
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

เทศบาลต าบลท่าช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 
************************* 

 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๑       ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
 แผนงาน       สร้างความเข้มแข็งชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ โครงการขับเคลื่อน

ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชด าร ิ

พัฒนาอาชีพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

20,000 เทศบาลต าบล
ท่าช้าง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๒       ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
 แผนงาน       การศึกษา  

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ โครงการการจัด

กิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

จัดกิจกรรมต่างๆในวันเด็กแห่งชาติ 75,000 เทศบาลต าบล
ท่าช้าง 

กองการศึกษา             

๒ โครงการจดัซื้อ
อาหารเสริม (นม) 
ให้กับโรงเรียนใน
เขตเทศบาล 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ
โรงเรียนในเขตเทศบาล จ านวน ๓ 
โรงเรียน 

๙52,๔00 เทศบาลต าบล
ท่าช้าง 

กองการศึกษา             

ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ งบ สถานที่ หน่วย พ.ศ. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 

ผด.๒ 

๗ 



โครงการ/กจิกรรม ประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๓ โครงการจดัซื้อ

อาหารเสริม (นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

๑47,600 เทศบาลต าบล
ท่าช้าง 

กองการศึกษา             

๔ โครงการสนับสนุน
งบอาหารกลางวัน
ให้กับโรงเรียนใน
เขตเทศบาล 

จัดซื้ออาหารกลางวันให้กับโรงเรียน
ในเขตเทศบาล จ านวน ๓ โรงเรียน 

1,988,000 
 

เทศบาลต าบล
ท่าช้าง 

กองการศึกษา             

๕ โครงการสนับสนุน
งบอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดซื้ออาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

337,3๐๐ เทศบาลต าบล
ท่าช้าง 

กองการศึกษา             

๖ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

จัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และ
อุปกรณ์การเรียนการสอน 

130,900 เทศบาลต าบล
ท่าช้าง 

กองการศึกษา             

๗ โครงการหนูน้อย
เรียนรูสู้่โลกกว้าง 

อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรยีน
ในเขตเทศบาล        จ านวน ๓ 
แห่ง ตามโครงการ   ที่ขอรับการ
สนับสนุน 

16,370 
 

เทศบาลต าบล
ท่าช้าง 

กองการศึกษา             

         

 ยุทธศาสตร์ที่  ๓     ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกจิ/การเกษตร 
 แผนงาน    สร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการฝึกอบรม

ส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

จัดฝึกอบรม ปีละ ๑ ครั้ง ผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรม ๑๐๐ คน 

๕๐,๐๐๐ เทศบาลต าบล
ท่าช้าง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

     ยุทธศาสตร์ที่  ๔     ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 



 แผนงาน    สร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ โครงการฝึกอบรม

อาชีพระยะสั้นให้แก่
เยาวชนและ
ครอบครัว หลักสูตร
การอบนมยุวชน
มัคคุเทศน์ 

ส ารวจข้อมลู จปฐ. จ านวน  ๙  
ชุมชน 

20,๐๐๐ เทศบาลต าบล
ท่าช้าง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2 
 

โครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายา
เสพติด 

จัดกิจกรรมอบรมแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิใน
ชุมชน 

2๐,๐๐๐ เทศบาลต าบล
ท่าช้าง 

ส านักปลดั             

    แผนงาน    งบกลาง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ โครงการสงเคราะห์

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
จ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ ทุกเดือน 6,604,800 เทศบาลต าบล

ท่าช้าง 
กองสวัสดิการ
สังคม 

            

๒ โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพคนพิการ 

จ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ ทุกเดือน 
 
 

1,910,400 เทศบาลต าบล
ท่าช้าง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

๓ โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์

จ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ ทุกเดือน 
 

5,๐๐๐ เทศบาลต าบล
ท่าช้าง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

 
 
 
 
 
 

       ยุทธศาสตร์ที่  ๕     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 



       แผนงาน            สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ โครงการตลาดสด            

น่าซื้อ 
อบรมให้ความรู้ผู้ขาย สินค้าในตลาด
เพื่อให้ร่วมมอืในการปรับปรุงคุณภาพ
สินค้า ปีละ ๑ คร้ัง 

๒๐,๐๐๐ เทศบาลต าบล   
ท่าช้าง 

กอง
สาธารณสุข 

            

2 โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

- รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
จ านวน ๑,๖๖๓ ครัวเรือน 

- จัดซื้อยาคุมก าเนิดสุนัข วัคซีน
ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า และท า
หมันสุนัขและแมว ปลีะ ๑ ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ เทศบาลต าบล   
ท่าช้าง 

กอง
สาธารณสุข 

            

3 โครงการรณรงค์
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

- จัดซื้อสารเคมีก าจัดลูกน้ าและ
ฉีดพ่นสารก าจัดยุง 

- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ
ในการป้องกันโรคไขเ้ลือดออก 

๕๐,๐๐๐ เทศบาลต าบล   
ท่าช้าง 

กอง
สาธารณสุข 

            

   
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงาน    เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านขาม ซอย
1/2 (รอบตะกดุ) 

- ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว
100.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 
เมตร รวมพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
300 ตารางเมตร 

208,000 บ้านขาม กองช่าง             

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 



๒ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านขาม ซอย
10 ช่วงสุดท้ายบ้าน
นายเจรญิ 

- ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว
180.00 เมตร รวมพื้นท่ี คสล.
ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร 

499,๐๐๐ บ้านขาม กองช่าง             

3 ก่อสร้างถนนดินผิว
จราจรลงลูกรังถนน
สายด้านหลังร้านไก่
ย่าง หมู่ที่ 10 (ถม
ร่องน้ าเดิม)  
 
 

- ก่อสร้างถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 400.๐๐  เมตร 
ถมดินสูง 0.80 เมตร ผิวจราจร
ถนนลูกรังหนา 0.20 เมตร 
พร้อมอัดแน่น พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าคสล.อัดแรงขนาด 
0.60 เมตร จ านวน 3 จุด18 
ท่อน  

35๐,๐๐๐ บ้านมะดัน กองช่าง             

4 ก่อสร้างรางระบาย
น้ ารูปตัวยู ถนนคช
สาร ซอย 2 (ช่วงที่
2) 

- รางระบายน้ ากว้าง ๐.๔๐ เมตร 
ลึกเฉลีย่ ๐.๕๐เมตร หนา ๐.๑๐ 
เมตร ยาว160.๐๐ เมตร พร้อม
ฝาปิด คสล.   

386,000 บ้านท่าช้าง กองช่าง             

5 ก่อสร้างรางระบาย
น้ ารูปตัวยู สาย
กลางบ้านช่องโค 
(ช่วงหน้าบ้านนาย
สมชาย) 

- ก่อสร้างรางระบายน้ า 0.40 
เมตร ยาว 150.00  เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร พร้อมฝาปดิ   

3๖2,๐๐๐ บ้านช่องโค กองช่าง             

6 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ ารูปตัว
ยูสายบ้านโนน
สะเดา ซอย 4 

- ก่อสร้างรางระบายน้ า 30.00
เมตร รางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 
0.50 เมตรหนาเฉลีย่ 0.15 
เมตร พร้อมฝาปดิคสล. 

125,๐๐๐ บ้านโนนสะเดา กองช่าง             

 

 

 



ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
7 ก่อสร้างรางระบาย

น้ ารูปตัวยสูายบ้าน
หนองบัว ซอยบ้าน
นายทอง 

- ก่อสร้างรางระบายน้ า 42.00 
เมตร รางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 
0.50 เมตร พร้อมฝาปดิคสล. 

150,000 บ้านหนองบัว กองช่าง             

8 ก่อสร้างลาน
คอนกรีต
อเนกประสงค์ข้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- ขนาดกว้าง 30.00 เมตร ยาว 
35.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร รวมพื้นท่ีคสล.ไม่น้อย
กว่า 1,050 ตารางเมตร 

346,000 บ้านท่าช้าง กองช่าง             

9 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าถนนสาย
บ้านช่องโค ซอย1 
(ซ้ายมือทางเข้าถึง
บ้านนายณรงค)์ 

- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคสล.
อัดแรง ขนาด 0.40 เมตร 
จ านวน 195 ท่อน ก่อสร้างบ่อ
พักน้ า จ านวน 20 บ่อ พร้อม
ถมดินปรับเกรดเรียบ และตดั
ถนนคอนกรีตกว้าง 0.70 
เมตร ยาว 100 เมตร วางท่อ
ระบายน้ าและเทคอนกรีตคืน
สภาพเดิม 

435,000 บ้านช่องโค กองช่าง             

10 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าถนนสาย
กลางบ้านหนอง
หอย (ขวามือบ้าน
นางลุนถึงวัดหนอง
หอย ช่วงที่ 3) 

- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคสล.
อัดแรง ขนาด 0.60 เมตร 
จ านวน 165 ท่อน ก่อสร้างบ่อ
พักน้ า จ านวน 10 บ่อ พร้อม
ถมดินปรับเกรดเรียบ  

320,000 บ้านหนองหอย กองช่าง             

 

 

 

 



ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
11 ก่อสร้างวางท่อ

ระบายน้ าถนนสาย
ทางเข้าบ้านมะดัน 
(ฝั่งซ้ายมือจากวัด
ป่าฯถึงบ้านพัก
เกษตรช่วงที1่ 

- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคสล.
อัดแรง ขนาด 0.60 เมตร 
จ านวน 235 ท่อน ก่อสร้างบ่อ
พักน้ า จ านวน 15 บ่อ พร้อม
ถมดินปรับเกรดเรียบ 

500,000 บ้านมะดัน กองช่าง             

 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๗       ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
 แผนงาน   บริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ โครงการอบรม

คุณธรรม จรยิธรรม
แก่ผู้บริหาร สมาชิก
สภา และพนักงาน
เทศบาล 

- จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง  15,๐๐๐ เทศบาลต าบล  
ท่าช้าง 

ส านักปลดั             

๒ โครงการจดังานรัฐ
พิธีต่าง ๆ 

- จัดงานรัฐพิธีต่างๆ เช่น วันเฉลิม
พระชนมพรรษา วันปิยมหาราช 
ฯลฯ 

1๐๐,๐๐๐ เทศบาลต าบล  
ท่าช้าง 

ส านักปลดั             

       แผนงาน             ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการจดังาน

ประเพณีลอยกระทง 
- จัดงานประเพณลีอยกระทง 

ร่วมกับวัดส้ม ปีละ ๑ ครั้ง  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑,๐๐๐ คน 

๕๐,๐๐๐ เทศบาลต าบล  
ท่าช้าง 

กอง
การศึกษา 

            

 



 

 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2 โครงการจดังาน

ประเพณีสงกรานต ์
- จัดงานประเพณสีงกรานต์  และ

กิจกรรมอื่นๆ ฯลฯ ปีละ ๑ ครั้ง  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑,๐๐๐ คน 

6๐,๐๐๐ เทศบาลต าบล  
ท่าช้าง 

กอง
การศึกษา 

            

3 โครงการจดังานพิธี
การทางศาสนา 
 

- จัดงานท าบุญตักบาตรในวัน
ส าคัญทางศาสนา 

3๐,๐๐๐ เทศบาลต าบล  
ท่าช้าง 

กอง
การศึกษา 

            

4 โครงการจดัการ
แข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด 

- จัดการแข่งขันกีฬา เยาวชน 
ประชาชนท่ัวไป เช่น ฟุตบอล 
ตะกร้อ วอลเล่ย์บอล ฯลฯ 

5๐,๐๐๐ เทศบาลต าบล  
ท่าช้าง 

กอง
การศึกษา 

            

  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๘      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 แผนงาน   สร้างความเข็มแข็งชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ โครงการประชุม

ประชาคมเพื่อจดัท า
แผนพัฒนา ทต.ท่า
ช้าง 

- ลงพื้นที่แต่ละหมู่บ้านเพื่อ
รับทราบปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน 

10,000 เทศบาลต าบล     
ท่าช้าง 

ส านักปลดั             

๒ โครงการค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้ง 

- เพื่อจัดการเลือกตั้งตามที่ 
คกก.เลือกตั้งก าหนด 

๑0๐,๐๐๐ เทศบาลต าบล     
ท่าช้าง 

ส านักปลดั             

 
 
 



 
  
แผนงาน          บริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการจดัซื้อ

ครุภณัฑ์ส านักงาน 
- เครื่องปรับอากาศ ขนาด 

36000 บีทียู 4 เครื่อง 
188,๐๐๐ เทศบาลต าบล          

ท่าช้าง 
ส านักปลดั 
 

            

2 โครงการจดัซื้อ
ครุภณัฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร ์

- จัดซื้อครภุัณฑเ์ครื่อง
คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค จ านวน 1 
เครื่อง 
 

21,๐๐๐ เทศบาลต าบล     
ท่าช้าง 

ส านักปลดั 
 

            

      แผนงาน          บริหารงานคลัง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการจดัซื้อ

ครุภณัฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร ์

- จัดซื้อครภุัณฑเ์ครื่อง
คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง 

 

22,๐๐๐ เทศบาลต าบล          
ท่าช้าง 

กองคลัง 
 

            

2 โครงการจดัซื้อ
ครุภณัฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร ์

- จัดซื้อครภุัณฑเ์ครื่อง
คอมพิวเตอร์ โนต้บุ๊คจ านวน 1 
เครื่อง 
 

21,000 เทศบาลต าบล          
ท่าช้าง 

กองคลัง 
 

            

3 โครงการจดัซื้อ
ครุภณัฑ์เครื่องพิมพ์ 

-    เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED จ านวน 1 เครื่อง 

๑๒,๐๐๐ เทศบาลต าบล          
ท่าช้าง 

กองคลัง 
 

            

         
 

 

 

 



 

 

 

        แผนงาน          การศึกษา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการจดัซื้อ

ครุภณัฑ์ส านักงาน 
- เครื่องปรับอากาศ ขนาด 

18000 บีทียู จ านวน 3 เครื่อง 
85,800 เทศบาลต าบล          

ท่าช้าง 
กอง
การศึกษา 
 

            

2 โครงการจดัซื้อ
ครุภณัฑ์เครื่องพิมพ์ 

-    เครื่องพิมพ์ multifunction  
     แบบหมึกฉีด จ านวน 1 เครื่อง 

7,9๐๐ เทศบาลต าบล          
ท่าช้าง 

กอง
การศึกษา 

            

 

     แผนงาน          สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการจดัซื้อ

ครุภณัฑ์เครื่องพิมพ์ 
-    เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  
     (Ink Tank   Printer) 1 เครื่อง 

4,3๐๐ เทศบาลต าบล          
ท่าช้าง 

กอง
สาธารณะสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

            

  
  
  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๙      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ โครงการฝึกอบรม

การป้องกันและ
- จัดอบรมเพื่อป้องกันและลด

ปัญหาการเกิดอัคคภีัย 
2๐,๐๐๐ เทศบาลต าบลท่า

ช้าง 
ส านักปลดั 
งานป้องกันฯ 

            



ระงับอัคคีภัย - การเข้าระงับอัคคีภัยที่เกดิขึ้น 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๒ โครงการรณรงค์

ประชาสมัพันธ์การ
ป้องกัน แก้ไขปัญหา
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

- รณรงค์ประชาสัมพันธ์         
การป้องกันแก้ไขปัญหาและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญ เช่น ปีใหม่ สงกรานต ์

๒๐,๐๐๐ เทศบาลต าบล 
ท่าช้าง 

ส านักปลดั 
งานป้องกันฯ 

            

3 โครงการจ้างเหมา
บริการวิทยสุื่อสาร 

- ให้การช่วยเหลือประชาชนเมื่อ
เกิดภัยพิบตัิกรณีฉุกเฉิน 

93,600 เทศบาลต าบล 
ท่าช้าง 

ส านักปลดั 
งานป้องกันฯ 

            

      แผนงาน   สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการรู้กฎหมาย 

ขับข่ีปลอดภัย ไร้
อุบัติเหต ุ

- จัดกิจกรรมรณรงคส์่งเสริมการ
สวมหมวกนริภัย ๑๐๐% ปีละ ๑ 
ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐๐ คน 

๒๐,๐๐๐ เทศบาลต าบล 
ท่าช้าง 

ส านักปลดั 
งานป้องกันฯ 

            

         ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐    ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แผนงาน              สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ โครงการอบรมสร้าง

เครือข่ายอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมกลุ่ม
ประชาชนและ
เยาวชน 

- จัดฝึกอบรมเครือข่ายอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ปลีะ ๑ ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ เทศบาลต าบล 
ท่าช้าง 

กอง
สาธารณสุข 

            

๒ โครงการลดปริมาณ - แยกขยะในชุมชนและในโรงเรียน ๒๐,๐๐๐ เทศบาลต าบล กอง             



ขยะในชุมชน จ านวน ๙ ชุมชน และใน
โรงเรียน จ านวน ๓ โรงเรียน 

ท่าช้าง สาธารณสุข 

 
ส่วนที่ 2     บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เทศบาลต าบลท่าช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

๑.    ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ      
๑.๑  พัฒนาขุดลอกคูคลองและจดัสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร 
       เพื่อการอุปโภคและบรโิภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแกไ้ขปัญหาน้ าท่วมและน้ าขัง 

๑ 2.00 20,000 0.12 กองการศึกษา 

รวม ๑ 2.00 20,000 0.12  
๒.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา      
๒.๑  ส่งเสรมิและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้

เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
5 10.00 3,500,300 21.00 กองการศึกษา 

2.2 สนับสนุนใหม้ีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือประกอบ
การศึกษา 

1 2.00 130,900 0.77 กองการศึกษา 

2.3 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 1 2.00 16,370 0.10 กองการศึกษา 
รวม ๗ 14.00 3,647,570 21.87  

๓.    ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ/การเกษตร      
๓.๑  ส่งเสรมิ สนับสนุนการประกอบอาชีพให้กับประชาชน ๑ 2.00 50,000 0.29 กองสวัสดิการสังคม 

รวม ๑ 2.00 50,000 0.29  
 

 

 

ผด.๑ 



 

 

 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

๔.    ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม      
๔.๑  ส่งเสรมิโครงการพัฒนาระดบัหมู่บ้าน เพิ่มศักยภาพสร้างความเข้มแข็ง 
       อย่างยั่งยืน 

1 2.00 20,000 0.12 กองสวัสดิการสังคม 

๔.๒  ส่งเสรมิ พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผูสู้งอายุ  ผูพ้ิการ และ 
       ผู้ด้อยโอกาสโดยการจดักิจกรรมที่เหมาะสมและด าเนินการใหเ้กิดกองทุน  
       หรือจัดหางบประมาณ เพื่อด าเนินการพัฒนาบทบาทและคณุภาพชีวิต 
       อย่างต่อเนื่อง 

3 6.00 8,520,200 50.18 กองสวัสดิการสังคม 

๔.๓  ด าเนินการสนับสนุนและประสานการปฏิบัตเิพื่อป้องกันและให้มีการ 
       ปราบปรามและแกไ้ขปัญหาการเสพ การผลิต การจ าหน่ายยาเสพติด 
       ในทุกระดับ 

1 2.00 20,000 0.12 ส านักปลดัเทศบาล 

รวม 5 10.00 8,560,200 50.42  
๕.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสขุ      
๕.๓  ส่งเสรมิสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน              
       ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยใหก้ารเรยีนรู้การดูแลสุขภาพการออกก าลังกาย  
       การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือ 
       การรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

3 6.00 100,000 0.59 กองสาธารณสุข 

รวม 3 6.00 100,000 0.59  
๖.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      
๖.๒  การแกไ้ขปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชนในด้านสาธารณปูโภค 11 22.00 3,681,000 21.68 กองช่าง 

รวม 11 22.00 3,681,000 21.68  
 

 

 



 

 

 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด 

หน่วยด าเนินการ 

๗.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
       และกีฬา 

     

๗.๑  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
       ของชุมชนท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสานและเช่ือมโยงสู่กิจกรรม 
       การท่องเที่ยว 

5 10.00 205,000 1.21 กองการศึกษา 

๗.๒  ส่งเสรมิและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬา 
       ประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัดเพื่อให้เยาวชน  
       นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬา  
       รวมถึงการสร้างความเป็นเลศิทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดบัชาติ 
       และนานาชาติ  

1 2.00 50,000 0.29 กองการศึกษา 

รวม 6 12.00 255,000 1.50  
๘.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี      
๘.๑  ส่งเสรมิศักยภาพท้องถิ่นตามหลักการบริหารจัดการที่ด ี ๑0 20.00 472,000 2.78 ทุกส่วนราชการ 

รวม ๑0 20.00 472,000 2.78  
๙.    ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน      
๙.๑  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภยัในชีวิต 
       และทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ า 

4 8.00 153,600 0.90 ส านักปลดัเทศบาล 

รวม 4 8.00 153,600 0.90  
๑๐.  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
๑๐.๑ส่งเสรมิ สนับสนุนและร่วมมอืกับส่วนราชการ  องค์กรปกครอง 
       ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ในการรณรงค์สรา้งจิตส านึก เพื่อป้องกัน 
       และแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 

๒ 4.00 40,000 0.24 ทุกส่วนราชการ 

รวม ๒ 4.00 40,000 0.24  



รวมท้ัง ๑๐ ยุทธศาสตร ์ 50 ๑๐๐.๐๐ 16,979,370 100.00  
 
 
แผนภูมิที่ ๑ แสดงจ านวนโครงการตามแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62  (แยกตามยุทธศาสตร์) 
 
 
                       11   
                                                            10 
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แผนภูมิที่ ๒ แสดงจ านวนเงินงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (แยกตามยุทธศาสตร์) 
 
             8,647,570  
 
 
 
 
 
                    
       3,647,570           3,681,000 
 
 
       50,000  100,000     255,000    472,000    153,000 
    20,000                40,000 


