
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เทศบาลตําบลท่าช้าง  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 
************************* 

 

     ยุทธศาสตร์ที่ ๑       ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
 แนวทางที่   ๑.๑     ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

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

๑ โครงการการจัด
กิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

- จัดกิจกรรมต่างๆในวันเด็ก
แห่งชาติ 

๒๐๐,๐๐๐ เทศบาลตาํบล
ท่าช้าง 

กองการศึกษา             

๒ โครงการจัดซื้อ
อาหารเสริม (นม) 

ให้กับโรงเรียนใน
เขตเทศบาล 

- จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ
โรงเรียนในเขตเทศบาล จํานวน 
๓ โรงเรียน 

๙๙๕,๕๔๐ เทศบาลตาํบล
ท่าช้าง 

กองการศึกษา             

๓ โครงการจัดซื้อ
อาหารเสริม (นม) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

๑๕๖,๘๐๐ เทศบาลตาํบล
ท่าช้าง 

กองการศึกษา             

๔ โครงการสนับสนุน
งบอาหารกลางวัน
ให้กับโรงเรียนใน
เขตเทศบาล 

- จัดซื้ออาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนในเขตเทศบาล จํานวน 
๓ โรงเรียน 

๑,๔๒๒,๒๐๐ เทศบาลตาํบล
ท่าช้าง 

กองการศึกษา             

๕ โครงการสนับสนุน
งบอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- จัดซื้ออาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

๒๙๑,๒๐๐ เทศบาลตาํบล
ท่าช้าง 

กองการศึกษา             



พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

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

๖ โครงการจัดซื้อวัสดุ
สื่อการเรียนการ
สอนประจําศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- จัดซื้อวัสดุที่จาํเป็นในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

๔๐,๐๐๐ เทศบาลตาํบล
ท่าช้าง 

กองการศึกษา             

๗ โครงการอุดหนุน
ด้านการศึกษา 

- อุดหนุนงบประมาณให้กับ
โรงเรียนในเขตเทศบาล จํานวน 
๓ แห่ง ตามโครงการที่ขอรับการ
สนับสนุน 

๖๐,๐๐๐ เทศบาลตาํบล
ท่าช้าง 

กองการศึกษา             

 
 
 

      ยุทธศาสตร์ที่ ๒     ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ/การเกษตร 
 แนวทางที่  ๒.๑  ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพให้กับประชาชน 

พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

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

๑ โครงการอุดหนุน
กลุ่ม/ชมรมตา่ง ๆ   
ในชุมชน 

- ให้การอุดหนุนกลุม่/ชมรมต่างๆ 
ที่มีการจดทะเบียนกลุ่มมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี เช่น กลุม่อาชีพ 

๓๐,๐๐๐ เทศบาลตาํบล
ท่าช้าง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

     
 
 
 
 
 
 



 

      ยุทธศาสตร์ที่ ๓     ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 แนวทางที่  ๓.๑  ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน เพิ่มศักยภาพสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

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

๑ โครงการสํารวจข้อมลู
ประชากรและ
ครัวเรือนในชุมชน 

- สํารวจข้อมลู จปฐ. จํานวน  ๙  
ชุมชน 

๒๐,๐๐๐ เทศบาลตาํบล
ท่าช้าง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

๒ โครงการอบรมยุติ
ความรุนแรงเด็กและ
สตรีและลดความ
ขัดแย้งในครอบครัว 

- จัดอบรมยุติความรุนแรงเด็กและ
สตรีและลดความขัดแย้งใน
ครอบครัว  จํานวน ๑ ครั้ง/ปี 

๗๐,๐๐๐ เทศบาลตาํบล
ท่าช้าง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

 

 แนวทางที่  ๓.๒   ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดําเนินการให้เกิดกองทุน  
  หรือจัดหางบประมาณ เพื่อดําเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง   

พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

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

๑ โครงการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

- จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

๓๐๐,๐๐๐ เทศบาลตาํบล
ท่าช้าง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

๒ โครงการสนับสนุน
งบประมาณหน่วย 
งานหน่วยงานของ 
รัฐในกิจกรรมอันเป็น
สาธารณประโยชน์ 

- สนับสนุนกาชาดจังหวัด
นครราชสมีา ศูนย์ ศพส.จ.นม.) 
ศูนย์รวมการซื้อหรือการจ้างของ 
องค์การบริหารส่วนตําบลระดับ
อําเภอและศูนย์บริการข้อมูล
ท้องถิ่น 

๔๐,๐๐๐ เทศบาลตาํบล
ท่าช้าง 

สํานักปลดั             



พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

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

๓ โครงการอบรม
สัมมนาและทัศน
ศึกษาดูงาน
คณะกรรมการชุมชน 
กลุ่มผู้นําชุมชน   
ต่าง ๆ  กลุ่มสตรี
และประชาชนใน 
เขตเทศบาล 

- อบรมสมัมนาและทัศนศึกษา 
คณะกรรมการชุมชน ผู้นําชุมชน 
กลุ่มสตรี ดูงานปีละ ๑ ครั้ง   
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๐๐ คน 

๖๐๐,๐๐๐ เทศบาลตาํบล
ท่าช้าง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

 
 

     แนวทางที่  ๓.๓   ดําเนนิการ สนับสนุน และประสานการปฎิบัติเพื่อป้องกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิต การจําหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ
  

พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

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

๑ โครงการอบรมแนว
ทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิในชุมชน 

- จัดกิจกรรมอบรมแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ
ในชุมชน 

๑๐๐,๐๐๐ เทศบาลตาํบล
ท่าช้าง 

สํานักปลดั             

 
 
 
 
 
 



 

       ยุทธศาสตร์ที่ ๔      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
      แนวทางที่  ๔.๑    สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) 

พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

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

๑ โครงการพัฒนา
งานสาธารณสุขมลู
ฐานในเขตเทศบาล 

- อุดหนุนงบประมาณตาม
โครงการพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานในเขตเทศบาล ปีละ ๑ 
ครั้ง 

๙๐,๐๐๐ เทศบาลตาํบลท่า
ช้าง 

กอง
สาธารณสุข 

            

๒ โครงการฝึกอบรม
และทัศนศึกษาดู
งานของ อสม.และ
แกนนําประจํา
ครัวเรือน 

- จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู
งาน ปีละ ๑ ครั้ง จํานวน ๒๐๐ 
คน 

๔๖๐,๐๐๐ เทศบาลตาํบล   
ท่าช้าง 

กอง
สาธารณสุข 

            

 
 

 แนวทางที่  ๔.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตําบล หมู่บ้านและชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี  
  ทั่วถึงและทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

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

๑ โครงการสนับสนุน
งานบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (กองทุน
ตําบล) 

- สนับสนุนงานบรหิารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(กองทุนตําบล) ปีละ ๑ ครั้ง 

๑๐๐,๐๐๐ เทศบาลตาํบล   
ท่าช้าง 

กอง
สาธารณสุข 

            

 



 แนวทางที่  ๔.๓  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพการออกกําลังกาย การ 
  ป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

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

๑ โครงการตลาดสด            
น่าซื้อ 

- อบรมให้ความรู้ผู้ขาย สินค้าใน
ตลาดเพื่อให้ร่วมมือในการปรับปรุง
คุณภาพสินค้า ปีละ ๑ ครั้ง 

๒๕,๐๐๐ เทศบาลตาํบล   
ท่าช้าง 

กอง
สาธารณสุข 

            

๒ โครงการเสรมิสร้าง
พัฒนาการเด็กไทย
แรกเกิด – ๖ ปี 

- จัดอบรมปีละ ๑ ครั้ง ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ๑๐๐ คน 

๒๕,๐๐๐ เทศบาลตาํบล   
ท่าช้าง 

กอง
สาธารณสุข 

            

๓ โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

- รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
จํานวน ๑,๖๖๓ ครัวเรือน 

- จัดซื้อยาคุมกําเนิดสุนัข วัคซีน
ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า และทํา
หมันสุนัขและแมว ปีละ ๑ ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ เทศบาลตาํบล   
ท่าช้าง 

กอง
สาธารณสุข 

            

๔ โครงการรณรงค์
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

- จัดซื้อสารเคมีกําจัดลูกน้ํา
และฉีดพ่นสารกําจัดยุง 

- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ
ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก 

๕๐,๐๐๐ เทศบาลตาํบล   
ท่าช้าง 

กอง
สาธารณสุข 

            

๕ โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคติดต่อใน
ชุมชน 

- รณรงค์และป้องกันโรค
ไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่ 
๒๐๐๙  ปีละ ๑ ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ เทศบาลตาํบล   
ท่าช้าง 

กอง
สาธารณสุข 

            

๖ โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ๓ อ. 
(อารมณ์ อาหาร ออก
กําลังกาย) 

- จัดกิจกรรมร่วมกับเทศกาล
กินเจของชุมชน  ปีละ ๑ 
ครั้ง  จํานวน ๑๐ วัน 

๓๐,๐๐๐ เทศบาลตาํบล   
ท่าช้าง 

กอง
สาธารณสุข 

            



      ยุทธศาสตร์ที่ ๕      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 แนวทางที่  ๕.๑   ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

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

๑ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายกลางบ้านขาม 
หมู่ที่ ๑ ถึงบ้านส้ม 
(ช่วงสุดเขต
เทศบาล)   

- ก่อสร้างถนน คสล. ถนนกว้างเฉลี่ย  
๔.๕๐ เมตร ยาว  ๔๐.๐๐  เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่คสล. 
ไม่น้อยกว่า   ๑๘๐ เมตร  ไหล่ทาง
กว้างตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ
แปลนเทศบาล  

๑๐๐,๐๐๐ บ้านขาม กองช่าง             

๒ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายกลางบ้านขาม 
หมู่ที่ ๑ (แยก
ขวามือบ้านนาย
ขาว 

- ก่อสร้างถนน คสล. ถนนกว้าง 
๓.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร รวมพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
๑๘๐ ตารางเมตร  ไหล่ทางกว้าง
ตามสภาพพื้นที่  พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา คสล.อัดแรงขนาด 
๐.๔๐ เมตร จํานวน ๑ จุด  ๕ 
ท่อน ตามแบบแปลนเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ บ้านขาม กองช่าง             

๓ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านหนองหอย
ซอย ๒ (แยก
ขวามือบ้านนางเล)   

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า  ๕๐ เมตร  หนาเฉลี่ย 
๐.๑๐  เมตร  รวมพื้นที่ คสล. 
ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร  
ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นที่   
ตามแบบแปลนเทศบาล 

  

๙๙,๐๐๐ บ้านหนองหอย กองช่าง             



พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

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

๔ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านหนองหอย
ซอย ๑ (แยก
ขวามือบ้านนาย
นิกร)    

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า  ๖๐ เมตร  หนาเฉลี่ย 
๐.๑๐  เมตร  รวมพื้นที่ คสล. 
ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร  
ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นที่   
ตามแบบแปลนเทศบาล  

๙๙,๐๐๐ บ้านหนองหอย กองช่าง             

๕ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโนนสะเดา
ซอย ๗ (ช่วงสุด
ซอยบ้านยายวัฒน์)    

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า ๑๕.๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๕ ตาราง
เมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ํา
คอนกรีตขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร     
จํานวน ๖ ท่อน ตามแบบแปลน
เทศบาล 

๔๕,๐๐๐ บ้านโนนสะเดา กองช่าง             

๖ ก่อสร้างถนนดินผิว
จราจรลงหินคลุก
สายบ้านช่องโค 
ซอย ๑๑ ข้าง
ประปา 

- ก่อสร้างถนนดินกว้าง ๓.๐๐ 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๕๐ 
เมตร  ผิวจราจรลงหินคลุกหนา
เฉลี่ย ๐.๑๕  เมตร  พร้อมปรบั
เกรดเรียบและบดทับแน่น   
ตามแบบแปลนเทศบาล  

 

 

๙๙,๐๐๐ บ้านช่องโค กองช่าง             



พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

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

๗ ก่อสร้างปรับปรุง
ผิวจราจรถนนสาย
กลางบ้านมะดันรัฐ 
หมู่ที่ ๑๐ จาก
ศาลากลางบ้าน     
ถึงท่อเหลี่ยม (ช่วง
ที่๑) 

- ปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอส
ฟัลท์ติก  คอนกรีตทับผิวจราจร
คอนกรีตเดิม  ถนนกว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๗๐ เมตร 
หนา ๐.๐๔ เมตร รวมพื้นที่ผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า๑,๓๕๐ ตาราง
เมตร พร้อมตีเส้นจราจร              
ตามแบบแปลนเทศบาล  

๓๔๖,๐๐๐ บ้านมะดัน กองช่าง             

๘ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านหนองบัว 
ซอยบ้านนายแดน 
(ช่วงที่ ๒)     

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า ๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๐ เมตร รวมพื้นที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า ๒๐๐ ตารางเมตร  ไหล่ทาง
กว้างตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ
แปลนเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ บ้านหนองบัว กองช่าง             

๙ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนกิ่งเพชรซอย 
๑(ช่วงสามแยก
ถนนชํารุด) จํานวน      

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
โดยการขุดรื้อถนนเดิมออกและ
ก่อสร้างถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร และก่อสร้างถนนกว้าง 
๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือรวม
พื้นที่ คสล.ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๗๐ 
ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตาม
สภาพพื้นที่ ตามแบบแปลน
เทศบาล 

๕๘,๖๔๐ ถนนกิ่งเพชร กองช่าง             



 แนวทางที่  ๕.๒  การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค 
พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย 

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

ระบายน้ําพร้อมบ่อ
พัก ข้างถนนสาย 
๒๒๖ (จุดแยกเข้า
โรงเรียนอนุบาล     
ท่าช้าง) หมู่ที่ ๑๔ 

- ขุดวางท่อระบายน้ํา คสล.อัด
แรงขนาด ๐.๔๐ เมตร จํานวน 
๕๐ ท่อน ก่อสร้างบ่อพักน้ํา 
จํานวน ๕ บ่อ พร้อมเทคอนกรตี
ถนนคืนสภาพเดิม ตามแบบ
แปลนเทศบาล  

๑๙๙,๐๐๐ ถนนกิ่งเพชรจุด
แยกเข้าโรงเรียน
อนุบาล 

กองช่าง             

๒ ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ําพร้อมบ่อ
พัก ข้างถนนสาย 
๒๒๖ (จุดดา้นหน้า
อาคารพาณิชย์)  
หมู่ ๑๔ 

- ขุดวางท่อระบายน้ํา คสล.     
อัดแรงขนาด ๐.๔๐ เมตร  
จํานวน ๕๐ ท่อน ก่อสร้างบ่อ
พักน้ํา จํานวน ๕ บ่อ พร้อมถม
ดินหลังท่อและปรับ เกรดเรียบ 
ตามแบบแปลนเทศบาล  

๙๙,๐๐๐ ถนนกิ่งเพชรจุด
ด้านหน้าอาคาร
พาณิชย์ 

กองช่าง             

๓ โครงการอุดหนุน
หน่วยงานของรัฐ
หรือวรัฐวิสาหกิจใน
กิจกรรมอันเป็น
สาธารณประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 

 

- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
อําเภอเฉลมิพระเกียรต ิ

- อุดหนุนการประปาสาขา
นครราชสมีา 

๔๐๐,๐๐๐ ชุมชนในเขต
เทศบาลตาํบลท่า
ช้าง 

ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค
อําเภอเฉลมิ
พระเกียรติ,
การประปา
สาขา
นครราชสมีา 

            



พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

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

๔ โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงโครง
หลังคาและฝ้า
เพดานอาคารแสดง
โครงกระดูกซาก
ช้างโบราณ           

- ก่อสร้างปรับปรุงอาคารแสดง
โครงกระดูกซากช้างโบราณ  
โดยการรื้อกระเบื้องเดิมออกใน
ส่วนที่ชํารุดพร้อมมุงหลังคา รวม
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐ ตาราง
เมตรและงานฝ้าเพดานยิมซัม
บอรด์โครงเคร่าอลูมิเนียม รวม
พื้นทีไม่น้อยกว่า ๓๒  ตาราง
เมตร  งานฝา้เพดานระแนงไม้
รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕  พร้อม
ทาสีอาคารจํานวน ๑ หลัง ตาม
แบบแปลนเทศบาล  

๑๐๐,๐๐๐ อาคารแสดงโครง
กระดูกซากช้าง
โบราณ 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๖       ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
 แนวทางที่  ๖.๑   พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสานและเชื่อมโยงสู่ 
   กิจกรรมการท่องเที่ยว 

พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

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

๑ โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม
เด็ก เยาวชน ประชา 
ชนในเขตเทศบาล 

- จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๐๐ คน 

๙๐,๐๐๐ เทศบาลตาํบล  
ท่าช้าง 

กองการศึกษา             

๒ โครงการจัดงานรัฐ
พิธีต่าง ๆ 

- จัดงานรัฐพิธีต่างๆ เช่น วันเฉลิม
พระชนมพรรษา วันปิยมหาราช 
ฯลฯ 

๒๐๐,๐๐๐ เทศบาลตาํบล  
ท่าช้าง 

สํานักปลดั             

๓ โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 

- จัดงานประเพณลีอยกระทง 
ร่วมกับวัดส้ม ปีละ ๑ ครั้ง  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑,๐๐๐ คน 

๓๐๐,๐๐๐ เทศบาลตาํบล  
ท่าช้าง 

กองการศึกษา             

๔ โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 

- จัดงานประเพณสีงกรานต์  และ
กิจกรรมอื่นๆ ฯลฯ ปีละ ๑ ครั้ง  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑,๐๐๐ คน 

๒๕๐,๐๐๐ เทศบาลตาํบล  
ท่าช้าง 

กองการศึกษา             

๕ โครงการจัดงานพิธี
การทางศาสนา 
 

- จัดงานทําบุญตักบาตรในวัน
สําคัญทางศาสนา 

๖๐,๐๐๐ เทศบาลตาํบล  
ท่าช้าง 

กองการศึกษา             

๖ โครงการจัดงาน
ฉลองชัยชนะท้าวสุร
นารี (ย่าโม) อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ 
 

- จัดงานฉลองชัยชนะ                  
ท้าวสุรนารรี่วมกับอําเภอเฉลิม
พระเกียรติ ปีละ ๑ ครั้ง 

๔๐,๐๐๐ เทศบาลตาํบล  
ท่าช้าง 

กองการศึกษา             



พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

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

๗ โครงการส่งเสริม
กิจการลูกเสือ
ท้องถิ่นไทย 

- สนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ
ชาวบ้าน  ปีละ ๑ ครั้ง จํานวน 
๑๐๐ คน 

๒๐,๐๐๐ เทศบาลตาํบล  
ท่าช้าง 

กองการศึกษา             

๘ โครงการอุดหนุน
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมศาลาฌา
ปนสถานวัดป่าคีรี
วัลย์ 

- อุดหนุนวัดป่าคีรีวัลลิต์าม
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ศาลาฌาปนสถานวัดป่าคีรีวัลย์ 

๓๐๐,๐๐๐ วัดป่าคีรีวัลลิ ์ กองการศึกษา             

๙ โครงการบรรพชา
สามเณรหมู่ภาคฤดู
ร้อน วัดหนองหอย 

- จํานวนเด็กที่เข้าร่วมบรรพชา 
จํานวน ๕๐ คน 

๓๐,๐๐๐ วัดหนองหอย กองการศึกษา             

 
 แนวทางที่  ๖.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัดเพื่อให้เยาวชน นักเรียน  
  นักศึกษา เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬา รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ  

พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

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

๑ โครงการแข่งขัน
กีฬากับหน่วยงาน
อื่น 

- ร่วมการแข่งขันกีฬาเทศบาล
ร่วมกับเทศบาลในเขตจังหวัด
นครราชสมีา ๗๒ เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ เทศบาลตาํบลท่า
ช้าง 

กอง
การศึกษา 

            

๒ โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬา
ประชาชนและ
เยาวชนต้าน            
ยาเสพตดิ 

- จัดการแข่งขันกีฬา เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป เช่น ฟุตบอล 

ตะกร้อ วอลเล่ย์บอล ฯลฯ 

๒๐๐,๐๐๐ เทศบาลตาํบลท่า
ช้าง 

กอง
การศึกษา 

            



พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

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

๓ โครงการสนับสนุน
อุปกรณ์กีฬาให้กับ
ชุมชนในเขต
เทศบาล (วัสดุกีฬา) 

- จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชน 
จํานวน ๙ ชุมชนและโรงเรียนใน
เขต 

๑๐๐,๐๐๐ ชุมชนในเขต
เทศบาล 

กอง
การศึกษา 

            

 
 

      ยุทธศาสตร์ที่ ๗      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 แนวทางที่  ๗.๑    ส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ดําเนินการ 
หน่วย 

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

ชําระหนี้เงินกู้ 
ก.ส.ท. ที่ใช้ในการ
สร้างสํานักงาน
เทศบาล 

- ชําระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. ตาม
สัญญาเลขที่  ๒๒๐๒/

๑๓๓/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๗ 

สิงหาคม  ๒๕๔๙  
- ชําระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. ตาม

สัญญาเลขที่ ๑๑๒๑/๑๒๘/
๒๕๕๕ ลงวันที่ ๔ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

๑,๖๔๐,๒๓๐ เทศบาลตาํบล     
ท่าช้าง 

สํานักปลดั             

๒ โครงการรับรอง
คณะบุคคลตา่ง ๆ 

- ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ใน
การต้อนรับคณะบุคคล
ต่างๆ 

๕๐,๐๐๐ เทศบาลตาํบล     
ท่าช้าง 

สํานักปลดั             

๓ โครงการจัดซื้อ
ครุภณัฑ์คอมพิว 
เตอร์พร้อมอุปกรณ ์

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบตั้งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์  
จํานวน ๒ เครื่อง 

๔๒,๒๐๐ เทศบาลตาํบล     
ท่าช้าง 

สํานักปลดั , 
กองสาธารณสุข 

            



พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ดําเนินการ 
หน่วย 

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

ครุภณัฑ์
เครื่องโทรสาร 

- จัดซื้อครภุัณฑ์
เครื่องโทรสาร จํานวน ๑ 
เครื่อง 

๑๘,๐๐๐ เทศบาลตาํบล          
ท่าช้าง 

สํานักปลดั             

๕ โครงการจัดซื้อ
ครุภณัฑ์โต๊ะทํางาน 

- จัดซื้อครภุัณฑ์โตะ๊ทํางาน
จํานวน ๒ ชุด 

๗,๔๐๐ เทศบาลตาํบล          
ท่าช้าง 

สํานักปลดั             

๖ โครงการจัดซื้อ
ครุภณัฑ์โต๊ะทํางาน
ผู้บริหาร 

- จัดซื้อครภุัณฑ์โตะ๊ทํางาน
ผู้บริหาร จํานวน ๑ ชุด 

๒๕,๐๐๐ เทศบาลตาํบล         
ท่าช้าง 

สํานักปลดั             

๗ โครงการจัดซื้อ
ครุภณัฑ์ตู้วาง
คอมพิวเตอร ์

- จัดซื้อครภุัณฑ์ตู้วาง
คอมพิวเตอร์ จํานวน ๑ 
หลัง 

๖,๕๐๐ เทศบาลตาํบล        
ท่าช้าง 

สํานักปลดั             

๘ โครงการจัดซื้อ
ครุภณัฑ์ตูล้ิ้นชักมีล้อ 

- จัดซื้อครภุัณฑ์ตู้ลิ้นชักมลี้อ 
จํานวน ๑ หลัง 

๔,๘๐๐ เทศบาลตาํบล      
ท่าช้าง 

สํานักปลดั             

๙ โครงการจัดซื้อ
ครุภณัฑ์เก้าอี้
ทํางานผู้บริหาร 

- จัดซื้อครภุัณฑ์เก้าอี้ทํางาน
ผู้บริหาร จํานวน ๑ ชุด 

๑๘,๙๐๐ เทศบาลตาํบล        
ท่าช้าง 

สํานักปลดั             

๑๐ โครงการจัดซื้อ
ครุภณัฑ์
เครื่องปรับอากาศ 

- จัดซื้อครภุัณฑ์
เครื่องปรับอากาศ จํานวน 
๑ เครื่อง 

๔๔,๐๐๐ เทศบาลตาํบล        
ท่าช้าง 

สํานักปลดั             

๑๑ โครงการจัดซื้อ
ครุภณัฑ์โต๊ะ
อเนกประสงค์ 

- จัดซื้อครภุัณฑ์
เครื่องโทรสาร จํานวน ๑ 
เครื่อง 

๑๘,๐๐๐ เทศบาลตาํบล        
ท่าช้าง 

สํานักปลดั             

๑๒ โครงการจัดซื้อ
ครุภณัฑ์
เครื่องโทรสาร 

- จัดซื้อครภุัณฑ์โตะ๊
อเนกประสงค์ จํานวน ๒๐ 
ตัว 

๔๔,๐๐๐ เทศบาลตาํบล              
ท่าช้าง 

สํานักปลดั             



พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ดําเนินการ 
หน่วย 

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

ครุภณัฑ์กล้องถ่าย
ภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล 

- จัดซื้อครภุัณฑ์กล้องถ่าย
ภาพนิ่งระบบดจิิตอล 
จํานวน  ๓ เครื่อง 

๕๐,๐๐๐ เทศบาลตาํบล         
ท่าช้าง 

สํานักปลดั 
กองสาธารณสุข 
กองสวัสดิการ
สังคม 

            

๑๔ โครงการจัดซื้อ  
พัดลมตั้งพื้น 

- จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น จํานวน 
๕ ตัว 

๒๕,๐๐๐ เทศบาลตาํบล            
ท่าช้าง 

สํานักปลดั             

๑๕ โครงการจัดซื้อ
ครุภณัฑ์เครื่อง   
สูบน้ํา 

- จัดซื้อครภุัณฑ์เครื่องสบูน้ํา 
จํานวน ๑ เครื่อง 

๖๐,๐๐๐ เทศบาลตาํบล       
ท่าช้าง 

สํานักปลดั             

๑๖ โครงการจัดซื้อ
ครุภณัฑ์ไดโว่สูบน้ํา 

- จัดซื้อครภุัณฑ์ไดโว่สูบน้ํา 
จํานวน ๒ เครื่อง 

๒๐,๐๐๐ เทศบาลตาํบล         
ท่าช้าง 

สํานักปลดั             

๑๗ โครงการจัดซื้อ
ครุภณัฑ์สายส่งน้ํา 

- จัดซื้อครภุัณฑ์สายส่งน้ํา 
จํานวน ๒ เส้น 

๑๖,๒๐๐ เทศบาลตาํบล           
ท่าช้าง 

สํานักปลดั             

๑๘ โครงการจัดซื้อ
ครุภณัฑ์ตูเ้ก็บ
เอกสารแบบบาน
เลื่อน 

- จัดซื้อครภุัณฑ์ตู้เก็บ
เอกสารแบบบานเลื่อน 
จํานวน ๓ หลัง 

๑๐,๓๐๐ เทศบาลตาํบล         
ท่าช้าง 

กองคลัง             

๑๙ โครงการจัดซื้อ
ครุภณัฑ์ตูเ้ก็บเอก 
สารแบบบานเปิด 

- จัดซื้อครภุัณฑ์ตู้เก็บ
เอกสารแบบบานเปิด 
จํานวน ๑ หลัง 

๕,๓๐๐ เทศบาลตาํบล         
ท่าช้าง 

กองสาธารณสุข             

๒๐ โครงการจัดซื้อ
ครุภณัฑ์ชุดรับแขก 

- จัดซื้อครภุัณฑ์ชุดรับแขก 
จํานวน ๑ ชุด 

๒๘,๐๐๐ เทศบาลตาํบล        
ท่าช้าง 

กองคลัง             

๒๑ โครงการจัดซื้อ
ครุภณัฑ์เก้าอี้
รับแขกบุนวม 

- จัดซื้อครภุัณฑ์เก้าอี้รับแขก
บุนวม จํานวน ๒ ชุด 

๖,๐๐๐ เทศบาลตาํบล          
ท่าช้าง 

กองคลัง             



พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ดําเนินการ 
หน่วย 

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

ครุภณัฑ์ตู้วาง
เอกสาร 

- จัดซื้อครภุัณฑ์ตู้วางเอกสาร 
จํานวน ๑ ชุด 

๑๔,๐๐๐ เทศบาลตาํบล        
ท่าช้าง 

กองคลัง             

๒๓ โครงการจัดซื้อ
เก้าอี้ทํางาน 

- จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 
๑ ตัว 

๑,๕๐๐ เทศบาลตาํบล     
ท่าช้าง 

กองคลัง             

๒๔ โครงการจัดซื้อ
ครุภณัฑ์พัดลมตั้ง
โต๊ะ 

- จัดซื้อครภุัณฑ์พัดลมตั้งโตะ๊ 
จํานวน ๔ ตัว 

๓,๖๐๐ เทศบาลตาํบล        
ท่าช้าง 

กองคลัง             

๒๕ โครงการจัดซื้อ
ครุภณัฑ์เครื่องทํา
น้ําร้อน 

- จัดซื้อครภุัณฑ์เครื่องทําน้ํา
ร้อนจํานวน ๑ เครื่อง 

๘,๕๐๐ เทศบาลตาํบล      
ท่าช้าง 

กองคลัง             

๒๖ โครงการจัดซื้อ
ครุภณัฑ์เครื่องตัด
หญ้า 

- จัดซื้อครภุัณฑ์เครื่องตดั
หญ้าจํานวน ๔ เครื่อง 

๓๘,๐๐๐ เทศบาลตาํบล          
ท่าช้าง 

กองช่าง,  
กองสาธารณสุข 

            

๒๗ โครงการจัดซื้อ
ครุภณัฑ์เครื่องวัด
ความดันโลหิต 

- จัดซื้อครภุัณฑ์เครื่องวัด
ความดันโลหิต จํานวน ๑ 
เครื่อง 

๗,๙๐๐ เทศบาลตาํบล       
ท่าช้าง 

กองสาธารณสุข             

๒๘ โครงการจัดซื้อวัสดุ
สํานักงาน 

- จัดซื้อวัสดสุํานักงานตาม
ความจําเป็นตลอดปี 

๒๘๐,๐๐๐ เทศบาลตาํบล         
ท่าช้าง 

ทุกส่วนราชการ             

๒๙ โครงการจัดซื้อวัสดุ
งานบ้านงานครัว 

- จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ตามความจําเป็นตลอดปี 

๒๑๐,๐๐๐ เทศบาลตาํบล         
ท่าช้าง 

สํานักปลดั 
กองสาธารณสุข 
กองการศึกษา 

            

๓๐ โครงการจัดซื้อวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ 

 

- จัดซื้อวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ
ตามความจําเป็นตลอดปี 

๑๘๐,๐๐๐ เทศบาลตาํบล       
ท่าช้าง 

สํานักปลดั 
กองช่าง 

            

ขออนุมัติจัดซื้อตามความจําเป็นตลอดปี 

ขออนุมัติจัดซื้อตามความจําเป็นตลอดปี 

ขออนุมัติจัดซื้อตามความจําเป็นตลอดปี 



พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ดําเนินการ 
หน่วย 

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

ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

- จัดซื้อวัสดยุานพาหนะและ
ขนส่งตามความจําเป็น
ตลอดปี 

๘๐,๐๐๐ เทศบาลตาํบล        
ท่าช้าง 

สํานักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองสาธารณสุข 

            

๓๒ โครงการจัดซื้อวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

- จัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ตามความจําเป็นตลอดปี 

๔๓๐,๐๐๐ เทศบาลตาํบล        
ท่าช้าง 

สํานักปลัด 
กองคลังกองช่าง 
กองสาธารณสุข 

            

๓๓ โครงการจัดซื้อวัสดุ
โฆษณาและ
เผยแพร ่

- จัดซื้อวัสดโุฆษณาและ
เผยแพรต่ามความจําเป็น
ตลอดปี 

๖๐,๐๐๐ เทศบาลตาํบล          
ท่าช้าง 

ทุกส่วนราชการ             

๓๔ โครงการจัดซื้อวัสดุ
เครื่องแต่งกาย 

- จัดซื้อวัสดเุครื่องแต่งกาย
ตามความจําเป็นตลอดปี 

๔๐,๐๐๐ เทศบาลตาํบล         
ท่าช้าง 

สํานักปลดั 
กองสาธารณสุข 

            

๓๕ โครงการจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร ์

- จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ 
ตามความจําเป็นตลอดปี 

๑๙๐,๐๐๐ เทศบาลตาํบล           
ท่าช้าง 

ทุกส่วนราชการ             

๓๖ โครงการจัดซื้อวัสดุ
สารเคม ี

- จัดซื้อวัสดสุารเคมตีาม
ความจําเป็นตลอดปี 

๒๐,๐๐๐ เทศบาลตาํบล         
ท่าช้าง 

สํานักปลดั             

๓๗ โครงการจัดซื้อวัสดุ
ก่อสร้าง 

- จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตาม
ความจําเป็นตลอดปี 

๓๐๐,๐๐๐ เทศบาลตาํบล         
ท่าช้าง 

กองช่าง             

๓๘ โครงการจัดซื้อวัสดุ
การเกษตร 

- จัดซื้อวัสดุการเกษตรตาม
ความจําเป็นตลอดปี 

๕๐,๐๐๐ เทศบาลตาํบล         
ท่าช้าง 

กองช่าง             

๓๙ โครงการจัดซื้อวัสดุ
วิทยาการหรือ
การแพทย์ 

- จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ตามความจําเป็น
ตลอดปี 

๒๕,๐๐๐ เทศบาลตาํบล        
ท่าช้าง 

กองสาธารณสุข             

๔๐ โครงการจัดซื้อวัสดุ
สื่อการเรียนการสอน 

- จัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการ
สอนตามความจําเป็นตลอดปี 

๔๐,๐๐๐ เทศบาลตาํบล          
ท่าช้าง 

กองการศึกษา             

ขออนุมัติจัดซื้อตามความจําเป็นตลอดปี 

ขออนุมัติจัดซื้อตามความจําเป็นตลอดปี 

ขออนุมัติจัดซื้อตามความจําเป็นตลอดปี 

ขออนุมัติจัดซื้อตามความจําเป็นตลอดปี 

ขออนุมัติจัดซื้อตามความจําเป็นตลอดปี 

ขออนุมัติจัดซื้อตามความจําเป็นตลอดปี 

ขออนุมัติจัดซื้อตามความจําเป็นตลอดปี 

ขออนุมัติจัดซื้อตามความจําเป็นตลอดปี 

ขออนุมัติจัดซื้อตามความจําเป็นตลอดปี 

ขออนุมัติจัดซื้อตามความจําเป็นตลอดปี 



 แนวทางที่  ๗.๒  นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยํา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของ 
  ประชาชน  

พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ดําเนินการ 
หน่วย 

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

ประสิทธิภาพการ
จัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

- สํารวจข้อมลูแผนที่ภาษี
และจัดทําแผนที่ภาษี 

- ส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

๑๐,๐๐๐ เทศบาลตาํบลท่าช้าง กองคลัง             

 
 

 แนวทางที่  ๗.๓  สนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การทํางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการ 
  ประชาชน 

พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ดําเนินการ 
หน่วย 

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

พัฒนาบุคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

- ส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม ในหลักสตูรที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ 
งาน อย่างน้อยคนละ ๑ 
ครั้ง/ปี 

๓๐๐,๐๐๐ กรมส่งเสรมิฯ 
สถาบันพัฒนาบุคลากร 
ฯลฯ 

กรมส่งเสรมิฯ 
สถาบันพัฒนา
บุคลากร 
ฯลฯ 

            

๒ โครงการ
ทุนการศึกษาเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้
ในระดับปรญิญาตรี
และปรญิญาโท 

- สนับสนุนงบประมาณเป็น
ทุนการศึกษาสําหรับ
นายกเทศมนตรี สมาชิก
สภา ที่ปรึกษา เลขานุการ 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 

๑๒๐,๐๐๐ มหาวิทยาลยัที่ร่วม
โครงการ 

เทศบาลตาํบล
ท่าช้าง 

            

 



      ยุทธศาสตร์ที่ ๘      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 แนวทางที่  ๘.๑   การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ํา 

พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ดําเนินการ 
หน่วย 

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

จราจร 
- จัดทําป้ายจราจร แผงกั้น

จราจร สีทาเครื่องหมาย
จราจร 

๔๐,๐๐๐ เทศบาลตาํบลท่าช้าง สํานักปลดั 
งานป้องกันฯ 

            

๒ โครงการรณรงค์
ประชาสมัพันธ์การ
ป้องกัน แก้ไข
ปัญหาและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
สําคัญ 

- รณรงค์ประชาสัมพันธ์การ
ป้องกัน แก้ไขปัญหาและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสาํคัญ เช่น ปีใหม่ 
สงกรานต ์

๗๕,๐๐๐ เทศบาลตาํบลท่าช้าง สํานักปลดั 
งานป้องกันฯ 

            

๓ โครงการรณรงค์
ส่งเสริมการสวม
หมวกนิรภัย 
๑๐๐% 

- จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม
การสวมหมวกนิรภัย 
๑๐๐% ปีละ ๑ ครั้ง 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐๐ 
คน 

๑๐๐,๐๐๐ เทศบาลตาํบลท่าช้าง สํานักปลดั 
งานป้องกันฯ 

            

๔ โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนเมื่อเกิด
ภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน 

- ให้การช่วยเหลือประชาชน
เมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

๓๐๐,๐๐๐ เทศบาลตาํบลท่าช้าง สํานักปลดั 
งานป้องกันฯ 

            

 
 
 



 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๙       ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางที่  ๙.๑   ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตสํานึก เพื่อป้องกันและแก้ไข 
    ปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ดําเนินการ 
หน่วย 

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

สร้างเครือข่าย
อนุรักษ์สิ่งแวด 
ล้อมกลุม่ประชาชน
และเยาวชนในเขต
เทศบาล 

- จัดฝึกอบรมเครือข่าย
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปีละ ๑ 
ครั้ง 

๑๕,๐๐๐ เทศบาลตาํบลท่าช้าง กองสาธารณสุข             

๒ โครงการลด
ปริมาณขยะใน
ชุมชน 

- แยกขยะในชุมชน และใน
โรงเรียน จํานวน ๙ ชุมชน 
และในโรงเรียน จํานวน ๓ 

โรงเรียน 

๒๐,๐๐๐ เทศบาลตาํบลท่าช้าง กองสาธารณสุข             

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เทศบาลตําบลท่าช้าง  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จํานวนโครงการ

ที่ดําเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จํานวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยดําเนินการ 

๑.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา      
๑.๑  ส่งเสรมิและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไป 
       ตามมาตรฐานการศึกษา 

๗ ๗.๒๒ ๓,๑๖๕,๗๔๐ ๒๒.๙๖ กองการศึกษา 

รวม ๗ ๗.๒๒ ๓,๑๖๕,๗๔๐ ๒๒.๙๖  
๒.    ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ/การเกษตร      
๒.๑  ส่งเสรมิ สนับสนุนการประกอบอาชีพให้กับประชาชน ๑ ๑.๐๓ ๓๐,๐๐๐ ๐.๒๒ กองสวัสดิการ

สังคม 
รวม ๑ ๑.๐๓ ๓๐,๐๐๐ ๐.๒๒  

๓.    ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม      
๓.๑  ส่งเสรมิโครงการพัฒนาระดบัหมู่บ้าน เพิ่มศักยภาพสร้างความเข้มแข็ง 
       อย่างยั่งยืน 

๒ ๒.๐๗ ๙๐,๐๐๐ ๐.๖๕ กองสวัสดิการ
สังคม 

๓.๒  ส่งเสรมิ พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผูสู้งอายุ  ผูพ้ิการ และ 
       ผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดําเนินการให้เกิดกองทุน  
       หรือจัดหางบประมาณ เพื่อดําเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิต 
       อย่างต่อเนื่อง 

๓ ๓.๑๐ ๙๔๐,๐๐๐ ๖.๘๒ กองสวัสดิการ
สังคม 

๓.๓  ดําเนินการสนับสนุนและประสานการปฏิบัตเิพื่อป้องกันและให้มีการปราบปราม 
       และแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิต การจําหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 

๑ ๑.๐๓ ๑๐๐,๐๐๐ ๐.๗๓ สํานัก
ปลัดเทศบาล 

รวม ๖ ๖.๑๙ ๑,๑๓๐,๐๐๐ ๘.๒๐  

 

ส่วนที่ ๒    บัญชีโครงการ/กิจกรรม 



 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จํานวนโครงการ

ที่ดําเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จํานวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยดําเนินการ 

๔.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข      
๔.๑  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของ 
       อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบ่้าน (อสม.) 

๒ ๒.๐๗ ๕๕๐,๐๐๐ ๓.๙๘ กองสาธารณสุข 

๔.๒  ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีการรักษาพยาบาลประชาชนในระดบัตําบล  
       หมู่บ้านและชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ 
       ที่ดี ทั่วถึงและทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
       ตําบล และหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

๑ ๑.๐๓ ๑๐๐,๐๐๐ ๐.๗๓ กองสาธารณสุข 

๔.๓  ส่งเสรมิสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มี 
       สุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพการออกกําลังกาย การ 
  ป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือ 
       การรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

๖ ๖.๑๙ ๑๘๐,๐๐๐ ๑.๓๐ กองสาธารณสุข 

รวม ๙ ๙.๒๗ ๘๓๐,๐๐๐ ๖.๐๑  
๕.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
๕.๑  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนอง 
       ความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

๙ ๙.๒๗ ๑,๐๔๖,๖๔๐ ๗.๕๙ กองช่าง 

๕.๒  การแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชนในด้านสาธารณปูโภค ๔ ๔.๑๓ ๗๙๘,๐๐๐ ๕.๗๘ กองช่าง 
รวม ๑๓ ๑๓.๓๙ ๑,๘๔๔,๖๔๐ ๑๓.๓๗  

 
 
 
 



 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จํานวนโครงการ

ที่ดําเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จํานวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยดําเนินการ 

๖.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
       และกีฬา 

    สํานักปลัดเทศบาล 

๖.๑  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณ ี
       ของชุมชนท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสานและเชื่อมโยงสู่กิจกรรม 
       การท่องเที่ยว 

๙ ๙.๒๘ ๑,๒๙๐,๐๐๐ ๙.๓๖ กองการศึกษา 

๖.๒  ส่งเสรมิและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬา 
       ประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัดเพื่อให้เยาวชน  
       นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬา  
       รวมถึงการสร้างความเป็นเลศิทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดบัชาติ 
       และนานาชาติ  

๓ ๓.๑๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๒.๙๐ กองการศึกษา 

รวม ๑๒ ๑๒.๓๗ ๑,๖๙๐,๐๐๐ ๑๒.๒๖  
๗.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี      
๗.๑  ส่งเสรมิศักยภาพท้องถิ่นตามหลักการบริหารจัดการที่ด ี ๔๐ ๔๑.๒๓ ๔,๑๑๘,๓๓๐ ๒๙.๘๖ ทุกส่วนราชการ 
๗.๒  นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการ 
       กับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยํา โดยยึดถือประโยชน์สงูสุด 
       ของประชาชน 

๑ ๑.๐๓ ๑๐,๐๐๐ ๐.๐๘ กองคลัง 

๗.๓  สนับสนุนบุคลากรให้ไดร้ับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพิ่มพูนความรู้  ๒ ๒.๐๗ ๔๒๐,๐๐๐ ๓.๐๕ ทุกส่วนราชการ 



       เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การทํางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการ 
       ประชาชน 

รวม ๔๓ ๔๔.๓๓ ๔,๕๔๘,๓๓๐ ๓๒.๙๙  
๘.    ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน      
๘.๑  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภยัในชีวิต 
       และทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ํา 

๔ ๔.๑๓ ๕๑๕,๐๐๐ ๓.๗๔ สํานักปลดัเทศบาล 

รวม ๔ ๔.๑๓ ๕๑๕,๐๐๐ ๓.๗๔  
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จํานวนโครงการ

ที่ดําเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จํานวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยดําเนินการ 

๙.    ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
๙.๑  ส่งเสรมิ สนับสนุนและร่วมมอืกับส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       และภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตสํานึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
       มลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 

๒ ๒.๐๗ ๓๕,๐๐๐ ๐.๒๕ ทุกส่วนราชการ 

รวม ๒ ๒.๐๗ ๓๕,๐๐๐ ๐.๒๕  
รวมทั้ง ๙ ยุทธศาสตร ์ ๙๗ ๑๐๐.๐๐ ๑๓,๗๘๘,๗๑๐ ๑๐๐.๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๑ แสดงจํานวนโครงการตามแผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  (แยกตามยุทธศาสตร์) 
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แผนภูมิที่ ๒ แสดงจํานวนเงินงบประมาณตามแผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (แยกตามยุทธศาสตร์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


