
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

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

      ยุทธศาสตร์ที่ ๒       ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

 แผนงานการศึกษา  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 
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
วันเด็กแห่งชาติ 

จัดกิจกรรมต่าง ๆ ใน 
วันเด็กแห่งชาติ 

75,000 เทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

กองการศึกษา             

๒ โครงการจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) ให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในเขต
เทศบาล 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ
โรงเรียนในเขตเทศบาล 
จ านวน ๓ โรงเรียน และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
ทต.ท่าช้าง 

1,066,000 เทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

กองการศึกษา             

3 โครงการสนับสนุนงบ
อาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนในเขต
เทศบาล 

จัดซื้ออาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนในเขตเทศบาล 
จ านวน ๓ โรงเรียน 

1,944,000 
 

เทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

กองการศึกษา             

4 โครงการสนับสนุนงบ
อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดซื้ออาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

364,000 เทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

กองการศึกษา             

5 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

จัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และ
อุปกรณ์การเรียนการสอน 

119,000 เทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

กองการศึกษา             

ผด.๒ 



 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

จัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการ
สอน ส าหรับเด็กอายุ 3-
5 ปี จ านวน 33 คน 

37,500 เทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

กองการศึกษา             

7 โครงการหนูน้อย
เรียนรู้สู่โลกกว้าง 

ด าเนินการจัดทัศนศึกษาดูงาน
แก่กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
 

17,800 
 

เทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

กองการศึกษา             

      ยุทธศาสตร์ที่  ๓       ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ/การเกษตร 

 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการอบรมและ
แนะแนวอาชีพให้แก่
เยาวชนและสตรี 

จัดอบรมโครงการอบรมและ
แนะแนวอาชีพให้แก่เยาวชน
และสตรี การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม
และแนะแนวอาชีพใน
กลุ่มเป้าหมาย จัดโครงการ ปี
ละ ๑ ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
40 คน 

2๐,๐๐๐ เทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

 



      ยุทธศาสตร์ที่  ๔        ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

จัดกิจกรรมอบรมแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในชุมชน 

2๐,๐๐๐ เทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
งานป้องกันฯ 
 

            

2 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

จัดอบรมเพ่ือให้ผู้สูงอายุ คน
พิการ และผู้ด้อยโอกาส มี
ความรู้ในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง ค้นหาแนวพัฒนาใน
การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล สร้างก าลังใจให้กับ
กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส อยู่ร่วมกับสังคม
อย่างมีความสุข  

2๐,๐๐๐ เทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

3 โครงการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน
ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

จัดอบรมเพ่ือช่วยประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อน ไม่สามาร
รถช่วยเหลือตนเองได้ ให้เขจ้า
ถึงปัจจัยพื้นฐานในการ
ด ารงชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

2๐,๐๐๐ เทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยรุ่น 

จัดอบรมอบรมโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น การ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์แนว
ทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยรุ่นและกลุ่มเป้าหมาย 

2๐,๐๐๐ เทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

5 โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้น าชุมชน 

จัดอบรมอบรมโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพผู้น า
ชุมชน การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ใน
กลุ่มเป้าหมาย คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล และผู้น า
ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลท่า
ช้าง จ านวน 50 คน 

2๐,๐๐๐ เทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

     แผนงานงบกลาง  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 

โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทุก
เดือน 

7,267,500 เทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2 โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพคนพิการ 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทุก
เดือน 
 

1,814,500 เทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            



      ยุทธศาสตร์ที่  ๕      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

        แผนงานสาธารณสุข  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 

โครงการตลาดสด            
นา่ซ้ือ 

อบรมให้ความรู้ผู้ขาย สินค้าใน
ตลาดเพื่อให้ร่วมมือในการ
ปรับปรุงคุณภาพสินค้า  
ปีละ ๑ ครั้ง 
 
 

๒๐,๐๐๐ เทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

กอง
สาธารณสุข 

            

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า 

รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
จ านวน ๑,๖๖๓ ครัวเรือน 
จัดซื้อยาคุมก าเนิดสุนัข วัคซีน
ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า  
และท าหมันสุนัขและแมว 
ปีละ ๑ ครั้ง 
 

6๐,๐๐๐ เทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

กอง
สาธารณสุข 

            

3 โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

จัดซื้อสารเคมีก าจัดลูกน้ า
และฉีดพ่นสารก าจัดยุง
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจในการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
 
 

6๐,๐๐๐ เทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

กอง
สาธารณสุข 

            



 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนส าหรับโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุขของประชาชนใน
การเพ่ิมพูนความรู้   
ความสามารถ ทักษะของ
ประชาชน ค่าใช้จ่ายส าหรับ
การอบรม การประชุม  
การสัมมนา การรณรงค์  
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  
หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละ
โครงการให้กับคณะกรรมการ
ชุมชน/หมู่บ้าน  
แห่งละ 20,000  บาท 
 
 
 
 
 
 

180,000 เทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

กอง
สาธารณสุข 

            

    



  ยุทธศาสตร์ที่ ๖       ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการก่อสร้างต่อ
เติมอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลท่าช้าง  
ด้านหลังห้องกองคลัง 

ก่อสร้างต่อเติมอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลท่าช้าง 
ด้านหลังห้องกองคลัง  อาคาร
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 2 ชั้น ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 7.50 เมตร หรือรวม
พ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อย
กว่า 60 ตารางเมตร 
 
 

500,000 สนง.เทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนด้านข้าง
ส านักงานเทศบาล 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนด้านข้างส านักงาน
เทศบาล ถนน
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80 เม
ตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร  รวม
พ้ืนที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า  320  ตารางเมตร  ไหล่
ทางกว้างตามสภาพพ้ืนที่ 
 
 

198,000 บ้านตลาด 
ท่าช้าง 

กองช่าง             



 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายกลางบ้านหนอง
หอย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายกลางบ้านหนอง
หอย ช่วงทางขึ้นเชื่อม
ถนนลาดยาง (ทางหลวง
ชนบท)  โดยการถมดินบดอัด
แน่น สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร  ผิว
จราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 
10.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  รวม
พ้ืนที่ คสล. ไม่น้อย
กว่า 60 ตารางเมตร ไหล่ทาง
กว้างตามสภาพพ้ืนที่ 

45,๐๐๐ บ้านหนองหอย กองช่าง             

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านขามซอย 8  
(ช่วงที่ 2 ) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านขาม
ซอย 8  (ช่วงที่ 2 ) ถนน
กว้าง 3.00 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 250 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร  
รวมพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 750 ตารางเมตร ไหล่
ทางกว้างตามสภาพพ้ืนที่ 
 

468,000 บ้านขาม กองช่าง             



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านช่องโค ซอย 
2 แยกขวามือ บ้าน
นางสายทอง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านช่องโค ซอย 2  
แยกขวามือ บ้านนางสาย
ทอง ก่อสร้างถนน
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 50 เม
ตร หนา 0.15 เมตร 
รวมพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 150 ตารางเมตร  ไหล่
ทางกว้างตามสภาพพ้ืนที่ 
 
 

90,000 บ้านช่องโค กองช่าง             

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโนนสะเดา
ซอย 7 เลียบคลองส่ง
น้ าช่วงที่ 1 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านโนนสะเดา
ซอย 7 เลียบคลองส่งน้ าช่วง
ที1่ ถนนกว้าง 3.00 เมตร  
ยาวไม่น้อยกว่า 250 เมตร 
 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รวม
พ้ืนที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า  750 ตารางเมตร ไหล่
ทางกว้างตามสภาพพ้ืนที่ 
 
 
 
 

465,000 บ้านโนนสะเดา กองช่าง             



 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านมะดันรัฐซอย 
16 (ซอย 3) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านมะดันรัฐ
ซอย 16 (ซอย 3)  ถนน
กว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 100 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร  
รวมพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อย
กว่า  400 ตารางเมตร ไหล่
ทางกว้างข้างละไม่น้อย
กว่า 0.30 เมตร 
 

240,000 บ้านมะดัน กองช่าง             

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านมะดันรัฐซอย 
21/5 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านมะดันรัฐ
ซอย 21/5   ถนนกว้าง  
3.00 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 90.00 เมตร  หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร   
รวมพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า  270 ตาราง
เมตร  พร้อมวางท่อ คสล.อัด
แรง ขนาด 0.40 เมตร  
จ านวน 1 จุด  5 ท่อน 
 

170,000 บ้านมะดัน กองช่าง             



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านหนองบัว 
ซอย 9/3 เชื่อมถนน
คอนกรีตบ้านมะดัน
รัฐ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านหนองบัว  
ซอย 9/3 เชื่อมถนนคอนกรีต
บ้านมะดันรัฐถนน
กว้าง 5.00 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 85.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร รวม
พ้ืนที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 425 ตารางเมตร ไหล่
ทางกว้างข้างละไม่น้อย
กว่า 0.30 เมตร 

259,000 บ้านหนองบัว กองช่าง             

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านหนองหอย
ซอย 1/4 ช่วง
สุดท้าย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านหนองหอย
ซอย 1/4 ช่วงสุดท้ายเชื่อม
ถนน ทางหลวงชนบท ถนน
กว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 80 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร รวม
พ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  
320 ตารางเมตร ไหล่ทาง
กว้างตามสภาพพ้ืนที่  พร้อม
วางท่อระบายน้ า คสล.อัด
แรง ขนาด 0.60 เมตร จ านว
น 1 จุด 10 ท่อน 

190,000 บ้านหนองหอย 
 

กองช่าง             



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านหนองหอย
ซอย 2 (ช่วงที2่) 
หน้าวัดหนองหอย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านหนองหอย
ซอย 2   (ช่วงที่2)  หนา้วัด
หนองหอย ถนน
กว้าง 3.00 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 130 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รวม
พ้ืนที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 390 ตารางเมตร  ไหล่
ทางกว้างตามสภาพพ้ืนที่ 

240,000 บ้านหนองหอย 
 

กองช่าง             

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านหนองหอย
ซอย 6 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านหนองหอย
ซอย 6 ช่วงทางขึ้นเชื่อม
ถนนลาดยาง (ทางหลวง
ชนบท) โดยการถมดินบดอัด
แน่น สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร ผิว
จราจรถนนกว้าง 4.00 เมตร 
 ยาวไม่น้อยกว่า 15.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
รวมพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 60  ตารางเมตร   
ไหล่ทางกว้างตามสภาพพ้ืนที่ 
 
 

45,000 บ้านหนองหอย 
 

กองช่าง             



 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.รูปตัว
ยู พร้อมฝาปิด ถนน
สายคชสาร (ช่วงที่2) 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ถนน
สายคชสาร (ช่วงที่2)   
ก่อสร้างราง
กว้าง 0.40 เมตร  
ยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร  
ลึก 0.50 เมตร  
 
 

210,000 บ้านตลาด 
ท่าช้าง 

กองช่าง             

14 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.รูปตัว
ยูพร้อมฝาปิด ถนน
สายกลางบ้านโนน
สะเดา ตรงข้ามบ้าน
นายสี 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ถนนสาย
กลางบ้านโนนสะเดา ตรงข้าม
บ้านนายสี  ก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. 
กว้าง 0.40 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 50 เมตร  พร้อมตัด
ถนนคอนกรตีวางท่อระบาย
น้ า คสล. อัดแรง  
ขนาด 0.40 เมตร  
จ านวน 1 จุด 7 ท่อน และ
ถมดินขอบรางน้ า 
 

150,000 บ้านโนนสะเดา 
 

กองช่าง             



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15 โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้ าถนน
ลูกรังสายหลังร้านไก่
ย่าง บ้านมะดันรัฐ 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าถนน
ลูกรังสายหลังร้านไก่ย่าง บ้าน
มะดันรัฐ  ขุดวางท่อระบาย
น้ า คสล.อัดแรง  
ขนาด 0.60 เมตร   
จ านวน 165 ท่อนก่อสร้าง
บ่อพัก จ านวน 12 บ่อ  และ
ถมดินหลังท่อปรับเกลี่ยเรียบ 
 
 
 

398,000 บ้านมะดัน   
 

กองช่าง             

16 โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้ าถนน
สายบ้านช่องโค ซอย 
5 (ช่วงหน้าบ้านนาย
มงคล) 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าถนน
สายบ้านช่องโค ซอย 5  
(ช่วงหน้าบ้านนายมงคล)  ขุด
วางทอ่ระบายน้ า คสล. อัด
แรง ขนาด 0.40 เมตร  
จ านวน 74 ท่อน  และ
ก่อสร้างบ่อพักน้ า  
จ านวน 7  บ่อ พร้อม  
ตัดถนนคอนกรีต เชื่อมต่อท่อ
ระบายน้ าเดิม 
 
 

150,000 บ้านช่องโค 
 

กองช่าง             

 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

17 โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้ าถนนสาย
บ้านมะดันรัฐซอย 12 
ขวามือ (คุ้มโนนตาล) 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าถนน
สายบ้านมะดันรัฐซอย  12  
ขวามือ  (คุ้มโนนตาล)   
ขุดวางท่อระบายน้ า คสล.  
อัดแรง ขนาด 0.60 เมตร  
จ านวน 100 ท่อน  ก่อสร้าง
บ่อพักน้ า จ านวน 8  บ่อ  
และถมดินหลังท่อปรับเกลี่ย
เรียบ 
 
 

243,000 บ้านมะดัน  
 

กองช่าง             

18 โครงการก่อสร้าง
อาคารห้องน้ าตลาด 
คสล.ชั้นเดียว 

ก่อสร้างอาคารห้องน้ า
ตลาด คสล.ชั้นเดียว  
กว้าง6.80 เมตร 
ยาว 9.00 เมตร  พ้ืนที่ใช้
สอยไม่น้อยกว่า   
61.20 ตารางเมตร   
หลังคามุงแผ่นเหล็กรีดลอน 
 
 
 
 
 
 

500,000 ตลาดสด
เทศบาล 
 

กองช่าง             



 
 ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

19 โครงการปรังปรุงผิว
จราจรเดิมด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  
บ้านท่าช้าง สายเลียบ
ทางรถไฟ บ้านท่าช้าง  
หมู่ที่ 13 
 
 
 
 
 

ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 970 
เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
4,850 ตารางเมตร 
 
 
 

1,576,000 บ้านท่าช้าง 
 

กองช่าง             

20 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรเดิมด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
สานโนนสะเดา สาย
เลียบทางรถไฟ บ้าน
โนนสะเดา 
 
 
 
 
 
 

ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 
2,280 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 11,400 ตาราง
เมตร  
 
 
 
 
 
 

3,700,000 บ้านโนนสะเดา 
 

กองช่าง             



           ยุทธศาสตร์ที่ ๗       ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 

 แผนงานบริหารทั่วไป  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม
แก่ผู้บริหาร สมาชิก
สภา และพนักงาน
เทศบาล 

จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง  15,๐๐๐ เทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

            

2 โครงการจัดงานรัฐพิธี
ต่าง ๆ 

จัดงานรัฐพิธีต่างๆ เช่น วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา วันปิย
มหาราช ฯลฯ 

50,000 เทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

            

           แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 

จัดงานประเพณีลอยกระทง 
ร่วมกับวัดส้ม ปีละ ๑ ครั้ง  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50๐ คน 

117,๐๐๐ เทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

กองการศึกษา             

2 โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 

จัดงานประเพณีสงกรานต์  
และกิจกรรมอ่ืนๆ ฯลฯ  
ปีละ ๑ ครั้ง   

7๐,๐๐๐ เทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

กองการศึกษา             

3 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด 

จัดการแข่งขันกีฬา เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป เช่น ฟุตบอล 
ตะกร้อ วอลเล่ย์บอล ฯลฯ 

10๐,๐๐๐ เทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

กองการศึกษา             



 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ 

จัดการแข่งขันกีฬาระหว่าง
เทศบาลกับส่วนราชการอ่ืน 
หรือ ร่วมกับ อปท. อ่ืน 
 

40,000 เทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

กองการศึกษา             

5 โครงการจัดตั้งศูนย์
เรียนรู้ ซากดึกด าบรรพ์ 

จัดตั้งศูนย์เรียนรู้  
ซากดึกด าบรรพ์ 
 

190,000 เทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

กองการศึกษา             

  ยุทธศาสตร์ที่ ๘       ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

 แผนงานสร้างความเข็มแข็งชุมชน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการประชุม
ประชาคมเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนา  
ทต.ท่าช้าง 
 
 

ลงพื้นที่แต่ละหมู่บ้านเพ่ือ
รับทราบปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน 

10,000 เทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

            

2 โครงการค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้ง 

เพ่ือจัดการเลือกตั้งตามที่ 
คกก. เลือกตั้งก าหนด 
 
 

35๐,๐๐๐ เทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

            



 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจ้างเหมา
บริการบุคคลธรรมดา 
ต าแหน่งพนักงานขับ
รถยนต์ 

จ้างเหมาบริการพนักงานขับ
รถยนต์  โดยเจ้าหน้าที่ขับ
รถยนต์ส่วนกลางของเทศบาล
ต าบลท่าช้าง  เพ่ือให้บริการ
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลในการ
ปฏิบัติงานติดต่อราชการ 
 
 

108,000 เทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

            

2 โครงการจ้างผู้ดูแล
ความสะอาด 

ค่าจ้างเหมาบริการท าความ
สะอาดอาคารสถานที่ราชการ
ต่างๆ จ านวน 2 คน อัตราไม่
เกิน 9,000 บาท/คน/เดือน 
 
 
 

116,000 เทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

            

3 โครงการส ารวจความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการเทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
หน่วยงานภายนอกท าการ
ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเทศบาลต าบล 
ท่าช้าง 
 
 

25,000 เทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

            



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการพัฒนา
เทศบาลเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 
(Knowledge 
management) 

เพ่ือติดตามประเมินประสิทธิ
และประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของบุคลลากร การ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตาม
สมรรถนะเพ่ือประเมินและ
การพัฒนา ให้ความรู้แก่
พนักงานเรื่องความก้าวหน้าใน
สายอาชีพของพนักงาน
เทศบาล เพ่ือพัฒนา
กระบวนการจัดการความรู้
ภายในองค์กรอย่างมีระบบ 
จ านวน 42 คน 
 

20,๐๐๐ เทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

            

5 การจัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อเก้าอ้ีท างาน
จ านวน 1 ตัว 
 

3,500 เทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

            

6 การจัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  
ขนาด 36,000 บีทียู  
จ านวน 4 เครื่อง 
 

148,000 เทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

            

7 การจัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  
จ านวน 7 หลัง 
 

38,500 เทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

            

 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 การจัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์  
โฟเมก้าขาว จ านวน 20 ตัว  
   1) ขนาดไม่น้อย
กว่า 45 x 180 x 75  
(กว้างxยาวx
สูง) จ านวน 10 ตัว 
   2) ขนาดไม่น้อย
กว่า 75 x 180 x 75  
(กว้างxยาวx
สูง) จ านวน 10 ตัว 
 

50,000 เทศบาลต าบล 
ท่าช้าง 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

            

9 การจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก จ านวน 1 เครื่อง 
 

22,000 เทศบาล 
ต าบลท่าช้าง 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

            

          แผนงานบริหารงานคลัง  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการปรับปรุงการ
จัดเก็บข้อมูลที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างใน
เขตเทศบาลต าบล 
ท่าช้าง 
 

การจัดท าและส ารวจจัดเก็บ
ข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน (ต่อเนื่อง) 

384,000 เทศบาล 
ต าบลท่าช้าง 

กองคลัง 
 

            



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการจ้างเหมา
บริการบุคคลธรรมดา 
เจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูล 

จ้างเหมาบริการให้กับ
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
บันทึกข้อมูลและบันทึก
สารสนเทศที่เก่ียวข้องกับกอง
คลัง 

108,000 เทศบาล 
ต าบลท่าช้าง 

กองคลัง 
 

            

3 โครงการจ้างเหมา
บริการบุคคลธรรมดา 
ต าแหน่งพนักงาน
จัดเก็บรายได้ 

จ้างเหมาบริการให้กับ
พนักงานเพ่ือจัดเก็บรายได้
และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของ
งานผลประโยชน์เช่า ค่าเช่า
แผงตลาด ค่าธรรมเนียมเก็บ
ขนขยะมูลฝอย และ
ค่าธรรมเนียม อ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 

108,000 เทศบาล 
ต าบลท่าช้าง 

กองคลัง 
 

            

4 การจัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เช็ค จ านวน 1 เครื่อง 

35,000 เทศบาลต าบล          
ท่าช้าง 

กองคลัง 
 

            

5 การจัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 
จ านวน 4 หลัง 

22,๐๐๐ เทศบาลต าบล          
ท่าช้าง 

กองคลัง 
 

            

6 การจัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง
   

22,000 เทศบาลต าบล          
ท่าช้าง 

กองคลัง 
 

            

7 การจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อ เครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือ LED สี
ชนิด Network แบบที่ 2
จ านวน 1 เครื่อง  

27,๐๐0 เทศบาลต าบล          
ท่าช้าง 

กองคลัง 
 

            



      แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 การจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  
(Inkjet Printer)  
จ านวน 1 เครื่อง 
 

6,300 เทศบาลต าบล     
ท่าช้าง 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
งานป้องกันฯ 

            

2 การจัดซื้อครุภัณฑ์
การเกษตร 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ า  
แบบหอยโข่ง จ านวน 2 เครื่อง 
 

42,000 เทศบาลต าบล     
ท่าช้าง 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
งานป้องกนัฯ 

            

        แผนงานการศึกษา  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 การจัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จดัซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  
จ านวน 3 หลัง 
 

16,500 เทศบาลต าบล          
ท่าช้าง 

กองการศึกษา             

2 การจัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อพัดลม  
อุตสาหกรรม จ านวน 6 ตัว 
 

16,200 เทศบาลต าบล          
ท่าช้าง 

กองการศึกษา             

3 การจัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)
จ านวน 1 เครื่อง 
 

4,3๐๐ เทศบาลต าบล          
ท่าช้าง 

กองการศึกษา             

 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการค่าจ้างเหมา
บริการดูแลรักษา
ต้นไม้สวนหย่อม 
สนามหญ้า และท า
ความสะอาดภายใน
อาคารของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลท่าช้าง 
 

ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษา
ต้นไม้สวนหย่อม สนาม
หญ้า และท าความสะอาด
ภายในอาคารของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าช้าง 

108,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  
ทต.ท่าช้าง 

กองการศึกษา             

      แผนงานสาธารณสุข  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจ้างเหมา
บริการบุคคลธรรมดา 

ค่าจ้างเหมาบบริการบุคคล
ธรรมดา จ านวน 1 คน  ใน
การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการ
จัดการเอกสาร บันทึกข้อมูล 
 

108,000 เทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

กองสาธารณะ
สุขและ
สิ่งแวดล้อม 

            

2 การจัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  
จ านวน 3 หลัง 

16,500 เทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

กองสาธารณะ
สุขและ
สิ่งแวดล้อม 

            

3 การจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง 

22,000 เทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

กองสาธารณะ
สุขและ
สิ่งแวดล้อม 

            



 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 การจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จ านวน 1 เครื่อง 

4,300 เทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

กองสาธารณะ
สุขและ
สิ่งแวดล้อม 

            

 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจ้างเหมา
แรงงานของ
บุคคลภายนอก 

ค่าจ้างเหมาแรงงานของ
บุคคลภายนอก เพ่ือปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ ของกองช่าง 

300,000 เทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

กองช่าง             

2 การจัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  
จ านวน 4 หลัง  

22,000 เทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

กองช่าง             

3 การจัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อโต๊ะท างาน
แบบ 2 ลิ้นชัก จ านวน 2 ตัว 

12,000 เทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

กองช่าง             

4 การจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานประมวลผล แบบ
ที ่2 จ านวน 1 เครื่อง 

30,000 เทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

กองช่าง             

5 การจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 
 

7,5000 เทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

กองช่าง             



 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 การจดัซื้อครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ 

จัดซื้อเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า จ านวน 2 เครื่อง 

75,300 เทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

กองช่าง             

7 การจัดซื้อครุภัณฑ์
ส ารวจ 

จัดซื้อไม้สต๊าฟ แบบชัก  
ขนาด 5 เมตร จ านวน 1 อัน 
 
 

5,000 เทศบาล
ต าบล ท่าช้าง 

กองช่าง             

        แผนงานงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจ้างเหมา
บริการบุคคลธรรมดา 

จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายให้กับผู้
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุก
ขยะ ดูแลรักษาความ
สะอาด บ ารุงรักษา ค่าจ้าง
เหมาแรงงานของ
บุคคลภายนอก เพ่ือปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ ของงานก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล  และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
รายวัน ๆละไม่เกิน 300 บาท  
จ านวน 8 อัตรา 
 

518,000 เทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

กองสาธารณะ
สุขและ
สิ่งแวดล้อม 

            



 แผนงานสวัสดิการสังคม  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 การจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก จ านวน 1 เครื่อง 
 

22,000 เทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2 การจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
(Ink Tank Printer) 
จ านวน 1 เครื่อง 
 

7,500 เทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

3 การจัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อตู้เหล็ก (แบบบานเลื่อน
กระจก) จ านวน 4 หลัง 
 

24,000 เทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

          แผนงานงบกลาง  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการส่งเงินช าระ
หนี้เงินกู้ ก.ส.ท. 

- ช าระหนี้เงินต้น  
จ านวน 1,385,000 บาท 
- ช าระดอกเบี้ย  
จ านวน204,000 บาท 
 
 

1,589,000 เทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

กองคลัง             



  ยุทธศาสตร์ที่ ๙       ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

จัดอบรมเพ่ือป้องกันและลด
ปัญหาการเกิดอัคคีภัย การเข้า
ระงับอัคคีภัยที่เกิดข้ึน 
 

1๐,๐๐๐ เทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
งานป้องกันฯ 

            

2 โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การ
ป้องกัน แก้ไขปัญหา
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การ
ป้องกันแก้ไขปัญหาและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ เช่น ปีใหม่ 
สงกรานต์ 

๒๐,๐๐๐ เทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
งานป้องกันฯ 

            

3 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าเทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ าเทศบาลต าบล
ท่าช้าง 
จ านวน 50 คน 
 

1๐,๐๐๐ เทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
งานป้องกันฯ 

            

4 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าในเขตเทศบาล 
ทั้ง ๙ ชุมชน 
 

จ่ายเป็นเงินอุดหนุนการ
ไฟฟ้า ส าหรับการขยายพ้ืนที่
การให้บริการไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ 
 
 

100,000 เทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

กองช่าง             



 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการรณรงค์
ส่งเสริมการสวม
หมวกนิรภัย ๑๐๐% 

จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการ
สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ปีละ 
๑ ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐๐ 
คน 

๒๐,๐๐๐ เทศบาล
ต าบล 
ท่าช้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
งานป้องกันฯ 

            

       ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐     ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 แผนงานสาธารณสุข  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการลดปริมาณ
ขยะในชุมชน 

แยกขยะในชุมชนและใน
โรงเรียน จ านวน ๙ ชุมชน 
และในโรงเรียน จ านวน ๓ 
โรงเรียน 

๒๐,๐๐๐ เทศบาล
ต าบล 
ท่าช้าง 

กอง
สาธารณสุข 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  แผนภูมิที่ ๑ แสดงจ านวนโครงการตามแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64  (แยกตามยุทธศาสตร์) 
 

 
   
 



  แผนภูมิที่ ๒ แสดงจ านวนเงินงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (แยกตามยุทธศาสตร์) 
 

 


