่มะกาการ
จัดตัง้ศนูยร์วม
ขอ้มลูขา่วสาร
จัดซือ้จัดจา้ง 

เพือ่จัดตัง้ศนูยร์วม
ขอ้มลูขา่วสารใน
การจัดซือ้จัดจา้ง
อ าเภอทา่มะกา  

สนับสนุนงบประมาณ
ใหก้ับอ าเภอทา่มะกา
ในการด าเนนิการจัด
กจิกรรม
สาธารณประโยชน์ 

30,000.00     1 ครัง้ 
ตอ่ปี 

การบรหิารและ
ประสานงานขอ
ความร่วมมอื
ของเทศบาล 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

     แผนงาน : แผนงานการศกึษา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตวัชีว้ดั 
ผลทีค่าด

วา่จะไดร้บั 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 

โครงการ
สนับสนุน
การบรหิาร
สถานศกึษา 

เพือ่จ่ายเป็น

คา่อาหาร
ส าหรับศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ตามหนังสอื ที ่
กจ.
003710/2093 

ลงวันที ่7 
กรกฎาคม 
2554 

จัดซือ้อาหาร
กลางวันคา่
จัดการเรยีน
การสอน(แบบ
รายหัว) 
ส าหรับศนูย์
พัฒนาเด็ก
เล็กทัง้ ๒ 
ศนูย ์

490,000.00 471,530.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 2 ศนูย ์

สง่เสรมิให ้
เด็กนักเรยีนมี
สขุภาพ
ร่างกายที่
แข็งแรงและ
พัฒนาการ
เป็นไปตาม
วัย  

สว่น
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กองสง่เสรมิ
การศกึษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 

2 

โครงการ
จัดซือ้
อาหารเสรมิ 
(นม) 

เพือ่จ่ายเป็น
คา่อาหารเสรมิ 
(นม) ส าหรับ
เด็กถงึ
ประถมศกึษา ปี
ที6่ส านักงาน
คณะกรรมการ
ศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (สพฐ)
และศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดซือ้อาหาร

เสรมิ (นม) 
ส าหรับเด็ก
เล็กถงึ
ประถมศกึษา
ปีที ่6 สังกัด
ส านักงาน
คณะกรรมการ
ศกึษาขัน้
พืน้ฐาน 
(สพฐ) และ
สังกัดศนูย์
พัฒนา เด็ก
เล็ก 

937,000.00 852,710.00 853,000.00 853,000.00 853,000.00 

ศพด. 2 
ศนูย ์
โรงเรยีน
สังกัด 
สพฐ. 2 
โรงเรยีน  

สง่เสรมิให ้
เด็กนักเรยีนมี
สขุภาพ
ร่างกายที่
แข็งแรง และ
มพีัฒนาการ
เป็นไปตาม
วัย  

สว่น
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กองสง่เสรมิ
การศกึษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 

3 

โครงการ
อาหาร
กลางวัน
ส าหรับเด็ก
นักเรยีนใน
สังกัด
ส านักงาน
เขตพืน้ที่
การศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน 
(สพฐ.) 

เพือ่จ่ายเป็น
คา่อาหาร
กลางวันส าหรับ
เด็กเล็กถงึ 
ประถมศกึษาปี
ที6่ สังกัด
ส านักงาน
คณะกรรมการ
ศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (สพฐ) 

จัดซือ้อาหาร
กลางวัน
ส าหรับ
ส าหรับเด็ก
เล็กถงึ
ประถมศกึษา
ปีที ่6 สังกัด
ส านักงาน
คณะกรรมการ
ศกึษาขัน้

1,556,000.00 1,536,000.00 1,536,000.00 1,536,000.00 1,536,000.00 2 แหง่ 

สง่เสรมิให ้
เด็กนักเรยีนมี
สขุภาพ
ร่างกายที่
แข็งแรง และ
มพีัฒนาการ
เป็นไปตาม
วัย  

สว่น
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กองสง่เสรมิ
การศกึษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศกึษา
ศาสนาและ



พืน้ฐาน 
(สพฐ) 

วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 

4 

โครงการ
อบรมและ
ศกึษาดงูาน
ผูป้กครอง
และ
นักเรยีน
ศนูยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล
ต าบลทา่ไม ้

เพือ่ให ้
ผูป้กครองและ
นักเรยีนศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ไดเ้ขา้มามสีว่น
ร่วมในกจิกรรม
เสรมิ
พัฒนาการเพือ่
การจัดการ
เรยีนรูท้ี่
เหมาะสมไป

ตามวัย 

ผูป้กครอง
และนักเรยีน
ศนูยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล
ต าบลทา่ไม ้
ทัง้ 2 ศนูย ์

80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 2 แหง่ 

ผูป้กครอง
และนักเรยีน
ศนูยพ์ัฒนา
เด็กเล็กน า
ความรูท้ี่
ไดรั้บไปใช ้

ประโยชน์ได ้
อยา่ง
เหมาะสม 

สว่น
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กองสง่เสรมิ
การศกึษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 

5 

โครงการจัด
งานฉลอง
วันเด็ก
แหง่ชาต ิ

เพือ่เป็น
คา่ใชจ้่ายใน
การจัดกจิกรรม
สง่เสรมิ
พัฒนาการและ
จัดกจิกรรม
สันทนาการ
และการเรยีนรู ้ 

เด็กและ
เยาวชนใน
เขตเทศบาล
ต าบลทา่ไม ้

200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 1 ครัง้ 
ตอ่ปี 

เด็กและ
เยาวชนใน
เขตเทศบาล
ไดเ้ขา้ร่วม
กจิกรรมและ
สามารถน า
ความรูท้ีไ่ด ้
ไปปรับใชไ้ด ้
อยา่ง

เหมาะสม 

สว่น
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กองสง่เสรมิ
การศกึษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 

6 
โครงการ
กฬีาสหีนู
นอ้ย 

เพือ่จ่ายเป็น
คา่ใชจ้่าย
ส าหรับกจิกรรม
สง่เสรมิ
พัฒนาการของ
เด็กกอ่นวัย

เรยีน 

ผูป้กครอง
และนักเรยีน
ศนูยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล
ต าบลทา่ไม ้
ทัง้ 2 ศนูย ์

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 2 แหง่ 

เด็กในศนูย์
พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ต าบลทา่ไมม้ี
พัฒนาการ
ทางร่างกาย 
อารมณ์ 
จติใจ ที่
สมบรูณ์
แข็งแรง 

สว่น
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กองสง่เสรมิ
การศกึษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 

7 

โครงการ
สง่เสรมิการ
จัด
การศกึษา
และการ
เรยีนรู ้

เพือ่จ่ายเป็น
เงนิอดุหนุน
ใหแ้กโ่รงเรยีน
ในสังกัด 
(สพฐ.)  

โรงเรยีน
วัดครอ้พนัน 
และโรงเรยีน
วัดกระตา่ย
เตน้ 

  100,000.00 100,000.00 100,000.00 2 แหง่ 

นักเรยีนไดใ้ช ้

ความรู ้ทักษะ
และ
ประสบการณ์
ของตนเองใน
การศกึษา

สว่น
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กองสง่เสรมิ
การศกึษา



ส าหรับ
โรงเรยีนใน
เขต
เทศบาล 

คน้ควา้หา
ขอ้มลูจาก
แหลง่เรยีนรู ้
ตา่งๆ 

และ
วัฒนธรรม, 
กอง

การศกึษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 

8 

โครงการ
นอ้มน าตาม
หลัก
ปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพยีงสู่

สถานศกึษา 

เพือ่จ่ายเป็น
เงนิอดุหนุน
ใหแ้กโ่รงเรยีน
ในสังกัด 
(สพฐ)  

โรงเรยีน

วัดครอ้พนัน 
50,000.00 50,000.00    1 แหง่ 

นักเรยีนน า
ความรูท้ี่
ไดร้ับไปปรับ
ใชใ้น

ชวีติประจ าวัน
อยา่งคุม้คา่
และเกดิ
ประโยชน์ 

สว่น
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กองสง่เสรมิ
การศกึษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 

9 
โครงการ
ศนูยก์าร
เรยีนรู ้ICT 

เพือ่จ่ายเป็น
เงนิอดุหนุน
ใหแ้กโ่รงเรยีน
ในสังกัด
ส านักงาน
คณะกรรมการ
ศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (สพฐ.)  

โรงเรยีนวัด
กระตา่ยเตน้ 

50,000.00     1 แหง่ 

นักเรยีนมี
แหลง่การ

เรยีนรูเ้พือ่ใช ้

ส าหรับ
คน้ควา้หา
ขอ้มลูตา่งๆ 

สว่น
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กองสง่เสรมิ
การศกึษา

และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 

10 
โครงการ
หนูนอ้ย
สขุภาพด ี

เพือ่การ
สง่เสรมิ ใหเ้ด็ก
เล็กศนูยพ์ัฒนา
เด็กเล็กของ
เทศบาลต าบล
ทา่ไมม้สีขุภาพ
ทีด่เีหมาะสม
ตามวัย 

ผูป้กครอง
และนักเรยีน
ศนูยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล
ต าบลทา่ไม ้
ทัง้ 2 ศนูย ์

10,000.00     2 แหง่ 

เด็กและ
ผูป้กครอง
และศนูย์
พัฒนาเด็ก
เล็กเกดิการ
เรยีนรูแ้ละมี
ความเขา้ใจ
ในเรือ่งการ
ดแูลสขุภาพ
ของเด็กเล็ก
ท าใหเ้ด็กมี
สขุภาพทีด่ ี

สว่น
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กองสง่เสรมิ
การศกึษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 



11 

โครงการ
นอ้มน าตาม
หลัก
ปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพยีงสู่

สถานศกึษา 

เพือ่จ่ายเป็น
เงนิอดุหนุน
ใหแ้กโ่รงเรยีน
ในสังกัด
ส านักงาน
คณะกรรมการ
ศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (สพฐ.)  

โรงเรยีนวัด
กระตา่ยเตน้ 

 50,000.00    1 แหง่ 

นักเรยีนน า

ความรูท้ี่
ไดร้ับไปปรับ
ใชใ้น
ชวีติประจ าวัน
ไดอ้ยา่ง
คุม้คา่และ
เกดิประโยชน์
ตอ่การเรยีน
การสอน 

สว่น
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กองสง่เสรมิ
การศกึษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 

12 

โครงการ
สง่เสรมิ
ทักษะ
อาชพีโดย
ใชห้ลัก
ปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพยีง
โรงเรยีนวัด
กระตา่ยเตน้ 

เพือ่จ่ายเป็น
เงนิอดุหนุน
โรงเรยีนวัด
กระตา่ยเตน้ 

โรงเรยีนวัด
กระตา่ยเตน้ 

  100,000.00 100,000.00  1 แหง่ 

นักเรยีนน า
ความรูท้ี่
ไดร้ับไปปรับ
ใชใ้น
ชวีติประจ าวัน
อยา่งคุม้คา่
และเกดิ
ประโยชน์ 

สว่น
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กองสง่เสรมิ
การศกึษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 

13 

โครงการ
สง่เสรมิเด็ก
และเยาวชน
พัฒนา
ทักษะ
อาชพี
โรงเรยีน
วัดครอ้พนัน 

เพือ่จ่ายเป็น
เงนิอดุหนุน
โรงเรยีน
วัดครอ้พนัน 

โรงเรยีน
วัดครอ้พนัน 

  100,000.00 100,000.00  1 แหง่ 

นักเรยีนน า
ความรูท้ี่
ไดร้ับไปปรับ
ใชใ้น
ชวีติประจ าวัน
อยา่งคุม้คา่
และเกดิ
ประโยชน์ 

สว่น
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กองสง่เสรมิ
การศกึษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 

     แผนงาน : แผนงานสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตวัชีว้ดั 
ผลทีค่าด
วา่จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 

โครงการอบรม/
ทัศนศกึษาดู
งานชมรม
ผูส้งูอายุ

เพือ่ใหผู้ส้งูอายุ
ไดร้่วมท า
กจิกรรมพบปะ
แลกเปลีย่น
ประสบการณ์ท า

สมาชกิชมรม
ผูส้งูอายแุละ
ผูส้งูอายใุน
ชมุชน 

150,000.00  150,000.00 150,000.00 150,000.00 

ผูส้งูอายุ
ในชมุชนที่
เขา้ร่วม
โครงการ 

ผูส้งูอายไุด ้
ร่วมท า
กจิกรรม
พบปะกันและ

สว่น
สาธารณสขุ
และ
สิง่แวดลอ้ม, 
สว่น



เทศบาลต าบล
ทา่ไม ้

ใหรู้ส้กึไมถ่กู
ทอดทิง้ 

ท าใหรู้ส้กึไม่
ถกูทอดทิง้ 

สาธารณสขุ, 
กอง
สาธารณสขุ, 
กองสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ,
กอง
การแพทย ์, 
ส านัก
สาธารณสขุ 

2 
โครงการรณรงค์
ป้องกันโรค
เอดส ์

เพือ่ใหค้วามรู ้
ความเขา้ใจแก่

ประชาชนในการ
ป้องกันโรค
เอดสใ์นเขต
เทศบาล 

นักเรยีนและ

ประชาชน
ภายในเขต
เทศบาล 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

นักเรยีน
และ
ประชาชน
ทีเ่ขา้ร่วม
โครงการ 

นักเรยีน
ประชาชนรูจ้ัก

วธิป้ีองกัน
ตนเองให ้
ปลอดภัยจาก
โรคเอดส ์

สว่น
สาธารณสขุ
และ
สิง่แวดลอ้ม, 
สว่น
สาธารณสขุ, 
กอง
สาธารณสขุ, 
กองสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ,
กอง
การแพทย ์, 
ส านัก
สาธารณสขุ 

3 
โครงการ
คุม้ครอง
ผูบ้รโิภค 

เพือ่ใหค้วามรู ้

ความเขา้ใจแก่
ประชาชนการ
เลอืกซือ้สนิคา้
ทีป่ลอดภัยตอ่
สขุภาพ 

อบรมใหค้วามรู ้
ความเขา้ใจแก่
ประชาชนใน
การเลอืกซือ้
สนิคา้ทัง้ 11 
ชมุชน 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

ประชาชน
รอ้ยละ 50 
เขา้ร่วม
โครงการ 

ประชาชน

ไดร้ับความรู ้
ในการเลอืก
ซือ้สนิคา้ทีม่ี
คณุภาพและ
ไมถ่กู
หลอกลวง 

สว่น
สาธารณสขุ
และ
สิง่แวดลอ้ม, 
สว่น
สาธารณสขุ, 
กอง
สาธารณสขุ, 
กองสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ,
กอง
การแพทย ์, 
ส านัก
สาธารณสขุ 

4 

โครงการสัตว์
ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจาก

โรคพษิสนัุขบา้ 
ตามพระปณธิาน
ศาสตราจารย ์
พลเอกหญงิ พล
เรอืเอกหญงิ พล
อากาศเอกหญงิ 
สมเด็จพระเจา้
นอ้งนางเธอ เจา้
ฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์อัครราช
กมุารกีรมพระศรี

เพือ่ป้องกันเฝ้า
ระวังและ
ควบคมุการแพร่
ระบาดของโรค
พษิสนัุขบา้ใน
ชมุชน 

สนัุขและแมว
ในเขตเทศบาล
ต าบลทา่ไม ้
จ านวน 11 
ชมุชน 

60,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

สนัุขและ
แมวรอ้ยละ
80ทีไ่ดร้บั
การฉีด
วัคซนี 

ประชาชน

ภายในชมุชน
ปลอดภัยจาก
โรคพษิสนัุข
บา้และเป็น
การควบคมุ
โรคระบาด
ของโรคพษิ
สนัุขบา้ใน
ชมุชน 

สว่น
สาธารณสขุ
และ
สิง่แวดลอ้ม, 
สว่น
สาธารณสขุ, 
กอง
สาธารณสขุ, 
กองสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ,
กอง
การแพทย ์, 
ส านัก
สาธารณสขุ 



สวางควัฒนวร
ขัตยิราชนาร ี

5 

โครงการส ารวจ

ขอ้มลูจ านวน
สัตวแ์ละขึน้
ทะเบยีนสัตว์
ตามโครงการคน
ปลอดภัยจาก
โรคพษิสัตว์
ปลอดโรคสนัุข
บา้ ตามพระ
ปณธิาน
ศาสตราจารย ์
พลเอกหญงิ พล
เรอืเอกหญงิ พล
อากาศเอกหญงิ 

สมเด็จพระเจา้
นอ้งนางเธอ เจา้
ฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์อัครราช
กมุารกีรมพระศรี
สวางควัฒนวร
ขัตยิราชนาร ี

เพือ่ส ารวจ
ขอ้มลูจ านวน
สนัุขและแมวทัง้
ทีม่เีจา้ของและ
ทีไ่มม่เีจา้ของ
จัดท าทะเบยีน
ขอ้มลูของสัตว์
เลีย้งภายในเขต

เทศบาล 

จ านวนสนัุข
และแมวในเขต
เทศบาลต าบล
ทา่ไม ้

 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 

จ านวน
สนัุขและ
แมวทีข่ ึน้
ทะเบยีน
สัตวเ์ลีย้ง 

เพือ่ใหท้ราบ
ถงึฐานขอ้มลู
จ านวนสนัุข
และแมวทัง้ที่
มเีจา้ของและ
ทีไ่มม่ี
เจา้ของ
ภายในเขต

เทศบาล 

สว่น
สาธารณสขุ
และ
สิง่แวดลอ้ม, 
สว่น
สาธารณสขุ, 
กอง
สาธารณสขุ, 
กองสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ,
กอง
การแพทย ์, 
ส านัก
สาธารณสขุ 

6 
โครงการ
พระราชด ารดิา้น
สาธารณสขุ 

เพือ่สนับสนุนให ้
ชมุชน/หมูบ่า้น
แหง่ละ20,000 
บาท 

สนับสนุนเงนิ
หมูบ่า้นละ 
20,000 บาท 
จ านวน 11 
ชมุชน โดยการ

จัดท าโครงการ
ตาม
พระราชด าริ
ดา้น
สาธารณสขุ
โดยการ
สนับสนุน
งบประมาณ
ใหก้ับ
คณะกรรมการ
ชมุชน 11 
ชมุชน  

220,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 

จ านวน
ประชาชน
ทีเ่ขา้ร่วม
โครงการ 

หมูบ่า้นที่
ไดร้ับเงนิ

สนับสนุน
จ านวน 
20,000บาท
จ านวน 11 
ชมุชนโดย
จัดท า
โครงการตาม
พระราชด าริ
ดา้น
สาธารณสขุ 

สว่น
สาธารณสขุ
และ
สิง่แวดลอ้ม, 
สว่น
สาธารณสขุ, 
กอง
สาธารณสขุ, 
กองสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ,
กอง
การแพทย ์, 
ส านัก
สาธารณสขุ 

7 
โครงการทา่ไม ้
เมอืงน่าอยู ่

เพือ่แลกเปลีย่น
ประสบการณ์
และเพิม่ทักษะ
ความรูใ้หม่ๆ 
เพือ่น าไป
พัฒนาชมุชน 

ผูน้ าชมุชนและ
กลุม่องคก์ร
ตา่งๆ ในเขต
เทศบาล 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 

ผูน้ าชมุชน
และกลุม่
องคก์ร
ตา่งๆ ที่
เขา้ร่วม
โครงการ 

ผูน้ าชมุชน
และกลุม่
องคก์รตา่งๆ 
เขตเทศบาล
ไดม้กีาร
แลกเปลีย่น
ประสบการณ์
และเพิม่
ทักษะความรู ้
ใหม่ๆ   

สว่น
สาธารณสขุ
และ
สิง่แวดลอ้ม, 
สว่น
สาธารณสขุ, 
กอง
สาธารณสขุ, 
กองสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ,
กอง



การแพทย ์, 
ส านัก
สาธารณสขุ 

8 
โครงการคา่ย
เยาวชนตา้นภัย
ยาเสพตดิ 

เพือ่ใหค้วามรู ้
ความเขา้ใจ
เรือ่งป้องกันและ
แกไ้ขปัญหายา
เสพตดิ.ใหก้ับ
เด็กและเยาวชน 

เด็กนักเรยีน
และเยาวชน
ภายในเขต
เทศบาล 

 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

เด็ก
นักเรยีน
และ
เยาวชน ที่
เขา้ร่วม
โครงการ 

เยาวชน มี
ความรูแ้ละ
ความเขา้ใจ
ในเรือ่งโทษ
ภัยของยา
เสพตดิมาก
ขึน้ 

สว่น
สาธารณสขุ
และ
สิง่แวดลอ้ม, 
สว่น
สาธารณสขุ, 
กอง
สาธารณสขุ, 
กองสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ,
กอง
การแพทย ์, 
ส านัก
สาธารณสขุ 

9 

โครงการอบรม/
ทัศนศกึษาดู
งานอาสาสมัคร
สาธารณสขุใน
เขตเทศบาล 

เพือ่แลกเปลีย่น
ประสบการณ์ 
และเพิม่ทักษะ
ความรูใ้หม่ๆ  

อสม.ภายใน
เขตเทศบาล
ต าบลทา่ไม ้
แลกเปลีย่น
ประสบการณ์
ความรูใ้หม่ๆ 

150,000.00     

จ านวน อส
ม. ทีเ่ขา้
ร่วม
โครงการ 

อสม.
แลกเปลีย่น
ประสบการณ์
และเพิม่
ทักษะความรู ้
ใหม่ๆ  

สว่น
สาธารณสขุ
และ
สิง่แวดลอ้ม, 
สว่น
สาธารณสขุ, 
กอง
สาธารณสขุ, 
กองสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ,
กอง
การแพทย ์, 
ส านัก
สาธารณสขุ 

10 

โครงการ
อดุหนุนการ
พัฒนางาน
สาธารณสขุมลู

ฐาน 

เพือ่อดุหนุนเป็น
คา่ใชจ้่ายในการ
บรกิาร
สาธารณสขุใน
การดแูลสขุภาพ
ของเทศบาล 

สนับสนุนการ
บรกิารดา้น
สาธารณสขุใน
การดแูล
สขุภาพของ
ประชาชน
ภายในเขต
เทศบาล 

82,500.00     

จ านวน อส
ม.ทีเ่ขา้
ร่วม
โครงการ 

ประชาชน
ไดร้ับการ
บรกิารดา้น
สาธารณสขุ
ในการดแูล

สขุภาพของ
เทศบาล 

สว่น
สาธารณสขุ
และ
สิง่แวดลอ้ม, 
สว่น
สาธารณสขุ, 
กอง
สาธารณสขุ, 
กองสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ,
กอง
การแพทย ์, 
ส านัก
สาธารณสขุ 

11 

โครงการอบรม/
ทัศนศกึษาดู
งานชมรม
รา้นอาหารแผง
ลอยเทศบาล
ต าบลทา่ไม ้

เพือ่แลกเปลีย่น
และเรยีนรูด้า้น
สขุาภบิาล
อาหารระหว่าง
หน่วยงาน 

รา้นอาหาร/
แผงลอยใน
เขตเทศบาล 

 100,000.00    

รา้นอาหาร
แผงลอย
รอ้ยละ 50 
มคีวามรูใ้น
ดา้น

รา้นอาหาร/
แผงลอยมี
มาตรฐาน
ดา้น
สขุาภบิาล
อาหารทีด่ขี ึน้ 

สว่น
สาธารณสขุ
และ
สิง่แวดลอ้ม, 
สว่น
สาธารณสขุ, 



สขุาภบิาล
อาหาร 

กอง
สาธารณสขุ, 
กองสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ,
กอง
การแพทย ์, 
ส านัก
สาธารณสขุ 

12 

โครงการ
สง่เสรมิและ
ป้องกันความ

ผดิปกตทิางตา
และการมองเห็น
ในผูส้งูอาย ุ

เพือ่สง่เสรมิและ
ป้องกันโรคทาง
ตาและการ

มองเห็นใน
ผูส้งูอาย ุ

ผูส้งูอายทุีม่ี
อาย ุ60ปี ขึน้
ไป ภายในเขต
เทศบาลต าบล
ทา่ไม ้

 100,000.00    

ผูส้งูอายุ
รอ้ยละ50
ไดร้ับการ
ตรวจคัด
กรองทาง
สายตา 

ผูส้งูอายทุีม่ี
ความผดิปกติ
ทางสายตา
และการ
มองเห็น

ไดร้ับการ
ดแูลและ
ป้องกันอยา่ง
ถกูวธิ ี

สว่น
สาธารณสขุ
และ
สิง่แวดลอ้ม, 
สว่น
สาธารณสขุ, 
กอง
สาธารณสขุ, 
กองสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ,
กอง
การแพทย ์, 
ส านัก
สาธารณสขุ 

13 

โครงการพัฒนา

ศักยภาพผูน้ า
ต าบลสขุภาวะ
เทศบาลต าบล
ทา่ไม ้

เพือ่เตรยีมความ
พรอ้มของผูน้ า

ชมุชนและผูท้ี่
เกีย่วขอ้งในการ
เขา้ร่วม
ด าเนนิงาน
ต าบลสขุภาวะ 

ผูน้ าชมุชน 
ผูน้ ากลุม่ตา่งๆ
และผูท้ี่
เกีย่วขอ้ง 
จ านวน 45 คน 

 200,000.00    

จ านวน
ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ
รอ้ยละ 80  

เกดิความ
ร่วมมอื
ระหวา่ง
หน่วยงาน

เทศบาลผูน้ า
ชมุชนและผูท้ี่
เกีย่วขอ้งใน
การ
ด าเนนิงาน
ต าบลสขุ
ภาวะ 

สว่น
สาธารณสขุ
และ
สิง่แวดลอ้ม, 
สว่น
สาธารณสขุ, 
กอง
สาธารณสขุ, 
กองสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ,
กอง
การแพทย ์, 
ส านัก
สาธารณสขุ 

14 

โครงการบรกิาร
การแพทย์
ฉุกเฉนิเทศบาล
ต าบลทา่ไม ้

เพือ่ใหบ้รกิาร 
และชว่ยเหลอื
ผูบ้าดเจ็บจาก
อบัุตเิหตแุละ
เจ็บป่วยฉุกเฉนิ 
ณ จุดเกดิเหต ุ

ผูท้ีไ่ดร้ับ
บาดเจ็บจาก
อบัุตเิหตแุละ
เจ็บป่วยฉุกเฉนิ
ภายในเขต
เทศบาล 

 108,000.00    

ผูท้ีไ่ดร้ับ
บรกิาร
การแพทย์
ฉุกเฉนิ 

ผูท้ีไ่ดร้ับ
บาดเจ็บจาก
อบัุตเิหตแุละ
เจ็บป่วย
ฉุกเฉนิได ้รับ
การชว่ยเหลอื
อยา่งรวดเร็ว
ลดการ
สญูเสยีชวีติ 

สว่น
สาธารณสขุ
และ
สิง่แวดลอ้ม, 
สว่น
สาธารณสขุ, 
กอง
สาธารณสขุ, 
กองสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ,
กอง
การแพทย ์, 
ส านัก
สาธารณสขุ 



15 

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคตดิ
เชือ้ไวรัสโคโร
น่า 2019 (โค
วดิ-19) 

เพือ่ใหค้วามรู ้
ความเขา้ใจแก่
ประชาชนในการ
ป้องกันโรคตดิ
เชือ้ไวรัสโคโร
น่า 2019 
ภายในเขต
เทศบาล  

ประชาชน
ภายในเขต
เทศบาล 

   50,000.00 50,000.00 

จ านวน
ประชาชน
ทีเ่ขา้ร่วม
โครงการ 

ประชาชนรูจ้ัก
วธิป้ีองกัน
ตนเองให ้
ปลอดภัยจาก
โรคตดิเชือ้
ไวรัสโคโรน่า 
2019 

สว่น
สาธารณสขุ
และ
สิง่แวดลอ้ม, 
สว่น
สาธารณสขุ, 
กอง
สาธารณสขุ, 
กองสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ,
กอง
การแพทย ์, 
ส านัก
สาธารณสขุ 

     แผนงาน : แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตวัชีว้ดั 
ผลทีค่าด
วา่จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 

โครงการ
อดุหนุนชมรม
ผูส้งูอายุ
เทศบาลต าบล
ทา่ไม ้

เพือ่อดุหนุนเป็น
คา่ใชจ้่ายกจิการตา่งๆ 
ของชมรมผูส้งูอายใุน
เขตเทศบาล 

ชมรมผูส้งูอายุ
ในเขต
เทศบาลต าบล
ทา่ไม ้

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 1 ครัง้ 
ตอ่ปี 

ผูส้งูอายไุด ้
ท ากจิกรรม
ร่วมกันและ
ร่วมแสดง
ความคดิเห็น 

สว่นสวัสดกิาร
สังคม, กอง
สวัสดกิารสังคม, 
ส านักสวัสดกิาร
สังคม 

     แผนงาน : แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตวัชีว้ดั 
ผลทีค่าดวา่

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 

โครงการศนูย์
พัฒนา
ครอบครัวใน
ชมุชน 

เพือ่เป็นคา่ใชจ้่าย
ในการด าเนนิงาน
กจิกรรมตา่งๆ ของ
ศนูยพ์ัฒนา
ครอบครัว 

ครอบครัวใน
เขตเทศบาล
ต าบลทา่ไม ้

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 1 ครัง้ ตอ่
ปี 

ครอบครัวในเขต
เทศบาลไดร้่วม
ท ากจิกรรม
ร่วมกันระหวา่ง
สมาชกิใน
ครอบครัว 

สว่นสวัสดกิาร
สังคม, กอง
สวัสดกิาร
สังคม, ส านัก
สวัสดกิาร
สังคม 

2 

โครงการ
ฝึกอบรม
สง่เสรมิอาชพี
เพือ่เพิม่รายได ้

เพือ่ฝึกอบรมอาชพี
เสรมิใหก้ับเด็ก 
เยาวชน สตรี
ผูส้งูอายแุละผูท้ี่
สนใจทั่วไปในเขต
เทศบาลเป็นการ
เพิม่รายไดใ้หก้ับ
ตนเอง 

จัดฝึกอบรม
อาชพีชมุชน
ภายในเขต
เทศบาลตาม
โครงการที่
ชมุชนเสนอ 

50,000.00 50,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
จ านวนผู ้
ทีเ่ขา้ร่วม
โครงการ 

เด็ก เยาวชน 
สตรผูีส้งูอายุ
และผูท้ีส่นใจ
ทั่วไปมอีาชพี
เสรมิและมี
รายไดเ้พิม่มาก
ขึน้และ
แลกเปลีย่น
ประสบการณ์ 
เพิม่ทักษะ
ความรู ้

สว่นสวัสดกิาร
สังคม, กอง
สวัสดกิาร
สังคม, ส านัก
สวัสดกิาร
สังคม 

3 
โครงการวันคน
พกิารสากล 

เพือ่เปิดโอกาสให ้
ผูพ้กิารไดเ้ขา้ร่วม
กจิกรรมทางสังคม
สง่เสรมิความเขา้ใจ
อันดกีับคนพกิาร

ผูพ้กิารใน
เขตเทศบาล
ต าบลทา่ไม ้

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

จ านวนผู ้
พกิารที่
เขา้ร่วม
โครงการ 

ผูท้ีพ่กิาร
สามารถพัฒนา
ศักยภาพในการ
ด าเนนิชวีติกับ
บคุคลทั่วไปใน
สังคม 

สว่นสวัสดกิาร
สังคม, กอง
สวัสดกิาร
สังคม, ส านัก
สวัสดกิาร
สังคม 



และบคุคลทั่วไปใน
สังคม 

4 
โครงการวัน
ผูส้งูอายุ
แหง่ชาต ิ

เพือ่จัดกจิกรรม

ตา่งๆ ผูส้งูอายไุด ้
มโีอกาสพบปะ
พูดคยุกันเพือ่ได ้
แสดงความคดิเห็น
กอ่ใหเ้กดิความรัก
และความอบอุน่ใน
ครอบครัว ลด
ชอ่งวา่งระหวา่งวัย 

ผูส้งูอายใุน
เขตเทศบาล
ต าบลทา่ไม ้

60,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

จ านวน
ผูส้งูอายุ
ทีเ่ขา้ร่วม
โครงการ 

ชมุชนในเขต

เทศบาลให ้
ความรักและการ
ดแูลเอาใจใสต่อ่
ผูส้งูอายุ
ครอบครัวมาก
ขึน้ ลดปัญหา
การทอดทิง้
ผูส้งูอาย ุ

สว่นสวัสดกิาร
สังคม, กอง
สวัสดกิาร
สังคม, ส านัก
สวัสดกิาร
สังคม 

5 

โครงการศนูย์
พัฒนา
คณุภาพชวีติ
และสง่เสรมิ

อาชพีของ
ผูส้งูอาย ุ

เพือ่เป็นคา่ใชจ้่าย
ในการด าเนนิการ
กจิกรรมของศนูย์
พัฒนาคณุภาพชวีติ

และสง่เสรมิอาชพี
ผูส้งูอาย ุ

ผูส้งูอายใุน
เขตเทศบาล
ต าบลทา่ไม ้

50,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 1 ครัง้ ตอ่
ปี 

ผูส้งูอายมุอีาชพี
เสรมิและรายได ้
เพิม่ขึน้ รวมทัง้
ไดท้ ากจิกรรม
ร่วมกัน 

สว่นสวัสดกิาร
สังคม, กอง
สวัสดกิาร
สังคม, ส านัก
สวัสดกิาร
สังคม 

6 

โครงการ
ขับเคลือ่นสภา
เด็กและ
เยาวชน 

เพือ่ใหเ้ด็กและ
เยาวชนไดเ้ขา้มามี
สว่นร่วมในการท า
กจิกรรมตา่งๆรวม
ไปถงึการคัดเลอืก
คณะกรรมการสภา
เด็กและเยาวชน 

เด็กและ
เยาวชนใน
เขตเทศบาล 

  50,000.00 50,000.00 50,000.00 
จ านวนผู ้
ทีเ่ขา้ร่วม
โครงการ 

เด็กและเยาวชน
ไดม้สีว่นร่วมใน
การท ากจิกรรม
ตา่งๆ ในชมุชน 

สว่นสวัสดกิาร
สังคม, กอง
สวัสดกิาร
สังคม, ส านัก
สวัสดกิาร
สังคม 

7 

โครงการ
อนุรักษ์
พันธกุรรมพชื
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสดุาฯ 
(อพ.สธ.) 

เพือ่การสง่เสรมิ
และสนับสนุนตาม
โครงการอนุรักษ์
พันธกุรรมพชือัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสดุาฯ 
(อพ.สธ.) 

ชมุชนในเขต
เทศบาล
ต าบลทา่ไม ้

  30,000.00 30,000.00 30,000.00 11 ชมุชน 

ประชาชนเขา้มา
มสีว่นร่วมในการ
อนุรักษ์
พันธกุรรมพชือัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ 
(อพ.สธ.) 

สว่นสวัสดกิาร
สังคม, กอง
สวัสดกิาร
สังคม, ส านัก
สวัสดกิาร
สังคม 

8 

โครงการ
สง่เสรมิ
สนับสนุนการ
ด าเนนิงาน
ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกจิ
พอเพยีง 

เพือ่ใหป้ระชาชน
ด าเนนิชวีติตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ต าบลทา่ไม ้

  30,000.00 30,000.00 30,000.00 11 ชมุชน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลมี
เป็นอยูท่ีด่ขี ึน้
ลดปัญหาความ
ยากจน  

สว่นสวัสดกิาร
สังคม, กอง
สวัสดกิาร
สังคม, ส านัก
สวัสดกิาร
สังคม 

9 

โครงการ
สง่เสรมิการ
ด าเนนิงาน
ดา้นการพัฒนา
สตรแีละ
ครอบครัว 

เพือ่การสง่เสรมิ
และสนับสนุนการ
ด าเนนิงานการ
พัฒนาสตรแีละ
ครอบครัวในเขต
เทศบาล 

สตรแีละ
สถาบัน
ครอบครัวใน
เขตเทศบาล
ต าบลทา่ไม ้

  30,000.00 30,000.00 30,000.00 11 ชมุชน 

สตรแีละสถาบัน
ครอบครัว
ภายในเขต
เทศบาลต าบล
ทา่ไมม้สีว่นร่วม
ในการท า
กจิกรรมตา่งๆ
ร่วมกัน 

สว่นสวัสดกิาร
สังคม, กอง
สวัสดกิาร
สังคม, ส านัก
สวัสดกิาร
สังคม 



10 

โครงการศนูย์
ป้องกันการ
กระท าความ
รุนแรงใน
ครอบครัว 

เพือ่เป็นคา่ใชจ้่าย
ในการด าเนนิงาน
กจิกรรมของศนูย์

ป้องกันการกระท า
ความรุนแรงใน
ครอบครัว 

ครอบครัวใน
เขตเทศบาล
ต าบลทา่ไม ้

20,000.00     1 ครัง้ ตอ่
ปี 

ครอบครัวในเขต
เทศบาลไดร้่วม
ท ากจิกรรม
ร่วมกันระหวา่ง
สมาชกิใน
ครอบครัวกับ
สังคม 

สว่นสวัสดกิาร
สังคม, กอง
สวัสดกิาร
สังคม, ส านัก
สวัสดกิาร
สังคม 

11 

โครงการ
ขับเคลือ่นหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกจิพอ 
เพยีงในระดับ
ต าบล 

เพือ่ขจัดปัญหา
ของประชาชน ใน
เขตเทศบาลด าเนนิ
ชวีติตามแนว
พระราชด าริ
เศรษฐกจิพอเพยีง 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ต าบลทา่ไม ้

100,000.00     1 ครัง้ ตอ่
ปี 

ประชาชนในเขต
เทศบาลมี
เป็นอยูท่ีด่ขี ึน้
ลดปัญหาความ
ยากจน 

สว่นสวัสดกิาร
สังคม, กอง
สวัสดกิาร
สังคม, ส านัก
สวัสดกิาร
สังคม 

12 

โครงการ
เสรมิสรา้ง
ความเขม้แข็ง
ใหก้ับหมูบ่า้น
และชมุชน 

เพือ่อดุหนุนใหก้ับ 
อ าเภอทา่มะกาใน
การจัดอบรมให ้
ใหก้ับผูน้ าชมุชน 
ก านัน ผูใ้หญ่บา้น  

ก านัน 
ผูใ้หญ่บา้น 
ผูน้ าชมุชนใน
เขตเทศบาล 

30,000.00     
จ านวนผู ้
ทีเ่ขา้ร่วม
โครงการ 

ผูน้ าของชมุชน
สามรถน าความรู ้
ทีไ่ดน้ าไป
พัฒนาหมูบ่า้น 

สว่นสวัสดกิาร
สังคม, กอง
สวัสดกิาร
สังคม, ส านัก
สวัสดกิาร
สังคม 

13 
โครงการสภา
เด็กและ
เยาวชน 

เพือ่ใหเ้ด็กและ
เยาวชนไดเ้ขา้มามี
สว่นร่วมในการท า
กจิกรรมตา่งๆ 

เด็กและ
เยาวชนใน
เขตเทศบาล 

60,000.00 50,000.00    
จ านวนผู ้
ทีเ่ขา้ร่วม
โครงการ 

เด็กและเยาวชน
ไดม้สีว่นร่วมใน
การท ากจิกรรม
ตา่งๆ ในชมุชน 

สว่นสวัสดกิาร
สังคม, กอง
สวัสดกิาร
สังคม, ส านัก
สวัสดกิาร
สังคม 

14 

โครงการ

จัดเก็บขอ้มลู
ความจ าเป็น
ขัน้พืน้ฐาน 
(จปฐ) 

เพือ่ส ารวจขอ้มลู

ความจ าเป็นขัน้
พืน้ฐานของชมุชน
เขตเทศบาลต าบล
ทา่ไม ้

ชมุชนในเขต
เทศบาล
ต าบลทา่ไม ้ 

80,000.00 10,000.00    11 ชมุชน 

ทราบขอ้มลู
ความจ าเป็นขัน้
พืน้ฐานของ
ชมุชนภายใน
เขตเทศบาล
ต าบลทา่ไม ้

สว่นสวัสดกิาร
สังคม, กอง
สวัสดกิาร
สังคม, ส านัก
สวัสดกิาร
สังคม 

     แผนงาน : แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตวัชีว้ดั 
ผลที่
คาดวา่

จะไดร้บั 

หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 
เบีย้ยังชพี

ผูป่้วยโรค
เอดส ์

เพือ่การจัดตัง้
งบประมาณ

การสงเคราะห์
เบีย้ยังชพี
ผูป่้วยโรคเอดส ์

ผูป่้วยโรค

เอดสเ์ขต
เทศบาล 

60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 
ผูไ้ดร้ับ

เบีย้
สงเคราะห ์

ผูป่้วยที่
ตดิโรค
เอดส์

ไดร้ับการ
ชว่ยเหลอื
และดแูล 

สว่น
สวัสดกิาร
สังคม, กอง
สวัสดกิาร
สังคม, ส านัก
สวัสดกิาร
สังคม 

2 
เบีย้ยังชพี
ผูส้งูอาย ุ

เพือ่การจัดตัง้
งบประมาณ
การสงเคราะห์
เบีย้ยังชพี
ผูส้งูอาย ุ

ผูส้งูอายใุน
เขต
เทศบาล
ต าบลทา่
ไม ้

11,366,400.00 11,825,500.00 12,500,000.00 12,550,000.00 12,600,000.00 
ผูท้ีไ่ดร้ับ
เบีย้
สงเคราะห ์

ผูส้งูอายุ
ในเขต
เทศบาล
ไดร้ับการ
ชว่ยเหลอื
ดแูล 

สว่น
สวัสดกิาร
สังคม, กอง
สวัสดกิาร
สังคม, ส านัก
สวัสดกิาร
สังคม 



3 
เบีย้ยังชพี

คนพกิาร 

เพือ่การจัดตัง้
งบประมาณ

การสงเคราะห์
เบีย้ยังชพีผู ้
พกิาร 

ผูพ้กิารใน
เขต

เทศบาล
ต าบลทา่
ไม ้

1,920,000.00 2,227,200.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 
ผูท้ีไ่ดร้ับ

เบีย้
สงเคราะห ์

ผูพ้กิารใน
เขต
เทศบาล

ไดร้ับการ
ชว่ยเหลอื
ดแูล 

สว่น
สวัสดกิาร
สังคม, กอง
สวัสดกิาร
สังคม, ส านัก
สวัสดกิาร
สังคม 

ยทุธศาสตร ์: ยทุธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการจัดระเบยีบชมุชนสังคมและการรักษาความสงบเรยีบรอ้ย 
     แผนงาน : แผนงานงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตวัชีว้ดั 
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดร้บั 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 

โครงการทา่
ไมร้่วมใจ
ตา้นภัยยา

เสพตดิ 

เพือ่ใหป้ระชาชนได ้
ตระหนักถงึโทษภัย
ของยาเสพตดิและให ้

เยาวชนห่างไกลยา
เสพตดิใหโ้ทษ 

ประชาชน
ภายในเขต
เทศบาล

ต าบลทา่ไม ้

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
จ านวนผูท้ี่
เขา้ร่วม

โครงการ 

ประชาชนภายใน
เขตเทศบาลได ้
เขา้ร่วมกจิกรรม

และแกไ้ขปัญหา
ยาเสพตดิ 

กองป้องกัน
และบรรเทา

สาธารณภัย 

2 

โครงการ
ซกัซอ้ม
แผนปฏบัิติ
การป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

เพือ่การอบรมและการ
ใหค้วามรูแ้กพ่นักงาน
เทศบาลต าบลทา่ไม ้
และซกัซอ้มแผนเมือ่
เกดิเหตสุาธารณภัย
ตา่งๆ 

พนักงาน
เทศบาล
ต าบลทา่ไม ้
และพนักงาน
ดับเพลงิ 

40,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
จ านวนผูท้ี่
เขา้ร่วม
โครงการ 

พนักงานเทศบาล
ต าบลทา่ไมแ้ละ
พนักงานดับเพลงิ
มแีนวทางปฏบัิตทิี่
ถกูตอ้งเมือ่เกดิ
เหตสุาธารณภัย 

กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

3 

โครงการ
ฝึกอบรมการ
ป้องกันภัย
และระงับ

อัคคภีัยแก่
โรงเรยีน
ภายในเขต
เทศบาล 

เพือ่ใหค้รูและนักเรยีน
มคีวามรูค้วามสามารถ

ในการป้องกันและ
ระงับอัคคภีัย 

ครูและ
นักเรยีน
โรงเรยีน

วัดครอ้พนัน 
โรงเรยีนวัด
กระตา่ยเตน้ 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

จ านวน
นักเรยีน ที่

เขา้ร่วม
โครงการ 

นักเรยีนมคีวามรู ้มี
ความสามารถใน

การระงับอัคคภีัย
ในเบือ้งตน้ได ้

กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

4 

โครงการ
ด าเนนิการ
ป้องกันและ
ลดอบัุตเิหตุ
บนทางถนน
ในชว่ง
เทศกาล
ส าคัญ 

จัดตัง้ศนูยบ์รกิาร
ประชาชนจุดตรวจ
เพือ่ป้องกันและชว่ย
ลดอบัุตเิหตทุางถนน
ในชว่งเทศกาลตา่งๆ 

ศนูยบ์รกิาร
ประชาชนจุด
ตรวจเพือ่
ป้องกันและ
ชว่ยลด
อบัุตเิหตทุาง
ถนนในชว่ง
เทศกาล 

  30,000.00 30,000.00 30,000.00 2 ครัง้ ตอ่ปี 
ชว่ยลดอบัุตเิหตุ
ทางถนนในชว่ง
เทศกาล 

กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

5 

โครงการ
ฝึกอบรม
อาสาสมัคร
ป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรอืน 

เพือ่เป็นการอบรมและ
ใหค้วามรูใ้หก้ับ
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรอืน 

เจา้หนา้ที่
อาสาสมัคร
ป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรอืน
ภายในเขต
เทศบาล 

200,000.00     

จ านวน อป
พร.ทีเ่ขา้
ร่วม
โครงการ 

เพิม่ศักยภาพใน
การปฏบัิตหินา้ที่
ของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรอืน 

กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

6 

โครงการ
เสรมิสรา้ง
ศักยภาพ
ชมุชนดา้น
การป้องกัน

เพือ่ใหช้มุชนในเขต
พืน้ทีเ่สีย่งภัย มคีวาม
พรอ้มเมือ่เกดิเหตสุา
ธารณภัยตา่งๆ 

ประชาชนใน
เขตพืน้ที่
ก าหนดแนว
ทางแกไ้ข
จัดท าแผน

50,000.00     

จ านวน
ชมุชนที่
เขา้ร่วม
โครงการ 

ชมุชนในเขตพืน้ที่
จะไดม้คีวามพรอ้ม
ในการป้องกันภัย
และลดความ

กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 



และบรรเทา
สาธารณภัย 

ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย และ
ฝึกซอ้มแผน  

เสยีหายเมือ่เกดิ
สาธารณภัย 

7 

โครงการ
บรกิาร
การแพทย์
ฉุกเฉนิ
เทศบาล
ต าบลทา่ไม ้

เพือ่ใหก้ารบรกิาร
ชว่ยเหลอืผูท้ีไ่ด ้รับ
การบาดเจ็บจาก
อบัุตเิหตหุรอืเจ็บป่วย
ฉุกเฉนิ 

ผูท้ีไ่ดร้ับ
บาดเจ็บจาก
อบัุตเิหตแุละ
เจ็บป่วย
ฉุกเฉนิภายใน
เขตเทศบาล 

280,000.00     

จ านวนผูร้ับ
การบรกิาร
การแพทย์
ฉุกเฉนิ 

สามารถชว่ยเหลอื
ประชาชนทีเ่กดิ
อบัุตเิหตไุดใ้น
เบือ้งตน้ลดการ
สญูเสยีชวีติ 

กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

8 

โครงการลด
อบัุตเิหตบุน
ทางถนน
ในชว่ง

เทศกาล
ตา่งๆ 

จัดตัง้ศนูยบ์รกิาร
ประชาชนจุดตรวจ
เพือ่ป้องกันและชว่ย
ลดอบัุตเิหตทุางถนน

ในชว่งเทศกาลตา่งๆ 

ศนูยบ์รกิาร
ประชาชนจุด
ตรวจเพือ่
ป้องกันและ
ชว่ยลด

อบัุตเิหตทุาง
ถนนในชว่ง
เทศกาล 

30,000.00 30,000.00    2 ครัง้  
ชว่ยลดอบัุตเิหตุ
ทางถนนในชว่ง
เทศกาล 

กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

9 

โครงการ
ฝึกอบรมชดุ
ปฏบัิตกิารจติ
อาสาภัย
พบัิตปิระจ า
องคก์ร

ปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

เพือ่เสรมิสรา้ง
ศักยภาพและความ
เขม้แข็งใหแ้ก่
เทศบาลใหม้บีคุลากร
ทีส่ามารถชว่ยเหลอื
เจา้พนักงานในการ
บรรเทาสาธารณภัย
ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ เพือ่
สง่เสรมิความรูด้า้น
การจัดการสาธารณ
ภัยเบือ้งตน้ระบบ
บัญชาการเหตกุารณ์
ภายในพืน้ที ่

จติอาสาภัย
พบัิตเิทศบาล
ต าบลทา่ไม ้
จ านวน 50 คน 

  60,000.00 60,000.00 60,000.00 

จติอาสาภัย
พบัิติ
เทศบาล
ต าบลทา่
ไม ้จ านวน 
50 คน 

ผูท้ีเ่ขา้รับการ
ฝึกอบรมสามารถ
ปฏบัิตหินา้ที่
สามารถชว่ยเหลอื
เจา้พนักงานใน
การบรรเทาสา
ธารณภัยในพืน้ที่
เกดิเหตไุดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ 
ถกูตอ้ง รวดเร็ว 
เป็นระบบและมี
มาตรฐานเดยีวกัน 

กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

ยทุธศาสตร ์: ยทุธศาสตรท์ี ่4 ดา้นการบรหิารจัดการสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาต ิ
     แผนงาน : แผนงานสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตวัชีว้ดั 
ผลทีค่าด

วา่จะไดร้บั 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 

โครงการอนุรักษ์
สง่เสรมิฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

เพือ่ใหค้วามรู ้
แกป่ระชาชน
และนักเรยีนใน
การอนุรักษ์
ฟ้ืนฟทูรัพยากร 
ธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

ประชาชน 
11 ชมุชน 
และ
โรงเรยีนใน
เขต
เทศบาล 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 

ประชาชน
และ
นักเรยีนที่
เขา้ร่วม
โครงการ 

ประชาชน

และนักเรยีน
ไดร้ับความรู ้
ความเขา้ใจ
เรือ่งของการ
อนุรักษ์ 
สง่เสรมิฟ้ืนฟู
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิง่แวดลอ้ม 

สว่น
สาธารณสขุ
และ
สิง่แวดลอ้ม, 
สว่น
สาธารณสขุ, 
กอง
สาธารณสขุ, 
กองสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ,
กอง
การแพทย ์, 
ส านัก
สาธารณสขุ 



2 
โครงการรณรงค์
แยกขยะกอ่นทิง้ใน
ชมุชน 

เพือ่ใหค้วามรู ้
ความเขา้ใจใน
การคัดแยกขยะ
มลูฝอยและการ
ก าจัดขยะมลู
ฝอย 

ประชาชน 
และ
โรงเรยีนใน
เขต
เทศบาล 

10,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 

ประชาชน
และ
นักเรยีนที่
เขา้ร่วม
โครงการ 

ประชาชน
และนักเรยีน
ไดร้ับความรู ้
ความเขา้ใจ
เรือ่งคัดแยก
ขยะมลูฝอย
และการ
ก าจัดขยะมลู
ฝอยอยา่งถกู
วธิ ี

สว่น
สาธารณสขุ
และ
สิง่แวดลอ้ม, 
สว่น
สาธารณสขุ, 
กอง
สาธารณสขุ, 
กองสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ,
กอง
การแพทย ์, 
ส านัก
สาธารณสขุ 

3 

โครงการปรับปรุง
บอ่ขยะมลูฝอย
เทศบาลต าบลทา่
ไม ้หมูท่ี ่10 

เพือ่ขนยา้ยขยะ
มลูฝอยตกคา้ง
ในบอ่ขยะท า
ใหส้ามารถ
รองรับขยะมลู
ฝอยใหม่ 

ขยะมลูฝอย
ตกคา้งใน
บอ่ขยะ
เทศบาล
ต าบลทา่ไม ้
หมูท่ี ่10 

1,500,000.00 2,000,000.00    

ปรมิาณ
ขยะมลู
ฝอย
ลดลง
รอ้ยละ 
80 

สามารถ
รองรับ
ปรมิาณขยะ
มลูฝอยใหม่
ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

สว่น
สาธารณสขุ
และ
สิง่แวดลอ้ม, 
สว่น
สาธารณสขุ, 
กอง
สาธารณสขุ, 
กองสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ,
กอง
การแพทย ์, 
ส านัก
สาธารณสขุ 

ยทุธศาสตร ์: ยทุธศาสตรท์ี ่5 ดา้นการสง่เสรมิศลิปวัฒนธรรมจารตีประเพณี และภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 
     แผนงาน : แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตวัชีว้ดั 
ผลทีค่าด
วา่จะ

ไดร้บั 

หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 

โครงการจัด
กจิกรรมอันเป็นการ
พทิักษ์ไวซ้ ึง่ชาต ิ
ศาสนาและ 
พระมหากษัตรยิ ์

เพือ่เป็น
คา่ใชจ้่ายในการ
จัดโครงการเนื่อง
ในวโรกาสส าคัญ
ตา่งๆและงานรัฐ
พธิ ี

คณะผูบ้รหิาร 
สมาชกิสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ก านัน ผูใ้หญ่บา้น 
และประชาชนใน
พืน้ที ่

 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 
จ านวนผู ้
ทีเ่ขา้ร่วม
โครงการ 

ประชาชน
ไดร้่วม
กจิกรรม
แสดงออก
ถงึความ
จงรักภักด ี
และส านกึ
ในพระมหา
กรุณาธคิณุ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

2 

โครงการจัดงานวัน
เฉลมิพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระวชริเกลา้
เจา้อยูหั่ว 

เพือ่เป็น
คา่ใชจ้่ายในการ
จัดกจิกรรมเพือ่
แสดงออกถงึ
ความจงรักภักดี
เทดิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จ
พระวชริเกลา้

ประชาชนในเขต
เทศบาลไดร้่วม
กจิกรรมเพือ่
แสดงออกถงึความ
จงรักภักดแีละเพือ่
เทดิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จ
พระวชริเกลา้

  150,000.00 150,000.00 150,000.00 1 ครัง้ 
ตอ่ปี 

ประชาชน
ไดร้่วม
กจิกรรม
แสดงออก
ถงึความ
จงรักภักด ี
และส านกึ

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 



เจา้อยูหั่ว รัชกาล
ที ่10 

เจา้อยูหั่ว รัชกาลที ่
10 

ในพระมหา
กรุณาธคิณุ 

3 

โครงการจัดงานวัน
เฉลมิพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจา้สทุดิา
พระบรมราชนิี 

เพือ่เป็น
คา่ใชจ้่ายในการ
จัดกจิกรรมเพือ่
แสดงออกถงึ
ความจงรักภักดี
เทดิพระเกยีรติ
สมเด็จพระนาง
เจา้สทุดิาพระ
บรมราชนิี 

ประชาชนในเขต
เทศบาลไดร้่วม
กจิกรรมเพือ่แสดง 
ออกถงึความ
จงรักภักดแีละเพือ่
เทดิพระเกยีรติ
สมเด็จพระนางเจา้
สทุดิา พระบรมราชนิี 

  100,000.00 100,000.00 100,000.00 1 ครัง้ 
ตอ่ปี 

ประชาชน
ไดร้่วม
กจิกรรม
แสดงออก
ถงึความ
จงรักภักด ี
และส านกึ
ในพระมหา
กรุณาธคิณุ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

4 

โครงการจัดงานวัน
เฉลมิพระ

ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจา้สริกิติ ิ์
พระบรมราชนิีนาถ
พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง 

เพือ่เป็น

คา่ใชจ้่ายในการ
จัดกจิกรรมเพือ่
แสดงออกถงึ
ความจงรักภักด ี

ประชาชนในเขต
เทศบาลไดร้่วม
กจิกรรมเพือ่
แสดงออกถงึความ

จงรักภักดแีละเพือ่
เทดิพระเกยีรติ
สมเด็จพระนางเจา้
สริกิติ ิ ์
พระบรมราชนิีนาถ 
พระบรมราชชนนีพัน
ปีหลวง 

  100,000.00 100,000.00 100,000.00 1 ครัง้ 
ตอ่ปี 

ประชาชน
ไดร้่วม
กจิกรรม

แสดงออก
ถงึความ
จงรักภักด ี
และส านกึ
ในพระมหา
กรุณาธคิณุ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

     แผนงาน : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตวัชีว้ดั 
ผลทีค่าดวา่

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 

โครงการจัด
งานประเพณี
เย็นทั่วหลา้
มหาสงกรานต ์ 

เพือ่เป็น
คา่ใชจ้่ายในการ
จัดกจิกรรม
สง่เสรมิสบืสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของ
ไทย 

จัดกจิกรรมเพือ่
สบืสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ที่
หลากหลาย
เพือ่ให ้
ประชาชนไดม้ี
สว่นร่วมใน
กจิกรรม 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 1 ครัง้ 
ตอ่ปี 

ประชาชนในเขต
เทศบาลไดเ้ขา้
ร่วมกจิกรรมและ
ชว่ยสง่เสรมิสบื
สาน 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของ
ไทย 

สว่น
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กองสง่เสรมิ
การศกึษาและ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 

2 
โครงการจัด
งานประเพณี
วันเขา้พรรษา 

เพือ่เป็น
คา่ใชจ้่ายในการ
จัดกจิกรรม
สง่เสรมิสบืสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของ
ไทย 

จัดกจิกรรมเพือ่
สบืสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของ
ไทย  

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 1 ครัง้ 
ตอ่ปี 

ประชาชนไดร้่วม
กจิกรรมด ารงไว ้
ซ ึง่วันส าคัญของ
ทาง
พระพุทธศาสนา 

สว่น
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กองสง่เสรมิ
การศกึษาและ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 



ส านัก
การศกึษา 

3 
โครงการจัด
งานประเพณี
วันลอยกระทง 

เพือ่เป็น
คา่ใชจ้่ายในการ
จัดกจิกรรม
สง่เสรมิสบืสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของ
ไทย 

จัดกจิกรรมเพือ่
สบืสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ที่
หลากหลาย
เพือ่ให ้
ประชาชนไดม้ี
สว่นร่วมใน
กจิกรรม 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 1 ครัง้ 
ตอ่ปี 

ประชาชนในเขต
เทศบาลไดเ้ขา้
ร่วมกจิกรรมและ
ชว่ยสง่เสรมิสบื
สาน 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของ
ไทย 

สว่น
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กองสง่เสรมิ
การศกึษาและ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 

4 

โครงการ
สง่เสรมิ
สนับสนุนสภา
วัฒนธรรม 

เพือ่เป็น
คา่ใชจ้่ายการ
สง่เสรมิและ
สนับสนุนสภา
วัฒนธรรมตาม 
พระราชบัญญัติ
สภาวัฒนธรรม
แหง่ชาต ิ 

จัดกจิกรรมตา่งๆ
เพือ่สง่เสรมิและ
สนับสนุนสภา
วัฒนธรรมของ
เทศบาลต าบล
ทา่ไม ้

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 1 ครัง้ 
ตอ่ปี 

สง่เสรมิ
สนับสนุน
วัฒนธรรม
ทอ้งถิน่ของ
เทศบาลต าบล
ทา่ไม ้

สว่น
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กองสง่เสรมิ
การศกึษาและ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 

5 

โครงการ
สง่เสรมิกฬีา
และจัดสง่
นักกฬีาเขา้
ร่วมการ
แขง่ขันกฬีา
ทกุระดับ 

เพือ่สนับสนุน
การด าเนนิการ
ตามนโยบาย
สง่เสรมิกฬีา
ส าหรับพัฒนา
เด็กและเยาวชน
และประชาชนใน
เขตเทศบาล 

สนับสนุนหรอื
จัดการแขง่ขัน
กฬีาจัดสง่กฬีา
เขา้ร่วมแขง่ขัน
กฬีานักเรยีน 
เยาวชน และ
ประชาชนทกุ
ระดับ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
11 
ชมุชน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลมสีว่น
ร่วมในการจัด
กจิกรรมของ
ชมุชนและมี
สขุภาพแข็งแรง 

สว่น
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กองสง่เสรมิ
การศกึษาและ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 

6 

โครงการ
จัดการแขง่ขัน
กฬีาภายใน
เขตเทศบาล 

เพือ่เป็น
คา่ใชจ้่ายการ
จัดการแขง่ขัน
กฬีาเขต
เทศบาลเป็น
คา่ใชจ้่ายในพธิี
เปิด คา่ตกแตง่
สถานที ่คา่วัสด ุ
อปุกรณ์ตา่งๆ 
คา่จา้งเหมา

ประชาชนในเขต
เทศบาลไดม้ี
กจิกรรมร่วมกัน
เพือ่เชือ่ม
ความสัมพันธ์
เกดิความ
สามัคคภีายใน
ชมุชน  

200,000.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00 
11 
ชมุชน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลมสีว่น
ร่วมในการจัด
กจิกรรมของ
ชมุชนและมี
สขุภาพแข็งแรง 

สว่น
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กองสง่เสรมิ
การศกึษาและ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศกึษา
ศาสนาและ



จัดท าสนาม
ตลอดจน
รายจ่ายอืน่ ๆ 

วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 

7 

โครงการ
กอ่สรา้ง
หอ้งน ้า
สาธารณะแบบ
แยกชาย - 
หญงิ บรเิวณ
สนามกฬีา หมู่
ที ่2 

เพือ่อ านวยความ
สะดวกประชาชน 
ทีเ่ลน่กฬีาและ
ออกก าลังกายมี
หอ้งน ้ามี
มาตรฐานและถกู
สขุลักษณะ 

กอ่สรา้งหอ้งน ้า
สาธารณะแบบ
แยกชาย-หญงิ 
ขนาดกวา้ง 
3.50เมตร ยาว 

5.20 เมตร 

จ านวน 4 หอ้ง
(ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบล
ทา่ไมก้ าหนด) 

  420,000.00   1 แหง่ 

ประชาชนทีเ่ลน่
กฬีาและออก
ก าลังกายมคีวาม
สะดวกมหีอ้งน ้า
มมีาตรฐานและ
ถกูสขุลักษณะ 

สว่น
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กองสง่เสรมิ
การศกึษาและ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 

8 
โครงการ 12 
สงิหา มหา
ราชนิ ี

เพือ่จ่ายเป็น
คา่ใชจ้่ายในการ
จัดกจิกรรมตา่งๆ
เพือ่การ
แสดงออกถงึ
ความจงรักภักดี
เทดิพระเกยีรต ิ

ประชาชนในเขต
เทศบาลได ้
ร่วมกันจัด
กจิกรรมตา่งๆ
เพือ่แสดงออก
ถงึความ
จงรักภักดแีละ
เทดิพระเกยีรติ
สมเด็จ พระนาง
เจา้สริกิติยิ์
พระบรมราชนิีน
าถ  

100,000.00 100,000.00    1 ครัง้ 
ตอ่ปี 

ประชาชนภายใน
เขตเทศบาลได ้
แสดงออกถงึ
ความจงรักภักดี
และส านกึในพระ
มหากรุณาธคิณุ 

สว่น
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กองสง่เสรมิ
การศกึษาและ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 

9 

โครงการจัด
งานเฉลมิพระ
ชนมพรรษา
สมเด็จพระ
เจา้อยูหั่วมหา
วชริาลงกรณ 
บดนิทรเทพ
ยวรางกรู 

เพือ่จ่ายเป็น
คา่ใชจ้่ายในการ
จัดกจิกรรมตา่งๆ
เพือ่การ
แสดงออกถงึ
ความจงรักภักดี
เทดิพระเกยีรต ิ

ประชาชนในเขต
เทศบาลไดร้่วม
กจิกรรมแสดง 
ความจงรักภักดี
และ
เทดิพระเกยีรติ
สมเด็จพระ
เจา้อยูหั่ว มหา
วชริาลง
กรณบดนิทร
เทพยวรางกรู 

 150,000.00    1 ครัง้ 
ตอ่ปี 

ประชาชนภายใน
เขตเทศบาลได ้
แสดงออกถงึ
ความจงรักภักด ี
และส านกึในพระ
มหากรุณาธคิณุ 

สว่น
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กองสง่เสรมิ
การศกึษาและ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 

ยทุธศาสตร ์: ยทุธศาสตรท์ี ่6 ดา้นการพัฒนาประสทิธภิาพการเมอืง การบรหิาร และการพัฒนาบคุลากร  
     แผนงาน : แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตวัชีว้ดั 
ผลทีค่าด

วา่จะไดร้บั 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 
โครงการเพิม่
ศักยภาพของ
บคุลากร

เพือ่เพิม่
ศักยภาพใหก้ับ
บคุลากรภายใน
องคก์รผู ้ทีไ่ด ้

บคุลากรของ
เทศบาลต าบล
ทา่ไมเ้ขา้ร่วม
กจิกรรมเพือ่

  20,000.00 100,000.00 100,000.00 1 ครัง้ ตอ่
ปี 

เพิม่ศักยภาพ
บคุลากรของ
เทศบาล
ต าบลทา่ไม ้

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล



เทศบาลต าบล
ทา่ไม ้

เขา้รับการอบรม
สามารถ
ปฏบัิตงิานใน
หนา้ทีไ่ดอ้ยา่งมี
ผลสัมฤทธิท์ีด่ ี 

พัฒนาตนเอง
และเป็นการ
เพิม่ศักยภาพ
บคุลากร ให ้
สามารถปฏบัิติ
หนา้ทีไ่ดอ้ยา่ง
มผีลสัมฤทธิท์ดีี
และมคีวามเป็น
มอือาชพี 

ปฏบัิตงิานมี
ประสทิธภิาพ
และ
ประสทิธผิล
เพิม่มากขึน้
แบบมอือาชพี 

, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

2 

โครงการ
กอ่สรา้งหอ้งน ้า
สาธารณะ
บรเิวณอาคาร
งานป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย หมูท่ี ่
7 แบบแยกชาย 
หญงิ 

เพือ่ให ้
ประชาชน มี
ความ
สะดวกสบายมี
หอ้งน ้าที ่

สะอาดและถกู
สขุลักษณะ 

กอ่สรา้งหอ้งน ้า
สาธารณะขนาด
กวา้ง 3.50เมตร 

ยาว 5.20เมตร 

จ านวน 4 หอ้ง 
(ตามแบบ

แปลนเทศบาล
ต าบลทา่ไม ้
ก าหนด) 

  420,000.00   1 แหง่ 

ประชาชนมี
ความสะดวกมี
หอ้งน ้าทีไ่ด ้
มาตรฐาน 
สะอาดและ

ถกู
สขุลักษณะ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

3 

โครงการตอ่เตมิ
ศาลา
อเนกประสงค ์
หมูท่ี ่9 

เพือ่ใหม้สีถานที่
ส าหรับใชใ้น
การจัดกจิกรรม
ตา่งๆของชมุชน 

ตอ่เตมิศาลา
อเนกประสงค์
ขนาดกวา้ง 5 
เมตร ยาว 18 
เมตร (ตาม
แบบแปลน
เทศบาลต าบล
ทา่ไมก้ าหนด) 

  251,000.00   1 แหง่ 

ชมุชนมี
สถานที่
ส าหรับใชใ้น
การจัด
กจิกรรมตา่งๆ
ของชมุชน 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

4 

โครงการ
กอ่สรา้งอาคาร
อเนกประสงค์
บรเิวณขา้งหอ
ถังประปาหมูท่ี ่
7 

เพือ่ให ้
ประชาชนมี
สถานทีส่ าหรับ
ใชจ้ัดกจิกรรม
ของชมุชน 

อาคาร

อเนกประสงค์
หมูท่ี ่7 ขนาด 
12x18 เมตร 
(ตามแบบ
แปลนเทศบาล
ต าบลทา่ไม ้
ก าหนด)  

   1,200,000.00  1 แหง่ 

มสีถานที่
ส าหรับใชจ้ัด
กจิกรรมของ
ชมุชน 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

5 

โครงการจัดท า
เวทปีระชาคม
แผนพัฒนา

ทอ้งถิน่
เทศบาลต าบล
ทา่ไม ้

เพือ่สง่เสรมิการ
มสีว่นร่วมใน
การด าเนนิงาน
ของเทศบาล

การบรหิาร
บา้นเมอืงการ
พัฒนาทอ้งถิน่ 

คณะผูบ้รหิาร 
สมาชกิสภา
เทศบาล 
พนักงาน
เทศบาล ผูน้ า

ชมุชน
คณะกรรมการ
จัดท าแผนและ
ประชาชน ใน
เขตเทศบาล 

50,000.00 50,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 11 ชมุชน 

ประชาชนได ้
เขา้มามสีว่น
ร่วมในจัดท า
แผนพัฒนา

ทอ้งถิน่
เทศบาล
ต าบลทา่ไม ้

สว่นแผน,กอง
แผนและ
งบประมาณ, 
กองวชิาการ
และแผนงาน, 
ส านัก
นโยบายและ
แผน 

6 

โครงการ
ปรับปรุงแผนที่
ภาษีและ
ทะเบยีน
ทรัพยส์นิและ

เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลู
ในพืน้ที่
ครบถว้นส าหรับ
รองรับการ
จัดเก็บภาษีตาม 
พรบ.ภาษีทีด่นิ

บคุลากรมี
ขอ้มลูในการ
จัดเก็บภาษี
ครบถว้นและท า
ใหก้ารจัดเก็บ
รายไดม้ี

120,000.00 620,000.00 920,000.00 200,000.00 200,000.00 1 ครัง้ ตอ่
ปี 

ไดพ้ัฒนา
ระบบใหเ้ป็น
ปัจจุบันและ
จัดเก็บรายได ้
ครบถว้น
ถกูตอ้ง 

สว่นการคลัง, 
กองคลัง, 
ส านักคลัง 



พัฒนาจัดเก็บ
รายได ้

สิง่ปลกูสรา้ง
และเพือ่เพิม่
ศักยภาพการ
จัดเก็บภาษี  

ประสทิธภิาพ
ยิง่ขึน้ 

7 

โครงการอบรม
ใหค้วามรูผู้ม้ี
หนา้ทีเ่สยีภาษี
ตาม พรบ. ภาษี
ทีด่นิและสิง่
ปลกูสรา้ง พ.ศ.
2562 ภายใน
เขตเทศบาล 

เพือ่การ
ถา่ยทอดความรู ้
วธิกีารขัน้ตอน
เกีย่วกับ
กฎหมายใหก้ับ
กลุม่ผูน้ าผูม้ี
หนา้ทีเ่สยีภาษี
ในเขตเทศบาล 

คณะผูบ้รหิาร 
สมาชกิสภา
เทศบาล 
พนักงาน
เทศบาล ผูน้ า
ชมุชน และ
ประชาชนผูม้ี
หนา้ทีเ่สยีภาษี
ในเขตเทศบาล 

 5,000.00  10,000.00  
จ านวน
ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

ผูม้หีนา้ทีเ่สยี
ภาษีในเขต
เทศบาลมี
ความรูค้วาม
เขา้ใจ
เกีย่วกับ
กฎหมาย
วธิกีาร
ขัน้ตอนใน
การช าระภาษี 

สว่นการคลัง, 
กองคลัง, 
ส านักคลัง 

8 

โครงการอบรม

ใหค้วามรู ้
คณะกรรมการ
จัดซือ้จา้งการ
บรหิารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.
2560 และ
ระเบยีบตา่งๆที่
เกีย่วขอ้งกับ
การคลังทอ้งถิน่ 

เพือ่พัฒนาและ

เพิม่ศักยภาพ
คณะกรรมการ
จัดซือ้จัดจา้งได ้
เรยีนรูแ้ละ
เขา้ใจเกีย่วกับ
ระเบยีบตา่งๆที่
เกีย่วขอ้งในการ
ปฏบัิตงิาน 

คณะกรรมการ
จัดซือ้จัดจา้ง 
เชน่ พนักงาน 
ลกูจา้งและ
ผูแ้ทนชมุชนที่
ไดร้ับการ
แตง่ตัง้ 

 20,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 
จ านวน
ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

การ
ปฏบัิตงิานมี
ประสทิธภิาพ
มากยิง่ขึน้ 

สว่นการคลัง, 
กองคลัง, 
ส านักคลัง 

9 

โครงการ
ปรับปรุงตูเ้ก็บ
เอกสารแบบ
บวิทอ์นิ (Buit 
in) 

เพือ่ใหม้สีถานที่
จัดเก็บเอกสาร

มคีวามเป็น
ระเบยีบ
เรยีบรอ้ยสะดวก
ตอ่การคน้หา
เอกสาร 

ตูเ้ก็บเอกสาร
แบบบวิทอ์นิ 
(Buit in) 
ภายในหอ้งกอง
คลัง 

  200,000.00   1 แหง่ 

มสีถานที่
จัดเก็บ
เอกสาร

เอกสารมี
ความเป็น
ระเบยีบ
เรยีบรอ้ย
สะดวกตอ่การ
คน้หาเอกสาร 

สว่นการคลัง, 
กองคลัง, 
ส านักคลัง 

10 

โครงการ
เสรมิสรา้ง
องคก์รแหง่การ
เรยีนรู ้

เพือ่เสรมิสรา้ง
ความรูใ้นเรือ่ง
กฎหมาย 
ระเบยีบ
ขอ้บังคับตา่งๆ

ใหก้ับพนักงาน
เทศบาลฯ 

คณะผูบ้รหิาร 
สมาชกิสภา
เทศบาล 
พนักงานและ

ลกูจา้ง 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 ครัง้ ตอ่
ปี 

ผูบ้รหิาร 
สมาชกิสภา
เทศบาล 
พนักงานมี
ความรูใ้นเรือ่ง
กฎหมาย
ระเบยีบ
ขอ้บังคับใน
การ
ปฏบัิตงิาน 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

11 

โครงการให ้
ความรูเ้กีย่วกับ
ผลประโยชน์
ทับซอ้น 

เพือ่เสรมิสรา้ง
ความรูก้ฎหมาย 
ระเบยีบ
ขอ้บังคับใหก้ับ
พนักงาน 

คณะผูบ้รหิาร 
สมาชกิสภา
เทศบาล 
พนักงานและ
ลกูจา้ง 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 ครัง้ ตอ่
ปี 

ผูบ้รหิาร 
สมาชกิสภา
เทศบาล 
พนักงานมี
ความรูใ้นเรือ่ง
กฎหมาย
ระเบยีบ
ขอ้บังคับใน

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 



การ
ปฏบัิตงิาน 

12 

โครงการเพิม่
ประสทิธภิาพ
การจัดเก็บและ
พัฒนารายได ้
เชงิรุก 

เพือ่การ

ใหบ้รกิารการ
จัดเก็บภาษีและ
อ านวยความ
สะดวกใหก้ับ
ประชาชน 

ประชาชน
ภายในเขต
เทศบาลต าบล
ทา่ไม ้

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 ครัง้ ตอ่
ปี 

ประชาชนรอ้ย
ละ 90 เกดิ
ความพงึ
พอใจ 

สว่นการคลัง, 
กองคลัง, 
ส านักคลัง 

13 

โครงการ
เทศบาลร่วมใจ
ลดพลังงานหาร
สอง 

เพือ่การสง่เสรมิ 
ใหบ้คุลากรของ
เทศบาลต าบล 
ทา่ไมไ้ด ้
ตระหนักถงึ
ความส าคัญ 
ของการ

ประหยัด
พลังงาน 

คณะผูบ้รหิาร 
สมาชกิสภา
เทศบาล 
พนักงานและ
ลกูจา้ง 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

คา่ใชจ้่าย
ในดา้น
พลังงาน
ลดลง 

ชว่ยลดภาระ
คา่ใชจ้่ายใน
ดา้นพลังงาน
ของเทศบาล
ต าบลทา่ไม ้

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

14 

โครงการ
ใหบ้รกิาร
ประชาชนชว่ง
พักเทีย่งหรอื
นอกเวลา
ราชการและ
วันหยดุราชการ 

เพือ่การ
ใหบ้รกิาร
ประชาชนนอก
เวลาราชการ 

คณะผูบ้รหิาร 
สมาชกิสภา
เทศบาล 
พนักงานและ
ลกูจา้ง 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ประชาชน
รอ้ยละ 
90 เกดิ
ความพงึ
พอใจ 

ประชาชนเกดิ
ความพงึ
พอใจในการ
มาตดิตอ่กับ
ทางราชการ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

15 
โครงการ
กจิกรรม 5 ส. 
สถานทีท่ างาน 

เพือ่เป็นการ
สรา้ง
ภาพลักษณ์ทีด่ี
ในสถานที่
ราชการ 

คณะผูบ้รหิาร 
สมาชกิสภา
เทศบาล 
พนักงานและ
ลกูจา้ง 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 ครัง้ ตอ่
ปี 

สรา้ง
ภาพลักษณ์ที่
ดกีับสถานที่
ราชการ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

16 

โครงการการ
เลอืกตัง้ตามที่
คณะกรรมการ
การเลอืกตัง้
ก าหนด 

เพือ่เป็น
คา่ใชจ้่าย
เลอืกตัง้
ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
สมาชกิสภา
เทศบาลต าบล
ทา่ไมท้ีห่มด
วาระเป็นไปดว้ย
ความเรยีบรอ้ย
ตามระเบยีบ
ขอ้บังคับ 

ประชาชนทีม่ี
สทิธเิลอืกตัง้
ภายในเขต
เทศบาลต าบล
ทา่ไม ้

155,000.00 55,000.00    

จ านวน
ประชาชน
ผูม้สีทิธิ์
เลอืกตัง้  

ประชาชนทีม่ี
สทิธเิลอืกตัง้
ทัง้หมดใน
เขตเทศบาล
ต าบลทา่ไม ้
ไดม้โีอกาส
ไดป้ฏบัิติ
หนา้ทีต่าม
สทิธขิองตน 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

17 

โครงการจัดท า
วารสารรายงาน
กจิการของ
เทศบาล 

เพือ่จัดท า
วารสาร
ประชาสัมพันธ์
กจิการตา่งๆ
ของเทศบาล
ต าบลทา่ไม ้
หลากหลาย
รูปแบบ 

เพือ่การ
เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์
ขอ้มลูกจิการ
ตา่งๆ ของ
เทศบาลต าบล
ทา่ไม ้

50,000.00 50,000.00    1 ครัง้ ตอ่
ปี 

ประชาชนได ้
รับรูร้ับทราบ
ขอ้มลูตา่งๆ
ขา่วสารทาง
ราชการ  

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

18 
โครงการ
กอ่สรา้งโรง

เพือ่ความ
สะดวกใหก้ับ

กอ่สรา้งโรง
จอดรถภายใน

550,000.00     1 แหง่ 
ประชาชน
ไดร้ับความ

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก



จอดรถภายใน
ส านักงาน
เทศบาลต าบล
ทา่ไม ้ 

ประชาชนทีม่า
ตดิตอ่ราชการมี
ทีส่ าหรับจอดรถ 

ส านักงาน
เทศบาลต าบล
ทา่ไม ้ชนดิ
โครงสรา้ง
เหล็กชัน้เดยีว
ขนาดยาว 
30.00 เมตร 

กวา้ง 5.00 

เมตร  

สะดวกและมี
ทีส่ าหรับใช ้

จอดรถ
ในขณะทีม่า
ตดิตอ่ราชการ 

ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

19 

โครงการ
ปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ดา้นหนา้
อาคาร
ส านักงาน
เทศบาลต าบล
ทา่ไมแ้ละ
ดา้นหนา้ป้าย
เทศบาลต าบล
ทา่ไมบ้รเิวณรมิ
ถนน 

เพือ่เกดิความ
สวยงามความ
เป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ย และ
ยังเป็นการสรา้ง
ภาพลักษณ์ทีด่ี
ใหก้ับเทศบาลฯ 

ปรับปรุงภมูิ
ทัศน์บรเิวณ
ส านักงาน
เทศบาลต าบล
ทา่ไม ้บรเิวณ
ที1่ ดา้นหนา้
อาคาร
ส านักงาน
เทศบาลต าบล
ทา่ไม ้บรเิวณที ่
2 ลานดา้นหนา้
อาคาร
ส านักงาน
เทศบาลต าบล
ทา่ไม ้บรเิวณ
ที3่ ดา้นหนา้
ป้ายเทศบาล
ต าบลทา่ไมร้มิ
ถนน 

500,000.00     3 แหง่ 

เกดิความ
สวยงามและ
ความเป็น
ระเบยีบ
เรยีบรอ้ย และ
ยังเป็นการ
สรา้ง
ภาพลักษณ์ที่
ดใีหก้ับ
เทศบาลฯ
และเป็นการ
สรา้งความ
ประทับใจตอ่
ผูม้าตดิตอ่
ราชการ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

20 

โครงการ
ปรับปรุง
ซอ่มแซม
หอ้งน ้าอาคาร
ส านักงาน
เทศบาลต าบล
ทา่ไม ้

เพือ่เป็นการ
อ านวยความ
สะดวกใหก้ับ
ประชาชนทีม่า
ตดิตอ่ราชการมี
หอ้งน ้าทีส่ะอาด 
และถกู
สขุลักษณะ 

ปรับปรุง
ซอ่มแซม
หอ้งน ้าอาคาร
ส านักงาน
เทศบาลต าบล
ทา่ไม ้ชาย - 
หญงิ ทัง้ 3 ชัน้ 

   500,000.00  3 ชัน้ 

ประชาชน
ทีม่าตดิตอ่
ราชการมี
หอ้งน ้าที่
สะอาด และ
ถกู
สขุลักษณะ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

21 

โครงการ
กอ่สรา้งอาคาร
จัดเก็บพัสดุ
กองคลังบรเิวณ
ส านักงาน
เทศบาลต าบล
ทา่ไม ้

เพือ่ใชใ้นการ
เก็บรวบรวม
เอกสารตา่งๆ
และพัสดขุอง
ทางราชการอยู่
ในสถานที่
ปลอดภัย เกดิ
ความสะดวก
ง่ายตอ่การ
คน้หา 

กอ่สรา้งอาคาร
จัดเก็บพัสดุ

กองคลัง ชนดิ 
คสล. แบบชัน้
เดยีว ขนาด
กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 8 เมตร 

  280,000.00   1 แหง่ 

เกดิความเป็น
ระเบยีบ
เรยีบรอ้ย และ
เป็นการสรา้ง
ภาพลักษณ์ที่
ดกีับสถานที่
ราชการ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

22 

โครงการ
ปรับปรุง
ทางเดนิเทา้
และเสาธง
ภายใน

เพือ่ความเป็น
ระเบยีบ
เรยีบรอ้ย 
สวยงาม และ
เป็นการสรา้ง

ปรับปรุง
ทางเดนิเทา้
บรเิวณดา้นหนา้
อาคาร
ส านักงาน

   660,000.00  1 แหง่ 

เกดิความเป็น
ระเบยีบ
เรยีบรอ้ยและ
สวยงามสรา้ง
ความ

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 



ส านักงาน
เทศบาลต าบล
ทา่ไม ้

ภาพลักษณ์ทีด่ี
ใหก้ับสถานที่
ราชการ 

เทศบาลต าบล
ทา่ไมแ้ละ
ปรับปรุงเสาธง
เป็นแบบสแตน
เลส สงู 20 
เมตร 

ประทับใจ
ใหแ้ก่
ประชาชน
ทีม่าตดิตอ่
ราชการ 

23 

โครงการ
ปรับปรุงระบบ
ระบายน ้าทิง้
ภายใน
ส านักงาน
เทศบาลต าบล
ทา่ไม ้

เพือ่เป็นการเพิม่
ประสทิธภิาพ
การระบายน ้า
ภายใน
ส านักงาน
เทศบาลต าบล
ทา่ไม ้

ปรับปรุงระบบ
ระบายน ้าทิง้ 
โดยใชท้อ่
ระบายน ้าพรอ้ม
บอ่พัก คสล.Ø 
0.60 เมตร 

ความยาวไม่
นอ้ยกวา่ 350 
เมตร 

   950,000.00  1 แหง่ 

เพิม่
ประสทิธภิาพ
การระบายน ้า
ภายใน
ส านักงาน
เทศบาล
ต าบลทา่ไม ้

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

     แผนงาน : แผนงานการศกึษา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตวัชีว้ดั 
ผลทีค่าด
วา่จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 

โครงการปู
หญา้เทยีม 
ดา้นหนา้/
ดา้นขา้งอาคาร
ศนูยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก

เทศบาลต าบล
ทา่ไม ้

เพือ่ใหศ้นูยพ์ัฒนา
เด็กเล็กมพีืน้ทีส่เีขยีว
สวยงาม สรา้ง
บรรยากาศใหร้่มรืน่
เย็นสบาย ลดการ
บาดเจ็บทีรุ่นแรงของ

เด็กเล็กในกรณีลม้
กระแทก 

ปหูญา้เทยีมบรเิวณ
ดา้นหนา้อาคารศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลทา่ไม ้
ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 
600 ตารางเมตร 

  300,000.00   1 แหง่ 

ศนูยพ์ัฒนา
เด็กเล็กมี
พืน้ทีส่เีขยีว
สวยงาม 
สรา้ง
บรรยากาศให ้
ร่มรืน่เย็น
สบายลดการ

บาดเจ็บที่
รุนแรงของ
เด็กเล็กใน
กรณีลม้
กระแทก 

สว่นการศกึษา, 
กองการศกึษา, 
กองสง่เสรมิ
การศกึษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 

2 

โครงการ
กอ่สรา้งเสาธง
พรอ้มวางฐาน
ราก ศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล
ทา่ไม ้

เพือ่ใหศ้นูยพ์ัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลทา่ไมม้เีสาธง
ทีม่มีาตรฐานมั่นคง 
แข็งแรง และ
สวยงาม 

กอ่สรา้งเสาธง สงู 10 
เมตร พรอ้มวางฐาน
ราก ความกวา้ง 2 
เมตร ความยาว 2 
เมตร  

  80,000.00   1 แหง่ 

ศนูยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล
ต าบลทา่ไมม้ี
เสาธงทีม่ี
มาตรฐาน
มั่นคง 
แข็งแรง และ
สวยงาม 

สว่นการศกึษา, 
กองการศกึษา, 
กองสง่เสรมิ
การศกึษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 

3 

โครงการ
ปรับปรุงตอ่เตมิ
ศนูยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาลต าบล
ทา่ไม ้

เพือ่เกดิความเป็น
ระเบยีบเรยีบรอ้ย 
ปลอดภัย และตรง
ตามมาตรฐานของ
ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

ตอ่เตมิโครงหลังคา
อาคารศนูยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลทา่
ไม ้(ดา้นขา้งอาคาร) 
ขนาดกวา้ง 6 เมตร 
ยาว 8 เมตร จ านวน 2 
หอ้ง -สรา้งรัว้กัน้
บรเิวณรอบอาคาร 

  750,000.00   1 แหง่ 

ศนูยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก มี
ความเป็น
ระเบยีบ
เรยีบรอ้ย 
ปลอดภัย ตรง
ตามมาตรฐาน
ของศนูย์

สว่นการศกึษา, 
กองการศกึษา, 
กองสง่เสรมิ
การศกึษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 



ยาว 96 เมตร -ตดิตัง้
ฉากกัน้หอ้งเรยีนแบบ 
PVC ชนดิเก็บขา้ง 
ยาว 10เมตร 
รายละเอยีดตามแบบ
แปลนของเทศบาล
ต าบลทา่ไม ้

พัฒนา เด็ก
เล็ก 

ส านัก
การศกึษา 

4 

โครงการ
กอ่สรา้งโรง
คลมุเครือ่งเลน่
บรเิวณศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก
วัดครอ้พนัน 
พรอ้มปหูญา้
เทยีมในอาคาร

ดา้นหนา้เครือ่ง
เลน่และจัดท า
ทางเดนิเทา้
บรเิวณ
ดา้นหนา้รัว้
ของอาคาร
ศนูยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก
วัดครอ้พนัน 

เพือ่ป้องกันไมใ่ห ้
เครือ่งเลน่ของศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เสือ่มสภาพ เร็วและ
เด็กเล็กมสีถานทีใ่น
การท ากจิกรรมในร่ม
เพิม่มากขึน้ 

กอ่สรา้งโรงคลมุ
เครือ่งเลน่ ขนาด
กวา้ง 6 เมตร ยาว 18 
เมตร พรอ้มปหูญา้
เทยีมในอาคาร
ดา้นหนา้เครือ่งเลน่

และจัดท าทางเดนิ
เทา้บรเิวณดา้นหนา้รัว้
ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
วัดครอ้พนันขนาด
กวา้ง 3 เมตร ยาว 47 
เมตร 

1,197,000.00     1 แหง่ 

ป้องกันไมใ่ห ้
เครือ่งเลน่
ของศนูย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก

เสือ่มสภาพ
เร็ว และเด็ก
เล็กมสีถานที่
ในการท า
กจิกรรมในร่ม
เพิม่มากขึน้ 

สว่นการศกึษา, 
กองการศกึษา, 
กองสง่เสรมิ
การศกึษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 

5 

โครงการ
ปรับปรุง
ซอ่มแซมตอ่
เตมิศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บา้นกระตา่ย
เตน้ 

เพือ่เกดิความเป็น
ระเบยีบเรยีบรอ้ย 
ปลอดภัย และตรง
ตามมาตรฐานของ
ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

ซอ่มแซมและปรับปรุง 
หลังคาและฝ้าเพดาน 
ปรับปรุงและตอ่เตมิ
หอ้งน ้า ส าหรับเด็ก
กอ่นวัยเรยีน ตดิตัง้
ฉากกัน้หอ้งเรยีนเพือ่
รองรับผูเ้รยีนตามชว่ง
อาย ุ

 50,000.00    1 แหง่ 

ศนูยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก มี
ความเป็น
ระเบยีบ
เรยีบรอ้ย 
ปลอดภัย ตรง
ตามมาตรฐาน
ของศนูย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก 

สว่นการศกึษา, 
กองการศกึษา, 
กองสง่เสรมิ
การศกึษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 

6 

โครงการตดิตัง้
เสาเหล็กและ
ตาขา่ยกัน้
สนามฟตุซอ

ลพรอ้มเสา
ไฟฟ้าสอ่ง
สวา่งและราง
ระบายน ้า 
คสล. บรเิวณ
สนามฟตุซอล
เทศบาลต าบล
ทา่ไม ้

เพือ่เป็นการปรับปรุง
ภมูทิัศน์บรเิวณสนาม
ฟตุซอลใหม้คีวาม
ปลอดภัย มคีวามเป็น
ระเบยีบเรยีบรอ้ยมี
มาตรฐานสามารถใช ้

เป็นสถานทีร่องรับ
การจัดการแขง่ขัน
กฬีาไดท้กุระดับ
สง่เสรมิใหเ้ด็กและ
เยาวชนและ
ประชาชนไดม้ี
สถานทีอ่อกก าลัง
กาย เลน่กฬีาและมี
สนามกฬีาทีไ่ด ้
มาตรฐานระดับสากล  

ตดิตัง้เสาเหล็กและ
ตาขา่ยกัน้สนามฟตุ
ซอล ทัง้ 4 ดา้น 
พรอ้มเสาไฟฟ้าสอ่ง
สวา่ง จ านวน 2 จุด 
และรางระบายน ้า 
คสล. บรเิวณสนาม
ฟตุซอลเทศบาล
ต าบลทา่ไม ้
(รายละเอยีดตามแบบ
แปลนของเทศบาล
ต าบลทา่ไม)้ 

  1,200,000.00   1 แหง่ 

ประชาชน
ทีม่าใชส้นาม
ฟตุซอลมี
ไฟฟ้าสอ่ง

สวา่งในการ
เลน่กฬีาและ
เกดิความ
สวยงาม
บรเิวณสนาม
ฟตุซอล
เทศบาล
ต าบลทา่ไม ้

สว่นการศกึษา, 
กองการศกึษา, 
กองสง่เสรมิ

การศกึษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 



7 

โครงการ
อดุหนุนการ
ไฟฟ้าเพือ่การ

ตดิตัง้หมอ้
แปลงไฟฟ้า
บรเิวณอาคาร
ศนูยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก(หลัง
ใหม)่ 

เพือ่ใหอ้าคารศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
ไฟฟ้าใชใ้นการ
จัดการเรยีนการสอน 

ตดิตัง้หมอ้แปลง

ไฟฟ้าบรเิวณอาคาร
ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
(หลังใหม)่ ขนาด 50 
KVA พรอ้มอปุกรณ์ใน
การตดิตัง้  

  650,000.00   1 แหง่ 

อาคารศนูย์
พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาล
ต าบลทา่ไมม้ี
ไฟฟ้าใช ้

อยา่ง
เพยีงพอ 

สว่นการศกึษา, 
กองการศกึษา, 
กองสง่เสรมิ

การศกึษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 

8 

โครงการ
ปรับปรุงตอ่เตมิ
ศนูยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก 

เพือ่เป็นการอ านวย
ความสะดวกและเพิม่
ประสทิธภิาพในการ
จัดกจิกรรมการเรยีน
การสอนของศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ปรับปรุงอาคารศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 4 จุด ดังนี้ จุด
ที1่ ปพูืน้กระเบือ้งและ
จัดท าอา่งลา้งหนา้ 
แปรงฟัน บรเิวณ
ดา้นขา้งจุดเชือ่มตอ่
อาคารทัง้ 2 ขา้ง จุด
ที2่ วางทอ่ระบายน ้า
พรอ้มบอ่พัก คสล. 
ขนาด Ø 0.40 เมตร 

ความยาวไมน่อ้ยกว่า 
95 เมตร บรเิวณ
ดา้นขา้งอาคาร จุดที3่ 
ปพูืน้ยางพาราขนาด
ไมน่อ้ยกวา่ 660 
ตารางเมตร บรเิวณ
ดา้นหนา้อาคาร จุด
ที4่ จัดท าสนามเด็ก
เลน่สรา้งปัญญา
บรเิวณดา้นขา้งอาคาร 
(รายละเอยีดตามแบบ
แปลนของเทศบาล
ต าบลทา่ไม)้ 

  1,365,000.00   4 จุด 

เกดิความ
สะดวกและ
เป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ย
ปลอดภัยตาม
มาตรฐานของ
ศนูยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก 

สว่นการศกึษา, 
กองการศกึษา, 
กองสง่เสรมิ
การศกึษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 

     แผนงาน : แผนงานสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตวัชีว้ดั 
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดร้บั 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 

โครงการปรับปรุง
ซอ่มแซมหอ้งน ้า
สาธารณะบรเิวณ
ตลาดทา่ไม ้หมูท่ี ่
6  

เพือ่ใหป้ระชาชน มี
ความสะดวกสบายมี
หอ้งน ้าที ่สะอาด
และถกูสขุลักษณะ 

ปรับปรุงซอ่มแซม
หอ้งน ้าสาธารณะ
โดยเปลีย่น
สขุภัณฑ,์ปรับปรุง
ไฟฟ้าสอ่งสวา่ง,
ปรับปรุงประตู 
ปรับปรุงกระเบือ้งมงุ
หลังคาและทาสี

อาคาร 

  47,000.00   1 แหง่ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบายมี
หอ้งน ้าสะอาดและ
ถกูสขุลักษณะ 

สว่นสาธารณสขุและ
สิง่แวดลอ้ม, สว่น
สาธารณสขุ, กอง
สาธารณสขุ, กอง
สง่เสรมิคณุภาพชวีติ
,กองการแพทย ์, 
ส านักสาธารณสขุ 

2 
โครงการกอ่สรา้ง
โรงคลมุเครือ่ง
ออกก าลังกายหมู่

เพือ่ประชาชนมี
สถานทีส่ าหรับใช ้

ออกก าลังกาย เพือ่
ป้องกันไมใ่หเ้ครือ่ง

กอ่สรา้งโรงคลมุ
เครือ่งออกก าลัง
กายขนาดกวา้ง 4 
เมตร ยาว 20 เมตร 

  214,000.00   1 แหง่ 

เป็นการป้องกันและ
ดแูลไมใ่หเ้ครือ่ง
ออกก าลังกาย
เสือ่มสภาพเร็ว และ

สว่นสาธารณสขุและ
สิง่แวดลอ้ม, สว่น
สาธารณสขุ, กอง
สาธารณสขุ, กอง



ที ่1 บรเิวณลาน
ออกก าลังกาย 

ออกก าลังกาย
เสือ่มสภาพ  

ชนดิโครงสรา้ง
เหล็กชัน้เดยีว 
จ านวน 1 หลัง 

ประชาชนมสีถานที่
ในการท ากจิกรรมใน
ร่มเพิม่มากขึน้ 

สง่เสรมิคณุภาพชวีติ
,กองการแพทย ์, 
ส านักสาธารณสขุ 

3 

โครงการกอ่สรา้ง
โรงคลมุเครือ่ง
ออกก าลังกาย หมู่
ที ่9 บรเิวณ
ดา้นขา้งศาลา
อเนกประสงค ์

เพือ่ประชาชนมี
สถานทีส่ าหรับใช ้

ออกก าลังกาย เพือ่
ป้องกันไมใ่หเ้ครือ่ง
ออกก าลังกาย
เสือ่มสภาพ  

กอ่สรา้งโรงคลมุ
เครือ่งออกก าลัง
กายขนาดกวา้ง 4 
เมตร ยาว 10 เมตร 
ชนดิโครงสรา้ง
เหล็กชัน้เดยีว 
จ านวน 1 หลัง 

  107,000.00   1 แหง่ 

เป็นการป้องกันและ
ดแูลไมใ่หเ้ครือ่ง
ออกก าลังกาย
เสือ่มสภาพเร็ว และ
ประชาชนมสีถานที่
ในการท ากจิกรรมใน
ร่มเพิม่มากขึน้ 

สว่นสาธารณสขุและ
สิง่แวดลอ้ม, สว่น
สาธารณสขุ, กอง
สาธารณสขุ, กอง
สง่เสรมิคณุภาพชวีติ
,กองการแพทย ์, 
ส านักสาธารณสขุ 

     แผนงาน : แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตวัชีว้ดั 
ผลทีค่าดวา่

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 

โครงการตดิตัง้โคม
ไฟฟ้าสอ่งสวา่งแบบ
ไฮเบยบ์รเิวณอาคาร
ป้องกันและบรรเทา สา
ธารณภัยหมูท่ี ่7 ต าบล
ทา่ไม ้

เพือ่ความสะดวก
และปลอดภัยในยาม
วกิาลสถานที่
ราชการ 

ตดิตัง้โคมไฟฟ้าสอ่ง
สวา่งแบบไฮเบย์
ขนาด 150 วัตต ์
พรอ้มอปุกรณ์ตดิตัง้ 
จ านวน 11 ชดุ 

 97,000.00    11 ชดุ 

สรา้งความ
สะดวกความ
ปลอดภัยใน
ยามวกิาล
สถานทีร่าชการ 

สว่นโยธา, กองโยธา, 
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, ส านักชา่ง, 
ส านักการชา่ง 

2 

โครงการตดิตัง้โคม
ไฟฟ้าสอ่งสวา่งแบบ
ไฮเบยบ์รเิวณอาคาร
เก็บพัสดเุทศบาลต าบล
ทา่ไม ้หมูท่ี ่9 ต าบล
ทา่ไม ้

เพือ่ความสะดวก
และปลอดภัยในยาม
วกิาลสถานที่
ราชการ 

ตดิตัง้โคมไฟฟ้าสอ่ง
สวา่งแบบไฮเบย์
ขนาด 150 วัตต ์
พรอ้มอปุกรณ์ตดิตัง้ 
จ านวน 3 ชดุ 

 33,000.00    3 ชดุ 

สรา้งความ
สะดวกความ
ปลอดภัยใน
ยามวกิาล
สถานทีร่าชการ 

สว่นโยธา, กองโยธา, 
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, ส านักชา่ง, 
ส านักการชา่ง 

     แผนงาน : แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตวัชีว้ดั 
ผลทีค่าดวา่
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 

โครงการจัด
เวทปีระชาคม
การเลอืกตัง้
คณะกรรมการ
ชมุชน 

เพือ่การคัดเลอืก
กรรมการชมุชนที่
ครบวาระหรอืพน้
จากต าแหน่ง 
เป็นไปดว้ยความ
เรยีบรอ้ยเป็นไป
ตามระเบยีบ
คณะกรรมการ
ชมุชน 

ประชาชนผูม้ี
สทิธเิลอืกตัง้
ในชมุชนเขต
เทศบาล
ต าบลทา่ไม ้

80,000.00 40,000.00  40,000.00  

ชมุชนที่
คณะกรรมการ
ชมุชนครบ
วาระ 

ชมุชนไดเ้ขา้
มามบีทบาท
และมสีว่น
ร่วมกันในการ
พัฒนาชมุชน
ของตนเอง 

สว่น
สวัสดกิาร
สังคม, กอง
สวัสดกิาร
สังคม, ส านัก
สวัสดกิาร
สังคม 

2 
โครงการ
เทศบาลพบ
ประชาชน 

เพือ่ใหป้ระชาชน
ไดเ้ขา้ร่วมกันคดิ
และท ากจิกรรม
ตา่งๆ แสดง
ความคดิเห็นใน
การแกไ้ขปัญหา
เพือ่การพัฒนา
ทอ้งถิน่ 

จัดหน่วยงาน
เคลือ่นที่
ออก
ใหบ้รกิาร
ประชาชนใน
ดา้นตา่งๆ
รวมทัง้รับฟัง
และแกไ้ข
ปัญหาต่างๆ
เพือ่การ

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 11 ชมุชน 

ประชาชน
ไดร้ับการ
บรกิารจาก
เทศบาลและ
สรา้ง
ความสัมพันธ์
ทีด่รีะหวา่ง
ประชาชนกับ
เทศบาล 

สว่น
สวัสดกิาร
สังคม, กอง
สวัสดกิาร
สังคม, ส านัก
สวัสดกิาร
สังคม 



พัฒนา
ทอ้งถิน่ 

3 

โครงการ
สง่เสรมิ
สนับสนุนการ
จัดท าแผน
ชมุชน 

เพือ่ใหป้ระชาชน
ไดเ้ขา้มามสีว่น
ร่วมในกจิกรรม
ตา่งๆของ
เทศบาลเพือ่การ
พัฒนาทอ้งถิน่ 

ชมุชนภายใน
เขตเทศบาล 
จ านวน 11 
ชมุชน 

  5,000.00 5,000.00 5,000.00 11 ชมุชน 

ประชาชนได ้
เขา้มามสีว่น
ร่วมในกจิกรรม
ตา่งๆของ
เทศบาลเพือ่
การพัฒนา
ทอ้งถิน่ 

สว่น

สวัสดกิาร
สังคม, กอง
สวัสดกิาร
สังคม, ส านัก
สวัสดกิาร
สังคม 

4 
โครงการจัด
งานวัน
เทศบาล 

เพือ่ใหผู้บ้รหิาร
ทอ้งถิน่ สมาชกิ
สภาเทศบาล 
พนักงานและ
ลกูจา้งไดร้่วมท า
กจิกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ร่วมกัน 

จัดกจิกรรม
ท าบญุตัก
บาตรและได ้
ท ากจิกรรม
นันทนาการ
และการ
บ าเพ็ญ
ประโยชน์
เนื่องในวัน
เทศบาล 

  20,000.00 20,000.00 20,000.00 1 ครัง้ ตอ่ปี 

คณะผูบ้รหิาร 
พนักงาน
เทศบาล และ
ลกูจา้งได ้
ร่วมกันท า
กจิกรรม
บ าเพ็ญ
ประโยชน์และ
ท ากจิกรรม
นันทนาการ 

สว่น
สวัสดกิาร
สังคม, กอง
สวัสดกิาร
สังคม, ส านัก
สวัสดกิาร
สังคม 

5 
โครงการ
จัดท าแผน
ชมุชน 

เพือ่ใหป้ระชาชน
ไดเ้ขา้มามสีว่น
ร่วมในกจิกรรม
ตา่งๆของ
เทศบาลเพือ่การ
พัฒนาทอ้งถิน่ 

ชมุชนภายใน
เขตเทศบาล 
จ านวน 11 
ชมุชน 

30,000.00 5,000.00    11 ชมุชน 

ประชาชนได ้
เขา้มามสีว่น
ร่วมในกจิกรรม
ตา่งๆของ
เทศบาลเพือ่
การพัฒนา
ทอ้งถิน่ 

สว่น
สวัสดกิาร
สังคม, กอง
สวัสดกิาร
สังคม, ส านัก
สวัสดกิาร
สังคม 

     แผนงาน : แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตวัชีว้ดั 
ผลทีค่าดวา่

จะไดร้บั 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 

โครงการปรับปรุง
ซอ่มแซมหอ้งน ้า 
ชาย-หญงิภายใน
อาคาร
อเนกประสงคห์มูท่ี ่
2 ต าบลทา่ไม ้

เพือ่ใหป้ระชาชน
ทีม่าใชส้ถานทีจ่ัด
กจิกรรมไดม้หีอ้งน ้า
ทีส่ะอาดและถกู
สขุลักษณะ 

ปรับปรุงซอ่มแซมหอ้งน ้า 
ชาย-หญงิ ภายในอาคาร
อเนกประสงคห์มูท่ี ่2 
ต าบลทา่ไมโ้ดยการ
เปลีย่นสขุภัณฑ,์ประต,ู 
หนา้ตา่ง, ฝ้าเพดาน, 
อปุกรณ์ไฟฟ้า,ทาสี

อาคาร ฯลฯ 

 216,000.00    1 แหง่ 

ประชาชนทีม่า
ใชส้ถานทีใ่น
การจัดกจิกรรมมี
หอ้งน ้าทีส่ะอาด
และถกู
สขุลักษณะ 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่งสขุาภบิาล
, กองประปา, ส านัก
ชา่ง, ส านักการชา่ง 

 

ขอ้มลู ณ 13/05/2564 

 


