แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ของ
เทศบาลตาบลธาตุทอง
อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
1

คานา
-----------------------

เทศบาลตาบลธาตุทอง ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยได้
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีเรียบร้อยแล้ว และได้นาแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีมาใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผน
ดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และเพื่อให้การนาไปปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 27 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม แผนการดาเนินงานให้จัดทาเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น
เทศบาลตาบลธาตุทอง จึงได้จัดทาแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินโครงการ แผนงาน และกิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้ พร้อมทั้งเทศบาลตาบลธาตุทอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดาเนินงานเล่มนี้มีประโยชน์สาหรับใช้
เป็นแนวทางให้ส่วนราชการภายในเทศบาลตาบลธาตุทองใช้เป็นแนวทางในการดาเนินโครงการได้ตามระยะเวลาที่
กาหนดไว้ พร้อมทั้งบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เทศบาลตาบลธาตุทอง
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สารบัญ
เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนา
- บทนา
- วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน

5
5
5
6

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม
- บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผป. 1)
- บัญชีสรุปจานวนโครงการ และงบประมาณ (ภาคผนวก ก)
- บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ (ภาคผนวก ข)

8
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ส่วนที่ 1
บทนา
----------------------

ประกอบด้วย
- บทนา
- วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
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ส่วนที่ 1 บทนา
----------------------------ในการจัดทาแผนการดาเนินงานในปีที่ผ่านมานั้น เทศบาลตาบลธาตุทองได้นาแผนงาน โครงการ และกิจกรรม
การพัฒนาต่าง ๆที่จะดาเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาลตาบลธาตุทอง ประจาปีงบประมาณนั้น มาเป็นข้อมูลในการ
จัดทาแผนการดาเนินงาน
ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27 แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดาเนินการในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
เทศบาลตาบลธาตุทอง ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดทาแผนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จึงได้จัดทาแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ที่ได้กาหนดไว้ในงบประมาณจากเงินสะสม ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการจริงทั้งหมดใน
พืน้ ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณนั้น
2. เพื่อให้แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้าซ้อนของโครงการ
3. เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการทางานกับหน่วยงานและจาแนกรายละเอียดต่าง ๆของแผนงานต่าง ๆ
โครงการ ในแผนการดาเนินงาน
4. เพื่อเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่ รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. เพื่อให้แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้าซ้อนของโครงการ
3. เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการทางานกับหน่วยงานและจาแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงานต่าง
โครงการ ในแผนการดาเนินงาน
4. เพื่อเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดาเนินงานให้เป็นปอย่าง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
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ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
1. ทาให้ทราบถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณนั้น
2. ทาให้แนวทางการดาเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น ลดความซ้าซ้อนของโครงการ
3. ทาให้มีการประสานและบูรณาการทางานกับหน่วยงานและจาแนกรายละเอียดต่าง ๆของแผนงานต่าง ๆ /
โครงการในแผนการดาเนินงาน
4. ทาให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถใช้แผนการดาเนินงานเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานเพื่อควบคุมการ
ดาเนินให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
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ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม
------------------------------------

ประกอบด้วย
- บัญชีสรุปจานวนโครงการ และงบประมาณ
- บัญชีสรุปจานวนโครงการ และงบประมาณ (แบบ ผป.1)
- บัญชีสรุปจานวนโครงการ และงบประมาณ (ภาคผนวก ก)
- บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ (ภาคผนวก ข)
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แบบ ผป. 1
บัญชีสรุปจานวนโครงการ และงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
เทศบาลตาบลธาตุทอง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงระบบกาจัดน้าเสียจากครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพโดย
การก่อสร้างร่องระบายน้า คสล. รูปตัว U รูปตัว V หรือร่องระบายน้าปากลิ้นราง
ถนนภายในหมู่บ้าน
รวม
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจราจร สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
4.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างถนนคสล.ถนนคสม ถนนลาดยาง ภายในหมูบ่ ้านภายใน
ตาบลระหว่างตาบลและถนนเพือ่ การเกษตร
4.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหล่งน้าเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค
รวม
รวมทั้งสิ้น

จานวนโครงการที่
ดาเนินการจริง

โครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

งบประมาณตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี

ร้อยละของ
งบประมาณ

3

50

6

410,000.-

16,381,100.-

2.50

3

50

6

410,000.-

16,381,100.-

2.50

44

153

28.75

12,661,062.-

39,584,500.-

31.98

4
48
51

33
186
236

12.12
25.80
21.61

1,090,000.13,751,062.14,161,062.-

20,750,000.60,334,500.76,715,600.-

5.25
22.79
18.45
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ภาคผนวก ก
บัญชีสรุปจานวนโครงการ และงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
เทศบาลตาบลธาตุทอง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงระบบกาจัดน้าเสียจากครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพโดย
การก่อสร้างร่องระบายน้า คสล. รูปตัว U รูปตัว V หรือร่องระบายน้าปากลิ้นราง
ถนนภายในหมู่บ้าน
รวม
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจราจร สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
4.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างถนนคสล. ถนนคสม. ถนนลาดยาง ภายในหมูบ่ ้าน
ภายในตาบลระหว่างตาบลและถนนเพื่อการเกษตร
4.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหล่งน้าเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค
รวม
รวมทั้งสิ้น

จานวนโครงการที่
ดาเนินการจริง

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

3

6

3

6

44
4
48
51

จานวน
งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

410,000.-

2.50

กองช่าง

410,000.-

2.50

กองช่าง

28.75

12,661,062.-

31.98

กองช่าง

12.12
25.80
21.61

1,090,000.13,751,062.14,161,062.-

5.25
22.79
18.45

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
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ภาคผนวก ข
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตาบลธาตุทอง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- เพือ่ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในตาบลให้มีความน่าอยู่
- เพื่อปรับปรุงระบบกาจัดน้าเสียจากครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพโดยการก่อสร้างร่องระบายน้า คสล. รูปตัว U รูปตัว V หรือร่องระบายน้าปากลิ้นรางถนนภายในหมู่บ้าน
(2.4) แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงระบบกาจัดน้าเสียจากครัวเรือนให้มปี ระสิทธิภาพโดยการก่อสร้างร่องระบายน้าเสีย คสล. รูปตัว U รูปตัว V หรือร่องระบายน้าปากลิ้นราง
ถนนภายในหมู่บ้าน
ลาดับ
ที่
1

โครงการ / กิจกรรม
โครงการวางท่อ
ระบายน้า (คสล.)
จุดนานายสาโท
ฉายชัยภูมิ
บ้านฝายพญานาค
หมู่ที่ 13

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
จุดที่ 1 โดยการวางท่อคอนกรีต(คสล.)ขนาด
0.60×1.00 ม. จานวน 9 ท่อ น พร้อมยาแนว
ประสานท่อ จุ ดที่ 2 โดยการวางท่ อ คนกรี ต
(คสล.)ขนาด 0.60×1.00 ม. จ านวน 7 ท่อ น
พร้อมยาแนวประสานท่อ จุดที่ 3 โดยการวาง
ท่ อ คอนกรี ต (คสล.)ขนาด 0.40×1.00 ม.
จานวน 5 ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อ จุ ดที่
4 โดยการวางท่ อ คอนกรี ต (คสล.)ขนาด
0.60×1.00 ม. จานวน 9 ท่อ น พร้อมยาแนว
ประสานท่อ งานดาดคอนกรีต จานวน 8 ตร.ม.
ตามที่เทศบาลกาหนด

งบประมาณ
60,000.-

สถานที่
ดาเนินการ
ม.13

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2565
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

10

ลาดับ
ที่
2

3

โครงการ / กิจกรรม

โดยการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 7
เมตร ชนิ ด 1 ช่ อ งทาง พร้ อ มป้ า ยโครงการ
จานวน 1 ป้าย ตามที่เทศบาลกาหนด

200,000.-

สถานที่
ดาเนินการ
ม.6

โครงการปรับปรุงทาง โดยการดาดคอนกรีตไม่น้อยกกว่า 200 ตร.ม.ๆ
ระบายน้าจุดป้อมยาม ละ 400 บาท หนา 0.10 ม. พร้อมงานลงดิน
บ้ า นตาดภู ท อง บ้ า น 1,767 ลบ.ม ตามที่เทศบาลกาหนด
ตาดภูทอง หมู่ที่ 12

150,000.-

ม.12

โครงการปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซม ท่ อ เหลี่ ย ม
คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก
(บล็อกคอนเวิรส์) ถนน
สายบ้านตาดรินทอง ท่าเว่อ บ้านตาด
รินทอง หมู่ที่ 6

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

กองช่าง

ต.ค.

พ.ศ. 2564
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2565
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ภาคผนวก ข
11

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตาบลธาตุทอง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจราจร สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกสบายมากขึ้น
- เพื่อให้ประชาชนมีน้าเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม
- เพื่อให้ประชาชนมีสิ่งอานวยความสะดวกทั่วถึงในชุมชน
- เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสมีสว่ นร่วมในการบริการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
(4.1) แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. ถนน คสม. ถนนลาดยาง ภายในหมู่บ้าน ภายในตาบล ระหว่างตาบลและถนนเพื่อการเกษตร
ลาดับ
ที่
1

โครงการ / กิจกรรม
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) สายหนองช้าง
เอก - ตีนเขา (ต่อจาก
คอนกรีตเดิม) บ้าน
ธาตุกลาง หมู่ที่ 9

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
โดยการเทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 197.00 ม.
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 985 ตร.ม.ๆ
ละ 510 บาท ลงดินไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง พร้อมป้ายโครงการ
จานวน 1 ป้าย ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

งบประมาณ
500,000.-

สถานที่
ดาเนินการ
ม.9

หน่วย
พ.ศ. 2564
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
กองช่าง

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2565
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

12

ลาดับ
ที่
2

3

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านฝาย
พญานาค - บ้านหนองคัน บ้าน
ฝายพญานาค หมู่ที่ 13

โดยการเทพื้นผิวคอนกรีต ขยายไหล่ทาง
ทั้ง 2 ข้าง กว้าง 1.00 ม. ความยาวรวม
571.00 ม. หนา 0.12 ม.หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,142.00 ตร.ม.ๆละ
438 บาท ลงดินไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง พร้อม
ป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ตามแบบที่
เทศบาลกาหนด

500,000.-

สถานที่
ดาเนินการ
ม.13

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) จุดข้างบ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน ม. 11 บ้านห้วยหอย
หมู่ที่ 11

โดยการเทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง 2.30 ม.
ยาว 96.00 ม. หนา 0.12 ม. หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อ ยกว่า 220.80 ตร.ม.ๆละ
438 บาท ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

96,710.-

ม.11

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

กองช่าง

ต.ค.

พ.ศ. 2564
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2565
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

13

ลาดับ
ที่
4

5

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
สายบ้านฝายพญานาค - บ้าน
เหล่ากาดย่า บ้านฝาย
พญานาค หมู่ที่ 4

โดยการเทพื้ น ผิว คอนกรี ต กว้า ง 4.00 ม.
ยาว 93.00 ม. หนา 0.15 ม. หรื อ มี พื้ น ที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 372.00 ตร.ม.ๆละ 510
บาท ลงดิ น ไหล่ ทางทั้ ง 2 ข้ า ง พร้ อ มป้ า ย
โครงการ จานวน 1 ป้าย ตามแบบที่เทศบาล
กาหนด

189,720.-

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
ซอยปู่ตา บ้านธาตุกลาง
หมู่ที่ 9

โดยการเทพื้ น ผิว คอนกรี ต กว้า ง 2.50 ม.
ยาว 45.00 ม. หนา 0.12 ม. หรือ มี พื้ น ที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 112.50 ตร.ม.ๆละ 438
บาท ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

49,275.-

สถานที่
ดาเนินการ
ม.4

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

ต.ค.

พ.ศ. 2564
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2565
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

กองช่าง

14

ลาดับ
ที่
6

7

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
สายบ้านธาตุ - หินกองใต้
(ต่อจากคอนกรีตเดิม)
บ้านธาตุ หมู่ที่ 1

โดยการเทพื้ น ผิว คอนกรี ต กว้า ง 5.00 ม.
ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. หรื อ มีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม.ๆละ 510
บาท ลงดิ น ไหล่ ทางทั้ ง 2 ข้ า ง พร้ อ มป้ า ย
โครงการ จานวน 1 ป้าย ตามแบบที่เทศบาล
กาหนด

โครงการปรับปรุงถนน เสริม
ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ภายใน
หมู่บ้าน จานวน 2 จุด
บ้านธาตุ หมู่ที่ 1

โดยการ โดยเสริมผิวทางแอสฟัลต์เดิมที่ผิว
จราจรแตกร้า ว ชารุด จุดที่ 1 หน้าวัดศิลา
ดาด กว้าง 6.00 ม. ยาว 105.00 ม. หนา
0.04 ม. หรื อ มี พื้ น ที่ แ อสฟั ล ต์ ค อนกรี ต ไม่
น้อยกว่า 630 ตร.ม.ๆละ 335 บาท จุดที่ 2
สี่แ ยกร้านค้า นายอ้ ว น กว้า ง 5.00 ม. ยาว
173.00 ม. หนา 0.04 ม. หรื อ มี พื้ น ที่
แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 865 ตร.ม.ๆ
ละ 335 บาท พร้อมป้ายโครงการจานวน 1
ป้าย ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

งบประมาณ
255,000.-

500,000.-

สถานที่
ดาเนินการ
ม.1

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

ม.1

กองช่าง

ต.ค.

พ.ศ. 2564
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2565
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

15

ลาดับ
ที่
8

9

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

โครงการปรับปรุงถนน เสริม
ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (สาย
หนองคัน - โคกกุง) ต่อจาก
ลาดยางเดิม บ้านหนองคัน
หมู่ที่ 2

โดยการ โดยเสริมผิวทางแอสฟัลต์เดิมที่ผิว
จราจรแตกร้าว ชารุด ขนาดกว้า ง 8.00 ม.
ยาว 187.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่
แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,496 ตร.ม.ๆ
ละ 335 บาท พร้อมป้ายโครงการจานวน 1
ป้าย ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

500,000.-

สถานที่
ดาเนินการ
ม.2

โครงการปรับปรุงถนน เสริม
ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต(สาย
บ้านห้วยหอย - หนองคร้อ)
ต่อจากลาดยางเดิม บ้านห้วย
หอย หมู่ที่ 5

โดยการ โดยเสริมผิวทางแอสฟัลต์เดิมที่ผิว
จราจรแตกร้าว ชารุด ขนาดกว้า ง 5.00 ม.
ยาว 300.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่
แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม.ๆ
ละ 335 บาท พร้อมป้ายโครงการจานวน 1
ป้าย ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

500,000

ม.5

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

กองช่าง

ต.ค.

พ.ศ. 2564
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2565
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

16

ลาดับ
ที่
10

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

โครงการปรับปรุงถนน เสริม
ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต(สาย
บ้านธาตุกลาง - บ้านหนองกุง
ใหม่) บ้านธาตุกลาง หมู่ที่ 9

โดยการ โดยเสริม ผิวทางแอสฟัลต์ เดิมที่ผิว
จราจรแตกร้าว ชารุด ขนาดกว้า ง 6.00 ม.
ยาว 250.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่
แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม.ๆ
ละ 335 บาท พร้อมป้ายโครงการจานวน 1
ป้าย ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

500,000.-

สถานที่
ดาเนินการ
ม.9

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

11

โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
สายวัดป่าดอนยาว บ้านธาตุ
กลาง หมู่ที่ 9

โดยการเทพื้ น ผิว คอนกรี ต กว้า ง 4.00 ม.
ยาว 10 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 40 ตร.ม.ๆละ 510 บาท ลงดิน
เสริมคันทางทั้ง 2 ข้างหรือมีป ริมาตรดินไม่
น้อ ยกว่า 50 ลบ.ม. งานดาดคอนกรี ต 30
ตร.ม. ตามที่เทศบาลกาหนด

60,000.-

ม.9

กองช่าง

12

โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร สายบ้านฝายบ้านเหล่ากาดย่า บ้านฝาย
พญานาค หมู่ที่ 4

โดยการลงหินคลุก(บางตอนที่ชารุดเสียหาย)
พร้อ มปรับ เกลี่ย แต่ง เรีย บ กว้า ง 4.00 ม.
ยาว 2,200 ม. หรื อ มี ป ริม าตรหิ น คลุ ก ไม่
น้อ ยกว่ า 225 ลบ.ม. พร้ อ มป้ า ยโครงการ
จานวน 1 ป้าย ตามที่เทศบาลกาหนด

201,938.-

ม.4

กองช่าง

ต.ค.

พ.ศ. 2564
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2565
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

17

ลาดับ
ที่
13

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร สายหนองปลา
กะเดิด บ้านฝายพญานาค
หมู่ที่ 13

โดยการลงหิ น คลุ ก (บางตอนที่ ช ารุ ด เสี ย หาย)
พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ กว้าง 4.00 ม. ยาว
3,500 ม. หรื อ มี ป ริม าตรหิ น คลุ ก ไม่ น้อ ยกว่ า
225 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจานวน 1 ป้า ย
ตามที่เทศบาลกาหนด

201,938.-

สถานที่
ดาเนินการ
ม.13

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

14

โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร สายบ้านห้อย
หอย-นาใน บ้านห้วยหอย
หมู่ที่ 5

โดยการลงหิ น คลุ ก (บางตอนที่ ช ารุ ด เสี ย หาย)
พร้อ มปรับ เกลี่ย แต่งเรีย บ กว้า ง 4.00 ม. ยาว
2,400 ม. หรื อ มี ป ริม าตรหิ น คลุ ก ไม่ น้อ ยกว่ า
300 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจานวน 1 ป้า ย
ตามที่เทศบาลกาหนด

269,251.-

ม.5

กองช่าง

15

โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร สายบ้านฝาย
พญานาค - นาทอง บ้าน
ฝายพญานาค หมู่ที่ 4

โดยการลงหิ น คลุ ก (บางตอนที่ ช ารุ ด เสี ย หาย)
พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ กว้าง 4.00 ม. ยาว
2,100 ม. หรื อ มี ป ริม าตรหิ น คลุ ก ไม่ น้อ ยกว่ า
180 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจานวน 1 ป้า ย
ตามที่เทศบาลกาหนด

161,550.-

ม.4

กองช่าง

ต.ค.

พ.ศ. 2564
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2565
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

18

ลาดับ
ที่
16

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร สายหนองแวง
บ้านห้วยหอย หมู่ที่ 11

โดยการลงหิ น คลุ ก (บางตอนที่ ช ารุ ด เสี ย หาย)
พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ กว้าง 4.00 ม. ยาว
1,600 ม. หรือ มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อ ยกว่า
180 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย
ตามที่เทศบาลกาหนด

161,550.-

สถานที่
ดาเนินการ
,ม.11

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

17

โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร สาย ผ.อ.ทรง
วุฒ-ิ บ้านธาตุ บ้านหนองคัน
หมู่ที่ 2

โดยการลงหิ น คลุ ก (บางตอนที่ ช ารุ ด เสี ย หาย)
พร้อ มปรับ เกลี่ย แต่งเรีย บ กว้า ง 3.00 ม. ยาว
2,800 ม. หรื อ มี ป ริม าตรหิ น คลุ ก ไม่ น้อ ยกว่ า
300 ลบ.ม.พร้อ มป้ า ยโครงการจ านวน 1 ป้ า ย
ตามที่เทศบาลกาหนด

269,251.-

ม.2

กองช่าง

18

โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร สายบ้านธาตุ นาทอง บ้านธาตุ หมู่ที่ 1

โดยการลงหิ น คลุ ก (บางตอนที่ ช ารุ ด เสี ย หาย)
พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ กว้าง 4.00 ม. ยาว
3,100 ม. หรื อ มี ป ริม าตรหิ น คลุ ก ไม่ น้อ ยกว่ า
300 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจานวน 1 ป้า ย
ตามที่เทศบาลกาหนด

269,251.-

ม.1

กองช่าง

ต.ค.

พ.ศ. 2564
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2565
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

19

ลาดับ
ที่
19

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ โดยการลงหิ น คลุ ก (บางตอนที่ ช ารุ ด เสี ย หาย)
การเกษตร สายบ้านธาตุ - พร้อ มปรับ เกลี่ย แต่งเรีย บ กว้า ง 4.00 ม. ยาว
หนองขาม บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 1,600 ม. . หรือ มีป ริมาตรหิ นคลุก ไม่น้อ ยกว่า
225 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจานวน 1 ป้า ย
ตามที่เทศบาลกาหนด

201,938.-

สถานที่
ดาเนินการ
ม.1

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

20

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
สายบ้านหนองคัน - โคก
ใหญ่ บ้านหนองคัน หมู่ที่ 2

โดยการเทพื้นผิว คอนกรีต กว้า ง 4.00 ม. ยาว
143.00 ม.หนา 0.12 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อ ยกว่า 572.00 ตร.ม.ๆละ 438 บาท ลงดิน
ไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1
ป้าย ตามแบบที่เทศบาล

250,000.-

ม.2

กองช่าง

21

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
สายห้วยยางเหนือ (ต่อจาก
คอนกรีตเดิม)
บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ 7

โดยการเทพื้นผิว คอนกรีต กว้า ง 5.00 ม. ยาว
197.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อ ยกว่า 985.00 ตร.ม.ๆละ 510 บาท ลงดิน
ไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1
ป้าย ตามแบบที่เทศบาล

500,000.-

ม.7

กองช่าง

ต.ค.

พ.ศ. 2564
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2565
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

20

ลาดับ
ที่
22

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
สายโสกป่าติ้ว (ต่อจาก
คอนกรีตเดิม)
บ้านหนองบัวคา หมู่ที่ 8

โดยการเทพื้นผิว คอนกรีต กว้า ง 5.00 ม. ยาว
100 ม. หนา 0.12 ม. หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อ ยกว่า 500.00 ตร.ม.ๆละ 438 บาท ลงดิน
ไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1
ป้าย ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

219,000.-

สถานที่
ดาเนินการ
ม.8

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

23

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
สายบ้านธาตุทอง - บ้าน
ตาดรินทอง (ต่อจาก
คอนกรีตเดิม) บ้านธาตุทอง
หมู่ที่ 10

โดยการเทพื้นผิว คอนกรีต กว้า ง 5.00 ม. ยาว
187.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อ ยกว่า 935.00 ตร.ม.ๆละ 510 บาท ลงดิน
ไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1
ป้าย ตามแบบที่เทศบาล

476,850.-

ม.10

กองช่าง

24

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
ซอยบ้านนายภูตะวัน บ้าน
ธาตุทอง หมู่ที่ 10

โดยการเทพื้ นผิว คอนกรีต กว้า ง 3.00 ม. ยาว
25.00 ม. หนา 0.12 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 75.00 ตร.ม.ๆละ 438 บาท ลงดินไหล่
ทางทั้ง 2 ข้าง ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

32,850.-

ม.10

กองช่าง

ต.ค.

พ.ศ. 2564
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2565
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

21

ลาดับ โครงการ /
ที่
กิจกรรม
25 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)
ซอยบ้านนาง
หม้าย บ้าน
ธาตุทอง หมู่ที่
10

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

โดยการเทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง 2.50 ม. ยาว 70.00 ม. หนา 0.12 ม. หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 175 ตร.ม.ๆละ 438 บาท ตามแบบที่เทศบาล
กาหนด

76,650.-

สถานที่
ดาเนินการ
ม.10

หน่วย
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง

26

โครงการ
ปรับปรุงถนน
เสริมผิว
แอสฟัลต์
คอนกรีต(สาย
บ้านหนองกุง
ใหม่ - ท่าเว่อ)
บ้านหนองกุง
ศรี
หมู่ที่ 7

โดยการ โดยเสริมผิวทางแอสฟัลต์เดิมที่ผิวจราจรแตกร้าว ชารุด ขนาดกว้าง
6.00 ม. ยาว 249.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือ มีพื้นที่แอสฟัลต์คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 1,494 ตร.ม.ๆละ 335 บาท พร้อมป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย
ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

500,000.-

ม.7

กองช่าง

27

โครงการ
ปรับปรุงถนน
เสริมผิว
แอสฟัลต์
คอนกรีต
ภายในหมูบ่ ้าน
จานวน 3 จุด
บ้านธาตุทอง
หมู่ที่ 10

โดยการ โดยเสริมผิวทางแอสฟัลต์เดิมที่ผิวจราจรแตกร้าว ชารุด จุดที่ 1 หลัง
บ้านนายศรราม พื้นที่รวมแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 618.00 ตร.ม.ๆละ
335 บาท จุดที่ 2 จุดบ้านนางโสภา พิมสราญ กว้าง 5.00 ม. ยาว 70.00 ม.
หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 350 ตร.ม.ๆละ 335
บาท จุดที่ 3 จุกหน้าบ้านนายศรราม กว้าง 5.00 ม. ยาว 105.00 ม. หนา
0.04 ม. หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 525 ตร.ม.ๆละ 335 บาท
พร้อมป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

500,000.-

ม.10

กองช่าง

22

ลาดับ
ที่
28

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
ม.3

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
จุดหน้าสนามกีฬา บ้าน
หนองกุงใหม่ หมู่ที่ 3

โดยการเทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว
87.00 ม. หนา 0.12 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 348 ตร.ม.ๆละ 438 บาท ลงดินไหล่
ทางทั้ง 2 ข้าง พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1
ป้าย ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

152,424.-

29

โครงการปรับปรุงถนน
เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต
ภายในหมูบ่ ้าน หมู่ที่ 7,3
จานวน 2 จุด

จุดที่ 1 ม.7จุดหน้าบ้านนายสุริยะ ต่อสกุล ขนาด
กว้าง 5.00 ม. ยาว 131.00 ม. หนา 0.04 ม.
หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 655
ตร.ม.ๆละ 335 บาท จุดที่ 2 ม.3จุดบ้านนางสูน
มาปัสสา ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 56.00 ม.
หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 224 ตร.ม.ๆละ 335 บาทพร้อมป้าย
โครงการจานวน 1 ป้าย ตามแบบที่เทศบาล
กาหนด

294,465.-

ม.3
ม.7

กองช่าง

30

โครงการปรั บ ปรุงเสริมคั น
ทางถนนสายห้วยยางเหนือ
(จุ ด ห้ ว ยยางเหนื อ )พร้ อ ม
ดาดคอนกรีต เสริ มคั นทาง
บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ 7

โดยการการลงดินเสริมคันทางบริเวณที่ชารุด
เสียหาย หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 300 ลบ.
ม.และดาดคอนกรีตขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 5
เมตร หนา 0.10 ม. จานวน 2 ข้าง หรือมี
ปริมาตร งานดาดคอนกรีตไม่น้อยกกว่า 28 ตร.
ม. พร้อมงานเทพื้นคอนกรีต(คสล.) กว้าง 4 เมตร
ยาว 10 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพนื้ ที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 40 ตร.ม. ตามที่เทศบาล
กาหนด

100,000.-

ม.7

กองช่าง

ต.ค.

พ.ศ. 2564
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2565
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

23

ลาดับ
ที่
31

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีต (คสล.)สายหน้า
ลาด-หอธง จุดลานมัน บ้าน
ตาดรินทอง หมู่ที่ 6

โดยการเทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 10
ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
40 ตร.ม.ๆละ 530 บาท งานลงดิน 50 ลบ.ม.
งานดาดคอนกรีต 30 ตร.ม. งานเสาเข็มไม้ยูคา
ขานด 2.50"x2.00 ม. จานวน 20 ต้น ตามที่
เทศบาลกาหนด

32

โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร สายบ้าน
หนองกุงศรี - โสกอราง
บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ 7

โดยการลงหินคลุก(บางตอนที่ชารุดเสียหาย)
พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ กว้าง 4.00 ม. ยาว
2,500 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า
300 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย
ตามที่เทศบาลกาหนด

33

โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ โดยการลงหิ น คลุ ก (บางตอนที่ ช ารุ ด เสี ย หาย)
การเกษตร สายท่ า กกค่ า พร้อ มปรับ เกลี่ย แต่งเรีย บ กว้า ง 4.00 ม. ยาว
บ้ า นหนองกุ ง ศรี หมู่ ที่ 7 2,900 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 225
ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย ตามที่
เทศบาลกาหนด

งบประมาณ
60,000.-

สถานที่
ดาเนินการ
ม.6

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

269,251.-

ม.7

กองช่าง

201,938.-

ม.7

กองช่าง

ต.ค.

พ.ศ. 2564
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2565
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

24

ลาดับ
ที่
34

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตร สายบ้าน
ธาตุ - หนองกุงไทย บ้าน
หนองบัวคา หมู่ที่ 8

โดยการลงหินคลุก(บางตอนที่ชารุดเสียหาย)พร้อม
ปรับเกลี่ยแต่งเรียบ กว้าง 4.00 ม. ยาว 2,000 ม.
หรือ มีป ริมาตรหิ นคลุก ไม่ น้อ ยกว่า 300 ลบ.ม.
พร้อมป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย ตามที่เทศบาล
กาหนด

269,251.-

สถานที่
ดาเนินการ
ม.8

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

35

โครงการปรั บ ปรุ ง ถนน
เพื่อการเกษตร สายห้วย
ยางใต้ บ้านหนองกุงใหม่
หมู่ที่ 3

โดยการลงหินคลุก(บางตอนที่ชารุดเสียหาย)พร้อม
ปรับเกลี่ยแต่งเรียบ กว้าง 4.00 ม. ยาว 3,200 ม.
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม.
พร้อมป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย ตามที่เทศบาล
กาหนด

269,251.-

ม.3

กองช่าง

36

โครงการปรั บ ปรุ ง ถนน
เพื่อการเกษตร สายบ้าน
ตาดรินทอง - บ้านตาดภู
ทอง บ้านตาดภูทอง
หมู่ที่ 12

โดยการลงดินเสริมคันทาง(บางตอนที่ชารุดเสียหาย)
พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ กว้าง 4.50 ม. ยาว
3,300 ม. หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 1,035
ลบ.ม.พร้อมป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย ตามที่
เทศบาลกาหนด

211,968.-

ม.12

กองช่าง

ต.ค.

พ.ศ. 2564
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2565
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

25

ลาดับ
ที่
37

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตร สายบ้าน
ตาดรินทอง - ท่าเว่อ
บ้านตาดรินทอง หมู่ที่ 6

โดยการลงดินเสริมคันทาง(บางตอนที่ชารุดเสียหาย)
พร้ อ มปรั บ เกลี่ ย แต่ ง เรี ย บ กว้ า ง 4.50 ม. ยาว
3,600 ม. หรือ มีป ริมาตรดินไม่น้อ ยกว่า 1,170
ลบ.ม.พร้ อ มป้ า ยโครงการจ านวน 1 ป้ า ย ตามที่
เทศบาลกาหนด

239,616.-

สถานที่
ดาเนินการ
ม.6

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

38

โครงการปรั บ ปรุ ง ถนน
เพื่อการเกษตร สายบ้าน
ธาตุทอง - หนองช้างเอก
บ้านธาตุทอง หมู่ที่ 10

โดยการลงหินคลุก(บางตอนที่ชารุดเสียหาย)พร้อม
ปรับเกลี่ยแต่งเรียบ กว้าง 4.00 ม. ยาว 3,200 ม.
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 330 ลบ.ม.
พร้อมป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย ตามที่เทศบาล
กาหนด

296,176.-

ม.10

กองช่าง

39

โครงการก่ อ สร้ า งถนน
ค อ น ก รี ต เ ส ริ ม เ ห ล็ ก
(คสล.) ซอยบ้ า นแม่ ไ ร
บ้านหนองบัวคา หมู่ที่ 8

โดยการเทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง 3.00 ม. ยาว
64.00 ม. หนา 0.12 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 192.00 ตร.ม.ๆละ 438 บาท ลงดินไหล่ทางทั้ง
2 ข้าง พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ตามแบบ
ที่เทศบาล

84,000.-

ม.8

กองช่าง

ต.ค.

พ.ศ. 2564
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2565
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

26

ลาดับ
ที่
40

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) สายหนองช้าง
เอก - ตีนเขา (ต่อจาก
คอนกรีตเดิม) บ้านธาตุ
กลาง หมู่ที่ 9

โดยการเทพื้ น ผิ ว คอนกรี ต กว้ า ง 5.00 ม. ยาว
197.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 985 ตร.ม.ๆละ 510 บาท ลงดินไหล่ทาง
ทั้ง 2 ข้าง พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ตาม
แบบที่เทศบาลกาหนด

500,000.-

สถานที่
ดาเนินการ
ม.9

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

41

โครงการก่ อ สร้ า งถนน
ค อ น ก รี ต เ ส ริ ม เ ห ล็ ก
(คสล.) สายห้ ว ยยาง
เหนือ (ต่อ จากคอนกรีต
เดิ ม ) บ้ า นหนองกุ ง ศรี
หมู่ที่ 7

โดยการเทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว
197.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 985 ตร.ม.ๆละ 510 บาท ลงดินไหล่ทาง
ทั้ง 2 ข้าง พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ตาม
แบบที่เทศบาลกาหนด

500,000.-

ม.7

กองช่าง

42

โครงการก่ อ สร้ า งถนน
ค อ น ก รี ต เ ส ริ ม เ ห ล็ ก
(คสล.) สายบ้ า นธาตุ หิ น ก อ ง ใ ต้ ( ต่ อ จ า ก
คอนกรีต เดิม) บ้ า นธาตุ
หมู่ที่ 1

โดยการเทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว
197.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 985 ตร.ม.ๆละ 510 บาท ลงดินไหล่ทาง
ทั้ง 2 ข้าง พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ตาม
แบบที่เทศบาลกาหนด

500,000.-

ม.1

กองช่าง

ต.ค.

พ.ศ. 2564
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2565
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ลาดับ
ที่
43

44

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) สายบ้านฝาย
พญานาค - บ้านหนอง
คัน บ้านฝายพญานาค
หมู่ที่ 13

โดยการเทพื้นผิวคอนกรีต ขยายไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง
กว้าง 1.00 ม. ความยาวรวม 571.00 ม. หนา
0.12 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,142.00
ตร.ม.ๆละ 438 บาท ลงดินไหล่ทางทั้ง 2 ข้า ง
พร้อ มป้ ายโครงการ จ านวน 1 ป้า ย ตามแบบที่
เทศบาลกาหนด

500,000.-

สถานที่
ดาเนินการ
ม.13

โครงการก่ อ สร้ า งถนน
ค อ น ก รี ต เ ส ริ ม เ ห ล็ ก
(คสล.) ถนนสายในบ่ อ
ขยะ บ้ านฝายพญานาค
หมู่ที่ 13

โดยการเทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง 3.00 ม. ยาว 206
ม. หนา 0.12 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
618.00 ตร.ม.ๆละ 438 บาท ลงดินไหล่ทางทั้ง 2
ข้าง พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ตามแบบที่
เทศบาลกาหนด

270,000.-

ม.13

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

กองช่าง

ต.ค.

พ.ศ. 2564
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2565
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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(4.3) แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหล่งน้าเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค
ลาดับ
ที่
1

2

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

โครงการ
ก่อสร้างหอถังสูง ระบบ
ประปาบาดาลหมู่บา้ น บ้าน
หนองกุงใหม่ หมู่ที่ 3

ก่อสร้างหอถังสูงแบบโครงสร้างเหล็ก (บริเวณ
จุดที่ตั้งบ้านนายนิคม เชื้ออ่อน) ขนาดฐาน
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 3.60 เมตร สูง 9.00
เมตร ติดตั้งถังบรรจุน้าไฟเบอร์กลาสขนาด
ความจุ ถังละ 2,500 ลิตร จานวน 2 ใบ พร้อม
ขุดเจาะบ่อน้าบาดาล ขนาดปากบ่อไม่น้อยกว่า
Ø 5” ระดับความลึกไม่น้อยกว่า 40 เมตร
พร้อมอุปกรณ์ท่อพีวีซีสาหรับกันทรุดปากบ่อ
พร้อมติดตั้งปั๊มน้าแบบจุ่มสูบขนาดไม่น้อยกว่า
1.5 แรงม้า พร้อมระบบท่อ PVC น้าขึ้น น้าลง
และระบบไฟฟ้าสายยึดโยงและติดตั้ง
แอมป์มิเตอร์ พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1
ป้าย ตามแบบที่เทศบาลกาหนด
ก่อสร้างหอถังสูงแบบโครงสร้างเหล็ก (บริเวณ
จุ ด ที่ ตั้ ง บ้ า นนางสมควร สุ ข ชั ย ) ขนาดฐาน
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 3.60 เมตร สูง 9.00
เมตร ติ ดตั้ ง ถั ง บรรจุ น้าไฟเบอร์ ก ลาสขนาด
ความจุ ถังละ 2,500 ลิตร จานวน 2 ใบ พร้อม
ขุดเจาะบ่อน้าบาดาล ขนาดปากบ่อไม่น้อยกว่า
Ø 5” ระดับความลึก ไม่น้อ ยกว่า 40 เมตร
พร้อมอุปกรณ์ท่อพีวีซีสาหรับกันทรุดปากบ่ อ
พร้อมติดตั้งปั๊มน้าแบบจุ่มสูบขนาดไม่น้อยกว่า
1.5 แรงม้า พร้อมระบบท่อ PVC น้าขึ้น น้าลง
และ ระ บ บ ไฟ ฟ้ า สา ย ยึ ด โ ย งแ ละ ติ ด ตั้ ง
แอมป์ มิเตอร์ พร้อ มป้า ยโครงการ จ านวน 1
ป้าย ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

โครงการก่อสร้างหอถังสูง
ระบบประปาบาดาล
หมู่บ้าน บ้านหนองกุงใหม่
หมู่ที่ 3

330,000.-

สถานที่
ดาเนินการ
ม.3

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

330,000

ม.3

กองช่าง

พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2565
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ลาดับ
ที่
3

4

โครงการ / กิจกรรม
โครงการก่อสร้างหอถังสูง
ระบบประปาบาดาล
หมู่บ้าน บ้านหนองกุงใหม่
หมู่ที่ 3

โครงการขุดเจาะบ่อน้า
บาดาล พร้อมติดตั้งปั๊มน้า
แบบจุ่มสูบ(ซับเมอสซิเบิ้ล
ปั๊ม) จุดบ้านนางอาน อนัน
เต่า บ้านหนองกุงใหม่
หมู่ที่ 3

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
ก่อสร้างหอถังสูงแบบโครงสร้างเหล็ก (บริเวณ
จุดที่ตั้งบ้านนางสกุล วรรณประภา) ขนาดฐาน
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 3.60 เมตร สูง 9.00
เมตร ติ ดตั้ ง ถั ง บรรจุ น้าไฟเบอร์ ก ลาสขนาด
ความจุ ถังละ 2,500 ลิตร จานวน 2 ใบ พร้อม
ขุดเจาะบ่อน้าบาดาล ขนาดปากบ่อไม่น้อยกว่า
Ø 5” ระดับความลึก ไม่น้อ ยกว่า 40 เมตร
พร้อมอุปกรณ์ท่อพีวีซีสาหรับกันทรุดปากบ่อ
พร้อมติดตั้งปั๊มน้าแบบจุ่มสูบขนาดไม่น้อยกว่า
1.5 แรงม้า พร้อมระบบท่อ PVC น้าขึ้น น้าลง
และ ระ บ บ ไฟ ฟ้ า สา ย ยึ ด โ ย งแ ละ ติ ด ตั้ ง
แอมป์ มิเตอร์ พร้อ มป้า ยโครงการ จ านวน 1
ป้าย ตามแบบที่เทศบาลกาหนด
โดยการขุดเจาะบ่อน้าบาดาล ขนาดปากบ่อ
ไม่น้อยกว่า Ø 5” ระดับความลึกไม่น้อยกว่า
40 เมตร พร้อมอุปกรณ์ท่อพีวีซีสาหรับกัน
ทรุดปากบ่อ พร้อมติดตั้งปั๊มน้าแบบจุ่มสูบ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า ตามที่เทศบาล
กาหนด

งบประมาณ
330,000.-

สถานที่
ดาเนินการ
ม.3

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

100,000.-

ม.3

กองช่าง

ต.ค.

พ.ศ. 2564
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2565
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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