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ค าน า 
----------------------- 

 
  เทศบาลต าบลธาตุทอง  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561 – 2565)  โดยได้
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีเรียบร้อยแล้ว และได้น าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีมาใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผน
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 และเพ่ือให้การน าไปปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ข้อ  27 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น   

เทศบาลต าบลธาตุทอง  จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 1 ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินโครงการ   แผนงาน  และกิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  พร้อมทั้งเทศบาลต าบลธาตุทอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานเล่มนี้มีประโยชน์ส าหรับใช้
เป็นแนวทางให้ส่วนราชการภายในเทศบาลต าบลธาตุทองใช้เป็นแนวทางในการด าเนินโครงการได้ตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้  พร้อมทั้งบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 
 
 

      
                                                                                                เทศบาลต าบลธาตุทอง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

สารบัญ 
 

 เรื่อง           หน้า 
 
 ส่วนที่  1  บทน า   
  -  บทน า         5  
  -  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนนิงาน     5  
  -  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน     5  
  -  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน     6 
   
 
 ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ / กจิกรรม 
  -  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ  (แบบ  ผป.  1)  8 
  -  บัญชีสรุปจ านวนโครงการ  และงบประมาณ  (ภาคผนวก  ก)         9 
  -  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (ภาคผนวก  ข)  10  
 
 
 
 

------------------------------------- 
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ส่วนที่  1 
บทน า 

---------------------- 
 
  ประกอบด้วย 
   -  บทน า 
   -  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
   -  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
   -  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

ส่วนที่  1  บทน า 
----------------------------- 

 ในการจัดท าแผนการด าเนินงานในปีที่ผ่านมานั้น  เทศบาลต าบลธาตุทองได้น าแผนงาน  โครงการ  และกิจกรรม
การพฒันาต่าง ๆที่จะด าเนินการจริงในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลธาตุทอง  ประจ าปีงบประมาณนั้น  มาเป็นข้อมูลในการ
จัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ภายใตร้ะเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
(ฉบับที่  2)  พ.ศ.2559  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ  27  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมภิาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆท่ีต้องด าเนินการในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
 เทศบาลต าบลธาตุทอง  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดท าแผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณจากเงินสะสม  ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 1.  เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณนั้น 
 2.  เพื่อให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ 
 3.  เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆของแผนงานต่าง ๆ
โครงการ  ในแผนการด าเนินงาน 
 4.  เพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ 
 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวสิาหกิจ  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 2.  เพื่อให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ 
 3.  เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ  ของแผนงานต่าง 
โครงการ  ในแผนการด าเนินงาน 
 4.  เพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นปอย่าง
เหมาะสม  และมปีระสิทธิภาพ 
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ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 1.  ท าให้ทราบถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณนั้น 
 2.  ท าให้แนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากข้ึน  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ 
 3.  ท าให้มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆของแผนงานต่าง ๆ / 
โครงการในแผนการด าเนินงาน 
 4.  ท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถใช้แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานเพ่ือควบคุมการ
ด าเนินให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม 
------------------------------------ 

 
  ประกอบด้วย 
   -  บัญชีสรปุจ านวนโครงการ  และงบประมาณ 
   -  บัญชีสรุปจ านวนโครงการ  และงบประมาณ  (แบบ  ผป.1) 
   -  บัญชสีรุปจ านวนโครงการ  และงบประมาณ  (ภาคผนวก  ก) 
   -  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (ภาคผนวก  ข) 
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แบบ  ผป.  1 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการ  และงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 

เทศบาลต าบลธาตุทอง  อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง จ านวนโครงการที่
ด าเนินการจริง 

โครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าป ี

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

งบประมาณตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
2.4  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงระบบก าจัดน้ าเสียจากครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพโดย
การก่อสร้างร่องระบายน้ า  คสล.  รูปตวั  U  รูปตัว  V  หรือร่องระบายน้ าปากลิ้นราง
ถนนภายในหมู่บ้าน 

3  50  6 410,000.- 16,381,100.- 2.50 

รวม  3 50  6 410,000.- 16,381,100.- 2.50 
4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการจราจร  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ       
4.1  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างถนนคสล.ถนนคสม ถนนลาดยาง  ภายในหมูบ่้านภายใน
ต าบลระหวา่งต าบลและถนนเพือ่การเกษตร 

 44 153  28.75 12,661,062.- 39,584,500.- 31.98 

4.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้ในการอุปโภค  บริโภค  4 33  12.12 1,090,000.- 20,750,000.- 5.25 
รวม  48 186  25.80 13,751,062.- 60,334,500.- 22.79 

รวมทั้งสิ้น  51 236  21.61 14,161,062.- 76,715,600.- 18.45 
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ภาคผนวก  ก 
 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการ  และงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 

เทศบาลต าบลธาตุทอง  อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง จ านวนโครงการที่
ด าเนินการจริง 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
2.4  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงระบบก าจัดน้ าเสียจากครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพโดย
การก่อสร้างร่องระบายน้ า  คสล.  รูปตัว  U  รูปตัว  V  หรือร่องระบายน้ าปากลิ้นราง
ถนนภายในหมู่บ้าน 

3   6 410,000.- 2.50 กองช่าง 

รวม  3  6 410,000.- 2.50 กองช่าง 
4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการจราจร  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ      
4.1  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างถนนคสล.  ถนนคสม. ถนนลาดยาง  ภายในหมู่บ้าน
ภายในต าบลระหวา่งต าบลและถนนเพื่อการเกษตร 

 44  28.75 12,661,062.- 31.98 กองช่าง 

4.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้ในการอุปโภค  บริโภค  4  12.12 1,090,000.- 5.25 กองช่าง 
รวม  48  25.80 13,751,062.- 22.79 กองช่าง 

รวมทั้งสิ้น  51  21.61 14,161,062.- 18.45 กองช่าง 
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ภาคผนวก  ข 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1 
ชื่อหนว่ยงาน  เทศบาลต าบลธาตุทอง  อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูม ิ

  2.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร ์
   -  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   -  เพือ่ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในต าบลให้มีความนา่อยู่ 
   -  เพื่อปรับปรุงระบบก าจดัน้ าเสียจากครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพโดยการก่อสร้างร่องระบายน้ า  คสล.  รูปตัว  U  รูปตัว  V  หรือร่องระบายน้ าปากลิ้นรางถนนภายในหมู่บ้าน 

(2.4)  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงระบบก าจัดน้ าเสียจากครัวเรือนให้มปีระสิทธิภาพโดยการก่อสร้างร่องระบายน้ าเสีย  คสล.  รูปตัว  U  รูปตัว  V  หรือร่องระบายน้ าปากลิ้นราง 
        ถนนภายในหมู่บ้าน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 โครงการวางท่อ 
ระบายน้ า (คสล.)  
จุดนานายสาโท   
ฉายชัยภูมิ  
บ้านฝายพญานาค  
หมู่ที่ 13 

จุดที่ 1 โดยการวางท่อคอนกรีต(คสล.)ขนาด 
0.60×1.00 ม. จ านวน 9 ท่อน พร้อมยาแนว
ประสานท่อ จุดที่ 2 โดยการวางท่อคนกรีต
(คสล.)ขนาด 0.60×1.00 ม. จ านวน 7 ท่อน 
พร้อมยาแนวประสานท่อ จุดที่ 3 โดยการวาง
ท่อคอนกรีต(คสล.)ขนาด 0.40×1.00 ม. 
จ านวน 5 ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อ จุดที่ 
4 โดยการวางท่อคอนกรีต (คสล. )ขนาด 
0.60×1.00 ม. จ านวน 9 ท่อน พร้อมยาแนว
ประสานท่อ งานดาดคอนกรีต จ านวน 8 ตร.ม. 
ตามที่เทศบาลก าหนด 
 
 
 
 

60,000.- ม.13 กองช่าง             
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ล าดับ

ที่ 
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หนว่ย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการปรับปรุ ง -

ซ่อมแซม ท่อเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(บล็อกคอนเวิรส์) ถนน
สายบ้านตาดรินทอง - 
ท่าเว่อ บ้านตาด 
รินทอง หมู่ที่ 6 
 
 
 
 

โดยการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 7 
เมตร ชนิด 1 ช่องทาง พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย ตามที่เทศบาลก าหนด 
 
 
 
 

200,000.- ม.6 กองช่าง             

 
3 

 
โครงการปรับปรุงทาง
ระบายน้ าจุดป้อมยาม
บ้านตาดภูทอง บ้าน
ตาดภูทอง หมู่ที่ 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โดยการดาดคอนกรีตไม่น้อยกกว่า 200 ตร.ม.ๆ
ละ 400 บาท หนา 0.10 ม. พร้อมงานลงดิน 
1,767 ลบ.ม ตามที่เทศบาลก าหนด 
 
 
 

 
150,000.- 

 
ม.12 

 
กองช่าง 

            

 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลธาตุทอง  อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 
 

  4.  ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการจราจร  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
      วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร ์
   -  เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกสบายมากข้ึน 
   -  เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
   -  เพื่อให้ประชาชนมีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ัวถึงในชุมชน 
   -  เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสมสีว่นร่วมในการบริการสาธารณูปโภค  และสาธารณปูการ 
  (4.1)  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างถนน  คสล.  ถนน  คสม.  ถนนลาดยาง  ภายในหมู่บ้าน  ภายในต าบล  ระหว่างต าบลและถนนเพ่ือการเกษตร 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนนิการ 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายหนองช้าง
เอก - ตีนเขา (ต่อจาก
คอนกรีตเดิม) บ้าน
ธาตุกลาง หมู่ที่ 9
 
  
 
 
 
 

โดยการเทพื้นผวิคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 197.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 985 ตร.ม.ๆ
ละ 510 บาท ลงดินไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง พร้อมป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย ตามแบบที่เทศบาลก าหนด 

500,000.- ม.9 กองช่าง             
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ล าดับ

ที่ 
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านฝาย
พญานาค - บ้านหนองคัน บา้น
ฝายพญานาค หมู่ที ่13 
  
  
   

โดยการเทพื้นผวิคอนกรีต ขยายไหล่ทาง
ทั้ง 2 ข้าง กว้าง 1.00 ม. ความยาวรวม 
571.00  ม. หนา 0.12 ม.หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,142.00 ตร.ม.ๆละ 
438 บาท ลงดินไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง พร้อม
ป้ายโครงการ จ านวน 1 ปา้ย ตามแบบที่
เทศบาลก าหนด 
 
 
 
 
 

500,000.- ม.13 กองช่าง             

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.)  จุดข้างบ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน ม. 11 บา้นหว้ยหอย 
หมู่ที่ 11  
  
   

โดยการเทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง 2.30 ม. 
ยาว 96.00 ม. หนา 0.12 ม. หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 220.80 ตร.ม.ๆละ 
438 บาท   ตามแบบที่เทศบาลก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 

96,710.- ม.11 กองช่าง             
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ล าดับ

ที่ 
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หนว่ย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  
สายบ้านฝายพญานาค - บ้าน
เหล่ากาดยา่ บา้นฝาย
พญานาค หมู่ที่ 4 
  
  
  

โดยการเทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 93.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 372.00 ตร.ม.ๆละ 510 
บาท ลงดินไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบที่เทศบาล
ก าหนด 
 
 
 
 

189,720.- ม.4 กองช่าง             

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
ซอยปู่ตา บา้นธาตุกลาง 
 หมู่ที่ 9  
  
  
  
   

โดยการเทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง 2.50 ม. 
ยาว 45.00 ม. หนา 0.12 ม. หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 112.50 ตร.ม.ๆละ 438 
บาท   ตามแบบที่เทศบาลก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 

49,275.-  กองช่าง             
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หนว่ย
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
สายบ้านธาต ุ- หินกองใต้ 
(ต่อจากคอนกรีตเดิม)  
บ้านธาต ุหมู่ที่ 1 
  
  
  
 
 
  

โดยการเทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม.ๆละ 510 
บาท ลงดินไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบที่เทศบาล
ก าหนด 

255,000.- ม.1 กองช่าง             

7 
 

โครงการปรับปรุงถนน เสริม
ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ภายใน
หมู่บ้าน จ านวน 2 จุด  
บ้านธาต ุหมู่ที่ 1 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
  

โดยการ โดยเสริมผิวทางแอสฟัลต์เดิมที่ผิว
จราจรแตกร้าว ช ารุด จุดที่ 1 หน้าวัดศิลา
ดาด กว้าง 6.00 ม. ยาว 105.00  ม. หนา 
0.04 ม. หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 630 ตร.ม.ๆละ 335 บาท จุดที่ 2 
สี่แยกร้านค้านายอ้วน กว้าง 5.00 ม. ยาว 
173.00  ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่
แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 865 ตร.ม.ๆ
ละ 335 บาท พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 
ป้าย ตามแบบที่เทศบาลก าหนด 

500,000.- ม.1 กองช่าง             
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ล าดับ

ที่ 
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หนว่ย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการปรับปรุงถนน เสริม

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

โดยการ โดยเสริมผิวทางแอสฟัลต์เดิมที่ผิว
จราจรแตกร้าว ช ารุด ขนาดกว้าง 8.00 ม. 
ยาว 187.00  ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่
แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,496 ตร.ม.ๆ
ละ 335 บาท พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 
ป้าย ตามแบบที่เทศบาลก าหนด 

500,000.- ม.2 กองช่าง             

9 
 

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

โดยการ โดยเสริมผิวทางแอสฟัลต์เดิมที่ผิว
จราจรแตกร้าว ช ารุด ขนาดกว้าง 5.00 ม. 
ยาว 300.00  ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่
แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม.ๆ
ละ 335 บาท พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 
ป้าย ตามแบบที่เทศบาลก าหนด 

500,000 ม.5 
 
 
 

กองช่าง             
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ล าดับ

ที่ 
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หนว่ย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต(สาย
บ้านธาตกุลาง - บ้านหนองกุง
ใหม่) บ้านธาตุกลาง หมู่ที่ 9
  
  

โดยการ โดยเสริมผิวทางแอสฟัลต์เดิมที่ผิว
จราจรแตกร้าว ช ารุด ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 250.00  ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่
แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม.ๆ
ละ 335 บาท พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 
ป้าย ตามแบบที่เทศบาลก าหนด 
 

500,000.- ม.9 กองช่าง             

11 
 

โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
สายวัดปา่ดอนยาว บ้านธาตุ
กลาง หมู่ที่ 9 
  
   

โดยการเทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 10 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 40 ตร.ม.ๆละ 510 บาท ลงดิน
เสริมคันทางทั้ง 2 ข้างหรือมีปริมาตรดินไม่
น้อยกว่า 50 ลบ.ม. งานดาดคอนกรีต 30 
ตร.ม. ตามทีเ่ทศบาลก าหนด 
 

60,000.- ม.9 
 
 
 

กองช่าง             

12 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร สายบ้านฝาย-
บ้านเหล่ากาดย่า บ้านฝาย
พญานาค หมู่ที่ 4 
  
  
  
  
   

โดยการลงหินคลุก(บางตอนที่ช ารุดเสียหาย)
พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ  กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 2,200 ม.  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 225 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย ตามที่เทศบาลก าหนด 

201,938.- ม.4 กองช่าง             
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หนว่ย
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร สายหนองปลา
กะเดิด บ้านฝายพญานาค 
หมู่ที่ 13  
  
   

โดยการลงหินคลุก(บางตอนที่ช ารุดเสียหาย)
พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ  กว้าง 4.00 ม. ยาว 
3,500 ม.  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
225 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
ตามที่เทศบาลก าหนด 
 
 

201,938.- ม.13 กองช่าง             

14 
 

โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร สายบ้านห้อย
หอย-นาใน บา้นห้วยหอย 
หมู่ที่ 5  
  

โดยการลงหินคลุก(บางตอนที่ช ารุดเสียหาย)
พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ กว้าง 4.00 ม. ยาว 
2,400 ม.  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
300 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
ตามที่เทศบาลก าหนด 

269,251.- ม.5 
 
 

กองช่าง             

15 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร สายบ้านฝาย
พญานาค - นาทอง บ้าน
ฝายพญานาค หมู่ที ่4 
  
  
  
  
   

โดยการลงหินคลุก(บางตอนที่ช ารุดเสียหาย)
พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ  กว้าง 4.00 ม. ยาว 
2,100 ม.  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
180 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
ตามที่เทศบาลก าหนด 

161,550.- ม.4 กองช่าง             
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หนว่ย
ด าเนินการ 

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

16 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร สายหนองแวง 
บ้านห้วยหอย หมู่ที่ 11 
  
           
  

โดยการลงหินคลุก(บางตอนที่ช ารุดเสียหาย)
พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ  กว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,600 ม.  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
180 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
ตามที่เทศบาลก าหนด 
 
 
 

161,550.- ,ม.11 กองช่าง             

17 
 

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

โดยการลงหินคลุก(บางตอนที่ช ารุดเสียหาย)
พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ กว้าง 3.00 ม. ยาว 
2,800 ม.  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
300 ลบ.ม.พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
ตามที่เทศบาลก าหนด 
 
 
 

269,251.- ม.2 
 

กองชา่ง             

18 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร สายบ้านธาต ุ- 
นาทอง บ้านธาตุ หมู่ที่ 1
   
  
   

โดยการลงหินคลุก(บางตอนที่ช ารุดเสียหาย)
พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ  กว้าง 4.00 ม. ยาว 
3,100 ม.  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
300 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
ตามที่เทศบาลก าหนด 
 
 
 
 

269,251.- ม.1 กองช่าง             
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หนว่ย
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร สายบ้านธาตุ - 
หนองขาม บ้านธาตุ หมู่ที่ 1  
      
  
 

โดยการลงหินคลุก(บางตอนที่ช ารุดเสียหาย)
พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ กว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,600 ม. . หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
225 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
ตามที่เทศบาลก าหนด 
 
 
 

201,938.- ม.1 กองช่าง             

20 
 

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

โดยการเทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 
143.00 ม.หนา 0.12 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 572.00 ตร.ม.ๆละ 438 บาท ลงดิน
ไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้าย ตามแบบที่เทศบาล 
 
 
 

250,000.- ม.2 กองช่าง             

21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
สายหว้ยยางเหนือ (ต่อจาก
คอนกรีตเดิม) 
บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ 7           
                  
   
 
   

โดยการเทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 
197.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 985.00 ตร.ม.ๆละ 510 บาท ลงดิน
ไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้าย ตามแบบที่เทศบาล 

500,000.- ม.7 กองช่าง             
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หนว่ย
ด าเนินการ 

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

22 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
สายโสกป่าติ้ว (ต่อจาก
คอนกรีตเดิม)  
บ้านหนองบัวค า หมู่ที ่8
                  

โดยการเทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 
100 ม. หนา 0.12 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 500.00 ตร.ม.ๆละ 438 บาท ลงดิน
ไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้าย ตามแบบที่เทศบาลก าหนด 
 
 

219,000.- ม.8 กองช่าง             

23 
 

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

โดยการเทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 
187.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 935.00 ตร.ม.ๆละ 510 บาท ลงดิน
ไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้าย ตามแบบที่เทศบาล 

476,850.- ม.10 กองช่าง             

24 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
ซอยบ้านนายภูตะวัน บ้าน
ธาตุทอง หมู่ที ่10  
            
                
 
 
 

โดยการเทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง 3.00 ม. ยาว 
25.00 ม. หนา 0.12 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 75.00 ตร.ม.ๆละ 438 บาท ลงดินไหล่
ทางทั้ง 2 ข้าง  ตามแบบที่เทศบาลก าหนด 

32,850.- ม.10 กองช่าง             
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

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

25 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) 
ซอยบ้านนาง
หม้าย บ้าน
ธาตุทอง หมู่ที ่
10 
                      

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

76,650.- ม.10 กองช่าง             

26 
 

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

โดยการ โดยเสริมผิวทางแอสฟัลต์เดิมที่ผิวจราจรแตกร้าว ช ารุด ขนาดกว้าง 
6.00 ม. ยาว 249.00  ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 1,494 ตร.ม.ๆละ 335 บาท พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
ตามแบบที่เทศบาลก าหนด 

500,000.- ม.7 กองช่าง             

27 โครงการ
ปรับปรุงถนน 
เสริมผิว
แอสฟัลต์
คอนกรีต 
ภายในหมูบ่้าน 
จ านวน 3 จุด 
บ้านธาตุทอง 
หมู่ที่ 10  
   
        
          

โดยการ โดยเสริมผิวทางแอสฟัลต์เดิมที่ผิวจราจรแตกร้าว ช ารุด 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 
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ตามแบบที่เทศบาลก าหนด 
 

500,000.- ม.10 กองช่าง             
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หนว่ย
ด าเนินการ 

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

28 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
จุดหน้าสนามกีฬา บา้น
หนองกุงใหม่ หมู่ที่ 3  
                 
   

โดยการเทพื้นผวิคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 
87.00 ม. หนา 0.12 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 348 ตร.ม.ๆละ 438 บาท ลงดินไหล่
ทางทั้ง 2 ข้าง พร้อมปา้ยโครงการ จ านวน 1 
ป้าย ตามแบบที่เทศบาลก าหนด 

152,424.- ม.3 กองช่าง             

29 
 

โครงการปรับปรุงถนน 
เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
ภายในหมูบ่้าน  หมู่ที ่7,3 
จ านวน 2 จุด 
       
            

จุดที่ 1 ม.7จุดหน้าบา้นนายสุริยะ ต่อสกุล ขนาด
กว้าง 5.00 ม. ยาว 131.00  ม. หนา 0.04 ม. 
หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 655 
ตร.ม.ๆละ 335 บาท จุดที่ 2 ม.3จุดบ้านนางสูน 
มาปัสสา ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 56.00  ม. 
หนา 0.04 ม. หรือมพีื้นที่แอสฟัลต์คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 224 ตร.ม.ๆละ 335 บาทพร้อมป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย ตามแบบที่เทศบาล
ก าหนด 
 

294,465.- ม.3 
ม.7 

กองช่าง             

30 โครงการปรับปรุงเสริมคัน
ทางถนนสายห้วยยางเหนือ
(จุดห้วยยางเหนือ)พร้อม
ดาดคอนกรีตเสริมคันทาง 
บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ 7 
  
  
   
        
     

โดยการการลงดินเสริมคันทางบริเวณที่ช ารุด
เสียหาย หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกวา่ 300 ลบ.
ม.และดาดคอนกรีตขนาด กวา้ง 3 เมตร ยาว 5 
เมตร หนา 0.10 ม. จ านวน 2 ข้าง หรือมี
ปริมาตร งานดาดคอนกรีตไม่น้อยกกวา่ 28 ตร.
ม. พร้อมงานเทพื้นคอนกรีต(คสล.) กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 10 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพืน้ที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 40 ตร.ม. ตามที่เทศบาล
ก าหนด 

100,000.- ม.7 กองช่าง             
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ล าดับ

ที่ 
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หนว่ย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
31 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. จ านวน 20 ต้น ตามที่
เทศบาลก าหนด 
 
 

60,000.- ม.6 กองช่าง             

32 
 

โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร สายบ้าน 
หนองกุงศรี - โสกอราง 
บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ 7                                           

โดยการลงหินคลุก(บางตอนที่ช ารุดเสียหาย)
พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ กวา้ง 4.00 ม. ยาว 
2,500 ม.  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกวา่ 
300 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
ตามที่เทศบาลก าหนด 

269,251.- ม.7 กองช่าง             

33 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร สายท่ากกค่า 
บ้านหนองกุงศรี  หมู่ที่  7
  
   
        
          

โดยการลงหินคลุก(บางตอนที่ช ารุดเสียหาย)
พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ กว้าง 4.00 ม. ยาว 
2,900 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 225 
ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ตามที่
เทศบาลก าหนด 

201,938.- ม.7 กองช่าง             
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หนว่ย
ด าเนินการ 

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

34  โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตร สายบา้น
ธาตุ - หนองกุงไทย บ้าน
หนองบัวค า หมู่ที่ 8 
  
      

โดยการลงหินคลุก(บางตอนที่ช ารุดเสียหาย)พร้อม
ปรับเกลี่ยแต่งเรียบ  กว้าง 4.00 ม. ยาว 2,000 ม.  
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม. 
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ตามที่เทศบาล
ก าหนด 
 
 

269,251.- ม.8 กองช่าง             

35 
 

โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตร สายห้วย
ยางใต้ บ้านหนองกุงใหม่ 
หมู่ที่ 3                                              

โดยการลงหินคลุก(บางตอนที่ช ารุดเสียหาย)พรอ้ม
ปรับเกลี่ยแต่งเรียบ  กวา้ง 4.00 ม. ยาว 3,200 ม.  
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม. 
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ปา้ย ตามที่เทศบาล
ก าหนด 

269,251.- ม.3 กองช่าง             

36 โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตร สายบ้าน
ตาดรินทอง - บ้านตาดภู
ทอง บ้านตาดภูทอง  
หมู่ที่ 12                                    
 

โดยการลงดินเสริมคันทาง(บางตอนที่ช ารุดเสียหาย)
พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ กวา้ง 4.50 ม. ยาว  
3,300  ม.  หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกวา่ 1,035 
ลบ.ม.พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ปา้ย ตามที่
เทศบาลก าหนด 

211,968.- ม.12 กองช่าง             
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ล าดับ

ที่ 
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หนว่ย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

เพื่อการเกษตร สายบา้น
ตาดรินทอง - ท่าเว่อ 
บ้านตาดรินทอง หมู่ที ่6
  
  
                   
  

โดยการลงดินเสริมคันทาง(บางตอนที่ช ารุดเสียหาย)
พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ กว้าง 4.50 ม. ยาว 
3,600  ม.  หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 1 ,170 
ลบ.ม.พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ตามที่
เทศบาลก าหนด 

239,616.- ม.6 กองช่าง             

38 
 

โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตร สายบ้าน
ธาตุทอง - หนองช้างเอก 
บ้านธาตุทอง หมู่ที่ 10 
  
                                
                                              

โดยการลงหินคลุก(บางตอนที่ช ารุดเสียหาย)พรอ้ม
ปรับเกลี่ยแต่งเรียบ กว้าง 4.00 ม. ยาว 3,200 ม.  
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 330 ลบ.ม. 
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ปา้ย ตามที่เทศบาล
ก าหนด  
 
 
 

296,176.- ม.10 กองช่าง             

39 โครงการก่อสร้างถนน
คอ น ก รี ต เ ส ริ ม เ ห ล็ ก 
(คสล.) ซอยบ้านแม่ไร 
บ้านหนองบัวค า หมู่ที่ 8 

โดยการเทพื้นผวิคอนกรีต กว้าง 3.00 ม. ยาว 
64.00 ม. หนา 0.12 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 192.00 ตร.ม.ๆละ 438 บาท ลงดินไหล่ทางทั้ง 
2 ข้าง พร้อมปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย ตามแบบ
ที่เทศบาล 
 
 
 
 

84,000.- ม.8 กองช่าง             
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ล าดับ

ที่ 
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หนว่ย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

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

โดยการเทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 
197.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 985 ตร.ม.ๆละ 510 บาท ลงดินไหล่ทาง
ทัง้ 2 ข้าง พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตาม
แบบที่เทศบาลก าหนด 
 

500,000.- ม.9 กองช่าง             

41 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอ น ก รี ต เ ส ริ ม เ ห ล็ ก 
(คสล. )  ส ายห้ วยยาง
เหนือ (ต่อจากคอนกรีต
เดิม)  บ้านหนองกุงศรี 
หมู่ที่ 7  
                                
                                              

โดยการเทพื้นผวิคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 
197.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 985 ตร.ม.ๆละ 510 บาท ลงดินไหล่ทาง
ทั้ง 2 ข้าง พร้อมปา้ยโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตาม
แบบที่เทศบาลก าหนด 

500,000.- ม.7 กองช่าง             

42 โครงการก่อสร้างถนน
คอ น ก รี ต เ ส ริ ม เ ห ล็ ก 
(คสล.) สายบ้านธาตุ - 
หิ น ก อ ง ใ ต้  ( ต่ อ จ า ก
คอนกรีตเดิม) บ้านธาตุ 
หมู่ที่ 1 
 
 

โดยการเทพื้นผวิคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 
197.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 985 ตร.ม.ๆละ 510 บาท ลงดินไหล่ทาง
ทั้ง 2 ข้าง พร้อมปา้ยโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตาม
แบบที่เทศบาลก าหนด 

500,000.- ม.1 กองช่าง             
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ล าดับ

ที่ 
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หนว่ย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
43 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 ข้าง 
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบที่
เทศบาลก าหนด 

500,000.- ม.13 กองช่าง             

44 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอ น ก รี ต เ ส ริ ม เ ห ล็ ก 
(คสล.) ถนนสายในบ่อ
ขยะ บ้านฝายพญานาค 
หมู่ที่ 13  
                                 
  
  
                                              

โดยการเทพื้นผวิคอนกรีต กว้าง 3.00 ม. ยาว 206 
ม. หนา 0.12 ม. หรือมพีื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
618.00 ตร.ม.ๆละ 438 บาท ลงดินไหล่ทางทั้ง 2 
ข้าง พร้อมปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย ตามแบบที่
เทศบาลก าหนด  

270,000.- ม.13 กองช่าง             
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(4.3)  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือใช้ในการอุปโภค  บริโภค 

 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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  โครงการ

ก่อสร้างหอถังสูง ระบบ
ประปาบาดาลหมู่บา้น บา้น
หนองกุงใหม่ หมู่ที่ 3 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างหอถังสูงแบบโครงสร้างเหล็ก (บริเวณ
จุดที่ตั้งบ้านนายนิคม เช้ืออ่อน) ขนาดฐาน
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 3.60 เมตร  สูง 9.00 
เมตร ติดตั้งถังบรรจุน้ าไฟเบอร์กลาสขนาด
ความจุ ถังละ 2,500 ลิตร จ านวน 2 ใบ พร้อม
ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล ขนาดปากบ่อไม่น้อยกว่า 
Ø 5” ระดับความลึกไม่น้อยกวา่ 40 เมตร  
พร้อมอุปกรณ์ท่อพวีีซีส าหรับกันทรุดปากบ่อ 
พร้อมติดตั้งปั๊มน้ าแบบจุ่มสูบขนาดไม่น้อยกว่า 
1.5 แรงม้า พร้อมระบบท่อ PVC น้ าขึ้น น้ าลง  
และระบบไฟฟา้สายยึดโยงและติดต้ัง
แอมป์มิเตอร์ พร้อมปา้ยโครงการ จ านวน 1 
ป้าย ตามแบบที่เทศบาลก าหนด 

330,000.- 
 
 

ม.3 กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้างหอถังสูง 
ระบบประปาบาดาล
หมู่บ้าน บา้นหนองกุงใหม ่
หมู่ที่ 3  

ก่อสร้างหอถังสูงแบบโครงสร้างเหล็ก (บริเวณ
จุดที่ตั้งบ้านนางสมควร สุขชัย) ขนาดฐาน
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 3.60 เมตร  สูง 9.00 
เมตร ติดตั้งถังบรรจุน้ าไฟเบอร์กลาสขนาด
ความจุ ถังละ 2,500 ลิตร จ านวน 2 ใบ พร้อม
ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล ขนาดปากบ่อไม่น้อยกว่า 
Ø 5” ระดับความลึกไม่น้อยกว่า 40 เมตร  
พร้อมอุปกรณ์ท่อพีวีซีส าหรับกันทรุดปากบ่อ 
พร้อมติดตั้งปั๊มน้ าแบบจุ่มสูบขนาดไม่น้อยกว่า 
1.5 แรงม้า พร้อมระบบท่อ PVC น้ าขึ้น น้ าลง  
และ ระบบ ไฟฟ้ า ส ายยึ ด โ ย งและติ ดตั้ ง
แอมป์มิเตอร์ พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้าย ตามแบบที่เทศบาลก าหนด 

330,000 ม.3 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที่ 
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการก่อสร้างหอถังสูง 

ระบบประปาบาดาล
หมู่บ้าน บา้นหนองกุงใหม ่
หมู่ที่ 3           
 
  
  
        
 

ก่อสร้างหอถังสูงแบบโครงสร้างเหล็ก (บริเวณ
จุดที่ตั้งบ้านนางสกุล วรรณประภา) ขนาดฐาน
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 3.60 เมตร  สูง 9.00 
เมตร ติดตั้งถังบรรจุน้ าไฟเบอร์กลาสขนาด
ความจุ ถังละ 2,500 ลิตร จ านวน 2 ใบ พร้อม
ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล ขนาดปากบ่อไม่น้อยกว่า 
Ø 5” ระดับความลึกไม่น้อยกว่า 40 เมตร  
พร้อมอุปกรณ์ท่อพีวีซีส าหรับกันทรุดปากบ่อ 
พร้อมติดตั้งปั๊มน้ าแบบจุ่มสูบขนาดไม่น้อยกว่า 
1.5 แรงม้า พร้อมระบบท่อ PVC น้ าขึ้น น้ าลง  
และ ระบบ ไฟฟ้ า ส ายยึ ด โ ย งและติ ดตั้ ง
แอมป์มิเตอร์ พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้าย ตามแบบที่เทศบาลก าหนด 

330,000.- ม.3 กองช่าง             

4 โครงการขุดเจาะบ่อน้ า
บาดาล พรอ้มติดต้ังปั๊มน้ า
แบบจุ่มสูบ(ซับเมอสซิเบิ้ล
ปั๊ม) จุดบ้านนางอาน อนัน
เต่า บ้านหนองกุงใหม่  
หมู่ที่ 3  
  
          
  
  
         
         

 โดยการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล ขนาดปากบ่อ
ไม่น้อยกวา่ Ø 5” ระดับความลึกไม่น้อยกวา่ 
40 เมตร  พร้อมอุปกรณ์ท่อพีวีซีส าหรับกัน
ทรุดปากบ่อ พร้อมติดตั้งปั๊มน้ าแบบจุ่มสูบ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า   ตามที่เทศบาล
ก าหนด 

100,000.- ม.3 กองช่าง             

 


