
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) 

เทศบาลตําบลท่าช้าง  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 
 

๑.   ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ 
 ๑.๑  พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ํา สงวนและเก็บกักน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและน้ําแล้ง 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๑ โครงการปรับปรุง
แหล่งน้ํา และขุด
ลอกแหล่งน้ํา 

- เพื่อให้มีแหล่งน้ําที่เพียง
ต่อการอุปโภคบริโภค 

ขุดลอกลําน้ํามูล ความยาว 
๓ กิโลเมตร  และตะกุด  
ต่าง ๆ ในบ้านขาม บา้น
มะดัน บา้นหนองบัว และ
บ้านช่องโค ๔ แห่ง 

 ๕,๐๐๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

- ประชาชนมีน้าํสะอาด
ที่เพียงต่อการอุปโภค
บริโภค 

กระทรวง
ทรัพยากร 
ธรรมชาติฯ 

๒ โครงการขุดเจาะ
บ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร  

- เพื่อให้ประชาชนมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง 

- เพื่อให้ประชาชนมีน้ําไว้ใช้
ในการอุปโภค บรโิภค
อย่างเพียงพอ 

ประสานขุดเจาะบ่อบาดาล
เพื่อการเกษตรกับกรม
ทรัพยากรน้ํา จํานวน ๘ บ่อ 

 ๑,๒๐๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

- ประชาชนมีน้ําไว้ใช้เพื่อ
การเกษตรในฤดูแล้ง 

- ประชาชนมีน้ําไว้ใช้ใน
การอุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง , 
อบจ.กรม

ทรัพยากรน้ํา,
กรม

ชลประทาน 

๓ โครงการก่อสร้าง
ผนังคอนกรีตกันดิน
พังริมแม่น้ํามลู 

 

 

- เพื่อป้องกันริมฝั่งน้ําเซาะ
ฝั่งแม่น้ํามลูระบบนิเวศน์
ได้รับการดูแล 

ก่อสร้างผนังกันดินพังรมิ
แม่น้ํามูล ในเขตเทศบาล 

 ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

 - ป้องกันริมฝั่งน้ําเซาะฝั่ง
แม่น้ํามูลระบบนิเวศน์
ได้รับการดูแล 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรม

ชาติฯ 

๘๑ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๔ โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ําล้นบ้าน
มะดัน 

- เพื่อให้ประชาชนมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง 

- เพื่อให้ประชาชนมีน้ําไว้ใช้
ในการอุปโภค บรโิภค
อย่างเพียงพอ 

- ป้องกันปัญหาน้ําท่วม 

ก่อสร้างฝายน้ําล้น ๑ แห่ง   ๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 (เงินอุดหนุน) 

- ประชาชนมีน้ําไว้ใช้เพื่อ
การเกษตรในฤดูแล้ง 

- ประชาชนมีน้ําไว้ใช้ใน
การอุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง , 
อบจ.กรม

ทรัพยากรน้ํา,
กรม

ชลประทาน 

๕ โครงการก่อสร้าง
เหมืองน้ําดาด
คอนกรีต บ้านขาม 
, บ้านหนองหอย  
ให้ได้มาตรฐาน 

- เพื่อให้มีการระบายน้ํา
อย่างเป็นระบบ และ
ป้องกันปัญหาน้ําท่วม 

- ช่วยเหลือเกษตรกรในการ
ใช้น้ําทํานา 

ก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรตี 
ปากกว้าง  ๒.๒๐ ม. ลึกเฉลี่ย 
๐.๖๐ ม.ลาดเอง ๑/๑.๕  ม.  
ยาว ๒,๕๐๐ ม. 

 ๗,๐๐๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

 - ป้องกันปัญหาน้ําท่วม
และมรีะบบระบายน้ํา
อย่างเป็นระบบ 

- เกษตรกรได้ประโยชน์
จากการใช้น้ํา 

กรม
ชลประทาน 

๖ โครงการขอรับการ
สนับสนุน
งบประมาณในการ
ก่อสร้างคลอง     
ส่งน้ํา บ้านช่องโค  
หมู่ ๙ 

- เพื่อการบริหารจัดการน้ํา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ช่วยเหลือเกษตรกรในการ
ใช้น้ําอย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง 

- เพื่อเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 

วางท่อส่งน้ําสายเมนท่อ เอ ซี 
ขนาด ๖๐๐ มม. ชั้น ๒๐     
ให้ใช้ยีโบล์และท่อสั้น       
หน้าจาน ๑ ด้านประสาน
อุปกรณ์เหล็กหล่อในการต่อท่อ
พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อข้องอ รวม
ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร 
และตดิตั้งประตูวาล์ว เปิด-ปิด
น้ํา  จํานวน ๑๐ ชุดตามแบบ 
แปลนเทศบาล 
 

  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

- บริหารจัดการน้ําได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

- เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 

กรม
ชลประทาน 

๘๒ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๗ โครงการช่วยเหลือ
เกษตรกรในการ   
สูบน้ําทํานา 

 

- เพื่อให้ประชาชนมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง 

- เพื่อให้ประชาชนมีน้ําไว้ใช้
ในการอุปโภค บรโิภค
อย่างเพียงพอ 

 

จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าโรงสูบน้ํา
พลังไฟฟ้าบ้านช่องโค เพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรในการสูบ
น้ําเข้าแปลงข้าวในช่วงฝนทิ้ง
ช่วง และช่วงทํานาปรัง 

๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ทําให้เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มมากขึ้นและมีความ
เป็น อยู่ดีขึ้น 

 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๘ โครงการโรงสูบน้ํา
ด้วยพลังงานไฟฟ้า
พร้อมเหมืองส่งน้ํา  

- เพื่อให้ประชาชนมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง 

- เพื่อให้ประชาชนมีน้ําไว้ใช้
ในการอุปโภค บรโิภค
อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างท่าสูบน้ําด้วยไฟฟ้า 
จํานวน ๓ แห่ง 
- บ้านขาม 
- บ้านช่องโค 
- บ้านมะดัน 

๒๕,๐๐๐,๐๐๐ 

(เงินอุดหนุน) 
 

  - ประชาชนมีน้ําไว้ใช้เพื่อ
การเกษตรในฤดูแล้ง 

- ประชาชนมีน้ําไว้ใช้ใน
การอุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ 

กรม
ชลประทาน 

๙ โครงการก่อสร้าง
เหมืองดาด
คอนกรีต จากบ้าน
หนองหอย –โนน
เลียบ 

- เพื่อการบริหารจัดการน้ํา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ช่วยเหลือเกษตรกรในการ
ใช้น้ําอย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง 

ก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรตี 
ปากกว้าง ๒.๒๐ เมตร ลึก
เฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร  ลาดเอียง 
๑/๑.๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ 
เมตร 

 ๑,๒๐๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

 - การบริหารจัดการน้ํา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- เกษตรกรมีน้ําใช้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

กรม
ชลประทาน 

  
 
 
 
 ๘๓ 



 

 ๑.๒  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๑ โครงการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชดําร ิ

- เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่
เกษตรกร 

- เพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจนที่ตก
เกณฑ์ จปฐ. 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เรื่อง เศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชดําร ิ

- ส่งเสริมการเกษตรแบบ
ผสมผสาน แนวทฤษฎีใหม่ 
จํานวน ๙ ชุมชน 

- จัดตั้งศูนย์สาธิตการดํารงชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง ๑ ศูนย์ 

- ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
ครอบครัว อยู่ดมีีสุข  ๙  ชุมชน 

- ประชุมอบรมสัมมนาด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ ๙ ชุมชน 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ทําให้เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่ม
มากขึ้นและมีความเป็นอยู่    
ดีขึ้น 

- แก้ไขปัญหาความ ยากจนที่
ตกเกณฑ์ จปฐ. 

- ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่อง เศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราช 
ดําริ จํานวน ๙ ชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๘๔ 



 

๒.   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
 ๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๑ โครงการจัด
การศึกษาตาม
ภารกิจถ่ายโอน 
 

- เพื่อให้เยาวชนไดร้ับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง 
และรองรับการถ่ายโอน
ภารกิจทางการศึกษา 

- เพื่อให้เยาวชนไดร้ับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง 

- เพื่อให้คนพิการไดร้ับ
โอกาสทางการศึกษา 

- เพื่อให้ประชาชนที่ไม่ได้
รับโอกาสทางการศึกษา
ได้ศึกษาเล่าเรียน 

- การจัดการศึกษาขั้นพื้น
ฐานรองรับการถ่ายโอน
ภารกิจการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนในเขต
เทศบาล ๓ โรงเรยีน 

- จัดการศึกษาก่อนวัยเรียน
(อนุบาล ๓ ขวบ) จํานวน 
๑ แห่ง 

- สนับสนุนการจัด
การศึกษาเพื่อคนพิการใน
เขตเทศบาล 

- สนับสนุนการจัด
การศึกษานอกโรงเรียน 

 ๒,๕๐๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

- เยาวชนไดร้ับโอกาส
ทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ 

- เด็กๆ ก่อนวัยเรียน
ได้รับการดูแล 

- คนพิการไดร้ับโอกาส
ทางการศึกษา 

- ประชาชนไดร้ับ
โอกาสทางการศึกษา
อย่าง ทั่วถึง 

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

๒ โครงการสงเคราะห์
เด็กยากจนให้ได้รบั
โอกาสทางการศึกษา 
 
 
 
 

- เพื่อให้เด็กยากจนได้รบั
การสงเคราะห์ด้านเงินทุน 

เด็กนักเรยีนในโรงเรียน      
ในเขตเทศบาล 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- เด็กนักเรยีนที่
ยากจนไดร้ับ
ทุนการศึกษา 

กองการศึกษา 

๘๕ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๓ โครงการการจัด
กิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

- เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
ในวันเด็กแห่งชาติ และ
ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 

- เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนได้แสดงออกทาง
ความคิด ความรู้
ความสามารถ 

- เพื่อให้เด็กมีโอกาสได้ร่วม
กิจกรรม ได้แสดงออกใน
สิ่งที่ตนชอบ 

- จัดงานวันเด็กแห่งชาติจดั
ประกวดกิจกรรมต่าง ๆ 
ของเยาวชน 

- ประกวดสื่อการเรียนการ
สอนและประกวด
กิจกรรมการแข่งขันทาง
วิชาการ 

- เวทีสร้างสรรค์เด็ก 
โรงเรียนในเขตเทศบาล 
จํานวน ๓ โรงเรียน 

๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- เด็กและเยาวชนใช้
เวลาว่างอย่างเ กิด
ประโยชน์ 

- โรงเรียนในเขต
เทศบาลให้เป็น
โรงเรียนน่าเรยีน 

- เป็นการพัฒนาทาง
ความคิดความรู้
ความสามารถของ
เด็กและเยาวชน 

กองการศึกษา 

๔ โครงการจัดซื้อ
อาหารเสริม (นม) 
ให้กับโรงเรียนใน
เขตเทศบาล 

- เพื่อให้เด็กนักเรยีนมีการ
พัฒนาทั้งกายและสมอง 
ที่สมบูรณ ์

โรงเรียนในเขตเทศบาล 
จํานวน ๓ โรงเรียน 

๙๙๕,๕๔๐ 
(เทศบาล) 

๙๙๕,๕๔๐ 
(เทศบาล) 

๙๙๕,๕๔๐ 
(เทศบาล) 

- นักเรียนได้รับ
สารอาหารที่
ครบถ้วน มีสุขภาพ
อนามัยที่แข็งแรง 
สมบูรณ ์

กองการศึกษา 
ร.ร.อนุบาลฯ 
ร.ร.เพชรฯ 

ร.ร.โนนตาวิทย์ 

๕ โครงการจัดซื้อ
อาหารเสริม (นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
 

- เพื่อให้เด็กนักเรยีนมีการ
พัฒนาทั้งกายและสมองที่
สมบูรณ ์

จํานวนเด็กนักเรียน ๗๐ คน ๑๕๖,๘๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๕๖,๘๐๐ 
 (เทศบาล) 

๑๕๖,๘๐๐ 
 (เทศบาล) 

- เด็กเล็กไดร้ับ
สารอาหารที่ครบถ้วน 
มีสุขภาพอนามยัที่
แข็งแรง สมบูรณ ์

กองการศึกษา 

๘๖ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๖ โครงการสนับสนุน
งบอาหารกลางวัน
ให้กับโรงเรียนในเขต
เทศบาล 

- เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียน
ให้ได้รับสารอาหารให้
เพียงพอต่อร่างกาย 

 

โรงเรียนในเขตเทศบาล 
จํานวน ๓ โรงเรียน 

๒,๑๗๖,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒,๑๗๖,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒,๑๗๖,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- นักเรียนมีอาหาร
กลางวันรับประทาน
มีสุขภาพอนามยัที่
แข็งแรง 

กองการศึกษา 
ร.ร.อนุบาลฯ 
ร.ร.เพชรฯ 

ร.ร.โนนตาวิทย์ 
๗ โครงการสนับสนุน

งบอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียน
ให้ได้รับสารอาหารให้
เพียงพอต่อร่างกาย 

 

จํานวนเด็กนักเรียน ๗๐ คน ๒๙๑,๒๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๙๑,๒๐๐ 
 (เทศบาล) 

๒๙๑,๒๐๐ 
 (เทศบาล) 

- เด็กเล็กมีอาหาร
กลางวันรับประทาน
มีสุขภาพอนามยัที่
แข็งแรง 

กองการศึกษา 

๘ โครงการจัดซื้อวัสดุ
ประจําศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

- เพื่อให้การสนับสนุน
ทางด้านการศึกษา 

- เพื่อพัฒนางานด้าน
การศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

จัดซื้อวัสดุที่จาํเป็นในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- พัฒนางานด้าน
การศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษา 

๙ โครงการจัดซื้อ
อุปกรณ์ของเล่น  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- เพื่อให้เด็กนักเรยีนมีการ
พัฒนาทั้งกายและสมองที่
สมบูรณ ์

จัดซื้ออุปกรณ์ที่จําเป็นใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- เด็กนักเรยีนมีการ
พัฒนาทั้งกายและ
สมองที่สมบูรณ ์

กองการศึกษา 

๑๐ โครงการส่งเสริม
การเลีย้งปลาดุก
เพื่อเสรมิอาหาร
กลางวัน 

- เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารกลางวัน  
ทุกคน 

- เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยให้กับนักเรียน 

จัดโครงการเลี้ยงปลาดุก 
จํานวน ๑ บ่อ 

 ๑๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 - นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันทุกคน 

- นักเรียนมสีุขภาพ
อนามัยที่สมบูรณ์ 
แข็งแรง 

กองการศึกษา 
ร.ร.โนนตาวิทย์ 

๘๗ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๑๑ โครงการพัฒนา
สุนทรียภาพ 
(ดนตรีนาฎศิลป์) 

- เพื่อให้นักเรียน มีทักษะ  
ในด้านดนตรีและนาฏศิลป์ 

- เพื่อให้นักเรียนกลา้
แสดงออกในทางที่ถูกต้อง
และเหมาะสม 

- เพื่อให้นักเรียนรูจ้ักใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

- เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
และเอกลักษณ์ที่ดีงาม
ของไทย 

จัดซื้อดนตรีไทย จํานวน ๑ ชุด  ๔๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 - นักเรียน มีทักษะใน
ด้านดนตรีและ
นาฏศิลป์ 

- นักเรียนกลา้แสดง 
ออกในทางที่ถูกต้อง
และเหมาะสม 

- นักเรียนรูจ้ักใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 

- สืบสานวัฒนธรรม
และเอกลักษณ์ที่ดี
งามของไทย 

กองการศึกษา 
ร.ร.โนนตาวิทย์ 

๑๒ โครงการก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาํบล   
ท่าช้าง เพิ่มเติม 

- เพื่อรองรับปริมาณเด็กที่
เพิ่มขึ้นทุกปี 

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เพิ่มเตมิ ๑หลัง 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

  - สามารถรองรับ
ปริมาณเด็กที่เพิ่มขึ้น 

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

๑๓ โครงการก่อสร้าง
สระว่ายน้ําศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- เพื่อสร้างพัฒนาการที่ดี
ทางด้านร่างกายแก่     
เด็กเล็ก 

ก่อสร้างสระว่ายน้ําขนาดกว้าง 
๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ลึก ๑ 
เมตร 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

  - เด็กเล็กมีพัฒนาการที่
ดีทางด้านร่างกาย 

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

  
 
 
 ๘๘ 



 

 ๒.๒ พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให้เปน็ผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๑ โครงการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ
และคอมพิวเตอร์ 
เตรียมความพร้อม
สู่ AEC 

- เพื่อให้นักเรียนมีศักยภาพ
ด้านภาษาอังกฤษอย่าง
เหมาะสม 

- เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาอังกฤษดีขึ้น 

- เ พื่อให้ นักเรียนและครู
สามารถใช้คอมพิวเตอร์
สืบค้นข้อมูลและแสวงหา
ความรู้ได้ 

จ้างครูสอนภาษาอังกฤษและ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
จํานวน ๑ ชุด 

๖๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๖๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๖๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- นัก เ รี ยนมี ศักยภาพด้ าน
ภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสม 

- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาอังกฤษดีขึ้น 

- นักเรียนและครมูี
คอมพิวเตอร์ในการสืบค้น
ข้อมูลและแสวงหาความรูไ้ด ้

กองการศึกษา 
ร.ร.อนุบาลฯ 
ร.ร.เพชรฯ 

ร.ร.โนนตาวิทย์ 

๒ โครงการพัฒนา
ทักษะภาษาต่าง 
ประเทศให้กับ
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
และสมาชิกสภา
เทศบาล เพื่อ
เตรียมเข้าสู่ AEC 

- เพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศให้กับ
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และ
สมาชิกสภาเทศบาล   
เพื่อเตรียมเข้าสู่ AEC 

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และ
สมาชิกสภาเทศบาล  
จํานวน ๘๐ คน 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

  - ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และ
สมาชิกสภาเทศบาลมีความรู้
ด้านภาษาตา่งประเทศ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

  
 
  
 ๘๙ 



 

 ๒.๓ สนับสนุนให้มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๑ โครงการจัดซื้อสื่อ
และอุปกรณ์
การศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- เพื่อให้การสนับสนุน
ทางด้านการศึกษา 

- เพื่อพัฒนางานด้าน
การศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

จัดซื้อสื่อและอุปกรณ์
การศึกษา 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- เด็กได้แสดงออกในกิจกรรม
ที่ตนถนัด มีพัฒนาการสมวัย 
เกิดความภาคภมูิใจ เป็นเด็ก
ดี เด็กเก่ง 

กองการศึกษา 

๒ โครงการจัดซื้อสื่อ
และอุปกรณ์
การศึกษาโรงเรียน
ในเขตเทศบาล 

- เพื่อให้การสนับสนุน
ทางด้านการศึกษา 

- เพื่อพัฒนางานด้าน
การศึกษาของโรงเรยีนใน
เขตเทศบาล 

โรงเรียนในเขตเทศบาล 
จํานวน ๓ โรงเรียน 

๙๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๙๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๙๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- เด็กได้แสดงออกในกิจกรรม
ที่ตนถนัด มีพัฒนาการสมวัย 
เกิดความภาคภมูิใจ      
เป็นเด็กดี เด็กเก่ง 

กองการศึกษา 
ร.ร.อนุบาลฯ 
ร.ร.เพชรฯ 

ร.ร.โนนตาวิทย์ 

๓ โครงการสนับสนุน
จัดห้องสมดุอีเล็ค
โทรนิค ในโรงเรียน 

- เพื่อส่งเสริมให้เด็กรักการ
อ่านและให้เด็กมีหนังสือ
สําหรับการค้นคว้า 

จัดซื้อหนังสือและเครื่อง
คอมพิวเตอร์ประจําห้องสมุด 

จํานวน ๑ เครื่อง 

๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- เด็กได้รับข้อมลูข่าวสารการ
เรียนรู้  จากห้องสมุด
อิเล็คทรอนิคส ์

กองการศึกษา 
ร.ร.อนุบาลฯ 
ร.ร.เพชรฯ 

ร.ร.โนนตาวิทย์ 
๔ โครงการจัดซื้อ

ครุภณัฑ์ประจํา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- เพื่อให้การสนับสนุน
ทางด้านการศึกษา 

- เพื่อพัฒนางานด้าน
การศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 
 

จัดซื้อครภุัณฑ์ที่จาํเป็นใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- พัฒนางานด้านการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษา 

๙๐ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๕ โครงการจัดตั้งศูนย์
การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมจาก
โรงเรียนไกลกังวล  

- เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ความรู้
จากการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม 

จัดตั้งศูนย์การศึกษาทางไกล
ให้กับโรงเรียนจํานวน ๓ 
โรงเรียน 

๗๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๗๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๗๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- เด็ก ๆ ได้ความรู้จากการ
เรียนการสอนทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 

กองการศึกษา 
ร.ร.อนุบาลฯ 
ร.ร.เพชรฯ 

ร.ร.โนนตาวิทย์ 
๖ โครงการจัดตั้ง           

ศูนย์การเรียนการ
สอนเทคโนโลยี            
(E-Lerning)  
พร้อมอุปกรณ ์

- เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนของโรงเรียนในเขต
เทศบาล 

จัดตั้งศูนย์ E - Lerning  

จํานวน ๓ โรงเรียน 

๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

  - เด็กมีศักยภาพด้านการเรียน
การสอนมากขึ้น 

กองการศึกษา 
ร.ร.อนุบาลฯ 
ร.ร.เพชรฯ 

ร.ร.โนนตาวิทย์ 

๗ โครงการจัดซื้อ
ครุภณัฑ์ประจํา
ห้องศูนย์บริการสื่อ
และเทคโนโลยี
การศึกษา 

- เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนของโรงเรียนเพชร
มาตุคลา 

จัดซื้อครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จํานวน ๑ ชุด 

 ๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 - เด็กมีศักยภาพด้านการเรียน
การสอนมากขึ้น 

กองการศึกษา 
ร.ร.โนนตาวิทย์ 

 
 

 ๒.๔ สนับสนุนในการจัดตั้งและเพิ่มศักยภาพศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะประชาชนในชุมชน 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๑ โครงการให้บริการ
อินเตอร์เน็ตฟรีแก่
ประชาชน 

- เพื่อให้บริการ
อินเตอร์เน็ตฟรีแก่
ประชาชนในเขตเทศบาล 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์สําหรับ
บริการอินเตอร์เน็ตฟรีแก่
ประชาชน จํานวน ๑ เครื่อง 

๔๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

  - ประชาชนไดร้ับบริการ
อินเตอร์เน็ตฟรี ทําให้ไดร้ับ
ความรู้และข่าวสารมากขึ้น 

สํานักปลดั 

๙๑ 



 

 ๒.๕ ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๑ โครงการจัดตั้งที่
อ่านหนังสือใน
ชุมชนพร้อมจัดซื้อ
หนังสือ  

- เพื่อให้มีศูนย์การเรียนรู้
สําหรับชุมชน 

- ชุมชนได้รับข่าวสาร ใหม่ 
ๆ มากขึ้น 

จัดตั้งศูนย์เรียนรูห้้องสมุดใน
ชุมชน จํานวน ๙ ชุมชน 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- มีศูนย์การเรียนรู้สําหรับ
ชุมชน 

- ชุมชนได้รับข่าวสารใหม่ ๆ  
มากขึ้น 

กองการศึกษา 

 
 

๓.   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ/การเกษตร 
 ๓.๑ ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๑ โครงการเสรมิสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร 

- เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร
ได้รับองค์ความรู้ควบคู่ไปกับ
การปฏิบัตจิริง 

- เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้
เรียนรูเ้รื่องการลดต้นทุนการ
ผลิต การเพิ่มมูลค่าผลผล
การเกษตร  และสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้จริง 
 

- จัดอบรมเพื่อให้ความรู้
แก่เกษตรกรในเขต
เทศบาลตาํบลท่าช้าง  
จํานวน ๑  รุ่น ๆ ละ 
๘๐-๑๐๐  คน 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล, 
อบจ.นม.) 

 - เกษตรกรไดร้ับองค์ความรู้
ควบคู่ไปกับการปฏิบัตจิริง 

- เกษตรกรไดเ้รียนรู้เรื่องการ
ลดต้นทุนการผลิต  การเพิ่ม
มูลค่าผลผลการเกษตร  และ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้จริง 

กองสวัสดิการ
สังคม,สนง.
พัฒนาชุมชน

อําเภอฯ 

๙๒ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๒ โครงการจัดตั้งศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร 

 

- เพื่อเป็นศูนย์กลางถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร
และให้เกษตรกรมีความรู้ด้าน
วิทยาการสมัยใหม่ในการ
พัฒนาเกษตรกรรม 

- เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่
ยากจน และลดต้นทุน
ทางการผลติสินค้าเกษตร 

- เพื่ออบรมเกษตรกร โดยมี
กิจกรรมส่งเสริมข้าวพันธุ์ดี 
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
ส่งเสริมการใช้เครื่องเกี่ยว
ข้าวพร้อมนวดและจัด
นิทรรศการศูนย์ 

- จัดตั้งศูนย์วิชาการ
เกษตร พร้อมเอกสาร
แนะนําทางวิชาการ
เกษตร และจัด
ฝึกอบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกรพร้อมศึกษาดู
งานนอกสถานที่ 

  ๒๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
- ประชาชนมีความรู้ทาง

วิชาการทางการเกษตร 
ผลผลติทางการเกษตรมี
คุณภาพ 

- เกษตรกรไดร้ับการ
ช่วยเหลือทางเทคโนโลยี 
และเครื่องจักรทางการ
เกษตร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 
 

๓ โครงการเพิ่มมลูค่า
ผลผลติทาง
การเกษตร  

- เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร 

- ประชาชนมีรายไดจ้ากผลผลิต
ทางการเกษตร  มากขึ้น 

- อบรมเกษตรกร 

- ไถกลบตอซังข้าว 

- ส่งเสริมการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์/ปุ๋ยพืชสด 

- ปรับปรุงบํารุงดิน 

- เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตข้าว 

 

 ๕๖๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
๕๖๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
- สามารถเพิ่มมลูค่าผลผลติ

ทางการเกษตร 

- ประชาชนมีรายไดจ้ากผลผลิต
ทางการเกษตร            

กองสวัสดิการ
สังคม 

๙๓ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๔ โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ลดต้นทุนการผลิต
พืชเศรษฐกิจ (มัน
สําปะหลัง/อ้อย/
ข้าว) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เพื่อเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง/
อ้อย/ข้าว 

- เพื่อลดต้นทุนการปลูกมัน
สําปะหลัง/อ้อย/ข้าว 

- ส่งเสริม อบรม
เกษตรกรในการปลูก
พืชเศรษฐกิจ 

- ส่งเสริมเกษตรกรใน
การปลูกพืชเศรษฐกิจ
พันธุ์ดี 

- ส่งเสริมการใช้ปุ๋ย
อินทร์ 

- จัดตั้งศูนย์บริหาร
ศัตรูพืชชุมชนระดับ
ตําบล และจัดอบรม ปี
ละ ๑ ครั้ง จํานวนผู้
เข้ารับการอบรม ๓๐๐ 
คน 

 ๒๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
๒๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
- เพิ่มผลผลิตแตล่ดต้นทุนการ

ปลูกมันสาํปะหลัง/อ้อย/ข้าว 

- เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

  ๙๔ 



 

 ๓.๒ สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก  
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๑ โครงการลดปริมาณ
การใช้สารเคมีใน
กลุ่มเกษตร กรโดย
ใช้ปุ๋ยชีวภาพและจัด
ฝึกอบ รมการจัดทํา
ปุ๋ยชีวภาพการกําจัด
ศัตรูพืชแบบวิธีผสม 
ผสาน 

- เพื่อลดปรมิาณการใช้
สารเคมีในกลุม่เกษตรกร
โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ ส่งเสริม
ให้เกษตรกรปลูกผักปลอด
สารพิษ 

- รณรงค์ประชาสัมพันธ์
และอบรมสัมมนา
เกษตรกร ส่งเสริมการทํา
การเกษตรปลอดสารพิษ 

- ส่งเสริมการผลติปุ๋ย
อินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยหมัก 
สาร EM ในระดับชุมชน 

 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- สินค้าเกษตรปลอดสารพิษ 
และลดต้นทุนทางการผลติ 

- ลดต้นทุนจากการซื้อปุ๋ยเคมี
และสินค้าเกษตรปลอด
สารพิษ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๒ โครงการปรับพื้นที่
เพื่อการเกษตรบ้าน
ช่องโค 

- เพื่อปรับพื้นที่ใน
การเกษตร 

- ปรับพื้นที่ จํานวน ๕ ไร ่   ๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- มีพื้นที่ในการทําการเกษตร
มากขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๕ 



 

 ๓.๓ ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคและเพื่อการอนุรักษ์ และเพิ่มรายได้  
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒ โครงการส่งเสริม
การเกษตรแบบยัง
ชีพ  

- เพื่อลดค่าใช้จ่าย และ
เพิ่มรายได้ให้กับ
ประชาชน 

- ส่งเสริมการเลีย้งปลาใน
กระชัง/แหล่งน้ําสาธารณะ/
กบบ่อซีเมนต ์

- จัดหาเมล็ดพันธุ์พืช,พันธุ์สตัว์ 

- ส่งเสริมการเลีย้งสัตว์ปีก 
จํานวน ๒๐๐ หลังคาเรือน 

- ส่งเสริมการเพาะเห็ด 
จํานวน๑๐๐ หลังคาเรือน 

- ส่งเสริมการเลีย้งโค/สุกร 
จํานวน  ๙ ชุมชน 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มขึ้น
และมีความเป็นอยู่ดีขึ้น 

- เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มขึ้น
และมีความเป็นอยู่ดีขึ้น 

- เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มขึ้น
และมีความเป็นอยู่ดีขึ้น 

- เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มมาก
ขึ้นและมีความเป็นอยู่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 ๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพให้กับประชาชน  

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๑ โครงการอบรม
อาชีพให้กับ
ประชาชน 

- ฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับ
ประชาชนในเขตเทศบาล 

อบรมกลุม่อาชีพต่าง ๆ ให้กับ
ประชาชนในเขตเทศบาล  

๓๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
๓๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
๓๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
- ประชาชนมีรายไดเ้พิ่มขึ้น

จากการประกอบอาชีพ
เสรมิ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๒ โครงการอุดหนุน
กลุ่มอาชีพให้กับ
ประชาชน 

- เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
กลุ่มอาชีพในชุมชน 

- ประชาชนมีรายไดเ้สริม 

อุดหนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน 
ปีละ ๒ กลุ่ม 

๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
- ส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่ม

อาชีพในชุมชน 

- ประชาชนมีรายไดเ้สริม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๙๖ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๓ โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนการการ
บริหารงานศูนย์ 
OTOP 

- เพื่อส่งเสริมการจําหน่าย
สินค้า OTOP 

- จัดกิจกรรมส่งเสรมิการ
จําหน่ายสินค้า OTOP  
ตลอดปี 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- สามารถจําหน่ายสินค้า 
OTOP ทําให้ประชาชนและ
บุคคลทั่วไปไดรู้้จักมากขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๔ โครงการส่งเสริม  
สนับสนุนการจัดตั้ง
วิสาหกิจชุมชน 

- เพื่อให้การสนับสนุน     
การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน 

- ส่งเสริมการประกอบอาชีพ 

สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
กลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีความ
เข้มแข็งได้รบัการส่งเสริม 
สนับสนุนด้านงบประมาณ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๕ โครงการหนึ่งกลุ่ม
อาชีพหนึ่งชุมชน 

- เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่ม
อาชีพในชุมชน 

ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่ม
อาชีพ จํานวน ๘ ชุมชน 

๔๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
๔๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
๔๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
- จัดตั้งกลุ่มอาชีพในชุมชน ๘ 

กลุ่มอาชีพ 
กองสวัสดิการ

สังคม 
๖ โครงการพัฒนา

เพิ่มทักษะกลุ่ม
อาชีพ เพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

- เพื่อเพิ่มทักษะกุล่มอาชีพ
ให้กับประชาชน 

จัดกิจกรรมพัฒนาเพิ่มทักษะ
กลุ่มอาชีพ จํานวน ๑ 
โครงการ 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
  - กลุ่มอาชีพไดร้ับการพัฒนาที่

ดีขึ้น 
กองสวัสดิการ

สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 ๙๗ 



 

๔.   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 ๔.๑ ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อเป็นผูน้ําการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๑ โครงการอบรมผู้นํา
องค์กรระดับชุมชน/
ตําบล  

- เพื่อให้ผู้นําองค์กรระดับ
ชุมชน/ตําบลไดม้ีความรู้ 
ความเข้าใจด้านการ
บริหารจัดการที่ดีเกี่ยวกับ
องค์กรภายในชุมชน 

ผู้นําองค์กรระดับหมู่บ้านและ
ตําบลรวม ๘ ชุมชน ๆ ละ ๑๐ 
คน รวม ๘๐ คน 

 ๑๖,๐๐๐ 
(เทศบาล,สนง.
พัฒนาชุมชน

อําเภอ) 

 - ผู้นําองค์กรระดับชุมชน/
ตําบล ได้มีความเข้าใจด้าน
การบริหารจัดการที่ดีและ
สามารถเชื่อมโยงเครือข่าย
องค์กรในชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม, สนง.
พัฒนาชุมชน

อําเภอฯ 

๒ โครงการสนับสนุน
ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

- เพื่อส่งเสริมการดําเนินชีวิต
ตามหลักประชาธิปไตย 

- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ในหลักการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 

จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมวิถี
ชีวิตแบบประชาธิปไตยและการ
จัดทํา/ปรับปรุงแผนพัฒนา
ชุมชน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท/
เดือน รวม ๑๒ เดือน จํานวน 
๘ ชุมชน 

๙๖,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๙๖,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๙๖,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ 

- ประชาชนมีการดําเนินชีวิต
ตามหลักประชาธิปไตย 

- ประชาชนมีความรู้ใน
หลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

กองสวัสดิการ
สังคม, ที่ทํา
การปกครอง
อําเภอเฉลมิ
พระเกียรต ิ

๓ โครงการเพิ่ม
ศักยภาพ
คณะกรรมการชุมชน 
เรื่องการปรับแผน
ชุมชน 

- เพื่อให้คณะกรรมการชุมชน 
มีการประชุมประชาคมเพื่อ
ปรับเปลีย่นโครงการ/
กิจกรรม/แผนงานในแผน
ชุมชน 

คณะกรรมการชุมชน รวม ๘ 
ชุมชน ๆ ละ ๑๐ คน รวม
จํานวน ๘๐ คน 

๑๖,๐๐๐ 
(เทศบาล,สนง.
พัฒนาชุมชน

อําเภอฯ) 

๑๖,๐๐๐ 
(เทศบาล,สนง.
พัฒนาชุมชน

อําเภอฯ) 

๑๖,๐๐๐ 
(เทศบาล,สนง.
พัฒนาชุมชน

อําเภอฯ) 

- คณะกรรมการชุมชน ไดม้ีการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการ
ปรับแผนชุมชน ให้เป็น
ปัจจุบัน 

กองสวัสดิการ
สังคม,สนง.
พัฒนาชุมชน

อําเภอฯ 

  
 
 

๙๘ 



 

 ๔.๒ ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน เพิ่มศักยภาพสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๑ โครงการประกวด
ชุมชนดีเด่น 

- เพื่อให้ชุมชนตื่นตัวในการ
พัฒนาชุมชนให้เป็นเมือง
น่าอยู่ 

ประกวดชุมชนดีเด่นด้าน
กายภาพ , การดําเนินชีวิต       
๙  ชุมชน ปีละ ๑ครั้ง/ปี 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ชุมชนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
เป็นเมืองน่าอยู่ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๒ โครงการจัดตั้งสถานธ
นานุบาลเทศบาล
ตําบลท่าช้าง 

- เพื่อจัดตั้งสถานธนานุบาล
สําหรับบริการประชาชน 

จัดตั้งสถานธนานุบาล จํานวน 
๑ แห่ง 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

(เงินอุดหนุน) 
  - มีสถานธนานุบาลสําหรับ

บริการประชาชน 
กองสวัสดิการ

สังคม 

๓ โครงการสํารวจข้อมูล
พื้นฐานเทศบาลตําบล            
ท่าช้าง 

- เพื่อให้ข้อมูลพื้นฐานใช้ใน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

สํารวจข้อมลูพื้นฐานเทศบาล
จํานวน  ๘  ชุมชน 

๔๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๔๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๔๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- มีข้อมูลพื้นฐานใช้ในการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๔ โครงการสนับสนุน
การจัดเก็บ การ
บันทึกประมวลผล
และการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาชนบท 

- เพื่อให้อาสาสมคัรและผู้
จัดเก็บข้อมลู จปฐ./กชช.
๒ ค และข้อมลูเพื่อการ
พัฒนาชนบทมีความรู้ 
ความเข้าใจและนําข้อมูล
ไปใช้ในการวางแผนและ
พัฒนา 

อาสาสมัครและผู้จัดเก็บข้อมูล 
จํานวน ๘ ชุมชน ๆ ละ ๕ คน 
รวม ๔๐ คน 

๘,๐๐๐ 
(เทศบาล,สนง.
พัฒนาชุมชน

อําเภอฯ) 

๘,๐๐๐ 
(เทศบาล,สนง.
พัฒนาชุมชน

อําเภอฯ) 

๘,๐๐๐ 
(เทศบาล,สนง.
พัฒนาชุมชน

อําเภอฯ) 

- ได้ข้อมลูเพื่อการพัฒนาชนบท
และสามารถนําข้อมูลมาปรับ
ใช้ในการวางแผนพัฒนา 
อปท. และเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ ของ อปท./
กระทรวงมหาดไทยและตาม
นโยบายของรัฐบาล 

กองสวัสดิการ
สังคม,สนง.
พัฒนาชุมชน

อําเภอฯ 

๕ โครงการอบรมยุติ
ความรุนแรงเด็กและ
สตรีและลดความ
ขัดแย้งในครอบครัว
และชุมชน    

- เพื่อยุติความรุนแรงในเด็ก
และสตร ี

- ลดความขัดแย้งใน
ครอบครัวและชุมชน 

จัดโครงการ ปีละ ๑ ครั้ง 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐๐ คน 

๗๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

  - คณะกรรมการบริหารเงินทุน
ชุมชนได้พัฒนาศักยภาพและ
บริหารเงินทุนในชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งและบริหารได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปใน
อนาคต 

กองสวัสดิการ
สังคม,สนง.
พัฒนาชุมชน

อําเภอฯ 

๙๙ 



 

 ๔.๓ ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดําเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณ  
     เพื่อดําเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๑ โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  

- เพื่อช่วยเหลือผูสู้งอายุ            
ที่มีฐานะยากจน  

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอายุ ๖๐ ปี
ขึ้นไป ที่ผ่านประชาคม 
จํานวน ๖๑๕ คน 

๓,๖๙๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓,๖๙๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓,๖๙๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ผู้สูงอายุได้รับการช่วยเหลือ
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๒ โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพคนพิการ  

- เพื่อช่วยเหลือคนพิการให้
ได้รับการดูแลจากสังคม  

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ
ในเขตเทศบาล จํานวน ๑๔๘ 
คน 

๘๘๘,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๘๘๘,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๘๘๘,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- คนพิการไดร้ับการช่วยเหลือ
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๓ โครงการส่งเสริม
กิจกรรมฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้สูงอายุ/  
ผู้สูงวัยและทัศนศึกษา
ดูงานผู้สูงวัย 

- เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
สุขภาพให้ผูสู้งอายุได้มี
กิจกรรมที่เหมาะสม 

 

- สนับสนุนงบ ประมาณ
ให้กับชมรมผูสู้งอายุในเขต
เทศบาล 

- ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ 

๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจาก
รัฐ และมสีุขภาพจิตด ี

กองสวัสดิการ
สังคม 

๔ โครงการสนับสนุน
งบประมาณหน่วยงาน
หน่วยงานของรัฐใน
กิจกรรมอันเป็น
สาธารณประโยชน์ 

- เพื่อให้การสนับสนุน
หน่วยงานของรัฐใน
กิจกรรมอันเป็น
สาธารณประโยชน์ 

- อุดหนุนกาชาดจังหวัดฯ 

- อุดหนุนศูนย์อํานวยการ
พลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพตดิอําเภอ  
- อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี  
ปีละ ๑ ครั้ง ฯลฯ 

๖๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๖๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๖๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- หน่วยงานของรัฐได้รับการ
สนับสนุนหน่วยงานของรัฐ
ในกิจกรรมอันเป็น
สาธารณประโยชน์ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

๕ โครงการสงเคราะห์
ประชาชนผู้ด้อย 
โอกาสและเด็กยากไร ้

- เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสให้สามารถ
ช่วยตนเองได ้

ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนทั้ง ๙ 
ชุมชน 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตด ี

- ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล
จากสังคม 

กองสวัสดิการ
สังคม ๑๐๐ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๖ โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
 

- ส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน
และสร้างความเข้มแข็ง
ด้านองค์กรผูสู้งอายุ 

- บริหารเครือข่าย
ผู้สูงอายุในระดับตาํบล
ให้เข้มแข็ง 

- อบรมฟื้นฟู เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้สูงอายุ               
ปีละ ๑ ครั้ง 

-  ตรวจวัดสายตาประกอบ
แว่นผู้สูงอายุ ปีละ ๑ ครั้ง 

๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี    
มีสุขภาพด ี

กอง
สาธารณสุขฯ  

๗ โครงการเพิ่มพูน
ศักยภาพผูดู้แลเด็ก           
แรกเกิดถึง ๕ ปี 

- เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ
ผู้ดูแลเด็กแรกเกิดถึง๕ ปี 

- เพื่อสร้างพัฒนาการที่ดี
ให้กับเด็กแรกเกิดถึง ๕ปี 

ส่งบุคลากรผู้ดูแลเด็กเข้ารบั
การอบรมอย่างน้อยปีละ ๑ 
ครั้ง จํานวน ๒ คน 

 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ผู้ดูแลเด็กมศีักยภาพในการ
ดูแลเด็กแรกเกิดถึง ๕ ปี 

- เกิดความรักความอบอุ่น
ระหว่างผูดู้แลเด็กและเด็ก 

กองการศึกษา 

๘ โครงการเสรมิสร้าง
พัฒนาการเด็กไทย
แรกเกิด – ๕ ปี 

- เพื่อให้แม่และเด็กได้รับ
การดูแลเอาใจใส่
สุขภาพอนามัยเป็น
อย่างทั่วถึงและเพื่อ
เสรมิสร้างพัฒนาการที่
ดีให้กับเด็ก 

จัดกิจกรรมเสริมสรา้ง
พัฒนาการเด็กไทย                    
แรกเกิด – ๕ ปี ๑ ครั้ง/ปี 

๒๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- แม่และเด็กได้รับการ ดูแล
เอาใจใส่สุขภาพอนามัยเป็น
อย่างทั่วถึง เสริมสร้าง
พัฒนาการที่ดีให้กับเด็ก 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๙ โครงการขยายผล
อาสาสมัครดแูล
ผู้สูงอายุที่บ้าน (เสนอ
โดย สนง.พัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ จ.นม.) 

- เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับ
การดูแลจากสังคม 

- เพื่อสร้างความรัก 
ความอบอุ่นให้เกิดขึ้น
ในชุมชน 

จัดกิจกรรมอบรมขยายผล
อาสาสมัครดแูลผู้สูงอายุ 
จํานวน ๑ ครั้ง/ปี 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจาก
สังคม 

- เกิดความรัก ความอบอุ่นให้
เกิดขึ้นในชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๑๐๑ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๑๐ โครงการอบรมสมัมนา
และทัศนศึกษาดูงาน
คณะกรรมการชุมชน 
กลุ่มผู้นําชุมชนต่าง ๆ  
กลุ่มสตรีและประชาชน
ในเขตเทศบาล 

- เพื่อให้คณะกรรมการ
ชุมชน ผู้นําชุมชน กลุ่ม
สตรี นําความรูม้าร่วม
พัฒนาท้องถิ่นต่อไปใน
อนาคต 

อบรมสมัมนาและทัศนศึกษา 
คณะกรรมการชุมชน ผู้นํา
ชุมชน กลุ่มสตรี ดูงานปีละ ๑ 
ครั้ง   ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒๐๐ คน 

๖๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- กลุ่มมีความเข้มแข็งและมี  
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๑๑ โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานพัฒนาสตรี
และครอบครัว 

- เพื่อให้คณะกรรมการ
พัฒนาสตรรีะดับชุมชน/
ตําบล ได้ทบทวน
บทบาทหน้าที่และ
ขับเคลื่อนกิจกรรมของ
องค์กรสตร ี

-  เทศบาลจัดส่งเสริมการ
อบรมส่งเสรมิคณะกรรมการ
สตรี ระดับชุมชน (กพสม.) ๘
ชุมชน ๆ ละ ๕ คน รวม ๔๐ 
คน 

๘,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๘,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๘,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- คณะกรรมการพัฒนาสตรี
ระดับชุมชน/ตําบลไดเ้ข้าใจ
บทบาทหน้าที่และดําเนิน
กิจกรรมขององค์กรสตรีใน
ชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม, สนง.
พัฒนาชุมชน

อําเภอฯ 

๑๒ โครงการจัดตั้งศูนย์
ดูแลผูสู้งอายุ 

- เพื่อให้การดูแลผูสู้งอายุ
ในเขตเทศบาล 

จัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ๑ ศูนย์ ๕๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

  - ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจาก
สังคม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๑๓ โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพของผู้พิการ 

- เพื่อให้ผู้พิการพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง 
สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้
อย่างมีความสุข 

จัดกิจกรรมอบรมพัฒนา
ศักยภาพของผู้พิการ ดังนี้ 

๑. เตรียมความพร้อมคน
พิการสู่การจ้างงาน 

๒. ส่งเสริมความรู้ ความ
เข้าใจให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐ/ภาคเอกชนในการ
จ้างงานคนพิการ 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ผู้พิการสามารถดูแลตนเอง
ได ้ไม่เป็นปัญหาแก่ผู้ดูแล 
และชุมชน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

๑๐๒ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

   ๓. ประชาสมัพันธ์แหล่ง
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ ของ
คนพิการ 

๔. ประกวดสินค้าคนพิการ
คนภาพดีเด่น 

๕. จัดทําฐานข้อมูลเชื่อมโยง
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๖. อบรมผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ 
อปท. เรื่องกฎหมายและ
สวัสดิการคนพิการ 

๘. พัฒนาการเรียนการสอน
เด็กพิเศษเรียนร่วมใน
โรงเรียนทั่วไป 

๙. จัดอบรมล่ามภาษามือ
ให้กับหน่วยงานผู้
ให้บริการคนพิการ
ทางการได้ยิน 

๑๐. จัดโครงการ Mobile  

One  Stop  Service

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนสวัสดิการสังคม
ให้คนพิการ โดย อปท. 

     

๑๐๓ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๑๔ โครงการฝึกอบรม
และทัศนศึกษาดูงาน
กลุ่มสตรี และ
อาสาสมัครดแูล
ผู้สูงอายุและผู้พิการ
ประจําชุมชน 
 

- เพื่อให้กลุ่มสตรี และ
อาสาสมัครดแูล
ผู้สูงอายุและผู้พิการ  
นําความรู้มาร่วมพัฒนา
ท้องถิ่นต่อไปในอนาคต 

อบรมสมัมนาและทัศนศึกษา 
กลุ่มสตรี และอาสาสมคัร
ดูแลผูสู้งอายุและผู้พิการ     
ดูงานปีละ ๑ ครั้ง   ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ๒๐๐ คน 

๖๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- กลุ่มมีความเข้มแข็งและมี  
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 ๔.๔ ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต  

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๑ โครงการจ้าง
นักเรียน/นักศึกษา
ปฏิบัติงานในช่วง
ปิดภาคเรียน 

 
 
 
 
 

 

- เพื่อช่วยนักเรียน/
นักศึกษาให้มีรายได้
จากการปฏิบัติงาน
ในช่วงปิดเทอม 

- เพื่อช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในครอบครัว 

จ้างนักเรียน/นักศึกษา
ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน 
จํานวน ๓ คน โดยจ้าง
ปฏิบัติงานวันละ ๑๕๐ บาท 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- นักเรียน/นักศึกษาให้มีรายได้
จากการปฏิบัติงานในช่วง          
ปิดเทอม 

- ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัว 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

๑๐๔ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๒ โครงการฝึกอบรม
และทัศนศึกษา        
ดูงานกลุ่มเด็กและ
เยาวชน 

- เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และเกิดความคิด
สร้างสรรค์แก่เด็กและ
เยาวชน 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมและ   
ทัศนศึกษาดูงานกลุ่มเด็กและ
เยาวชน ปีละ ๑ ครั้ง 

๑๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- เด็กและเยาวชนได้พัฒนา
ศักยภาพและเกิดความคิด
สร้างสรรค์ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๓ โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภไ์ม่
พร้อมในวัยรุ่น 

- เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่
พร้อมในวัยรุ่น 

จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง จํานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๐๐ คน 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ในวัยรุ่น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๔ โครงการจัดตั้งศูนย์
ข้อมูลรวบรวม
ปัญหาและเด็กและ
เยาวชนในชุมชน 

- เพื่อรวบรวมปัญหาของ
ชุมชนและวิเคราะห์
ปัญหา/แก้ไขปัญหาเด็ก
และเยาวชน 

- ให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน 
เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา 
พฤติกรรมทางเพศการป้องกัน
ตนเอง 

- จัดให้มีสภาเด็กฯ ระดับตําบล
และศูนย์พัฒนาครอบครัว   ได้มี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อ
ป้องกันปัญหา 

- เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุ 
ประสานงาน ส่งต่อและ
ช่วยเหลือเด็กและครอบครัว 

- จัดกิจกรรมอบรม สัมมนา เพื่อ
ส่งเสริมความรู้เรื่องเพศศึกษา
และการอนามัยเจริญพันธุ์ 

  ๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- สามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้ตรงตามเป้าของ
ปัญหา และสามารถนําข้อมลู
มาวางแผนพัฒนาเทศบาล 

กองสวัสดิการ
สังคม 

  

๑๐๕ 



 

 ๔.๕ ดําเนินการ สนับสนุน และประสานการปฎิบัติ เพื่อป้องกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปญัหาการเสพ การผลิต การจําหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๑ โครงการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหา 
ยาเสพตดิ  

- เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
แก้ปัญหายาเสพตดิ 

- เพื่อประกาศเป็นครอบครัว
ปลอดยาเสพตดิอย่างยั่งยืน 

- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ และมีจิตสํานึก
ในการแก้ปัญหายาเสพติด 

- เพื่อให้ส่วนราชการที่
ดําเนินการแก้ไขปัญหา      
ยาเสพตดิมีศักยภาพในการ
ดําเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- สนับสนุนการจัดตั้งชมรม
ท้องถิ่นท้องที่สามัคคีทุก
ชุมชน 

- อบรมอาสาสมัครป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ชุมชนละ ๒๕ คน  

- จัดเวทีประชาคมทุกชุมชน 
ครัวเรือนร่วมกิจกรรม๕๐% 

- รณรงค์และประชา 
สัมพันธ์ โดยจัดทําแผ่นพับ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ และ
สื่อต่างๆ 

- สนับสนุนงบประมาณส่วน
ราชการในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิในรูปแบบต่างๆ  

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 
 
 

- ชุมชนปลอดจากยาเสพตดิ 

- ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการแก้ปัญหา
ยาเสพตดิ 

- ครอบครัวพ้นภัยจาก
ยาเสพตดิประชาชนมี
ครอบครัวที่อบอุ่น 

- ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจ และมจีิตสาํนึกในการ
แก้ปัญหายาเสพตดิ 

- ส่วนราชการอื่นมสี่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

  
 
 
 
 ๑๐๖ 



 

๕.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 ๕.๑ สนับสนุนการจัดตัง้กองทนุ และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๑ โครงการสนับสนุน 
งานสาธารณสุข
ชุมชน (ศสมช.) 

- เพื่อส่งเสริมให้การทํางาน
ของ ศสมช. มีมาตรฐาน ๓ 
กลุ่ม ได้แก่ ๑. การพัฒนา
ศักยภาพด้านสาธารณสุข 
๒. การแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ  
๓. การจัดบริการ
สาธารณสุขเบื้องต้น 

ศูนย์ ศสมช. จํานวน ๙ 
ชุมชน 

๙๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๙๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๙๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ศูนย์สาธารณสุขมลูฐาน
ชุมชนมีมาตรฐานตามเกณฑ์
ที่กําหนด 

กอง
สาธารณสุขฯ 

๒ โครงการฝึกอบรม
และทัศนศึกษาดู
งานของ อสม.และ
และแกนนําประจํา
ครัวเรือน 
 
 

- เพื่อพัฒนาศักยภาพ           
กสค./อสม.ในเขตเทศบาล 

 

จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู
งาน ปีละ ๑ ครั้ง จํานวน 
๒๐๐ คน 

๖๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- มีอาสาสมัครสาธารณสุข
ชุมชนคอยช่วยเหลือและให้
ความรู้ด้านสาธารณสุข 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 ๑๐๗ 



 

 ๕.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตําบล หมู่บ้านและชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทีด่ี ทั่วถึง และทัน 
    เหตุการณ์ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๑ โครงการอบรม
แพทย์แผนไทยและ
สนับสนุนการปลูก
พืชสมุนไพร 
 

- เพื่อให้อาสาสมคัร
สาธารณสุข(อสม.)หรือ
ผู้สนใจ เป็นแกนนําและ
เผยแพร่ในการใช้แพทย์
แผนไทยให้เป็นประโยชน์
แก่ประชาชน 

อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) 
หรือผูส้นใจ ปีละ ๔๐ คน 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในแพทย์แผนไทย   
ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา 

พยาบาล 

กอง
สาธารณสุขฯ 
, ศูนย์แพทย์
ชุมชน ๑๑ 

๒ โครงการสนับสนุน
งานบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (กองทุน
ตําบล) 
 
 
 

 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมสนับสนุนบริการ
ด้านสุขภาพ 

- เพื่อส่งเสริมกลุม่เป้าหมาย
ในการเข้าถึงบริการด้าน
สุขภาพ 

จัดตั้งกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ๑ ตาํบล ๑ กองทุน 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล, 
สปสช.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล, 
สปสช.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล, 
สปสช.) 

- มีงบประมาณในการส่งเสริม
สนับสนุนบริการด้านสุขภาพ 

- กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการ
ด้านสุขภาพ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 ๑๐๘ 



 

 ๕.๓ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพการออกกําลังกาย การป้องกันโรค  
          การใช้ยาอย่างถูกต้อง และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๑ โครงการตลาดสด            
น่าซื้อ 

- เพื่อให้ผู้ประกอบการค้า  
ในตลาดมีส่วนร่วมใน
โครงการตลาดสดน่าซื้อ 

- เพื่อให้ตลาดมีความสะอาด
ปราศจากเชื้อโรค 

- อบรมให้ความรู้ผู้ขาย 
สินค้าในตลาดเพื่อให้
ร่วมมือในการปรับปรุง
คุณภาพสินค้า ปีละ            
๑ ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ตลาดเทศบาลเป็นตลาดสด
น่าซื้อ ผู้จําหน่ายสินค้ามี
รายได้เพิ่มขึ้น ผูบ้ริโภคได้รับ
ความสะดวก 

- ตลาดสดมีมาตรฐานเป็น
ตลาดสดน่าซื้อ 

กอง
สาธารณสุขฯ 
ศูนย์แพทย์
ชุมชน ๑๑ 

๒ โครงการเทศบาล  
ท่าช้างร่วมสร้าง
สุขภาพดี ชีวิตสดใส  
หลอดเลือดหัวใจ
ปลอดภัยแข็งแรง 

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีสุขภาพแข็งแรง 

ตรวจสุขภาพประชาชน กลุ่ม
เสี่ยง โรครื้อรัง และโรคอื่นๆ    
ปีละ ๑ ครั้ง 

๔๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๔๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๔๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ประชาชนมีความปลอดภยั
จากโรคร้าย 

กอง
สาธารณสุขฯ 
ศูนย์แพทย์
ชุมชน ๑๑ 

๓ โครงการเสรมิสร้าง
พัฒนาการเด็กไทย
แรกเกิด – ๖ ปี และ
เฝ้าระวังภาวะทุพ
โภชนาการใน     
หญิงมีครรภ ์
 
 
 

- เพื่อให้แม่และเด็กได้รับ
การดูแลเอาใจใสสุ่ขภาพ
อนามัยเป็นอย่างด ี

จัดอบรมปีละ ๑ ครั้ง 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- กลุ่มแม่และเด็กมสีุขภาพ
อนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุขฯ 
ศูนย์แพทย์
ชุมชน ๑๑ 

๑๐๙ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๔ โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการป้องกัน
โรคพิษ สุนัขบ้า 

- รณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า จํานวน ๑,๖๖๓ 

ครัวเรือน 

- จัดซื้อยาคุมกําเนิดสุนัข 
วัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัข
บ้า และทําหมันสุนัขและ
แมว ปีละ ๑ ครั้ง 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

กอง
สาธารณสุขฯ 
ศูนย์แพทย์
ชุมชน ๑๑ 

๕ โครงการรณรงค์
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

- เพื่อให้ชุมชนปลอดภัย
จากโรคติดต่อควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

 
 

 

- จัดซื้อสารเคมีกําจัดลูกน้ํา
และฉีดพ่นสารกําจัดยุง 

- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจในการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

๑๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ประชาชนปลอดภัยจากโรค
ไข้เลือดออก 

กอง
สาธารณสุขฯ 
ศูนย์แพทย์
ชุมชน ๑๑ 

๖ โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคติดต่อ
ในชุมชน 

- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ในการป้องกันโรคไข้หวัด
นก 

รณรงค์และป้องกันโรค
ไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่ 
๒๐๐๙  ปีละ ๑ ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ชุมชนปลอดจากเชื้อโรค
ไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่ 
๒๐๐๙ 

กอง
สาธารณสุขฯ 
ศูนย์แพทย์
ชุมชน ๑๑ 

๗ โครงการรณรงค์
ตรวจหามะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็ง
เต้านมในสตร ี
 

- เพื่อให้กลุ่มสตรลีดความ
เสี่ยงจากการเป็นมะเร็ง
ปากมดลูกและมะเร็ง  
เต้านมสตร ี

ตรวจและรักษาสตรี อายุ  
๓๕-๕๕ ปี ทุกหมู่บ้าน ปีละ 
๒๐๐  คน 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ประชาชนมีความรู้ในเรื่อง
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง 
เต้านม 

กอง
สาธารณสุขฯ  
ศูนย์แพทย์
ชุมชน ๑๑ ๑๑๐ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๘ โครงการตรวจ
สุขภาพประจําปี 
พนักงาน และ
ลูกจ้างเทศบาล 

- เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ข้าราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้างเทศบาลและผู้มสีิทธิ  
ปีละ ๑ ครั้ง 

 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- พนักงานเทศบาลมสีุขภาพดี
และมีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กอง
สาธารณสุขฯ  
ศูนย์แพทย์
ชุมชน ๑๑ 

๙ โครงการสุขภาพ   
ฟันดี 

- เพื่อให้ประชาชนมีฟัน ที่
แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตด ี

ตรวจสุขภาพฟัน  เด็กอายุ   
๒ – ๖ ขวบ 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- เด็กมสีุขภาพเหงือกที่
แข็งแรงก่อนฟันแท้จะขึ้น 

กอง
สาธารณสุขฯ 

๑๐ โครงการคัดกรอง
โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง 

- เพื่อค้นหาโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง
ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อ
การเกิดโรค 

จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง  ๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 - ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 
๔๐ ปีขึ้นไปไดร้ับการตรวจ 
คัดกรอง ประชาชนทําให้
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุขฯ  
ศูนย์แพทย์
ชุมชน ๑๑ 

๑๑ โครงการติดตั้ง
เครื่องกําจัดพาหะ
นําโรค รอบอาคาร
สํานักงานเทศบาล
ตําบลท่าช้าง 

- เพื่อป้องกันและระงับ
โรคตดิต่อที่ต้นตอโดย
กําจัดที่พาหะนําโรค เช่น 
กําจัดสตัว์ปีกและสัตว์ 
อื่น ๆ ที่เป็นตัวแพร่เชื้อ 

- จัดซื้อ/ตดิตั้งเครื่องกําจัด
พาหะนําโรค โดยติดตั้ง
รอบสํานักงานเทศบาล
จํานวน ๒๐ เครื่อง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

  - สามารถกําจัดพาหะนําโรค
ได ้

กอง
สาธารณสุขฯ  

๑๒ โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ   
๓ อ. (อารมณ์  
อาหาร ออกกําลัง
กาย) 
 
 

- เพื่อปรับเปลีย่นพฤติกรรม
การบริโภคของประชาชน 

- ส่งเสริมให้ประชาชนหันมา
บริโภคผัก ผลไม้แทนการ
บริโภคเนื้อสัตว์ 

จัดกิจกรรมร่วมกับเทศกาล
กินเจของชุมชน ปีละ ๑ ครั้ง  
จํานวน ๑๐ วัน 

๖๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๖๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๖๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ประชาชนมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบรโิภค 

- ประชาชนหันมาบรโิภคผัก 
ผลไม้แทนการบริโภค
เนื้อสัตว์ 

กอง
สาธารณสุขฯ  
ศูนย์แพทย์
ชุมชน ๑๑ 

๑๑๑ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๑๓ โครงการพัฒนา
ส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัยนักเรียน 

- เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพ
อนามัยของนักเรียน 

- เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา
ด้านสุขภาพพลานามยั
ของนักเรียน 

- เพื่อให้นักเรียนได้ดืม่น้ําที่
ถูกสุขอนามัยอย่างทั่วถึง 

- ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
สุขภาพพลานามัยของ
นักเรียนทุกคน 

- จัดซื้อเครื่องกรองน้ํา ๑ 
เครื่อง 

 ๓๐,๒๐๐ 
(เทศบาล) 

 - นักเรียนมสีุขภาพอนามยัที่
แข็งแรง สมบูรณ ์

- นักเรียนได้ดืม่น้ําที่ถูก
สุขอนามัยอย่างทั่วถึง 

กองการศึกษา 
ร.ร.โนนตาวิทย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑๒ 



 

๖.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับความจําเป็นและความต้องการของประชาชนในการดํารงชีวิตอย่างพอเพียง 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๑ โครงการจัดทําผัง
เมืองรวมเขต
เทศบาล 

- เพื่อให้มีการจัดทําผัง
เมืองอย่างเป็นระบบ   
ใช้ในการวางแผนพัฒนา
เมืองในอนาคต 

จัดทําผังเมืองเขตเทศบาล
รวม จัดซื้อเครื่องหาพิกัด
ดาวเทียม, ซอฟแวร์ GIS , GPS 

, เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ และวัสดุอุปกรณ์ 
ฯลฯ 

 ๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- การพัฒนาเมืองอย่างเป็น
ระบบ 

กองช่าง 

๒ โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงเครื่องมือ
และเครื่องจักรกล
ทรัพย์สินของ
เทศบาล 

- เพื่อให้ใช้การได้นาน 
ทนทานและสมบูรณ ์

- ลดค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดสรรงบประมาณสําหรับ
ซ่อมแซมเครื่องมือ 
เครื่องจักรกล 

๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- เครื่องมือเครื่องจักรกล           
มีมาตรฐานใช้งานได้นาน 
ทนทาน 

กองช่าง 

๓ โครงการก่อสร้าง
ป้ายชื่อถนนใน
ชุมชนเขตเทศบาล 

- เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในชุมชน 

ก่อสร้างป้ายชื่อ จํานวน ๙ 
ชุมชน 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 - ชุมชนมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กองช่าง 

  
 
 
 
 ๑๑๓ 



 

 ๖.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๑ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านขาม 
ซอย ๕  (ช่วง ๔) 
ด้านหลังโรงพัก 

- เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ 
ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม.  หนา ๐.๑๕ 
ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๓,๕๐๐ 
ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการตาม
แบบแปลนเทศบาลกําหนด 

๒,๒๗๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

  - ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกจากการใช้เส้นทาง
การจราจร   

- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านขาม 
ซอย ๓  (ขวามือ-
โรงแรมต้นรัก) 

- เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ 
ม. ยาว ๓๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๑,๐๑๕ 
ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการตาม
แบบแปลนเทศบาลกําหนด 

๖๘๗,๕๐๐ 
(เทศบาล) 

  - ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกจากการใช้เส้นทาง
การจราจร   

- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

กองช่าง 

๓ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านขาม  
รอบตะกุดจาก   
ซอย ๑-๑๒ 

- เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจรได้
ถนนที่มีมาตร ฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ 
ม. ยาว ๔๐๐ ม.  หนา ๐.๑๕ ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐  
ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการตาม
แบบแปลนเทศบาลกําหนด 

 ๑,๐๐๘,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 - ประชาชนไดร้ับความ       
สะดวกจากการใช้เส้นทาง
การจราจร 

- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอปลอดภัย 

กองช่าง 

๔ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านขาม  
ซอย ๔-๗ 

- เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจรได้
ถนนที่มีมาตร ฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ 
ม. ยาว ๘๐๐ ม.  หนา ๐.๑๕ 
ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๓,๒๐๐ ตร.ม. พร้อมป้าย
โครงการตามแบบแปลน
เทศบาลกําหนด 

  ๒,๐๘๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ประชาชนไดร้ับความ       
สะดวกจากการใช้เส้นทาง
การจราจร 

- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอปลอดภัย 

กองช่าง 

๑๑๔ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๕ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านขาม 
ซอย ๒ จากประตู
โรงเรียนโนนตา
วิทย์ ถึงตะกุด 

- เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ 
ม. ยาว ๑๐๐ ม.    หนา ๐.๑๕ 
ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
๔๐๐ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด 

๒๖๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

  - ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกจากการใช้เส้นทาง
การจราจร   

- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

กองช่าง 

๖ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านขาม 
ซอย ๘-๙ 

- เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ 
ม. ยาว ๑๕๐ ม.   หนา ๐.๑๕ 
ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
๖๐๐ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด 

 ๓๗๘,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 - ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกจากการใช้เส้นทาง
การจราจร   

- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

กองช่าง 

๗ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านโนน
สะเดา (ซอย ๔)    
ถึงบ่อขยะ 

- เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง    
๔.๐๐ ม. ยาว ๒,๒๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๔,๘๐๐ ตร.ม. พร้อมป้าย
โครงการตามแบบแปลนเทศบาล 

  ๓,๑๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกจากการใช้เส้นทาง
การจราจร 

- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

กองช่าง 

๘ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านโนน
สะเดา ซอยบ้านยาย
เวียน-บ้านนางอนงค์ 

- เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐
ม. ยาว ๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตร.ม. 
พร้อมป้ายโครงการตามแบบ
แปลนเทศบาล 
 

๑๗๖,๔๐๐ 
(เทศบาล) 

  - ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกจากการใช้เส้นทาง
การจราจร 

- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

กองช่าง 

๑๑๕ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๙ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านช่องโค 
(ขนานทางรถไฟ) 
ช่วง ๓ 

- เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  
๕.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม.  หนา 
๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๗๕๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด 

๔๗๒,๕๐๐ 
(เทศบาล) 

  - ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกจากการใช้เส้นทาง
การจราจร             

- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

กองช่าง 

๑๐ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านช่องโค 
หลังตะกุดช่องโค  

- เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  
๓.๕๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม.  หนา 
๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๗๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด 

 ๔๔๑,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 - ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกจากการใช้เส้นทาง
การจราจร              

- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

กองช่าง 

๑๑ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านช่องโค 
(ทางไป สวนไม้
ดอกไม้ประดับไป 
โรงสูบน้ํา) ช่วง ๑,๒  

- เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  
๔.๐๐ ม. ยาว ๖๐๐ ม.  หนา 
๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๒,๔๐๐ ตร.ม. พร้อมป้าย
โครงการตามแบบแปลน
เทศบาลกําหนด 

  ๑,๕๑๒,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกจากการใช้เส้นทาง
การจราจร             

- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

กองช่าง 

๑๒ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านช่องโค 
(ซอย ๑๒) 

- เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ 
ม. ยาว ๓๕๐ ม.  หนา ๐.๑๕ 
ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๑,๒๒๕ ตร.ม. พร้อมป้าย
โครงการตามแบบแปลน
เทศบาลกําหนด 

๗๗๑,๗๕๐ 
(เทศบาล) 

  - ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกจากการใช้ 
เส้นทางการจราจร           

- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

 

กองช่าง 

๑๑๖ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๑๓ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านช่องโค 
(ซอย ๑๑) ถนนเส้น
ไปศูนย์กรอง
น้ําประปา 

- เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ 
ม. ยาว ๒๕๐ ม.  หนา ๐.๑๕ 
ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๕ 
ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการตาม
แบบแปลนเทศบาลกําหนด 

  ๕๕๑,๒๕๐ 
(เทศบาล) 

- ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกจากการใช้ 
เส้นทางการจราจร           

- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

 

กองช่าง 

๑๔ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านช่องโค 
จากสวนไม้ดอก- 
สวนตาโต 

- เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ 
ม. ยาว ๒๐๐ ม.  หนา ๐.๑๕ 
ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ 
ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการตาม
แบบแปลนเทศบาลกําหนด 

  ๔๔๑,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกจากการใช้ 
เส้นทางการจราจร           

- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

กองช่าง 

๑๕ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านมะดัน 
(ซอย ๑ ช่วง ๒)   
หลังร้านไก่ย่าง   
ท่าช้าง    

- เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ 
ม. ยาว ๑๕๐ ม.  หนา ๐.๑๕ 
ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๕ 
ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการตาม
แบบแปลนเทศบาลกําหนด 

 ๓๓๐,๗๕๐ 
(เทศบาล) 

 - ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกจากการใช้เส้นทาง
การจราจร           

- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

กองช่าง 

๑๖ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านมะดัน 
(ซอย ๒) ช่วง ๓ 

- เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ 
ม. ยาว ๑๕๐ ม.  หนา ๐.๑๕ 
ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๕ 
ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการตาม
แบบแปลนเทศบาลกําหนด 

๓๓๐,๗๕๐ 
(เทศบาล) 

  - ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกจากการใช้เส้นทาง
การจราจร           

- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

กองช่าง 

๑๑๗ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๑๗ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านมะดัน 
(ซอย ๑๗) 

- เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ 
ม. ยาว ๑๐๐ ม.  หนา ๐.๑๕ 
ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ 
ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการตาม
แบบแปลนเทศบาลกําหนด 

๒๒๐,๕๐๐ 
(เทศบาล) 

  - ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกจากการใช้เส้นทาง
การจราจร           

- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

กองช่าง 

๑๘ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านมะดัน 
(รอบตะกุดมะค่า) 

- เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ 
ม. ยาว ๑๐๐ ม.  หนา ๐.๑๕ 
ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ 
ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการตาม
แบบแปลนเทศบาลกําหนด 

 ๒๒๐,๕๐๐ 
(เทศบาล) 

 - ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกจากการใช้เส้นทาง
การจราจร           

- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

กองช่าง 

๑๙ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านมะดัน 
(บ้านนางอัจฉรา) 

- เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ 
ม. ยาว ๑๕๐ ม.  หนา ๐.๑๕ 
ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ 
ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการตาม
แบบแปลนเทศบาลกําหนด 

  ๓๗๘,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกจากการใช้เส้นทาง
การจราจร           

- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

กองช่าง 

๒๐ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองบัว
๒ จุด  (ซอยบ้าน     
อ.ศรชัย ) 

- เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ 
ม. ยาว ๓๐ ม.  หนา ๐.๑๕ ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ตร.
ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบ
แปลนเทศบาลกําหนด 
 
 

๖๖,๑๕๐ 
(เทศบาล) 

  - ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกจากการใช้เส้นทาง
การจราจร             

- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

กองช่าง 

๑๑๘ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๒๑ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองบัว 
(จากถนนดํามาบ้าน
หนองยายนิลมาชน
ถนนตะกุดเขาควาย) 

- เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ 
ม. ยาว ๒๘๐ ม.  หนา ๐.๑๕ 
ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ 
ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการตาม
แบบแปลนเทศบาลกําหนด 

 ๕๒๙,๒๐๐ 
(เทศบาล) 

 - ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกจากการใช้เส้นทาง
การจราจร             

- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

กองช่าง 

๒๒ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองบัว
(ทางแยกเข้าตะกุด
ยายแช่ม) 

- เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ 
ม. ยาว ๕๐๐ ม.  หนา ๐.๑๕ ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐  
ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการตาม
แบบแปลนเทศบาลกําหนด 

  ๑,๒๖๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกจากการใช้เส้นทาง
การจราจร             

- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

กองช่าง 

๒๓ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านท่าช้าง 
(ด้านข้างโรงเรยีน
เพชรมาตุคลา) 

- เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ 
ม. ยาว ๒๕๐ ม.  หนา ๐.๑๕ ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตร.
ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบ
แปลนเทศบาลกําหนด 

๗๘๗,๕๐๐ 
(เทศบาล) 

  - ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกจากการใช้เส้นทาง
การจราจร             

- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

กองช่าง 

๒๔ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ข้างสํานักงาน
เทศบาลตาํบล     
ท่าช้าง 

- เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ 
ม. ยาว ๒๕๐ ม.  หนา ๐.๑๕ 
ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๑,๒๕๐๐ ตร.ม. พร้อมป้าย
โครงการตามแบบแปลน
เทศบาลกําหนด 

 ๗๘๗,๕๐๐ 
(เทศบาล) 

 - ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกจากการใช้เส้นทาง
การจราจร             

- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

กองช่าง 

๑๑๙ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๒๕ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านตลาด  
ท่าช้าง - ทางเข้า
สนามบินเชื่อมต่อ
ตําบลช้างทอง 

- เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ 
ม. ยาว ๑,๓๘๐ ม.  หนา ๐.๑๕ 
ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๒๘๐ 
ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการตาม
แบบแปลนเทศบาลกําหนด 

  ๕,๒๑๖,๔๐๐ 
(เทศบาล) 

- ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกจากการใช้เส้นทาง
การจราจร             

- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

กองช่าง 

๒๖ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สายซอย
เทศบาล ๒๕,๒๗ 
ชุมชนตํารวจ 

- เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร  

- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ 
ม. ยาว ๓๖๐ ม. หนา  ๐.๑๕ ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ 
ตร.ม. พร้อมวางท่อ คสล. 
โครงการตามแบบแปลนเทศบาล 

  ๙๐๗,๒๐๐ 
(เทศบาล) 

- ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกจากการใช้เส้นทาง
การจราจร             

- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

กองช่าง 

๒๗ โครงการขยายถนน
ทางเข้าบ้านท่าช้าง-
ศาลากลางบ้าน 

- เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร 

ขยายถนน ๒ ข้างทาง ยาว ๓๐ 
เมตร 

 ๔๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 - ถนนในเขตเทศบาลมี
มาตรฐานประชาชนมี
ความสะดวก สบาย 

กองช่าง 

๒๘ โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตสาย
กลางบ้านมะดัน  
จากหน้าสถานี
อนามัย-แยกบ้าน
ขาม ช่วง ๑  

- เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร  

- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

ปูทับผิวจราจรคอนกรตีเดมิ ถนน
กว้าง ๕ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๘๐๐ 
ม. รวมพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
๔,๐๐๐ ตร.ม. หนา ๐.๐๔ ม. 
พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบ
แปลนเทศบาล 
 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

  - ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกจากการใช้เส้นทาง
การจราจร           

- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

กองช่าง 

๑๒๐ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๒๙ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.        
สายถนน รพช.  
หน้าโรงพยาบาล-
บ้านหนองหอย  

- เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ 
ม.  ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ม.  
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๘,๑๐๐  ตร.ม. และวาง
ท่อ คสล.  อัดแรง ขนาด ๐.๖๐ 
ม. จํานวน ๔ จุด รวม ๓๒ ท่อน 
ตามแบบแปลนเทศบาล 

 ๔,๓๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 - ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกจากการใช้เส้นทาง
การจราจร         

- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

กองช่าง 

๓๐ โครงการขยายถนน
ทางเข้าบ้านโนน
สะเดา – ศาลา
กลางบ้าน 

- เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร 

ขยายถนน ๒ ข้างทาง ยาว ๓๐ 
เมตร 

 ๔๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 - ถนนในเขตเทศบาลมี
มาตรฐานประชาชนมี
ความสะดวก สบาย 

กองช่าง 

๓๑ โครงการซ่อมแซม
ถนนคอนกรีต 
ภายในบ้านโนน
สะเดาที่ชํารุด 

- เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร 

ซ่อมแซมถนนในจุดที่ชํารดุ 
ประมาณ ๒๐ จุด 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 - ถนนในเขตเทศบาลมี
มาตรฐานประชาชนมี
ความสะดวก สบาย 

กองช่าง 

๓๒ โครงการปรับปรุง
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตสาย
กลางบ้านหนองบัว 
ซอย ๒-ศาลตาปู่
มะดัน ช่วง ๑  

- เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร  

- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

ปูทับผิวจราจรคอนกรตีเดมิ 
กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า 
๑,๕๐๐ ม. รวมพื้นที่ผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรตีทั้งหมด  
ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตร.ม. หนา 
๐.๐๔ ม. พร้อมตีเส้นจราจร 
ตามแบบแปลนเทศบาล 

๔,๕๙๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

  - ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกจากการใช้เส้นทาง
การจราจร             

- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

กองช่าง 

๑๒๑ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๓๓ โครงการปรับปรุง
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตสายบ้าน
ขาม (จากถนน 
๒๒๖-โรงเรียนโนน
ตาวิทย์)  

- เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร  

- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

ปูทับผิวจราจรคอนกรตีเดมิ 
กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า 
๑,๐๐๐ ม. รวมพื้นที่ผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรตีทั้งหมด  
ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตร.ม. หนา 
๐.๐๔ ม. พร้อมตีเส้นจราจร 
ตามแบบแปลนเทศบาล 

 ๒,๔๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 - ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกจากการใช้เส้นทาง
การจราจร             

- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

กองช่าง 

๓๔ โครงการปรับปรุง
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตสายบ้าน
โนนสะเดา-ศาลตาปู่
ซอย ๔  

- เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร  

- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

ปูทับผิวจราจรคอนกรตีเดมิ 
กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า 
๑,๐๐๐ ม. รวมพื้นที่ผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรตีทั้งหมด  
ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตร.ม. หนา 
๐.๐๔ ม. พร้อมตีเส้นจราจร 
ตามแบบแปลนเทศบาล 

  ๒,๔๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกจากการใช้เส้นทาง
การจราจร             

- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

กองช่าง 

๓๕ โครงการปรับปรุง
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตสายบ้าน
หนองหอย        
(จากศาลตาปู่ บ้าน
โนนสะเดา-หน้าวัด
หนองหอย)  

- เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร  

- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

ปูทับผิวจราจรคอนกรตีเดมิ 
กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า 
๑,๐๐๐ ม. รวมพื้นที่ผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรตีทั้งหมด  
ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตร.ม. หนา 
๐.๐๔ ม. พร้อมตีเส้นจราจร 
ตามแบบแปลนเทศบาล 

 

  ๒,๔๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกจากการใช้เส้นทาง
การจราจร             

- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

กองช่าง 

๑๒๒ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๓๖ โครงการปรับปรุง
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตสายบ้าน
หนองบัว                
(จากสระหนองบัว-
สะพานมลูมะดัน)  

- เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร  

- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

ปูทับผิวจราจรคอนกรตีเดมิ 
กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า 
๑,๕๐๐ ม. รวมพื้นที่ผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรตีทั้งหมด  
ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตร.ม. หนา 
๐.๐๔ ม. พร้อมตีเส้นจราจร 
ตามแบบแปลนเทศบาล 

 ๓,๖๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 - ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกจากการใช้เส้นทาง
การจราจร             

- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

กองช่าง 

๓๗ โครงการปรับปรุง
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตสาย สาย
บ้านมะดัน (จาก
บล็อคคอนเวิรส์ – 
แยกบ้านขาม  

- เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร  

- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

ปูทับผิวจราจรคอนกรตีเดมิ 
กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า 
๓๐๐ ม. รวมพื้นที่ผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตทั้งหมด  ไม่
น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตร.ม. หนา 
๐.๐๔ ม. พร้อมตีเส้นจราจร 
ตามแบบแปลนเทศบาล 

 ๗๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 - ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกจากการใช้เส้นทาง
การจราจร             

- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

กองช่าง 

 
๓๘ 

ถนนลาดยาง 
โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางบ้าน
หนองหอย (รอบป่า
หนองเต็งทางเข้า
สนามบิน)  

 

- เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

 

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape 

seal  กว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว 
๑,๕๐๐ ม. หนา ๔ ซ.ม.  พร้อม
ป้ายโครงการตามแบบแปลน
เทศบาลกําหนด 

 

 

  
๓,๐๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

 
๓,๐๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 

 

- ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกจากการใช้เส้นทาง
การจราจร            

- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

 
กองช่าง 

๑๒๓ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๓๙ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางบ้าน
หนองหอย ซอย ๑  

- เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape seal 
กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. 
พร้อมป้ายโครงการตามแบบ
แปลนเทศบาลกําหนด 

  ๒,๔๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกจากการใช้เส้นทาง
การจราจร            

- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

กองช่าง 

๔๐ โครงการซ่อมแซม
ผิวจราจร บ้าน
หนองหอย ซอย 
๑๖  

- เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

ซ่อมแซมผิวจราจร ยาว ๕๐ 
เมตร  พร้อมป้ายโครงการตาม
แบบแปลนเทศบาลกําหนด 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

  - ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกจากการใช้เส้นทาง
การจราจร            

- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

กองช่าง 

 
๔๑ 

ถนนหินคลกุ/ลูกรัง 
โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง (เลียบ
คลองส่งน้ํา) หลัง
ร้านอัครบุตร 

 

- เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

 
ก่อสร้างถนนดินลูกรัง กว้าง 
๔.๐๐ ม. ยาว ๔๐๐ ม. พร้อม
ป้ายโครงการตามแบบแปลน
เทศบาลกําหนด 

  
๑๒๘,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

  

- ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกจากการใช้เส้นทาง
การจราจร        

- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

 
กองช่าง 

๔๒ โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกลงตะ
กุดวังรี-ถนนเส้น 
บ้านขาม 

- เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนหินคลุกกว้าง ๓.๕๐ 
ม. ยาว ๑๐๐ ม. หินคลุกหนา
เฉลี่ย  ๐.๒๐ ม.  พร้อมป้าย
โครงการตามแบบแปลนเทศบาล
กําหนด 

 ๗๑,๗๕๐ 
(เทศบาล) 

 - ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกจากการใช้เส้นทาง
การจราจร        

- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

กองช่าง 

๑๒๔ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๔๓ โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก บ้าน
หนองหอย (ซอย ๙) 

- เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนหินคลุกกว้าง ๓.๕๐ 
ม. ยาว ๔๐๐ ม. หินคลุกหนา
เฉลี่ย  ๐.๒๐ ม. พร้อมป้าย
โครงการตามแบบแปลนเทศบาล
กําหนด 

  ๒๘๗,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกจากการใช้เส้นทาง
การจราจร        

- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

กองช่าง 

๔๔ โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก บ้าน
โนนสะเดา (ซอย
สวนตาแสง) 

- เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนหินคลุกกว้าง ๓.๕๐ 
ม. ยาว ๒๐๐ ม. หินคลุกหนา
เฉลี่ย  ๐.๒๐ ม. พร้อมป้าย
โครงการตามแบบแปลนเทศบาล
กําหนด 

  ๑๔๓,๕๐๐ 
(เทศบาล) 

- ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกจากการใช้เส้นทาง
การจราจร        

- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

กองช่าง 

๔๕ โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลูกรัง   
บ้านช่องโค (ขนาน
ฝั่งมูล) ช่วงที่ ๑        

- เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง 
กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. ถม
ดินสูงเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ลูกรังหนา 
๐.๒๐ ม. พร้อมวางท่อลอดยาว 
๒๐๐ ม. พร้อมป้ายโครงการตาม
แบบแปลนเทศบาลกําหนด 

 ๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 - ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกจากการใช้เส้นทาง
การจราจร           

- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

กองช่าง 

๔๖ โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก บ้าน
มะดัน (บ้านนาย
จํารัส อินมะดัน) 

- เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนหินคลุก                   
กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๐ ม. หิน
คลุกหนา ๐.๑๕ ม.  พร้อมป้าย
โครงการตามแบบแปลน
เทศบาลกําหนด 
 

  ๔๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกจากการใช้เส้นทาง
การจราจร         

- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

กองช่าง 

๑๒๕ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๔๗ โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก บ้าน
มะดัน (หลังตะกุด
มะดันท้ายบ้าน) 

- เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนหินคลุก                 
กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม. 
หินคลุกหนา ๐.๑๕ ม.  พร้อม
ป้ายโครงการตามแบบแปลน
เทศบาลกําหนด 

 ๘๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 - ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกจากการใช้เส้นทาง
การจราจร         

- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

กองช่าง 

๔๘ โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก บ้าน
มะดัน (หลังตะกุด
มะดันเหนือบ้าน) 

- เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนหินคลุก                   
กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๐๐ ม. 
หินคลุกหนา ๐.๑๕ ม.  พร้อม
ป้ายโครงการตามแบบแปลน
เทศบาลกําหนด 

  ๑,๔๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกจากการใช้เส้นทาง
การจราจร         

- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

กองช่าง 

๔๙ โครงการเสรมิไหล่
ทางลูกรังถนน 
คสล. สายขนาน
ทางรถไฟ - บ้าน
หนองหอย 

- เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

เสรมิไหล่ทางลูกรัง ยาว ๑,๒๕๐ 
เมตร  พร้อมป้ายโครงการตาม
แบบแปลนเทศบาลกําหนด 

  ๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกจากการใช้เส้นทาง
การจราจร         

- ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอและปลอดภัย 

กองช่าง 

  
 
 
 
 
 ๑๒๖ 



 

 ๖.๓ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค  
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
๑ 

งานการระบายน้ํา 
โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ํา บ้าน
ขาม  (ซอย ๖) 

 

- เพื่อให้มีการระบายน้ํา
อย่างเป็นระบบและ
ป้องกันปัญหาน้ําท่วม 

 
ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.      
รูปตัว U พร้อมฝาปิดกว้าง       
๐.๕๐ ม. ลึกเฉลีย่ ๐.๕๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ยาวรวม 
๖๐ ม. พร้อมป้ายโครงการตาม
แบบแปลนเทศบาลกําหนด 

 
๑๐๒,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

   

- การระบายน้ําเป็น
ระบบและสามารถ
ป้องกันปัญหาน้ําท่วม
ได ้

 
กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ํา บ้าน
ขาม  สองข้างทาง
(จากโรงกลึงถึงแยก
เข้าบ้านมะดัน) 

- เพื่อให้มีการระบายน้ํา
อย่างเป็นระบบและ
ป้องกันปัญหาน้ําท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.      
อัดแรง พร้อมก่อสรา้งบ่อพักน้ํา
สองข้างทาง กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก
เฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ 
ม. ยาวรวม ๘๐๐ ม. พร้อมป้าย
โครงการตามแบบแปลนเทศบาล
กําหนด 

 ๖๘๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๖๘๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- การระบายน้ําเป็น
ระบบและสามารถ
ป้องกันปัญหาน้ําท่วม
ได ้

กองช่าง 

๓ โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ํา บ้าน
ขาม  ซอย ๓ 

- เพื่อให้มีการระบายน้ํา
อย่างเป็นระบบและ
ป้องกันปัญหาน้ําท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.      
อัดแรง พร้อมก่อสรา้งบ่อพักน้ํา
สองข้างทาง กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก
เฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ 
ม. ยาวรวม ๒๐๐ ม. พร้อมป้าย
โครงการตามแบบแปลนเทศบาล
กําหนด 

 ๑๗๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 - การระบายน้ําเป็น
ระบบและสามารถ
ป้องกันปัญหาน้ําท่วม
ได ้

กองช่าง 

๑๒๗ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๔ โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ํา คสล. 
บ้านหนองหอย (จุด
กลางหมู่บ้าน) ช่วง 
๑-๓ 

- เพื่อให้มีการระบายน้ํา
อย่างเป็นระบบและ
ป้องกันปัญหาน้ําท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.      
รูปตัว U สองข้างทาง พร้อมฝา
ปิดกว้าง  ๐.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย 
๐.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. 
ยาวรวม ๑,๐๐๐ ม. พร้อมป้าย
โครงการตามแบบแปลน
เทศบาลกําหนด 

 ๘๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๘๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- การระบายน้ําเป็น
ระบบและสามารถ
ป้องกันปัญหาน้ําท่วม
ได ้

กองช่าง 

๕ โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ํา คสล. 
บ้านโนนสะเดา 
(ช่วงศาลา
กลางบ้าน)  

- เพื่อให้มีการระบายน้ํา
อย่างเป็นระบบและ
ป้องกันปัญหาน้ําท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. รูป
ตัว U พร้อมฝาปิดกว้าง  ๐.๕๐ 
ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.  หนาเฉลี่ย 
๐.๑๐ ม. ยาวรวม ๕๐๐ ม. 
พร้อมป้ายโครงการตามแบบ
แปลนเทศบาลกําหนด 

 ๘๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๘๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- การระบายน้ําเป็น
ระบบและสามารถ
ป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วมได ้

กองช่าง 

๖ โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ํา คสล. 
บ้านโนนสะเดา 
(ถนน รพช.- โนน
สะเดา)  

- เพื่อให้มีการระบายน้ํา
อย่างเป็นระบบและ
ป้องกันปัญหาน้ําท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.  รูป
ตัว U พร้อมฝาปิดกว้าง  ๐.๕๐ 
ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.  หนาเฉลี่ย 
๐.๑๐ ม. ยาวรวม ๓๕๐ ม. 
พร้อมป้ายโครงการตามแบบ
แปลนเทศบาลกําหนด 
 
 
 

  ๕๙๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- การระบายน้ําเป็น
ระบบและสามารถ
ป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วมได ้

กองช่าง 

๑๒๘ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๗ โครงการขุดร่อง
ระบายน้ํา คสล. 
บ้านโนนสะเดา  
(จากโรงเลื่อยถึง 
ถนนหลังเทศบาล)  

- เพื่อให้มีการระบายน้ํา
อย่างเป็นระบบและ
ป้องกันปัญหาน้ําท่วม 

ก่อสร้างขุดร่องระบายน้ํา คสล. 
กว้าง  ๑.๒๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑ ม. 
ยาวรวม ๕๐๐ ม. พร้อมป้าย
โครงการตามแบบแปลนเทศบาล
กําหนด 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

  - การระบายน้ําเป็น
ระบบและสามารถ
ป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วมได ้

กองช่าง 

๘ โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ํา คสล. 
บ้านช่องโค จาก
ศาลากลางบ้านถึง
ทางรถไฟ  

- เพื่อให้มีการระบายน้ํา
อย่างเป็นระบบและ
ป้องกันปัญหาน้ําท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. รูป
ตัว U สองข้างทาง กว้าง  ๐.๕๐ 
ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.  หนาเฉลี่ย 
๐.๑๐ ม. ยาวรวม ๑๘๐ ม. 
พร้อมป้ายโครงการตามแบบ
แปลนเทศบาลกําหนด 

 ๓๐๖,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 - การระบายน้ําเป็น
ระบบและสามารถ
ป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วมได ้

กองช่าง 

๙ โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ํา 
จากสนามบิน-
สะพานมลู (เลียบ
ถนน ๒๒๖) พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์
เป็นทางเดินฟุตบาท 
 
 
 
  

- เพื่อให้มีการระบายน้ํา
อย่างเป็นระบบและ
ป้องกันปัญหาน้ําท่วม 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา คสล. 
สองข้างทาง ขนาด ๐.๔๐ เมตร 
ยาวรวม ๖,๐๐๐ เมตร พร้อม
ป้ายโครงการตามแบบแปลน
เทศบาลกําหนด 

  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

- การระบายน้ําเป็น
ระบบและสามารถ
ป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วมได ้

กองช่าง 

๑๒๙ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๑๐ โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ํา คสล. 
บ้านช่องโค 
(ทางเข้าหมู่บ้าน)  

- เพื่อให้มีการระบายน้ํา
อย่างเป็นระบบและ
ป้องกันปัญหาน้ําท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.      
รูปตัว U สองข้างทาง กว้าง  
๐.๕๐ ม. ลึกเฉลีย่ ๐.๕๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ยาวรวม 
๖๐๐ ม. พร้อมป้ายโครงการ
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด 

 ๕๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- การระบายน้ําเป็น
ระบบและสามารถ
ป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วมได ้

กองช่าง 

๑๑ โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ํา 
คสล. ทางเข้าบ้าน
มะดัน ช่วง ๒  

- เพื่อให้มีการระบายน้ํา
อย่างเป็นระบบและ
ป้องกันปัญหาน้ําท่วม 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา คสล. 
สองข้างทาง ขนาด ๐.๔๐ เมตร 
ยาวรวม ๕๐๐ เมตร พร้อมป้าย
โครงการตามแบบแปลนเทศบาล
กําหนด 

 ๔๒๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๔๒๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- การระบายน้ําเป็น
ระบบและสามารถ
ป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วมได ้

กองช่าง 

๑๒ โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ํา 
คสล. กลางบ้าน
มะดันถึงบ้านขาม  

- เพื่อให้มีการระบายน้ํา
อย่างเป็นระบบและ
ป้องกันปัญหาน้ําท่วม 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา คสล. 
สองข้างทาง ขนาด ๐.๔๐ เมตร 
ยาวรวม ๕๐๐ เมตร พร้อมป้าย
โครงการตามแบบแปลนเทศบาล
กําหนด 

 ๔๒๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๔๒๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- การระบายน้ําเป็น
ระบบและสามารถ
ป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วมได ้

กองช่าง 

๑๓ โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ํา 
คสล. บ้านมะดัน 
ซอย ๘ ต่อจากหน้า
บ้านผู้พันประเสริฐ 
  

- เพื่อให้มีการระบายน้ํา
อย่างเป็นระบบและ
ป้องกันปัญหาน้ําท่วม 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา คสล. 
สองข้างทาง ขนาด ๐.๔๐ เมตร 
ยาวรวม ๓๐๐ เมตร พร้อมป้าย
โครงการตามแบบแปลนเทศบาล
กําหนด 

 ๒๕๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 - การระบายน้ําเป็น
ระบบและสามารถ
ป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วมได ้

กองช่าง 

๑๓๐ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๑๔ โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ํา 
คสล. ทางเข้าบ้าน
มะดัน หน้าบ้านนาง
ทวี จงฤทธิ์-หน้า
บ้านนายบูรณ์      
ศรีนาคา  

- เพื่อให้มีการระบายน้ํา
อย่างเป็นระบบและ
ป้องกันปัญหาน้ําท่วม 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา คสล. 
สองข้างทาง ขนาด ๐.๘๐ เมตร 
ยาวรวม ๒๐๐ เมตร พร้อมป้าย
โครงการตามแบบแปลนเทศบาล
กําหนด 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 - การระบายน้ําเป็น
ระบบและสามารถ
ป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วมได ้

กองช่าง 

๑๕ โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ํา คสล. 
บ้านหนองบัว  
(ซอย ๓)     

- เพื่อให้มีการระบายน้ํา
อย่างเป็นระบบและ
ป้องกันปัญหาน้ําท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.      
รูปตัว U สองข้างทาง พร้อมฝา
ปิดกว้าง  ๐.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย 
๐.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. 
ยาวรวม ๕๐ ม. พร้อมป้าย
โครงการตามแบบแปลน
เทศบาลกําหนด 

๘๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

  - การระบายน้ําเป็น
ระบบและสามารถ
ป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วมได ้

กองช่าง 

๑๖ โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ํา 
คสล. บ้านหนองบัว  
จากหนองยายนิล-
ตะกุดเขาควาย     

- เพื่อให้มีการระบายน้ํา
อย่างเป็นระบบและ
ป้องกันปัญหาน้ําท่วม 

ขุดวางท่อระบายน้ํา คสล.อัด
แรง ขนาด ๐.๔๐ จํานวน ๕๐ 
ท่อน ก่อสร้างบ่อพักน้ํา จํานวน 
๕ บ่อ ถมดินปลังท่อและปรับ
เกรดเรียบพร้อมป้ายโครงการ
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด 
 
 

๘๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

  - การระบายน้ําเป็น
ระบบและสามารถ
ป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วมได ้

กองช่าง 

๑๓๑ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๑๗ โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ํา คสล. 
บ้านหนองบัว (หน้า
บ้านตํารวจต๋อง) 

- เพื่อให้มีการระบายน้ํา
อย่างเป็นระบบและ
ป้องกันปัญหาน้ําท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.      
รูปตัว U พร้อมฝาปิดกว้าง  
๐.๕๐ ม. ลึกเฉลีย่ ๐.๕๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ยาวรวม 
๑๐๐ ม. พร้อมป้ายโครงการ
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด 

 ๑๗๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 - การระบายน้ําเป็น
ระบบและสามารถ
ป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วมได ้

กองช่าง 

๑๘ โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ํา คสล. 
บ้านหนองบัว (ซอย 
๖) บ้านนางอัจฉรา 

- เพื่อให้มีการระบายน้ํา
อย่างเป็นระบบและ
ป้องกันปัญหาน้ําท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.      
รูปตัว U พร้อมฝาปิดกว้าง  
๐.๕๐ ม. ลึกเฉลีย่ ๐.๕๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ยาวรวม 
๒๐๐ ม. พร้อมป้ายโครงการ
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด 

  ๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- การระบายน้ําเป็น
ระบบและสามารถ
ป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วมได ้

กองช่าง 

๑๙ โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ํา คสล. 
บ้านท่าช้าง ถนน
ทางหลวง ๒๒๖  

- เพื่อให้มีการระบายน้ํา
อย่างเป็นระบบและ
ป้องกันปัญหาน้ําท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.      
รูปตัว U พร้อมฝาปิดกว้าง  
๐.๕๐ ม. ลึกเฉลีย่ ๐.๕๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ยาวรวม 
๖,๐๐๐ ม. พร้อมป้ายโครงการ
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด 
 
 
 
 

 ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๒,๕๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- การระบายน้ําเป็น
ระบบและสามารถ
ป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วมได ้

กองช่าง 

๑๓๒ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๒๐ โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ํา 
บ้านหนองบัว ซอย 
๙ 

- เพื่อให้มีการระบายน้ํา
อย่างเป็นระบบและ
ป้องกันปัญหาน้ําท่วม 

ขุดวางท่อระบายน้ํา คสล.อัด
แรง ขนาด ๐.๔๐ จํานวน ๒๐ 
ท่อน ก่อสร้างบ่อพักน้ํา จํานวน 
๒ บ่อ ถมดินปลังท่อและปรับ
เกรดเรียบพร้อมป้ายโครงการ
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด 

  ๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- การระบายน้ําเป็น
ระบบและสามารถ
ป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วมได ้

กองช่าง 

๒๑ โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ํา คสล. 
บ้านท่าช้าง  ถนน
ซอยกิ่งเพชร ๙  
(ต่อช่วง ๒-๓) 

- เพื่อให้มีการระบายน้ํา
อย่างเป็นระบบและ
ป้องกันปัญหาน้ําท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.      
รูปตัว U สองข้างทาง พร้อมฝา
ปิดกว้าง  ๐.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย 
๐.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. 
ยาวรวม ๔๐๐ ม. พร้อมป้าย
โครงการตามแบบแปลน
เทศบาลกําหนด 

  ๖๘๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- การระบายน้ําเป็น
ระบบและสามารถ
ป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วมได ้

กองช่าง 

๒๒ โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ํา คสล. 
บ้านท่าช้าง ถนน
ซอยกิ่งเพชร ซอย 
๒-๖ , ๑๒ , ๑๔  

- เพื่อให้มีการระบายน้ํา
อย่างเป็นระบบและ
ป้องกันปัญหาน้ําท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.      
รูปตัว U สองข้างทาง พร้อมฝา
ปิดกว้าง ๐.๕๐ ม. ลึกเฉลีย่ 
๐.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. 
ยาวรวม ๑,๓๐๐ ม. พร้อมป้าย
โครงการตามแบบแปลนเทศบาล
กําหนด 
 
 

 ๑,๑๐๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑,๑๐๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- การระบายน้ําเป็น
ระบบและสามารถ
ป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วมได ้

กองช่าง 

๑๓๓ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๒๓ โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ํา 
บ้านท่าช้าง (หน้า
บ้านช่างรัตน์) 

- เพื่อให้มีการระบายน้ํา
อย่างเป็นระบบและ
ป้องกันปัญหาน้ําท่วม 

ขุดวางท่อระบายน้ํา คสล.อัด
แรง ขนาด ๐.๔๐ จํานวน ๓๐ 
ท่อน ก่อสร้างบ่อพักน้ํา จํานวน 
๒ บ่อ ถมดินปลังท่อและปรับ
เกรดเรียบพร้อมป้ายโครงการ
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด 

  ๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- การระบายน้ําเป็น
ระบบและสามารถ
ป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วมได ้

กองช่าง 

๒๔ โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ํา 
คสล. ข้างถนนสาย 
๒๒๖(จุดแยก
โรงเรียนอนุบาลฯ) 

- เพื่อให้มีการระบายน้ํา
อย่างเป็นระบบและ
ป้องกันปัญหาน้ําท่วม 

ขุดวางท่อระบายน้ํา คสล.อัด
แรง ขนาด ๐.๔๐ จํานวน ๕๐ 
ท่อน ก่อสร้างบ่อพักน้ํา จํานวน 
๕ บ่อ ถมดินปลังท่อและปรับ
เกรดเรียบพร้อมป้ายโครงการ
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

  - การระบายน้ําเป็น
ระบบและสามารถ
ป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วมได ้

กองช่าง 

๒๕ โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ํา คสล. 
ข้างถนนสาย ๒๒๖
(จุดด้านหน้าอาคาร
พาณิชย์) 

- เพื่อให้มีการระบายน้ํา
อย่างเป็นระบบและ
ป้องกันปัญหาน้ําท่วม 

ขุดวางท่อระบายน้ํา คสล.อัด
แรง ขนาด ๐.๔๐ จํานวน ๕๐ 
ท่อน ก่อสร้างบ่อพักน้ํา จํานวน 
๕ บ่อ ถมดินปลังท่อและปรับ
เกรดเรียบพร้อมป้ายโครงการ
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด 

๙๙,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

  - การระบายน้ําเป็น
ระบบและสามารถ
ป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วมได ้

กองช่าง 

๒๖ โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา คสล. 
บ้านท่าช้าง  ซอย 
๗ 

- เพื่อให้มีการระบายน้ํา
อย่างเป็นระบบและ
ป้องกันปัญหาน้ําท่วม 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา คสล. 
ขนาด ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม 
๑๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด  

  ๑๗๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- การระบายน้ําเป็น
ระบบและสามารถ
ป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วมได ้

กองช่าง 

๑๓๔ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๒๗ โครงการก่อสร้าง
ระบายน้ํา คสล. 
บ้านตลาดท่าช้าง  
จากร้านบางจากถึง
หน้าไฟฟ้า 

- เพื่อให้มีการระบายน้ํา
อย่างเป็นระบบและ
ป้องกันปัญหาน้ําท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. รูป
ตัว U พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 
๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๒๐๐ 
เมตร พร้อมป้ายโครงการตาม
แบบแปลนเทศบาลกําหนด  

 ๓๔๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 - การระบายน้ําเป็น
ระบบและสามารถ
ป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วมได ้

กองช่าง 

๒๘ โครงการก่อสร้าง
ระบายน้ํา คสล. 
บ้านตลาดท่าช้าง  
หลังอาคารตลาดสด
เทศบาล 

- เพื่อให้มีการระบายน้ํา
อย่างเป็นระบบและ
ป้องกันปัญหาน้ําท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.  
รูปตัว U พร้อมฝาปิด ขนาด
กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม 
๒๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด  

 ๔๒๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 - การระบายน้ําเป็น
ระบบและสามารถ
ป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วมได ้

กองช่าง 

๒๙ โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา คสล. 
บ้านตลาดท่าช้าง  
(ไหล่ทางถนน 
๒๒๖) ช่วง ๑-๓ 

- เพื่อให้มีการระบายน้ํา
อย่างเป็นระบบและ
ป้องกันปัญหาน้ําท่วม 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา คสล. 
ขนาด ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม 
๕๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด  

  ๘๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- การระบายน้ําเป็น
ระบบและสามารถ
ป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วมได ้

กองช่าง 

๓๐ โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา คสล. 
บ้านตลาดท่าช้าง 
จากหน้าอําเภอ-
ร้านกุลชล ี

- เพื่อให้มีการระบายน้ํา
อย่างเป็นระบบและ
ป้องกันปัญหาน้ําท่วม 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา คสล. 
ขนาด ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม 
๑,๐๐๐ เมตร พร้อมป้าย
โครงการตามแบบแปลน
เทศบาลกําหนด  
 
 

  ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- การระบายน้ําเป็น
ระบบและสามารถ
ป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วมได ้

กองช่าง 

๑๓๕ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๓๑ โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา คสล. 
บ้านตลาดท่าช้าง 
จาก ร.ร.อนุบาลฯ-
หน้าไฟฟ้า 

- เพื่อให้มีการระบายน้ํา
อย่างเป็นระบบและ
ป้องกันปัญหาน้ําท่วม 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา คสล. 
ขนาด ๑.๒๐ เมตร ยาวรวม 
๒๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด  

๓๔๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

  - การระบายน้ําเป็น
ระบบและสามารถ
ป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วมได ้

กองช่าง 

๓๒ โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา คสล. 
บ้านตลาดท่าช้าง 
จากบ้านเช่า-สถานี
รถไฟ 

- เพื่อให้มีการระบายน้ํา
อย่างเป็นระบบและ
ป้องกันปัญหาน้ําท่วม 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา คสล. 
ขนาด ๑.๒๐ เมตร ยาวรวม 
๑๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด  

 ๒๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 - การระบายน้ําเป็น
ระบบและสามารถ
ป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วมได ้

กองช่าง 

๓๓ โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา คสล. 
บ้านตลาดท่าช้าง 
จากทางเข้า
สนามบิน ขนาน
ทางรถไฟ-เทศบาล 

- เพื่อให้มีการระบายน้ํา
อย่างเป็นระบบและ
ป้องกันปัญหาน้ําท่วม 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา คสล. 
ขนาด ๑.๒๐ เมตร ยาวรวม 
๑,๐๐๐ เมตร พร้อมป้าย
โครงการตามแบบแปลน
เทศบาลกําหนด  

 ๑,๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 - การระบายน้ําเป็น
ระบบและสามารถ
ป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วมได ้

กองช่าง 

๓๔ โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา คสล. 
ร้านสมบูรณ์ศิลป์-
หน้าเทศบาล 
 
 

- เพื่อให้มีการระบายน้ํา
อย่างเป็นระบบและ
ป้องกันปัญหาน้ําท่วม 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา คสล. 
ขนาด ๑.๒๐ เมตร ยาวรวม 
๕๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด  

 ๖๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 - การระบายน้ําเป็น
ระบบและสามารถ
ป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วมได ้

กองช่าง 

๑๓๖ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๓๕ โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา คสล. 
บ้านตลาดท่าช้าง 
ข้างวัดแก่นธรรม-
ถนนเส้นเดมิ 

- เพื่อให้มีการระบายน้ํา
อย่างเป็นระบบและ
ป้องกันปัญหาน้ําท่วม 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา คสล. 
ขนาด ๑.๒๐ เมตร ยาวรวม ๒๐ 
เมตร พร้อมป้ายโครงการตาม
แบบแปลนเทศบาลกําหนด  

  ๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- การระบายน้ําเป็น
ระบบและสามารถ
ป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วมได ้

กองช่าง 

๓๖ โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา คสล. 
บ้านหนองบัว    
หน้าบ้านนางแตง
อ่อน สิทธิเสือ 

- เพื่อให้มีการระบายน้ํา
อย่างเป็นระบบและ
ป้องกันปัญหาน้ําท่วม 

วางท่อ คสล. อัดแรง ๐.๔๐ ม. 
จํานวน ๑ จุด พร้อมป้าย
โครงการตามแบบแปลน
เทศบาลกําหนด  

  ๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- การระบายน้ําเป็น
ระบบและสามารถ
ป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วมได ้

กองช่าง 

๓๗ โครงการขุดลอกราง
ระบายน้ําทุกชุมชน
ที่มีปัญหาท่อน้ําอุด
ตัน 

- เพื่อให้มีการระบายน้ํา
อย่างเป็นระบบและ
ป้องกันปัญหาน้ําท่วม 

ขุดดลอกรางระบายน้ํา จํานวน 
๘ ชุมชน 

 ๕๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 - เพื่อให้มีการระบาย
น้ําอย่างเป็นระบบ
และป้องกันปัญหา
น้ําท่วม 

กองช่าง 

๓๘ โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมท่อระบาย
น้ํา ในจุดที่ชํารุดทุก
ชุมชนในเขต
เทศบาล 
 
 
 

- เพื่อให้มีการระบายน้ํา
อย่างเป็นระบบและ
ป้องกันปัญหาน้ําท่วม 

ซ่อมแซมท่อระบายน้ํา จุดที่
ชํารุด จํานวน ๘ ชุมชน  

  ๕๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- การระบายน้ําเป็น
ระบบและสามารถ
ป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วมได ้

กองช่าง 

๑๓๗ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

 
๓๙ 

 

งานขยายเขตไฟฟ้า 
โครงการอุดหนุน 
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคตําบล      
หัวทะเลเพื่อขยาย
เขตไฟฟ้าในเขต
เทศบาลทั้ง ๙ ชุมชน 

 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้า ใช้อย่างทั่วถึง 

- เพื่อความปลอดภัย           
ลดการเกิดอุบัตเิหตุ 
อาชญากรรม 

 
 

 

 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
ตําบลหัวทะเล ปีละ ๑ ครั้ง เพื่อ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขต
เทศบาล  จํานวน ๙ ชุมชน 

 
๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล)  

  
 

 

- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

- มีความปลอดภัย       
ลดการเกิดอุบัตเิหตุ
อาชญากรรม 

 
กองช่าง ,  
การไฟฟ้า  

ตําบลหัวทะเล 

 
๔๐ 

ขยายเขตประปา 
โครงการอุดหนุน
การประปาส่วน
ภูมิภาค
นครราชสมีา 

 

- เพื่อการบริหารจัดการ
น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ช่วยเหลือเกษตรกรใน
การใช้น้ําอย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

 

อุดหนุนการประปานครราชสมีา 
ปีละ ๑ ครั้ง เพื่อดําเนินการ
ขยายเขตประปาในเขตเทศบาล 
จํานวน ๙ ชุมชน 

 
๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

   

- การบริหารจัดการน้ํา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- เกษตรกรมีน้ําใช้
อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง 

 
กองช่าง 

 ด้านอื่น ๆ        
๔๑ โครงการติดตั้ง

สปอร์ตไลท์ลาน
กีฬาอเนกประสงค์
ในเขตเทศบาล 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้า ใช้อย่างทั่วถึง 

- เพื่อความปลอดภัย           
ลดการเกิดอุบัตเิหตุ 
อาชญากรรม 

 

 

ติดสปอร์ตไลต์ ๔ ดวง  ๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

- มีความปลอดภัย  
ลดการเกิดอุบัตเิหตุ
อาชญากรรม 

กองช่าง ,  
การไฟฟ้า  
อ.เฉลิม 

พระเกียรต ิ

๑๓๘ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๔๒ โครงการปรับปรุง
ลานจอดรถมอเตอร์
ไซต์ บ้านตลาดท่า
ช้าง 

- เพื่อให้ชุมชนเกิดความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

ดําเนินการเทคอนกรีต ลานจอด
รถพร้อมทําหลังคาคลุม กว้าง  
๖.๐๐ ม. ยาว ๒๕ ม. 

  ๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยใน
ชุมชน 

กองช่าง 

๔๓ โครงการขยายเขต
เสียงตามสาย จุด
บ้านพ่ออุดมและ
หน้าอําเภอ หมู่ ๑๔ 

- เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ทราบข้อมูลข่าวสาร
มากขึ้น 

ขยายเขตเสียงตามสาย ๒ จุด   ๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ประชาชนไดร้ับทราบ
ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น 

กองช่าง 

๔๔ โครงการปรับปรุง
อาคารแสดงโครง
กระดูกซากช้าง
โบราณ 

- เพื่อซ่อมแซมส่วนที่
ชํารุดและปรับปรุง
อาคารให้มีความมั่นคง
แข็งแรง 

รื้อกระเบื้องเดิมออกพร้อมมุง
หลังคา รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐ 
ตร.ม.และงานฝ้าเพดานยิมซัม
บอร์ดโครงเคร่าอลูมิเนียม รวม
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒ ตร.ม. งาน
ฝ้าเพดานระแนงไม้รวมพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๑๕ พร้อมทาสีอาคาร 
ตามแบบแปลนเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

  - อาคารมีความมั่นคง
แข็งแรงพร้อมรับการ
ใช้งาน 

กองช่าง 

๔๕ โครงการปรับปรุง
สนามฟุตบอลบ้าน
โนนสะเดา 

- เพื่อให้มีสถานที่ในการ
ใช้ออกกําลังกาย 

ปรับปรุงสนามฟุตบอลบ้านโนน
สะเดา ๑ แห่ง (พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา) 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

  - มีสถานที่ในการออก
กําลังกาย 

กองช่าง 

๑๓๙ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๔๖ โครงการปรับปรุง
หอประชุมเทศบาล 

- เพื่อการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงหอประชุม ดังนี ้
-  ปรับปรุงระบบเสียง ระบบ
ไฟฟ้า 
-  ปรับปรุงประตู/พื้น/ผนัง
อาคาร 
-  ปรับปรุงระบบระบายอากาศ 

๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

  - การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

๔๗ โครงการก่อสร้าง
ประตเูปิด-ปิด น้ํา 
(ตะกุดเขาควาย) 

- เพื่อเฝ้าระวังภาวะน้ํา
ท่วม 

ก่อสร้างประตู ๑ แห่ง  ๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 - เฝ้าระวังภาวะน้ํา
ท่วม 

กองช่าง 

๔๘ โครงการซ่อมแซม
เหมืองดาดคอนกรีต
บ้านขาม 

- ช่วยเหลือเกษตรกรใน
การใช้น้ําทํานา 

ซ่อมแซมเหมืองดาดคอนกรีต 
บ้านขาม ในจุดที่ชํารุด ๑ แห่ง 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 - เกษตรกรได้
ประโยชน์จากการใช้
น้ํา 

กองช่าง 

๔๙ โครงการก่อสร้างต่อ
เติมปรับปรุงอาคาร 

- เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย เกิด
ประโยชน์ใช้สอยอย่าง
สูงสุด 

ต่อเติมอาคารจํานวน ๑ หลัง ๒๑๓,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

  - เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
เกิดประโยชน์ใช้สอย
อย่างสูงสุด 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

๑๔๐ 



 

๗.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
 ๗.๑  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสานและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการทอ่งเที่ยว 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๑ โครงการอบรม
คุณธรรม จรยิธรรม
เด็ก เยาวชน 
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- เพื่อให้ความรู้แก่เด็ก 
เยาวชน ประชาชน
เกี่ยวกับหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

- เพื่อนําความรู้ที่ได้มาใช้ใน
การดําเนินชีวิตตาม
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๐๐ 
คน 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- เด็ก เยาวชน 
ประชาชนไดร้ับความรู้
เกี่ยวกับหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

- นําความรู้ที่ได้มาใช้ใน
การดําเนินชีวิตตาม
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

กองการศึกษา 

๒ โครงการจัดงานรัฐ
พิธีต่าง ๆ 

- เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมร่วมพิธีงานวันรัฐพิธี
ต่าง ๆ 

จัดงานรัฐพิธีต่างๆ เช่น วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา วัน
ปิยมหาราช ฯลฯ 

๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ประชาชนมีส่วนร่วม   
ในงานรัฐพิธี 

กองการศึกษา 

๓ โครงการจัดงาน
ประเพณีลอย
กระทง 

- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

จัดงานประเพณลีอย
กระทง ร่วมกับวัดส้ม ปีละ 
๑ ครั้ง  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๕๐๐ คน 

๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ประชาชนมีส่วนร่วม   
ในการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

๔ โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต ์

- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

จัดงานประเพณสีงกรานต์  
และกิจกรรมอื่นๆ ฯลฯ   
ปีละ ๑ ครั้ง  ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ๕๐๐ คน 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ประชาชนมีส่วนร่วม   
ในการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

๑๔๑ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๕ โครงการถวาย
เทียนวันเข้าพรรษา 

- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

จัดโครงการถวายเทียนวัน
เข้าพรรษา ปีละ ๑ ครั้ง  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๐๐ 
คน 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ประชาชนมีส่วนร่วม   
ในการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

๖ โครงการจัดงานพิธี
การทางศาสนา 

 

- เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
ให้กับในเขตเทศบาล 

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ทําบุญในวันสําคัญของ
ศาสนา 

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน      
ทําบุญในวันสําคัญของศาสนา

อุดหนุนงบประมาณให้วัด
ในเขตเทศบาลส่งเสริมงาน
ทําบุญตักบาตรในวัน
สําคัญทางศาสนา 

๖๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๖๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๖๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ประชาชนทําบุญในวัน
สําคัญของศาสนา 

กองการศึกษา 

๗ โครงการจัดงาน
ฉลองชัยชนะท้าว
สุรนารี (ย่าโม) 

อําเภอเฉลมิพระ
เกียรต ิ

- เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการราํลึกถึง
วีรกรรมท่านท้าวสุรนาร ี

การจัดงานฉลองชัยชนะ                  
ท้าวสุรนารรี่วมกับอําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ ปีละ ๑ 
ครั้ง 

๔๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๔๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๔๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

๘ โครงการส่งเสริม
กิจการลูกเสือ
ท้องถิ่นไทย 

- เพื่อฟื้นฟูกิจการลูกเสือ
ท้องถิ่นไทย 

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในท้องถิ่น 

 

 

สนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ
ชาวบ้าน  ปีละ ๑ ครั้ง 
จํานวน ๑๐๐ คน 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- เพื่อฟื้นฟูกิจการลูกเสือ
ชาวบ้าน 

กองการศึกษา 

๑๔๒ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๙ โครงการอุดหนุน
กิจกรรมการปฏิบัติ
ธรรมวัดสารธรรมา
ราม 

- เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา 

- เพื่อปลูกฝั่งค่านิยมทาง
ศาสนา และวัฒนธรรม
ให้กับประชาชน เยาวชน 

อุดหนุนกิจกรรมการปฏิบัติ
ธรรมวัดสารธรรมาราม            
ปีละ ๑ ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
๓๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
๓๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
- ได้ส่งเสรมิ

พระพุทธศาสนา 

- ได้ปลูกฝังค่านิยมทาง
ศาสนาและวัฒนธรรม
ให้กับประชาชนเยาวชน 

กองการศึกษา 

๑๐ โครงการบรรพชา
สามเณรหมู่ภาคฤดู
ร้อน วัดหนองหอย 

- เพื่อบํารุงส่งเสริมเยาวชน
ให้เข้าถึงพระพุทธศาสนา 

- บรรพชาสามเณรหมู่
ภาคฤดูร้อน 

- จํานวนเด็กที่เข้าร่วม
บรรพชา จํานวน ๕๐ คน 

๓๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
๓๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
๓๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
- เด็กเยาวชน ได้ร่วม

อนุรักษ์พุทธศาสนา 
กองการศึกษา 

๑๑ โครงการส่งเสริม
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวประจํา
อําเภอ 

- เพื่อเป็นการส่งเสรมิ 
อนุรักษ์  ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- เพื่อเป็นการส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว 

- เพื่อเป็นส่งเสริม
กระบวนการการมสี่วนร่วม
ของ ภาคประชาชนและ
ภาคีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

จัดโครงการปีละ ๑ ครั้ง  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑,๐๐๐ 
คน 

๑๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล
,อบจ.นม.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(อบจ.นม.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(อบจ.นม.) 

- ได้ส่งเสรมิ อนุรักษ์  
ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

- ได้ส่งเสรมิกระบวนการ
การมีส่วนร่วมของ ภาค
ประชาชนและภาคี    
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กองการศึกษา 

๑๔๓ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๑๒ โครงการวิถีพุทธ    
วิถีไทย 

- เพื่อให้นักเรียนมรีะเบียบ
วินัย  มีนิสัยรักการทํางาน  
ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อื่นได ้

- ทําให้บ้าน วัด โรงเรียน 
สามารถประสานความ
ร่วมมือที่เอื้อประโยชน์ต่อ
การศึกษา 

จัดโครงการปีละ ๑ ครั้ง  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๔๐๐ 
คน 

๑๕,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
๑๕,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
๑๕,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
- นักเรียนมรีะเบียบวินัย  

มีนิสัยรักการทํางาน     
ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อื่นได ้

- บ้าน วัด โรงเรยีน 
สามารถประสานความ
ร่วมมือที่เอื้อประโยชน์
ต่อการศึกษา 

กองการศึกษา 

๑๓ โครงการจัดตั้งวง
ดนตรีพื้นบ้าน 

- เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ดนตรี
พื้นบ้านของท้องถิ่น 

- จัดตั้งวงดนตรี ๑ วง ๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
  - ดนตรีพื้นบ้านไดร้ับการ

ส่งเสริมอนุรักษ์ดนตรี
พื้นบ้านของท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

 
 
 ๗.๒  พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ  
  และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๑ โครงการอบรม
เยาวชนให้เป็น
มัคคุเทศก์ประจํา
ท้องถิ่น 
 

- เพื่อให้เยาวชนในท้องถิ่นมี
รายได้เสริมจากการ
ท่องเที่ยว 

เยาวชนในเขตเทศบาล 
จํานวน ๓ รุ่นๆ ละ     
๕๐ คน 

 ๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- เยาวชนในท้องถิ่นมี
รายได้เสริมจากการ
ท่องเที่ยว 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

๑๔๔ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๒ โครงการปรับปรุง   
ภูมิทัศน์ลุม่น้ํามลู
เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ 

- สร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่น 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ๒ ฝั่ง 
แม่น้ํามูล 

๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

- ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ 

- ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กระทรวง
ทรัพยากร 

ธรรมชาตฯิ 

๓ โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยวตลาด
น้ํา ลําน้ํามลู เสา
ธรรมจักร 

- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ 

- สร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมตลาดน้ํา  
เดือนละ ๑ ครั้ง 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

  - ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ 

- ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กระทรวง
ทรัพยากร 

ธรรมชาตฯิ 

๔ โครงการ
ประชาสมัพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว 

- เพื่อแนะนําแหล่ง
ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล 

- ป้ายบอกแหล่ง
ท่องเที่ยว ๕ จุด 

- จัดทําแผนพับ 
ประชา สัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว 

- ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ลุ่มน้ํามลู 

 ๒๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
 - ผู้สญัจรไปมาไดรู้้จัก

แหล่งท่องเที่ยวในเขต
เทศบาล 

กองช่าง 

๕ โครงการจัดซื้อเรือ
พายเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ลําน้ํามลู 

จัดซื้อเรือพาย จํานวน ๖ 
ลํา 

๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

  - ได้ส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวลําน้ํามูล 

สํานักปลดั 
งานป้องกันฯ 

๖ โครงการก่อสร้าง
สวนสุขภาพเฉลิม
พระเกียรติ 

- เพื่อให้มีสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจแก่ประชาชน 

ก่อสร้างสวนสุขภาพ
จํานวน ๑ แห่ง 

๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

   - ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่าง 

๑๔๕ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๗ โครงการพัฒนา
และปรับปรุง
พิพิธภัณฑ์โครง
กระดูกซากช้าง
โบราณเพื่อส่งเสรมิ
การท่องเที่ยว 

- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
และอนุรักษ์ซากดึกดํา
บรรพ์ช้างโบราณให้อนุชน
รุ่นหลังได้ศึกษา 

ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์โครง
กระดูกซากช้างโบราณ 
และปรับภูมิทัศน์
โดยรอบ 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เงินอุดหนุน) 

  - เป็นการส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
ประชาชนมีรายไดจ้าก
การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

- พิพิธภัณฑ์โครงกระดูก
ซากช้างโบราณ เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ
อีกแห่งของนครราชสีมา 

กองช่าง 

 
 
 ๗.๓  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ตั้งแตร่ะดับหมู่บ้านจนถึงระดับจงัหวัดเพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา  
  เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬา รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดบัชาติและนานาชาติ  

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๑ โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาท้องถิ่น 
ท้องที่สามัคคี
อําเภอเฉลมิพระ
เกียรต ิ

 

- เพื่อสร้างความสามัคคี
ระหว่างหน่วยงาน     
ส่วนราชการ 

จัดการแข่งขันกีฬาระหว่าง
เทศบาลกับส่วนราชการ
อื่น หรือ ร่วมกับ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
- เทศบาลกับหน่วย

ราชการอื่นและ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น มีความ 
สัมพันธ์กันมากขึ้น 

กองการศึกษา 

๑๔๖ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๒ โครงการแข่งขัน
กีฬาเทศบาล
สัมพันธ์ 

- เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างเทศบาลในเขต
จังหวัดนครราชสีมา ๗๒ 
เทศบาล 

ร่วมการแข่งขันกีฬา
เทศบาลร่วมกับเทศบาลใน
เขตจังหวัดนครราชสมีา 
๗๒ เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
๕๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
- เกิดสมัพันธภาพที่ดี

ระหว่างเทศบาลใน
เขตจังหวัด
นครราชสมีา ๗๒ 
เทศบาล 

กองการศึกษา 

๓ โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬา
ประชาชนและ
เยาวชนต้าน            
ยาเสพตดิ 

- เพื่อสร้างความสามัคคีใน
หมู่คณะในชุมชนและใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ห่างไกลยาเสพติด 

จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน 
ประชาชนทั่วไป เช่น 
ฟุตบอล ตะกร้อ 
วอลเล่ย์บอล ฯลฯ 

๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- เกิดความสามัคคีในหมู่
คณะประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรงและ
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ห่างไกล
ยาเสพตดิ 

กองการศึกษา 

๔ โครงการสนับสนุน
อุปกรณ์กีฬาให้กับ
ชุมชนในเขต
เทศบาล 

- เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์
กีฬาให้กับชุมชนในเขต
เทศบาล 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับ
ชุมชน จํานวน ๙ ชุมชน
และโรงเรียนในเขต 

๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
- เยาวชนและประชาชน

มีอุปกรณ์กีฬาสําหรับ
ออกกําลังกาย 

กองการศึกษา 

๕ โครงการส่งเสริม 
การออกกําลังกาย
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 

- เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 

- ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ห่างไกลยาเสพติด 

-  สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา 
สถานที่ในการจัดกิจกรรม
ออกกําลังกาย 
-  จ้างครูฝึกผู้นําออกกําลัง
กายในชุมชน  

๒๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
๒๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
๒๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
- ประชาชนมีสุขภาพ

ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง 

- ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ห่างไกล
ยาเสพตดิ 

กองการศึกษา 

๑๔๗ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๖ โครงการจัดซื้อ
เครื่องเสยีงสําหรับ
ออกกําลังกาย  
บ้านตลาดท่าช้าง 

- เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 

- ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ห่างไกลยาเสพติด 

สนับสนุนเครื่องเสยีง
สําหรับการเต้นแอโรบิกแก่
ชุมชนบ้านตลาดท่าช้าง 
จํานวน ๑ ชุด 

๒๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
  - ประชาชนมีสุขภาพ

ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 

- ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ห่างไกล
ยาเสพตดิ 

กองการศึกษา 

๗ โครงการหนึ่งชุมชน 
หนึ่งลานกีฬา 

- เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 

- ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ห่างไกลยาเสพติด 

ก่อสร้างลานกีฬาให้ครบ
ทุกชุมชน จํานวน ๘ ชุมชน 

๘๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
  - ประชาชนมีสุขภาพ

ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 

- ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ห่างไกล
ยาเสพตดิ 

กองการศึกษา 

๘ โครงการปรับปรุง
ลานกีฬา
อเนกประสงค์หน้า
สถานีรถไฟท่าช้าง 

- เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 

- ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ห่างไกลยาเสพติด 

ปรับปรุงลานกีฬา ๒ แห่ง ๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
  - ประชาชนมีสุขภาพ

ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 

- ใช้เวลาว่างให้เกิดประ 
โยชน์ห่างไกลยาเสพติด 

กองการศึกษา 

๙ โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซมสนามกีฬา
และเครื่องออก
กําลังกายให้ได้
มาตรฐานทุกชุมชน 

 

 

- เพื่อซ่อมแซมสนามกีฬาให้
ได้มาตรฐาน 

- เพื่อให้มีเครื่องออกกําลัง
กายที่มีคุณภาพ 

จํานวน ๑ โครงการ ๒๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
  - ประชาชนมีสุขภาพ

ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 

- ใช้เวลาว่างให้เกิดประ 
โยชน์ห่างไกลยาเสพติด 

กองช่าง 

๑๔๘ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๑๐ โครงการอุดหนุน
การจัดการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติและ
การแข่งขันกีฬาคน
พิการแห่งชาติ 

- เพื่อส่งเสริม ผลักดันการ
พัฒนากีฬาให้ระดับท้องถิ่น
ให้ได้มาตรฐาน 

อุดหนุนปีละ ๑ ครั้ง ๑๓๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
๑๓๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
 - ส่งเสริม ผลักดันการ

พัฒนากีฬาให้ระดับ
ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน 

กองการศึกษา 

 
 

๘.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
 ๘.๑  ส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นตามหลักการบริหารจัดการทีด่ ี

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๑ โครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารตาม 
พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสาร 

- เพื่อให้บริการประชาชน
ที่มาขอรับข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ 

- เพื่อให้ประชาชนทั่วไป
รับทราบข้อมลูข่าวสาร
ต่างๆ ของเทศบาล 

- เพื่อให้ประชาชนมีความ
เข้าใจในการติดต่อ
ราชการ 

- จัดตั้งศูนย์ข้อมลู
ข่าวสารพร้อมอุปกรณ์             
จํานวน ๑ ศูนย์ 

- เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์ 
อินเตอร์ เน็ตหรือสื่อ 
ต่าง ๆ 

- จัดทําวารสารเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร 
 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- อํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนที่มารับข้อมลู
ข่าวสารจากเทศบาล 

- ประชาชนทั่วไปรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  

- ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการได้รับความ
สะดวก และเข้าใจใน
ระบบราชการ 

ทุกส่วน
ราชการ 

๑๔๙ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๒ โครงการอบรมสร้าง
เครือข่ายป้องกันการ
ทุจริตในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 
 

- เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการป้องกันการ
ทุจริต 

จัดอบรม ปีละ ๑ ครั้ง 
จํานวนผู้ร่วมโครงการ 
๑๐๐คน 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- เทศบาลมีการบรหิารงาน
ด้วยความโปร่งใส 
ประหยัดงบประมาณ 
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบ 

ทุกส่วน
ราชการ 

๓ โครงการประชา 
สัมพันธ์ผลงานและ
ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาล 

- เพื่อประชาสมัพันธ์ผลงาน
เทศบาล และการ
บริหารงานและข้อมลู
ข่าวสารเทศบาล 

- ประชาสมัพันธ์เสียง   
ตามสาย ติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์ในชุมชน  

- จัดทําวารสาร/แผ่นพับ
เผยแพรผ่ลงานของ
เทศบาล 

๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานเทศบาล 

ทุกส่วน
ราชการ 

 

๔ โครงการอบรม
กฎหมายน่ารู้เพื่อ
ประชาชน 

- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ในเรื่องกฎหมาย 

จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ 
คน 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ประชาชนมีความรู้ใน
เรื่องกฎหมายมากขึ้น 

สํานักปลดั 

๕ โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
คณะกรรมการตรวจ
การจ้าง 

- เพื่อให้คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างทราบถึง
อํานาจหน้าที่ในการตรวจ
การจ้าง 

จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓๐ คน 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ประชาชนมีความรู้ใน
เรื่องกฎหมายมากขึ้น 

สํานักปลดั 

๖ โครงการจัดซื้อตู้เก็บ
เอกสาร 

- เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในการจัดเก็บ
เอกสาร 
 

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ๒ หลัง ๗,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

  - การจัดเก็บเอกสารเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

สํานักปลดั 

๑๕๐ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๗ โครงการปกป้อง
สถาบันพระมหา 
กษัตริย์ สงบ สันติ 
สามัคคี 

- เพื่อแสดงความจงรักภักดี
ต่อพระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หัวฯและพระบรม
วงศานุวงศ์ 

- เพื่อสร้างความรัก ความ
สามัคคีแก่คนในชาต ิ

- จัดโครงการปกป้อง
สถาบันพระมหา 
กษัตริย์ โดยจัดให้มี
กิจกรรมปฏิญาณตน
แสดงความจงรักภักด ี

- จัดกิจกรรมทําความดี
ถวายในหลวง 

๘๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๘๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๘๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- แสดงความจงรักภักดตี่อ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯและพระบรม
วงศานุวงศ์ 

- เกิดความรัก ความ
สามัคคีของคนในชาต ิ

ทุกส่วน
ราชการ 

๘ โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการ
ประชาชน 
 
 
 
 

- เพื่อให้บริการประชาชน
เสร็จในที่เดียว 

- เพื่อให้บริการประชาชนใน
วันหยุด 

- เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้
และประสบการณ ์

- เพื่อลดขั้นตอนการ
ให้บริการประชาชน 

- ให้บริการประชาชนใน
วันหยุดราชการ 

- ออกหน่วยเคลื่อนที่
ให้บริการจัดเก็บภาษี 

- จัดทําคู่มือการติดต่อ
ราชการ 

- ลดระยะเวลาการขอ
อนุญาตต่าง ๆ 

๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 

๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- เพื่อให้บริการประชาชน
เสร็จในที่เดียว 

- การให้บริการประชาชน
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
และสร้างความพึงพอใจ
แก่ประชาชน 

- เพิ่มความสะดวกในการ
ให้บริการประชาชน 

ทุกส่วน
ราชการ 

๙ โครงการจัดซื้อ
ครุภณัฑ์เครื่อง
ขยายเสยีงพร้อม
อุปกรณ์ตดิรถยนต ์
 
 
 

- เพื่อให้การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ 

- จัดซื้อเครื่องขยายเสยีง
ติดรถยนต์ จํานวน ๑ 
ชุด 

๓๘,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

  - การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 

๑๕๑ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๑๐ โครงการอุดหนุน
ศูนย์รวมข้อมลู
ข่าวสารการซื้อหรือ
การจ้างของ อปท.
ระดับอําเภอและ
ศูนย์บริการข้อมลู
ท้องถิ่นของ อปท.  
อ.เฉลิมพระเกียรต ิ

- เพื่อให้การดําเนินการ
จัดซื้อหรือการจ้างของ 
อปท. เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย      
ว่าด้วยวิธีการพัสดุของ
หน่วยการบรหิารราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

- อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซื้อหรือการ
จ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลระดับอําเภอ
ปีละ ๑ ครั้ง 

 
 
 

๑๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- สถานที่ให้บริการ
ประชาชนให้มีความ
สวยงาม สะดวกในการ
ติดต่อราชการ 

ทุกส่วน
ราชการ 

๑๑ โครงการ
บํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 

- เพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินของ
เทศบาล 

ซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น 
ครุภณัฑ์สาํนักงาน, 
ครุภณัฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่งและครุภณัฑ์อื่น ๆ 
ตามความจําเป็นตลอดปี 

๑๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ทรัพย์สินของเทศบาลมี
อายุการใช้งานนานและ
คงทนถาวร 

- การบริหารงบประมาณ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทุกส่วน
ราชการ 

๑๒ โครงการส่งเงินชําระ
หนี้เงินกู้ ก.ส.ท.      

- เพื่อชําระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. - ชําระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. 
ตามสญัญาเลขที่  
๒๒๐๒/๑๓๓/๒๕๔๙           
ลงวันที่ ๗ สิงหาคม     
๒๕๔๙ และสัญญา   
เลขที่ ๑๑๒๑/๑๒๘/
๒๕๕๕ ลงวันที่ ๔ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

๑,๖๔๐,๒๓๐ 
(เทศบาล) 

๑,๖๔๐,๒๓๐ 
(เทศบาล) 

๑,๖๔๐,๒๓๐ 
(เทศบาล) 

- ชําระหนี้ ก.ส.ท.ตาม
กําหนด 

กองคลัง 

๑๕๒ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๑๓ โครงการรับรอง
คณะบุคคลตา่ง ๆ 

- เพื่อให้การต้อนรับคณะ
บุคคลต่าง ๆ ที่มาเยี่ยม
เทศบาล 

- ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ใน
การต้อนรับคณะบุคคล
ต่างๆ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- สร้างความพึงพอใจแก่
คณะบุคคลที่มาเยี่ยม
เทศบาลรวมทั้งการ
รับรองในด้านต่างๆ 

ทุกส่วน
ราชการ 

๑๔ โครงการจัดซื้อเต็นท์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ความรวดเร็วและให้บริการ
ประชาชนในการจัดงาน
ต่าง ๆ  

จัดซื้อเต็นท์ จํานวน ๑๐ 
หลัง 

๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

  - การปฏิบัติงานมีความ
รวดเร็วและให้บริการ
ประชาชนในการจัด
งานต่าง ๆ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

๑๕ โครงการจัดซื้อเครื่อง
ขยายเสยีงเคลื่อนที่ 

- เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ความรวดเร็วและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางาน 

จัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่ 
จํานวน ๒ เครื่อง 

๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

  - การปฏิบัติงานมีความ
คล่องตัวและรวดเร็ว
และ เพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางาน 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

๑๖ โครงการจัดซื้อ
ครุภณัฑ์
เครื่องปรับอากาศ 

- เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ความรวดเร็วและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางาน 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
ชนิดตั้งพื้น จํานวน ๖ เครื่อง
สําหรับหอประชุมเทศบาล 

๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

  - การปฏิบัติงานมีความ
รวดเร็วและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ทํางาน 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

๑๗ โครงการซุ้มประตู
เฉลิมพระเกียรต ิ

- เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

- เพื่อแสดงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์

ก่อสร้างซุ้มประตู  จํานวน  
๑ แห่ง ด้านหน้าอําเภอ 

๑,๙๙๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

  - ร่วมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

- ได้ร่วมแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

กองช่าง 

๑๕๓ 



 

 ๘.๒  นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยํา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน  
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๑ โครงการสํารวจ
ข้อมูลแผนที่ภาษี
และจัดทําแผนที่
ภาษี 

- เพื่อให้การจัดเก็บภาษีได้
อย่างครบถ้วนและเพิ่มพูน
รายได้แก่เทศบาล 

- เพื่อปรับฐานข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน 

- สํารวจข้อมลูแผนที่
ภาษีและจัดทําแผนที่
ภาษี 

- จัดซื้อโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการจัดทํา
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- การจัดเก็บภาษีได้อย่าง
ครบถ้วนและเพิ่มพูน
รายได้แก่เทศบาล 

- การจัดเก็บภาษีได้อย่าง
ครบถ้วนและเพิ่มพูน
รายได้แก่เทศบาล 

กองคลัง ,  
กองช่าง 

 
 

 ๘.๓  สนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การทํางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน  
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๑ โครงการฝึกอบรม
ทัศนศึกษาดูงาน
คณะผู้บริหาร , 
สมาชิกสภา
เทศบาล , 
พนักงานและ
ลูกจ้าง 

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ให้กับบุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ให้กับ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างทุกระดบั 

- จัดอบรมสัมมนา พร้อม
ทัศนศึกษา ดูงานให้กับ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ข้าราชการ  พนักงาน
และลูกจ้าง 

- ส่งข้าราชการเข้า
ฝึกอบรมหลักสตูรต่างๆ 
ที่หน่วยงาน อื่นจัด 

๔๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน 
ลูกจ้าง มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการ
ทัศนศึกษาดูงาน
หน่วยงาน 

- พนักงานเทศบาลมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ทุกส่วน
ราชการ 

๑๕๔ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๒ โครงการอบรม
พัฒนาบุคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร 

- เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ใน
การปฏิบัติงาน 

ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 
ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติ งาน อย่างน้อย
คนละ ๑ ครั้ง/ปี 

๑๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- พนักงานเทศบาลมีประ
สิทธิ ภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่เพิ่มขึ้น 

 

ทุกส่วน
ราชการ 

๓ โครงการ
ทุนการศึกษาเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้
ในระดับปรญิญาตรี
และปรญิญาโท 

- เพื่อเป็นเงินทุนการศึกษา
พัฒนาองค์ความรู้ในระดบั
ปริญญาตรีและปริญญาโท 

- เพื่อนําความรู้ที่ได้รับจาก
การศึกษาเล่าเรยีนมา
ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

สนับสนุนงบประมาณเป็น
ทุนการศึกษาสําหรับ
นายกเทศมนตรี สมาชิก
สภา ที่ปรึกษา เลขานุการ 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 

๖๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๖๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๖๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- สามารถพัฒนาองค์
ความรู้ในระดับปรญิญา
ตรีและปรญิญาโทให้กับ
นายกเทศมนตร ีสมาชิก
สภา ที่ปรึกษาเลขานุการ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 

- นําความรู้ที่ได้รับจาก
การศึกษาเล่าเรยีนมา
ปฏิบัติงานในหน้าที่ทํา
ให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 

ทุกส่วน
ราชการ 

๑๕๕ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๔ โครงการฝึกอบรม
และทัศนศึกษาดู
งานต่างประเทศ
คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา  

- เพื่อเตรียมความพร้อมเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 

- ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และ
สมาชิกสภาเทศบาล  
จํานวน ๑๗ คน 

๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

  - ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
และสมาชิกสภาเกิด

การพัฒนาทักษะใน
การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

  
 ๘.๔  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและความต้องการ ของประชาชนในการพัฒนาเทศบาล  

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๑ โครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนกับการ
บริหารงานเทศบาล 
(เทศบาลสญัจร) 

- เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนเป็นเมือง
น่าอยู่ 

- เพื่อประชาสมัพันธ์กิจกรรม
ข่าวสารของเทศบาลและ
อื่นๆ 

- เพื่อให้ประชาชนในชุมชน 
มีความรู้ความเข้าใจและ
รักษาสิทธิและเสยีงของตน 

- เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์
จากประชาชน 

- จัดตั้งคณะกรรมการ
ชุมชนจํานวน ๙ ชุมชน 

- โครงการเทศบาลสัญจร 
จํานวน ๙  ชุมชน 

- จัดทําแผนพับประชา 
สัมพันธ์มีความรู้ความ 
เข้าใจและรักษาสิทธิ  
และเสียงของตนตาม
รัฐธรรมนูญ  

- ติดตั้งตูร้ับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ในชุมชน 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- มีตัวแทนของชุมชนในการ
ประสานการกับเทศบาล 

- ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

- ประชาชนมีความใกล้ชิด
กับเทศบาลมากขึ้น 

- ประชาชนในชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจและรักษาสิทธิ
และเสียงของตน 

- ประชาชนสามารถร้องทุกข์
ผ่านตู้รบัเรื่องร้องทุกข์ 

สํานักปลดั 
กองสวัสดิการ

สังคม 

๑๕๖ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๒ โครงการประชุม
ประชาคมเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนา ทต.ท่า
ช้าง 

- เพื่อรับทราบปัญหาและ
ความต้องการของ
ประชาชน 

- เพื่อกําหนดทิศทางในการ
พัฒนาเทศบาลตําบล           
ท่าช้าง 

- จัดประชุมประชาคม
จํานวน ๘ ชุมชน 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ได้รับทราบปัญหาและ
ความต้องการของ
ประชาชน 

- มีทิศทางในการพัฒนา
เทศบาลตาํบลท่าช้าง 

สํานักปลดั 

 
 
๙.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๙.๑  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตจุราจรทางบก/ทางน้ํา 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๑ โครงการรณรงค์
ประชาสมัพันธ์การ
ป้องกันแก้ไขปัญหา
และลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนนในช่วง
เทศกาลสาํคัญ 

- เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนและ
ประชาชนทั่วไปเกีย่วกบัการใช้
ถนน กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
ให้มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุจราจร 

- จัดทําป้ายเตือนบริเวณที่มี
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

- เพื่อจัดหาวัสดุ เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่ทันสมัยมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

- จัดโครงการประชา สัมพันธ์
การป้องกันแก้ไขปัญหาและ
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนใน
เขตเทศบาลตําบลท่าช้าง   ปี
ละ ๔  ครั้ง 

- จัดทําป้ายเตือนบริเวณที่มี
อุบัติเหตุ 

- มีการจัดหาวัสดุเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่ทันสมัยมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- นักเรียนและประชาชน
ทั่วไปรับความรู้เกี่ยวกับ
การใช้ถนน  กฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งและให้มีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
จราจร 

- มีป้ายเตือนบริเวณที่มี
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

- มีการจัดหาวัสดุเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่ทันสมัยมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

สํานักปลดั 
สถานี

ตํารวจภูธร
เฉลิมพระ
เกียรต ิ

๑๕๗ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๒ โครงการยุวชน
ตํารวจ  

- เพื่อให้เยาวชนเป็นผู้
ช่วยเหลือเจ้าพนักงานใน
การรักษาความสงบ
เรียบร้อยในพื้นที่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ก่อกวนทะเลาะวิวาทใน
หมู่บ้านของกลุ่มวัยรุ่น 

- เพื่อให้เด็ก เยาวชนหรือ
บุคคลเข้ามามสี่วนร่วมใน
การป้องกัน ปราบปราม
และแก้ไขปัญหาอบายมุข 
ยาเสพตดิและอาชญากรรม
ในชุมชนของตนเอง 

- เพื่อสร้างความสามัคคี  
ความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่าง
เจ้าหน้าที่ตํารวจกับ
ประชาชน 

 
 
 
 
 
 

ดําเนินการฝึกอบรม จํานวน   
๑ รุ่น ๆ ละ ๓๐๐ คน 
ระยะเวลาการฝึกอบรม ๑๐ 
วัน ๙ คืน 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล, 

สถานี
ตํารวจภูธร) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล, สถานี

ตํารวจภูธร) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล, สถานี

ตํารวจภูธร) 

- เยาวชนเป็นผู้ช่วยเหลือ
เจ้าพนักงานในการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อยในพื้นที่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ก่อกวนทะเลาะวิวาทใน
หมู่บ้านของกลุ่มวัยรุ่น 

- เด็ก เยาวชนหรือบุคคล
เข้ามา  มีส่วนร่วมในการ
ป้องกัน ปราบปรามและ
แก้ไขปัญหาอบายมุข 
ยาเสพตดิและ
อาชญากรรมในชุมชน
ของตนเอง 

- เกิดความสามัคคี  
ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างเจ้าหน้าที่
ตํารวจกับประชาชน 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
งานป้องกันฯ 

สถานี
ตํารวจภูธร
เฉลิมพระ
เกียรต ิ

๑๕๘ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๓ โครงการรู้กฎหมาย 
ขับขี่ปลอดภัย ไร้
อุบัติเหตุ  

- เพื่อให้ประชาชนรู้กฎหมาย
จราจรและขับขี่ยานพาหนะ  
ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย 

- เพื่อให้ประชาชนเข้ารับการ
อบรมสามารถสอบรับ
ใบขับขี่ได้ 

- เพื่อลดปัญหาการจราจร 
ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนและลดการสูญเสียใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

- เพื่อให้ประชาชนมีวินัยใน
การขับขี่ยานพาหนะ มีการ
ตื่นตัวและเคารพในกฎ
จราจร 

จัดโครงการรู้กฎหมายขับขี่
ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ         
เขตพื้นที่เทศบาลตําบล  
ท่าช้าง ปีละ ๑ ครั้ง 
จํานวน ๒ วัน 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล,สถานี

ตํารวจภูธร) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล,สถานี

ตํารวจภูธร) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล,สถานี

ตํารวจภูธร) 

- ประชาชนรู้กฎหมาย
จราจรและขับขี่
ยานพาหนะได้อย่าง
ถูกต้องปลอดภัย 

- ประชาชนเข้ารับการ
อบรมสามารถสอบรับ
ใบขับขี่ได้ 

- ลดปัญหาการจราจร ลด
การเกิดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนและลดการสูญเสีย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

- ประชาชนมีวินัยในการ
ขับขี่ยานพาหนะ มีการ
ตื่นตัวและเคารพในกฎ
จราจร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
งานป้องกันฯ 

, สถานี
ตํารวจภูธร
เฉลิมพระ
เกียรต ิ

๔ โครงการจัดซื้อ
รถดับเพลิง 

- เพื่อใช้ในงานด้านการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 

- เพื่อให้การระงับเหตุ
อัคคีภัยมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

- เพื่อให้การช่วยเหลือ
ประชาชนได้อย่าง
ทันท่วงที 

จัดซื้อรถดับเพลิง  จํานวน 
๑ คัน 

 ๘,๕๐๐,๐๐๐ 
 (เงินอุดหนุน) 

  - สามารถระงับเหตุ
อัคคีภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ให้การช่วยเหลือ
ประชาชนได้อย่าง
ทันท่วงที 

สํานัก
ปลัดเทศบาล ,  
งานป้องกันฯ 

๑๕๙ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๕ โครงการจัดซื้อ
รถบรรทุกน้ํา
ดับเพลิง 

- เพื่อใช้ในงานด้านการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 

- เพื่อให้การระงับเหตุ
อัคคีภัยมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

- เพื่อให้การช่วยเหลือ
ประชาชนได้อย่าง
ทันท่วงที 

จัดซื้อรถบรรทุกน้ํา
ดับเพลิง ๑ คัน 

  ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- สามารถระงับเหตุ
อัคคีภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ให้การช่วยเหลือ
ประชาชนได้อย่าง
ทันท่วงที 

สํานักปลดั ,  
งานป้องกันฯ 

๖ โครงการจัดทําเนิน
สะดดุ ลดความเร็ว
ยานพาหนะ         
บ้านตลาดท่าช้าง 

- เพื่อลดความเร็วในการขับ
ขี่ยานพาหนะ 

- เพื่อป้องกันและลดปัญหา
การเกิดอุบัตเิหต ุ

จัดทําเนินสะดุดลด
ความเร็ว จํานวน ๒ จุด 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

  - สามารถลดความเร็วใน
การขับขี่ยานพาหนะ 

- สามารถป้องกันและลด
ปัญหาการเกิดอุบัตเิหตุ
ได ้

กองช่าง 

๗ โครงการติดตั้ง
กระจกส่องทางใน
จุดที่มีความเสี่ยง 

- เพื่อลดความเร็วในการขับ
ขี่ยานพาหนะ 

- เพื่อป้องกันและลดปัญหา
การเกิดอุบัตเิหต ุ

ติดตั้งกระจกส่องทาง ปีละ 
๑๐ จุด 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- สามารถลดความเร็วใน
การขับขี่ยานพาหนะ 

- สามารถป้องกันและลด
ปัญหาการเกิดอุบัตเิหต ุ

กองช่าง 

๘ โครงการฝึกอบรม
ป้องกันภัย (วิธีใช้ถัง
ดับเพลิง) เวลาเกิด
ไฟไหม ้
 

- เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเมื่อเกิดไฟไหม ้

จัดฝึกอบรม จํานวน ๑๐๐ 
คน 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

  - ให้การช่วยเหลือ
ประชาชนอย่าง
ทันท่วงที 

สํานักปลดั 
งานป้องกันฯ 

๑๖๐ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๑๐ โครงการรณรงค์
ป้องกันอุบัติ เหตุ 
สนับสนุนการ
ให้บริการผู้ป่วย
อุบัติเหตุในชุมชน 

- เพื่อรณรงค์ และป้องกัน
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันปี
ใหม่และวันสงกรานต ์

รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ         
ให้ความรู้แก่ประชาชนใน
มาตรการ ๓ ม. ๓ ข. 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ประชาชนไดร้ับการ
บริการกรณีเจ็บป่วย
ฉุกเฉินได้ทันท่วงที 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
งานป้องกันฯ 

๑๑ โครงการรณรงค์
ประชา สัมพันธ์ให้
ความรู้แก่ชุมชนใน
การป้องกันปัญหา
ความรุนแรงจาก
อุบัติภัยอาชญากรรม 
และสาธารณภัย 

- เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน 
ในการป้องกันปัญหาความ
รุนแรงจากอุบัตภิัย อาชญา 
กรรม และสาธารณภัย 

จัดทําแผนพับ ป้ายประชา 
สัมพันธ์เมาไม่ขับ ป้าย
ประชา สัมพันธ์ช่วงเทศกาล
ต่าง ๆ 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน
มีจิตสาํนึก และเคารพ
กฎจราจร และเพิ่ม
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
งานป้องกันฯ 

๑๒ โครงการจัดตั้ง
หน่วยบริการผู้ป่วย
อุบัติเหตุ ตาม
โครงการ one 
tambol one 
ambulance หรือ 
๑ ตําบล ๑ หน่วย
การแพทย์ฉุกเฉิน 
 
 

- เพื่อให้ประชาชนที่เกิด
อุบัติเหตุ และเจ็บป่วย
ฉุกเฉินไดร้ับการรักษา
ทันท่วงที 

- จัดตั้งหน่วยบริการผู้ป่วย
อุบัติเหต ุ

- จัดซื้อรถพยาบาล
สนับสนุนศูนย์แพทย์  
เพื่อให้บริการงาน
อุบัติเหตุฉุกเฉิน ตาม
นโยบาย one tambol   
one ambulance 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ประชาชนประสบ
อุบัติเหตุจราจรช่วง
เทศกาลต่าง ๆ ลดลง 

สํานักปลดั 

งานป้องกันฯ 

๑๖๑ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๑๓ โครงการจัด
ระเบียบจราจรใน
เขตเทศบาล 

- เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้
ถนน 

จัดระเบียบจราจร ในเขต
ตลาดท่าช้าง กําหนดจุด
จอดรถ เป็น วันคี่ วันคู่ 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- การจราจรมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและ
ปลอด ภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

งานป้องกันฯ 

๑๔ โครงการรณรงค์
ส่งเสริมการสวม
หมวกนิรภัย ๑๐๐%   

- เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้
ถนน 

จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริม
การสวมหมวกนิรภัย 
๑๐๐%  ปีละ ๑ ครั้ง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

  - ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

สํานักปลดั 

งานป้องกันฯ 

๑๕ โครงการจัดตั้งศูนย์
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

- เพื่อให้มีศูนย์อํานวยการใน
การให้การช่วยเหลือ
ประชาชน 

จัดตั้งศูนย์ฯ ๑ แห่ง และ
ทําการก่อสร้างอาคาร ๑ 
หลัง และอาหารที่จอด
รถดับเพลิง ๑ หลัง 

๖๙๗,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

  - มีศูนย์อํานวยการในการ
ให้การช่วยเหลือ
ประชาชน 

สํานักปลดั 

งานป้องกันฯ 

  
 
 ๙.๒  ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปดิในเขตชุมชน และสถานที่สําคัญ เพื่อสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๑ โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดในตลาดสด
เทศบาลและในจุดที่
มีความเสี่ยงทั้ง ๘ 
ชุมชน 

- เพื่อป้องกันและลดปัญหา
การก่ออาชญากรรม 

- เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด  
จํานวน ๘ ชุมชน 

๙๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

  - ลดปัญหาการก่อ
อาชญากรรม 

- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

๑๖๒ 



 

 ๙.๓  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตัง้และอบรมฟื้นฟูตํารวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกําลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัย 
  และการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๑ โครงการซักซ้อม
แผนป้องกัน
บรรเทาภัยพิบัติ
และการแพทย์
ฉุกเฉิน 

- เพื่อให้ประชาชนมีความ
มั่นคงปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน  ทั้ง
การแพทย์  อาชญากรรม  
และภยัพิบัติต่างๆ 

จัดฝึกอบรมซักซ้อมแผนฯ  
ปีละ ๑ ครั้ง  

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล, 
อบต. ,    

อบจ.นม.) 

  - ประชาชนมีความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินทั้งการแพทย์ 
อาชญากรรมและ      
ภัยพิบัติต่างๆ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

๒ โครงการฝึกอบรม
ป้องกันภัย  

- เพื่อให้ประชาชนมีความ
เข้าใจวิธีการใช้ถังดับเพลิง
เมื่อเกิดไฟไหม ้

จัดอบรมปีละ ๑ ครั้ง 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

  - ประชาชนมีความเข้าใจ
วิธีการใช้ถังดับเพลิงเมื่อ
เกิดไฟไหม ้

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

๓ โครงการยุวจราจร - เพื่อให้เยาวชน มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายจราจร 

- เพื่อปลูกฝัง เสริมสร้างให้
เยาวชนมีจิตสํานึกในการ
เคารพกฎจราจร 

- เพื่อให้เยาวชนเป็นผู้
ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
จราจรในการอํานวยความ
สะดวกด้านการจราจร 
 
 

จัดชุดยุวจราจรและจัด
อบรมให้ความรู้แก่เยาวชน
ตามโรงเรียนต่าง ๆ จํานวน 
๓ แห่ง 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

  - เยาวชน มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายจราจร 

- เยาวชนมีจิตสํานึกใน
การเคารพกฎจราจร 

- เยาวชนเป็นผู้ช่วยเหลือ
เจ้าพนักงานจราจรใน
การอํานวยความสะดวก
ด้านการจราจร 

สํานักปลดั 
งานป้องกันฯ 
สภ.เฉลิมพระ

เกียรต ิ

๑๖๓ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๔ โครงการอบรม
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

- เพื่อเตรียมความพร้อม
แก่ประชาชนในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

 

จัดฝึกอบรม อปพร. ปีละ 
๑ ครั้ง จํานวน ๒๐๐ คน 

๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 
 

  - ประชาชนมีความพร้อม
ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัใน
ชุมชนของตนเอง 

สํานักปลดั 
งานป้องกันฯ 
 

๕ โครงการการจัด
ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ชุดรักษาความสงบ
เรียบร้อยประจํา
หมู่บ้าน 

- เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

จัดฝึกอบรม ปีละ ๑ ครั้ง 
จํานวน ๑๐๐ คน 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- เทศบาลมีชุดรักษาความ
สงบเรียบร้อยประจํา
หมู่บ้านดูแลรักษาความ
สงบในชุมชน 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
งานป้องกันฯ 

๖ โครงการพัฒนา
บุคลากรด้านการ
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

- เพื่อให้มีความสามารถที่
จะให้ความร่วมมือ และ
ช่วยเหลือในการปฏบิัติ    
งานป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัย 

- เพื่อเตรียมความพร้อมแก่
ประชาชนในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

- เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่สําหรับ
ให้การช่วยเหลือกรณี
ฉุกเฉิน 

ฝึกซ้อมป้องกันภัยร่วมกับ
หน่วยงานอื่น ปีละ ๒ ครั้ง 

๑๔๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๔๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๔๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- เทศบาลมคีวามสามารถ
ที่จะให้ความร่วมมือ 
และช่วยเหลือในการ
ปฏิบัติ งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
ร่วมกับหน่วยงานอื่น 

- ประชาชนมีความพร้อม
ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัใน
ชุมชนของตนเอง 

- เทศบาลมหีน่วย
ช่วยเหลือกู้ภัยฉุกเฉิน 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
งานป้องกันฯ 

๑๖๔ 



 

๑๐.   ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๑๐.๑  ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ํา ลุ่มน้ําลําคลอง และป่าไม้ให้มี 
   ความอุดมสมบูรณ์ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๑ โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์เกาะกลาง
ถนน แนวถนนใน
เขตเทศบาล ที่ดิน
สาธารณประโยชน์
และสถานที่
ราชการ 

 

- เพื่อสร้างจิตสํานึกให้
ประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญและประโยชน์
ของการปลูกต้นไม ้

- เพื่อปลูกป่าตามโครงการ
พระราชเสาวนียส์มเด็จ
พระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 

- เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ และปรับปรุง
ทิวทัศน์ให้สวยงามและเป็น
แหล่งท่องเที่ยว 

- จัดหาพันธุ์ไม้ที่เหมาะสม 
เช่น ไม้ผล ไมย้ืนต้น 
ฯลฯ ในการปลูกในบ้าน 
วัด โรงเรยีน สถานที่
ราชการ 

- ตกแต่งปลูกต้นไม้ ตั้งวาง
กระถางไมด้อก ไม้
ประดับ บริเวณเกาะ
กลางถนน  แนวถนนใน
เขตเทศบาล และสถานที่
ราชการ ฯลฯ 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ประชาชนมีจิตสํานึก
และให้ความสําคัญใน
การปลูกต้นไม ้

- เทศบาลมภีูมิทัศน์ที่
สวยงามเป็นเมืองน่าอยู่  
น่าอาศัย 

- มีสถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจสําหรับประชาชนมี 
ภูมิทัศน์ที่สวยงามและ
สถานที่ออกกําลังกาย 

กองช่าง 

๒ โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์หลังตลาด
สดเทศบาลและ
สวนสาธารณะใน
ชุมชน 

 

- เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ และปรับปรุง
ทิวทัศน์ให้สวยงามและเป็น
แหล่งท่องเที่ยว 

- จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
บริเวณสวนภมูิทัศน์     
ปีละ ๑ ครั้ง 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- เทศบาลมภีูมิทัศน์ที่
สวยงามเป็นเมืองน่าอยู่  
น่าอาศัย 

- มีสถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจสําหรับประชาชนมี 
ภูมิทัศน์ที่สวยงามและ
สถานที่ออกกําลังกาย 

กองช่าง 

๑๖๕ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๓ โครงการเช่าที่ดิน
การรถไฟแห่ง
ประเทศไทยเพื่อ
จัดทําสวนสาธารณะ
แบบต่อเนื่อง 

- เพื่อเป็นสวนสาธารณะ 
สวนสุขภาพ และปรบัปรุง
ภูมิทัศน์ เพื่อความ
สวยงาม 

เช่าที่ดินการรถไฟ บริเวณ
สถานีรถไฟ ดา้นทิศเหนือ
สะพานมลูจุโลทยาน 

๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- มีสถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจสําหรับประชาชน มี
ภูมิทัศน์ที่สวยงาม 

กองช่าง 

๔ โครงการก่อสร้าง
สวนสาธารณะ(รอบ
ตะกุดช่องโค) 

- เพื่อเป็นสวนสาธารณะ 
สวนสุขภาพ และปรบัปรุง
ภูมิทัศน์เพื่อความสวยงาม 

จัดสวนสาธารณะรอบตะ
กุดความยาว ๑,๐๐๐ 
เมตร 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 - มีสถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจสําหรับประชาชน มี
ภูมิทัศน์ที่สวยงาม 

กองช่าง 

 
   ๑๐.๒  ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตสํานึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและ 
   ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนทอ้งถิ่นทุกระดับ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๑ โครงการท้องถิ่น
ไทย รวมใจภักดิ์ 
รักษ์พื้นที่สีเขียว 

- เพื่อสร้างจิตสํานึกให้
ประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญและประโยชน์ของ
การปลูกต้นไม้ 

- เพื่อรักษาและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมซึ่งโลกกําลัง
ได้รับผลกระทบ 

- เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน
ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

จัดโครงการส่งเสรมิฟื้นฟู
อนุรักษ์สิ่งแวด ล้อมปีละ 
๑ ครั้ง 

๑๕,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
๑๕,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
๑๕,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
- ประชาชนตระหนักถึง

ความสําคัญและ
ประโยชน์ของการปลูก
ต้นไม ้

- ประชาชนทราบถึงแนว
ทางการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมซึ่งโลกกําลัง
ได้รับผลกระทบ 

กอง 

สาธารณสุขฯ 

๑๖๖ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๒ โครงการอบรม
สร้างเครือข่าย
อนุรักษ์สิ่งแวด 
ล้อมกลุม่ประชาชน
และเยาวชนในเขต
เทศบาล 

- เพื่อให้ประชาชนทราบถึง
แนวทางการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมซึ่งโลกกําลัง
ได้รับผลกระทบ 

- เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน
ร่วมกันอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

จัดฝึกอบรมเครือข่าย
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปีละ ๑ 
ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
๓๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
๓๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
- ประชาชนทราบถึงแนว

ทางการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมซึ่งโลกกําลัง
ได้รับผลกระทบ 

- เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน
ร่วมกันอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

กอง 

สาธารณสุขฯ 

๓ โครงการลด
ปริมาณขยะใน
ชุมชน  

- เพื่อลดปรมิาณขยะในแต่
ละวันและในอนาคตและ
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การลดปริมาณขยะ 

แยกขยะในชุมชน และใน
โรงเรียน จํานวน ๙ ชุมชน 
และในโรงเรียน จํานวน ๓ 
โรงเรียน 

๙๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๙๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๙๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การควบคุมปริมาณ
ขยะ ปริมาณขยะลดลง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๔ โครงการขอรับการ
สนับสนุน
งบประมาณในการ
ปรับเปลีย่นฌาปน
สถานของวัดในเขต
เทศบาลเป็นแบบไร้
ควัน 
 
 
 
 

- เพื่อลดมลพิษจากการเผา
ศพโดยปรบัเปลีย่นเตาเผา
ศพในวัดเป็นแบบไร้ควัน 

ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในการ
ปรับเปลีย่นเตาเผาศพใน
วัดในเขตเทศบาลจากเดิม
ให้เป็นแบบไรค้วัน ได้แก่ 
วัดป่าฯ วัดหนองหอย     
วัดส้ม  จํานวน ๓ แห่ง 

  ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

- ลดมลพิษจากการ   
เผาศพ ประชาชนมี
สุขภาพจิตที่ด ี

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๑๖๗ 



 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๕ โครงการอนุรักษ์ 
และฟื้นฟูแหล่งน้ํา
ในเขตเทศบาล 

- เพื่อลดมลภาวะของน้ํา    
โดยการเพิ่มออกซิเจนและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ดังกล่าวให้สวยงาม 

- เพื่อพัฒนาปรับปรุงสภาพ 
แวดล้อมรมิลําน้ํามูลที่
เสื่อมโทรมให้กลบัคืน
สภาพที่น่าด ู

- เพื่อให้น้ําไหลสะดวก
ป้องกันน้ําท่วมขัง และมี
กลิ่นเหม็น 

- เพื่อให้มีแหล่งน้ําที่สะอาด
สําหรับอุปโภคบริโภค 
และป้องกันปัญหาน้ําท่วม 
และน้ําเสีย 

- แต่งตั้งคณะทํางาน
อนุรักษ์ฟื้นฟูลําน้ํามลู ตั้ง
ชมรมรักษ์ลํามลู 
ประชาสมัพันธ์ขอความ
ร่วมมือประชาชนให้ดูแล
รักษาลําน้ํามูล 

- ลอกคลองส่งน้ํา ท่อ
ระบายน้ํา และราง
ระบายน้ํา 

- กําจัดวัชพืชในแหล่งน้ํา
สาธารณะและในลาํน้ํา
มูล ตะกุดในบ้านขาม 
บ้านหนองบัว บ้านช่อง
โค บ้านมะดัน 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- สระหนองบัวมีภูมิทัศน์
ที่สวยงามและน้ําได้รับ
ออกซิเจน 

- น้ํามูลได้รับการอนุรักษ์ 

- ระบบระบายน้ําได้
สะดวกไม่มีน้ําท่วมขัง 

- ประชาชนมีแหล่งน้ํา
สะอาดสําหรับอุปโภค
บริโภคและป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมและ   
น้ําเสีย 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๖ โครงการอบรม
เครือข่ายเฝ้าระวัง
ภัยน้ําท่วม 

- เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การเฝา้ระวังน้ําท่วมของ
ลําน้ํามลูป้องกันการ
เสียหายของชีวิตและ
ทรัพย์สิน รวมทั้งพืชผล
ทางการเกษตร 

จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ ง 
จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๕๐๐ คน 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ป้องกันการเสียหาย
ของชีวิตและทรัพย์สิน 
รวมทั้งพืชผลทางการ
เกษตร  จากภาวะน้ํา
มูลล้นตลิ่ง 

สํานักปลดั 

 

๑๖๘ 



 

   ๑๐.๓  ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดทําระบบกําจดัขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและ 
   สิ่งปฎิกูลอย่างเป็นระบบ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๑ โครงการจัดซื้อที่
พร้อมก่อสร้างบ่อ
กําจัดขยะ 

- เพื่อลดปรมิาณขยะในแต่
ละวันและในอนาคต  

- เพื่อความเป็นระเบียบ 
สะอาด เรียบร้อยของ
ชุมชน 

- ซื้อที่ ประมาณ ๕ ไร่ 
และก่อสร้างบ่อกําจัด
ขยะ ๑ แห่ง 

  ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

- ลดปรมิาณขยะ 

- ชุมชนเกิดความเป็น
ระเบียบ สะอาด   

กอง
สาธารณสุขฯ 

๒ โครงการศึกษา
ออกแบบความ
เหมาะสมของ
ระบบบําบัดน้ําเสีย 

- เพื่อให้มีระบบการบําบัด
น้ําเสียที่ได้มาตรฐาน 

- ส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม จํานวน ๒ ราย
จํานวน ๑ ครั้ง/ปี 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 - ระบบการบําบัดน้ําเสีย 
ที่ได้มาตรฐาน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

๓ โครงการก่อสร้าง
บ่อบําบัดน้ําเสีย 

- เพื่อให้มีระบบการบําบัด
น้ําเสียที่ได้มาตรฐาน 

- ก่อสร้างบ่อบําบัดน้ํา
เสีย ๑ แห่ง 

  ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

- มีระบบบําบัดน้ําเสียรวม
ที่ได้มาตรฐาน 

 

กอง
สาธารณสุขฯ 

๔ โครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 

- เพื่อลดปรมิาณขยะใน
ชุมชน 

- เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของชุมชน 

- จัดอบรมเรื่องการ
บริหารจัดการขยะ 
ให้กับผู้บริหารจํานวน 
๑ รุ่น ๆ ละ ๒๐ คน 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล, อบจ.

นม.) 

 - ลดปรมิาณขยะ 

- ชุมชนเกิดความเป็น
ระเบียบ สะอาด   

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 
  ๑๖๙ 


